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Budżet
Jarmark do 21 grudnia
uchwalony
- Jednogłośna decyzja Rady Miasta o
przyjęciu budżetu Wejherowa na rok 2016
jest historyczna. Żadna Rada wcześniej
nie decydowała o tak strategicznych inwestycjach drogowych jakimi są połączenia
drogowe północnej i południowej części
Wejherowa - powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Radni różnych ugrupowań byli zgodni, co do tego,
że zaproponowany przez prezydenta miasta budżet na
przyszły rok jest ambitny, ale realny. To bez wątpienia
budżet zapewniający rozwój Wejherowa.
Str. 2

45 rocznica
masakry

Ozdoby świąteczne, biżuteria, miody
pitne, swojskie wędliny, ryby, sery, sękacze i inne słodkości
- to wszystko, a nawet
więcej można kupić
na Jarmarku Bożonarodzeniowym rynku w Wejherowie.

Organizatorzy otwartego przed tygodniem
jarmarku oraz kupcy zapraszają klientów zwłaszcza w najbliższy weekend,
kiedy nie zabraknie dodatkowych atrakcji. Pokazy,
animacje i bajkowe postaci, wenecka karuzela i
balony z pewnością spodobają się dzieciom.
Stoiska czynne są w
godz. 11.00-18.00, a w
weekend do godz. 19.00
- do 21 grudnia.

Naszym
Czytelnikom
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Dzisiaj, 17 grudnia przypada 45. rocznica
„czarnego czwartku”, najkrwawszego dnia
rewolty grudniowej 1970 roku. Tego dnia
na ulicach Gdyni postrzeleni zostali wejherowianie, Marian Wójcik i Zbigniew Nastały - dwie spośród 45 ofiar śmiertelnych
masakry na Wybrzeżu.

Małgorzata Zabrocka z Klubu Karate Wejherowo
została wicemistrzynią świata w kata (prezentacja
techniki) indywidualnym.

Dzisiaj na ich grobach na
wejherowskim cmentarzu
władze miasta i powiatu,
rodziny oraz mieszkańcy
Wejherowa składają wią-

VI Mistrzostwa Świata w Karate Fudokan rozgrywano Belgradzie. Reprezentanci polskiej kadry narodowej zdobyli 8 medali: 2
złote, 3 srebrne i 3 brązowe. Drużyna kobiet, w której wystąpiła
wejherowianka, wywalczyła także srebrny medal w kumite (walka). W mistrzostwach wystartowało 1200 zawodników z 43 państw.

N A S Z PA R T N E R

zanki kwiatów i zapalają
znicze. Sylwetki zabitych
mieszkańców Wejherowa
znalazły się w książce „Pogrzebani nocą”.
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Wicemistrzyni świata

życzymy
ciepłych
rodzinnych
zdrowych

Świąt
Bożego
Narodzenia
i udanego
Sylwestra!
Redakcja
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AKTUALNOŚCI
Sukces prezydenta Hildebrandta

Zgodnie, w świątecznej atmosferze
Zanim na wtorkowej sesji Rady Miasta Wejherowa łamano się opłatkiem i składano
świąteczno-noworoczne życzenia, radni jednogłośnie uchwalili budżet miasta na 2016 rok.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt nazwał tę decyzję historyczną, ponieważ dotyczy ona
kilku strategicznych dla miasta inwestycji drogowych. Warto zauważyć, że rok temu wejherowscy radni również jednogłośnie uchwalili i przyjęli oklaskami budżet miasta, zaproponowany przez prezydenta.
W dyskusji i w oświadczeniach klubów radnych zgodnie
podkreślano, że przyszłoroczny budżet zabezpiecza nie tylko normalne funkcjonowanie
miasta, ale przede wszystkim
jego rozwój.
Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski (Wolę Wejherowo)

zwrócił uwagę, że budżet
Wejherowa na 2016 rok jest
ambitny, ale realny. Radny
Jacek Gafka z PO przypomniał, że przyszły rok daje
ostatnią szansę na ubieganie się o duże środki unijne
na inwestycje, dobrze więc,
że Wejherowo postara się tę
szansę wykorzystać.

W oświadczeniu Klubu
Radnych Platformy Obywatelskiej-Samorządność czytamy m.in.: „Zwiększono w
stosunku do 2015 r. nakłady
na organizacje pozarządowe,
sport oraz promocję sportu.
Cieszy nas dalsza obecność
postulowanego przez nas od
lat Budżetu Obywatelskiego,

który w 2015 r. zdobył dużą
popularność.”
Podczas sesji podjęto również uchwały dotyczące m.in.
zmian w regulaminie utrzymania w czystości i porządku w mieście oraz zasad
gospodarowania miejskimi
lokalami mieszkalnymi i ich
sprzedaży mieszkańcom. AK.

mosfera w naszej radzie miasta.
W tej kadencji stoją przed
nami trzy wielkie i ambitne wyzwania. Wspominany
pierwszy etap węzła „Zryw”, czyli budowa dróg w Śmiechowie,
na które zdobyliśmy dotację
rządową z tzw. „schetynówek”,
drugi etap planujemy na przełomie tej i kolejnej kadencji, gdyż
oczekujemy na dofinansowanie
unijne w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.
Drugie wyzwanie to bezkolizyjny węzeł integracyjny „Kwiatowa”i trzecie - zagospodarowanie
terenu po tzw. starym basenie
przy ul. Kalwaryjskiej na obiekt

rekreacyjno-wypoczynkowy
dla mieszkańców.
Jestem przekonany, że
wspólnie podołamy tym zadaniom. Dzisiejszy dzień naprawa mnie optymizmem.

Trudne i ambitne wyzwania
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:
- Dzisiejsza jednogłośna
decyzja Rady Miasta o przyjęciu budżetu Wejherowa
na rok 2016 jest historyczna. Żadna Rada wcześniej
nie decydowała o tak strategicznych
inwestycjach
drogowych jakimi są połączenia drogowe północnej
i południowej części Wejherowa. To przede wszystkim
pierwszy etap bezkolizyjnego węzła „Zryw” z układem
dróg w Śmiechowie, ale też
dokończenie węzła „Działki”.
To bardzo kosztowne zadania, a więc ten budżet będzie
jednym z trudniejszych, wy-

magający konsekwencji, dyscypliny i oszczędności. Oczywiście
w tym budżecie nie zapominamy o innych mniejszych
inwestycjach, Budżecie Obywatelskim, oświacie, pomocy
społecznej i dotacjach dla organizacji pozarządowych.
Dziękuję wszystkim radnym,
którzy poparli zaproponowany przez mnie budżet. Dziękuję
radnym z ruchu Wolę Wejherowo, któremu przewodniczę, ale
też radnym Platformy Obywatelskiej-Samorządności, PiS-u i
Ruchu Sąsiedzkiego. Cieszę się,
że działamy razem i – co zawsze
podkreślam – że zmieniła się at-

Stanowisko klubu radnych „Wolę Wejherowo”
Szanowni Mieszkańcy!
Radni klubu „Wolę Wejherowo” poprą budżet miasta na rok
2016 przygotowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta.
Od lat konsekwentnie wspieramy prezydenta i czujemy się współodpowiedzialni za nasze miasto. Przynosi to efekty, Wejherowo
zmienia się na lepsze.
Budżet Wejherowa na rok 2016 zaproponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta jest ambitny, ale realny. W przyszłym roku, a zapewne też i w kolejnych latach, skupimy się na
przede wszystkim dużych i ambitnych zadaniach drogowych, jakimi są połączenia północnej z południową część miasta. W 2016
roku dokończona zostanie budowa węzła „Działki” i rozpocznie
się budowa dróg w ramach bezkolizyjnego węzła „Zryw” wraz
z układem drogowym w Śmiechowie, czyli pierwszy etap tego
zadania. To bardzo kosztowna inwestycja zaplanowana na kilka
lat. Prezydent zdobył na nią dotację zewnętrzną, ale i tak bardzo
obciąży ona budżet miasta. Zakończyliśmy inne duże zadania i
rozumiemy, że obecnie nadszedł, wyczekiwany od kilku lat, czas
na tę właśnie inwestycję. Nie można dłużej czekać. Połączenia
północnej i południowej części Wejherowa to strategiczne, bardzo potrzebne inwestycje, które rozwiążą istotne i uciążliwe problemy mieszkańców.
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Pragniemy podkreślić, że pomimo tego, iż będzie pieniędzy
mniej na inne cele, to w budżecie na 2016 rok są zaplanowane także różne zadania inwestycyjne i remontowe we wszystkich dzielnicach Wejherowa. Są ponadto niemałe pieniądze na sport, kulturę,
pomoc społeczną, organizacje pozarządowe i kolejną edycję Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, a - będąca przedmiotem
szczególnego zainteresowania rodziców – wejherowska oświata
jest dotowana ogromną kwotą z budżetu miasta.
Ten budżet zawiera realizację postulatów radnych „Wolę Wejherowo” i celów wskazanych w naszym programie.
Szanowni Państwo!
Zdajemy sobie sprawę, że nie wszystkie potrzeby mieszkańców
można będzie zaspokoić, ale ten budżet zyska nasze poparcie. Pomimo trudności w naszym kraju i braku pomocy ze strony rządu
dla samorządów, prezydent Krzysztof Hildebrandt zaproponował
budżet, który zapewni w 2016 roku dalszy rozwój Wejherowa i korzyści dla wejherowian.
Chcemy omawiane zadania zrealizować wspólnie ze wszystkim radnymi, bez podziałów. Jednocześnie radni „Wolę Wejherowo” apelują do prezydenta o zwiększenie w ciągu roku środków
na realizację wniosków mieszkańców i radnych m.in. w zakresie
budowy i remontów ulic oraz chodników.

Zadania inwestycyjne
na 2016 rok
• Zaplanowane środki na inwestycje i inne wydatki
majątkowe to prawie 16,4 mln zł.
• Pierwszy etap węzła "Zryw" wraz z układem drogowym w Śmiechowie - budowa 3 rond po północnej
stronie Śmiechowa i prawie 2 km dróg wraz z chodnikami, ścieżkami rowerowymi, oświetleniem drogowym.
• Dokończenie węzła „Działki” – droga łącząca rondo na ul. Sucharskiego-Sobieskiego ze skrzyżowaniem
na drodze krajowej nr 6.
• Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa poprzez m. in zaprojektowanie i wykonanie placu rekreacyjnego przy rzece Cedron, zaprojektowanie
połączenia drogowego ul. 12 Marca z ul. Reformatów
wraz z parkingiem przy ul. Reformatów oraz zakończenie prac projektowych ul. Zamkowej.
• Kontynuacja rewitalizacji Parku Miejskiego im.
Majkowskiego .
• Budowa zadaszenia lodowiska przy ZSP nr 3.
• Dokończenie budowy parkingu przy ul. Roszczynialskiego poprzez dobudowanie dwóch kolejnych
boksów do sprzedaży kwiatów i zniczy.
• Wykonanie dalszego odcinka ciągu pieszego przy
ul. Sobieskiego.
• Rozpoczęcie przebudowy ul. Okrężnej (I etap położenia kabli sieci elektrycznej).
• Wybudowanie zatoki autobusowej w ul. Nadrzecznej wraz z parkingiem.
• Wybudowanie zatoki autobusowej oraz kanalizacji deszczowej w ul. Lelewela.
• Utwardzenie dróg płytami drogowymi.
• Kolejne zadania w ramach programu likwidacji
niskiej emisji spalin (program KAWKA) dla kolejnych
14 budynków.

PRACE PROJEKTOWE:
• wykonanie studium wykonalności dla projektu unijnego metropolitalnego węzła integracyjnego
„Kwiatowa” wraz z tunelem w ciągu ulicy Kwiatowej,
• kontynuacja projektowania „Wodnych Ogrodów
– Centrum Integracji Społecznej” – zagospodarowanie
terenu po tzw. starym basenie przy ul. Kalwaryjskiej ,
• dokumentacja na budowę odcinka ul Necla do
ul. Patoka,
• projekt ul. Gryfa Pomorskiego,
• dokumentacja dla ul. Karnowskiego wraz z 3 rondami (Przemysłowej - Karnowskiego - Ofiar Piaśnicy
i Lelewela - Ofiar Piaśnicy),
• projekt połączenia drogowego ul. Sucharskiego z
ul. Strzelecką,
• dokończenie projektu zagospodarowania terenu
rekreacyjnego przy hotelu BLIZA
• dokończenie projektu boiska przy ul. Wschodniej,
• przebudowa skrzyżowania ul. Nadrzecznej i Chopina,
• projekt budowy ul. Łęgowskiego,
• rozpoczęcie projektu „Kajakiem przez Pomorze”,
• wykonanie dokumentacji Skate Parku przy ul.
Konopnickiej.
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W prezencie od miasta i od powiatu

AKTUALNOŚCI

Pałac w pełnym blasku

Samochody dla drogówki Iluminacja
Wejherowscy policjanci mają do dyspozycji dwa nowe samochody patrolowe Kia Cee’d.
Radiowozy są prezentem od władz miasta Wejherowa oraz powiatu wejherowskiego. Nic
dziwnego, że kluczyli do jednego samochodu przekazała starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, a do drugiego - prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt.
Uroczystość przekazania
kluczyków do policyjnych
pojazdów odbyła się przy
siedzibie Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie Śmiechowie.
- Jesteśmy bardzo wdzięczni że mamy partnerów, na
których w swoich działaniach
możemy liczyć - powiedziała
komendant powiatowy policji insp. Beata Perzyńska.
- Pojazdy będą służyć policjantom Wydziału Ruchu
Drogowego.
Samochody poświęcił ks.
prałat Tadeusz Reszka.
W przekazaniu radiowozów wzięli udział radni oraz
przedstawiciele Starostwa i
Urzędu Miasta.
AK.

Siedziba Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, czyli Pałac
Przebendowskich i Keyserlingków wieczorami
jest pięknie oświetlony.

Starosta Gabriela Lisius po przekazaniu kluczyków otrzymała różę od policjanta.

Uroczystego włączenia oświetlenia dokonali wspólnie starosta Gabriela Lisius i prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt. Iluminacja, sfinansowana ze środków miasta
i powiatu, podkreśla urodę zabytkowego obiektu, który jest
jedną z atrakcji turystycznych Wejherowa. Szkoda, że dotąd po zmroku pałac nie był odpowiednio wyeksponowany.
Władze powiatu i miasta postanowiły to zmienić, zwłaszcza
że oświetlony park miejski z efektowną kolorową fontanną
nawet wieczorami przyciąga spacerowiczów.
Iluminacja, prowadzona pod nadzorem konserwatora zabytków kosztowała 250 tys. zł.

ŻYCZENIA
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INWESTYCJE
Kolejna droga w Wejherowie gotowa

Nowe obiekty sportowo-rekreacyjne

Licząca ponad 360 metrów ulica Iwaszkiewicza otrzymała utwardzoną nawierzchnię z płyt oraz chodnik. Prace wykonał Zakład
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wejherowie.

Przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie zbudowano nową salę sportową - dla uczniów i zawodników klubu karate, a niemal na
drugim krańcu miasta, przy ul. Konopnickiej w Śmiechowie stanęła
nowa wiata piknikowa. Ten drugi obiekt powstał w ramach realizacji
Budżetu Obywatelskiego.

Ulica Iwaszkiewicza Sala i wiata
- Jesteśmy dumni, że
nasza wejherowska firma
potrafi profesjonalnie zrealizować ważne zadanie drogowe - powiedział prezydent
Krzysztof
Hildebrandt
dodając, że o budowę tej ulicy zabiegał radny Bartłomiej
Czyżewski. Jak stwierdził
prezydent Hildebrandt, ulica Iwaszkiewicza stanowi
część układu komunikacyj-

nego, a dokładnie połączenia
od zachodniej części miasta
do wschodniej. Od ul. Ofiar
Piaśnicy można będzie dojechać do ul. Chopina, stamtąd
do ul. Rybackiej, a przez ul.
Necla, Gryfa Pomorskiego i
Patoka do planowanego Węzła Zryw.
Na ul. Iwaszkiewicza będzie wprowadzony zakaz
wjazdu dla pojazdów o du-

żej nośności, aby chronić
nawierzchnię ulicy a także
ograniczenie prędkości, co
zasugerowali mieszkańcy.
- W imieniu mieszkańców
chciałbym podziękować władzom miasta i firmie ZUK
za utwardzenie tej ulicy powiedział Stefan Pranga.
Na drodze ułożono 3500
metrów kw. płyt. Koszt inwestycji wyniósł ok. 250 tys. zł.

W odbiorze zmodernizowanej ul. Iwaszkiewicza uczestniczyli: prezydent Krzysztof
Hildebrandt i zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, sekretarz miasta Bogusław
Suwara, skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, kierownik Wydziału Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM Stanisław Brzozowski, prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. s o.o. Roman Czerwiński i radny Bartłomiej Czyżewski.

Przy Szkole Podstawowej nr 9 znajduje się zespół
boisk, nowoczesny plac zabaw i jedyne w mieście boisko trawiaste, które posiada
nawodnienie. Sala sportowa
uzupełnia ten kompleks.
- Uzyskaliśmy dofinansowanie na budowę tej sali z
Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu Modernizacji
Infrastruktury
Sportowej - mówi Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa, który razem
z Bogdanem Tokłowiczem, głównym specjalistą
ds. oświaty w Wejherowie
oraz dyrektorką SP nr 9 Olgą Tomaszewską oglądali nowy obiekt. Uwagi i
zastrzeżenia do niektórych
rozwiązań zostały przekazane do realizacji wykonawcy,
czyli firmie MAR-BUD.
Budynek
dostosowany
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych i posiada zaplecze sanitarne. Inwestycja
kosztowała ok. 1,8 mln zł.
Z kolei na terenie sportowo-rekreacyjnym przy ul.
Konopnickiej została oddana do użytku nowa wiata piknikowa wybudowana
w ramach Budżetu Obywatelskiego 2015. Inicjatorem projektu był Wojciech
Wasiakowski. To czwarty
projekt Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego zrealizowany i przekazany w
tym roku do użytku.

Wiata ma charakter wielofunkcyjny i może służyć
integracji społecznej mieszkańców. Można tu zorganizować zarówno spotkanie
rodzinne, jak i towarzyskiego grilla. Takiego obiektu w
tym miejscu brakowało.
Do realizowanego pro-

Wyróżnienie dla Szlaku Kaszubskich Nut
Szlak Nut Kaszubskich w Wejherowie został wyróżniony w konkursie na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Pomorskiego”, w którym wzięło udział 39 przedsięwzięć z województwa pomorskiego.
Wejherowski
projekt
otrzymał wyróżnienie za
indywidualne podejście do
interwencji w przestrzeń
publiczną miasta oraz niekonwencjonalne nawiązanie do kultury i tradycji
kaszubskiej.
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W uzasadnieniu napisano
m.in. że kilkustopniowa, staranna aranżacja przestrzeni
(...) stanowi dobry początek
dla wykształcenia w mieście
tematycznego ciągu pieszego, który dzięki zlokalizowanym na jego trasie „nutom

kaszubskim”
zorganizuje
przestrzennie najważniejsze
zabytki historycznej i etnograficznej miasta.
– Cieszę się, że inwestycja została doceniona przez
urbanistów i architektów mówi prezydent Wejherowa,

Krzysztof Hildebrandt. Tego rodzaju konkursy pozwalają nam samorządom
na świadome kształtowanie
przestrzeni, w której żyjemy. Zapraszam wszystkich
do spacerów Szlakiem Kaszubskich Nut, aby ciekawie

spędzić czas i lepiej poznać
Wejherowo.
Szlak, prowadzący przez
centrum miasta i Kalwarię
do parku, składa się z 14
elementów tradycyjnej pieśni-wyliczanki, zwanej Kaszubskimi Nutami.

jektu dodano również drewniane osłony, przy których
posadzono pnącza. Zachodnie zbocze górki saneczkowej
zostało obsadzone krzewami. Wiatę wybudował Zakład Usług Komunalnych w
Wejherowie. Koszt inwestycji wyniósł 29,5 tys. zł.
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AKTUALNOŚCI
Św. Mikołaj
wśród dzieci

Zabawa
na rynku
Pełna atrakcji mikołajkowa zabawa
dla dzieci, która odbyła się 6 grudnia na
wejherowskim rynku, jak co roku była
bardzo udana.

Woliery dla ptaków budowane są w głębi za stawem,
widocznym na zdjęciu i dobrze znanym spacerowiczom.

Kolejne inwestycje w parku

Woliery
dla ptaków

W wejherowskim parku trwa budowa wolier dla ptaków. Jest to kolejny projekt w
ramach rewitalizacji Parku Miejskiego w
Wejherowie, która trwa od 2006 r.
Podczas konferencji w
ratuszu prezydent Krzysztof Hildebrandt przedstawił
szczegóły tej inwestycji oraz
plany dotyczące kolejnych
prac realizowanych w parku.
Powstaną dwie, wysokie na 8 metrów woliery, w
których wiosną 2016 roku
zamieszkają ptaki. Według
wstępnego założenia mają
tam przebywać 2 lub 3 żurawie białoszyje (włączone
do programu hodowlanego zagrożonego gatunku ) i
2 bieliki (trwale okaleczone
fizycznie lub psychicznie,
które nie wrócą do samodzielnego życia).
Obsługą wolier będzie zajmował się powołany już Dział
Edukacji Przyrodniczej Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.
Zespół ten będzie czuwał
nad zapewnieniem należytej opieki nad zwierzętami.
Do jego zadań będzie należało również stworzenie
programu dydaktycznego,
promującego postawy pro-

ekologiczne wśród dzieci,
młodzieży i całych rodzin.
- Lokalizacja inwestycji
za pałacem Przebendowskich pomiędzy Cedronem
a stawem nie jest przypadkowa - wyjaśniał prezydent
Hildebrandt. - Zapewnia
optymalne warunki środowiskowe ptakom.
Prezydent przypomniał
wszystkie prace wykonane w wejherowskim parku
od 2006 roku, a więc przez
ostatnie 10 lat. Przedstawił
także plany na kolejne lata.
W Miejskim Parku im. A.
Majkowskiego w Wejherowie powstaną kolejne ścieżki
i pomosty, a także toalety z
pełną infrastrukturą. Planowana jest modernizacja kanałów we wschodniej części
parku i stawku „z domkiem
dla łabędzi”.
W planach jest także rozbudowa placu zabaw i siłowni na świeżym powietrzu,
częściowe zadaszenie amfiteatru oraz budowa początkowej stacji kolejki linowej.

Tłumy mieszkańców pośród włączonych tego dnia
świątecznych
iluminacji,
oczekiwały przybycia Świętego Mikołaja. Kiedy przybył, rozdawał słodycze i
nagrody dla laureatów konkursu na świąteczne ozdoby. Upominków i słodyczy
nie zabrakło dla żadnych
dzieci, które brały udział w
tym konkursie oraz rywalizacji, organizowanej pod
sceną. Nie brakowało emocji
i radości.
Na Mikołajkach na rynku bawiły się całe rodziny.
Wszyscy podziwiali choinkę
przed ratuszem i wielkie sanie Świętego Mikołaja. Nie
trzeba dodawać, że w roli
Św. Mikołaja wystąpił prezydent Wejherowa, K. Hildebrandt.

Prezentowane zdjęcia otrzymaliśmy z Urzędu Miasta, a fotorelację reportera „Pulsu” można obejrzeć na: facebook.com/PulsWejherowa.

ŻYCZENIA
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WYDARZENIA

Przedświąteczne spotkanie SPON „Barka”
Laureaci z Wejherowa, prezydent Krzysztof Hildebrandt, Michał Jeliński z UM i
Leszek Glaza z Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie.

Pomorski Biznesplan po raz jedenasty

Trzy pomysły,
cztery nagrody
Najlepsze pomysły na własną firmę - jej rozwój lub rozpoczęcie
działalności - nagrodzono podczas XI Pomorskiego Biznesplanu
2015. Konkurs zakończono w ub. tygodniu w ratuszu w Wejherowie.
Uroczystość
prowadził
Leszek Glaza z Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej, jeden z inicjatorów
Pomorskiego Biznesplanu.
Tegorocznymi laureatami nagrody finansowej od
prezydenta Wejherowa są
wejherowianie: Patrycjusz
Janowicz, Michał Pryczkowski i Robert Bistroń
za projekt „SEO - Partner”.
Panowie chcą zajmować się
pozycjonowaniem stron internetowych oraz pomocą
przedsiębiorcom w prawidłowym prowadzeniu strony.
Anna Freiberg i Maciej
Hennig z gminy Wejherowo, którzy tworzą drewniane
ozdoby, za projekt „kAMbala” otrzymali nagrodę od
wójta gminy, Skwarło. Ten
projekt otrzymał dodatkową
nagrodę od sponsora Tax Finance, który pomoże w prowadzeniu działalności.
Paulina Darznik z Redy została nagrodzona przez
burmistrza tego miasta za
projekt „Maluna”.
Pomysł pani Pauliny polega na szyciu odzieżowych
akcesoriów dla dzieci, z materiałów ekologicznych i antyalergicznych.
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Życzenia i kolędy

Członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Barka” w Wejherowie oraz ich goście spotkali się na przedświątecznej uroczystości opłatkowej. Składano sobie życzenia, łamiąc
się opłatkiem i wysłuchano kolęd w wykonaniu dwóch znakomitych
zespołów: chóru męskiego „Harmonia” i zespołu „Koleczkowianie”.
Na spotkanie w hotelu
„Bliza” przybyli m.in. starosta powiatu Gabriela Lisius, zastępca prezydenta
Wejherowa Piotr Bochiński, przewodniczący Rady
Miasta Bogdan Tokłowicz,
ŻYCZENIA

Anna Freiberg, Maciej Hennig i wójt Henryk Skwarło.

Laureatka Paulina Darznik, burmistrz Redy Krzysztof
Krzemiński i Leszek Glaza.

wiceprzewodnicząca
Rady
Powiatu Genowefa Słowi, ksiądz prałat Tadeusz
Reszka. Wszystkich serdecznie witał prezes SPON
„Barka”, Wojciech Kaczkowski. Ksiądz proboszcz

Roman Naleziński z parafii w Koleczkowie poświęcił
opłatek, którym podzielili się
uczestnicy spotkania. SPON
„Barka” otacza opieką ok.
100 osób niepełnosprawnych
z powiatu wejherowskiego.
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HISTORIA
Wśród ofiar tragedii grudniowej 1970 roku byli mieszkańcy Wejherowa

Pogrzebani nocą

Ofiary opisane w książce:

Brunon Drywa (bohater filmu fabularnego „Czarny Czwartek. Janek Wiśniewski padł” z 2011 r.), Apolinary Formela,
Zygmunt Gliniecki, Zbigniew Godlewski
(pierwowzór bohatera „Ballady o Janku
Wiśniewskim”), Jan Kałużny, Jerzy Kuchcik, Stanisław Lewandowski, Jerzy Matelski, Stefan Mosiewicz, Zbigniew Nastały,
Józef Pawłowski, Andrzej Perzyński, Ludwik Piernicki, Jan Polechońki, Zygmunt
Polito, Waldemar Rebinin, Marian Sawicz,
Stanisław Sieradzan, Jerzy Skonieczka,
Kazimierz Stojecki, Bogdan Sypka, Józef
Widerlik, Marian Wójcik, Zbigniew Wycichowski, Waldemar Zajczonko, Kazimierz
Zastawny, Janusz Żebrowski.
Opisano również sylwetki i okoliczności
śmierci dwóch milicjantów, którzy zginęli w
Grudniu 1970 r. - Mariana Zamroczyńskiego i Jerzego Kozaczuka.

W 45. rocznicę masakry grudniowej Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Gdańsku, Redakcja „Dziennika Bałtyckiego”
i Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku przygotowały
książkę „Pogrzebani nocą”, po raz pierwszy prezentującą historię 27 oficjalnych ofiar Grudnia’70 na Wybrzeżu Gdańskim. Są
wśród nich mieszkańcy Wejherowa.
Zaprezentowane sylwetki
poległych wówczas ludzi pokazują nam m.in. sytuację i
życie w Polsce, a dokładnie
w PRL, w tamtym trudnym
czasie. W książce znajdziemy
też wiele cennych informacji o przebiegu robotniczych
protestów i tragedii, jaka się
wówczas wydarzyła. Tragedii
tych, co zginęli lub odnieśli

ciężkie rany, tragedii ich rodzin, opłakujących zabitych
mężów, synów, braci w wyjątkowo dramatycznych okolicznościach. Zaznaczony został
koszmar pogrzebów, organizowanych nocą, w towarzystwie funkcjonariuszy SB i
trudne do opisania wstrząsające przeżycia zrozpaczonych
rodziców, żon czy dzieci.

O tym opowiada interesująca książka „Pogrzebani nocą”, w której nie zapomniano
o zabitych mieszkańcach Wejherowa. Autorem ich biogramów jest mieszkaniec powiatu
wejherowskiego, dokładnie
Rumi, historyk z gdańskiego
IPN - Robert Chrzanowski.
Rozmowę z autorem zamieszczamy poniżej.
AK.

Z ROBERTEM CHRZANOWSKIM, współautorem książki „Pogrzebani nocą”, zajmującym się m.in. sylwetkami zabitych mieszkańców Wejherowa, rozmawia Anna Kuczmarska.
- Proszę przypomnieć,
kim byli młodzi wejherowianie, którzy zginęli w
grudniu 1970 roku.
- W trakcie rewolty grudniowej zginęło dwóch mieszkańców Wejherowa, Marian
Wójcik i Zbigniew Nastały. Wiele ich dzieliło.
Wójcik miał 33 lata, żonę
i dwuletniego syna. Pochodził z Lubelszczyzny, przyjechał tutaj za pracą, mieszkał
początkowo w hotelu robotniczym, ale dzięki swojemu
bratu poznał wejherowiankę, Reginę Mudlaff, ożenił się
i zamieszkał w Wejherowie.
Z. Nastały miał dopiero 17
lat, pochodził z tutejszej kaszubskiej rodziny, uczył się
jeszcze w Zasadniczej Szkole Zawodowej. Ale obaj byli
stoczniowcami, tyle, że Wójcik pracował w Stoczni im.
Komuny Paryskiej, a Nastały w Gdyńskiej Stoczni Remontowej „Nauta”. No i, co
ciekawe, byli sąsiadami. Ich
domy stały naprzeciw siebie,
na rogu ul. Sobieskiego i Kopernika.

- Jak i gdzie zginęli?
- Obaj zostali śmiertelnie ranni tego samego dnia,
w „czarny czwartek” 17
grudnia 1970 r. w rejonie
przystanku SKM Gdynia-Stocznia, choć w różnym
czasie i okolicznościach. O
wiele więcej wiemy o śmierci
Mariana Wójcika. Przyjechał
rano, jak zwykle, do pracy, i
znalazł się na peronie w momencie, gdy wojsko otworzyło
ogień do stłoczonych tam ludzi. Próbował wydostać się z
pułapki, ale kula trafiła go w
plecy. Koledzy zabrali go do
samochodu, który zawiózł do
Szpitala Miejskiego w Gdyni
na Placu Kaszubskim. Niestety, lekarzom nie udało się
do uratować. Zmarł nad ranem 18 grudnia.
Natomiast na temat ostatnich godzin Zbigniewa Nastałego, jak na razie, możemy
jedynie spekulować. On również jechał kolejką rano do
Gdyni, ale później niż Wójcik; najprawdopodobniej w
rejon stoczni już nie dotarł,
ponieważ po pierwszej salwie

Spotkania z autorami

W minionych dniach odbyła się promocja nowego wydawnictwa w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku
oraz w Muzeum Miasta Gdyni. O książce opowiadali jej autorzy: Piotr Brzeziński (historyk gdańskiego oddziału IPN),
Robert Chrzanowski (historyk, archiwista gdańskiego oddziału IPN) i Tomasz Słomczyński (dziennikarz).
A może w Wejherowie doczekamy się takiego spotkania,
w bibliotece albo w muzeum? Na pewno byłoby ciekawe.

wojska ruch pociągów został
wstrzymany. Jakoś przedostał się do centrum Gdyni.
Prawdopodobnie
dołączył
do jednego z pochodów, najpewniej tego samego, w którym uczestniczył Zbigniew
Godlewski, który przeszedł
do legendy jako Janek Wiśniewski. Około godziny
10.00 niedaleko wiaduktu na
ówczesnej ulicy Marchlewskiego Zbigniew Nastały został trafiony kulą w czoło, Pół
godziny później zmarł w Szpitalu Miejskim.
Obu władze nakazały pochować w nocy: Z. Nastałego na cmentarzu w Oliwie,
M. Wójcika na Witominie.
Na przełomie lutego i marca
1971 r., na prośbę rodziny,
ciała zostały przeniesione na
cmentarz w Śmiechowie.
- Z jakich źródeł korzystał pan, zbierając informacje o nich?
- Przy tworzeniu książki staraliśmy się skorzystać
z jak największej ilości źródeł. Podstawą były akta z
Oddziału Instytutu Pamięci
Narodowej w Gdańsku, które obrazują skalę inwigilacji
rodzin zabitych i tuszowanie
zbrodni, ale także materiały Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej w Gdańsku,
przechowywane w Archiwum
Państwowym w Gdańsku,
praktycznie dotąd wcale nie
wykorzystywane. To z nich
dowiedzieliśmy się o kuli-

sach organizacji nocnych pogrzebów, próbach kupienia
milczenia rodzin, staraniach
o ekshumacje.
Dzięki uprzejmości Sądu Okręgowego w Gdańsku
mogliśmy skopiować wybrane dokumenty z akt procesu o sprawstwo kierownicze
masakry grudniowej. Z tych
kart przywołaliśmy wspomnienia często już dawno nie
żyjących świadków. Składnica Akt „Archet-Nausea”
w Gdańsku, przechowująca
akta osobowe pracowników
zlikwidowanych zakładów,
udostępniła nam akta Stoczni im. Komuny Paryskiej dotyczące Mariana Wójcika.
Również muzeum w Wejherowie przesłało nam skany
fotografii, które posiada w
swoich zbiorach. I najważniejsze, nieocenione relacje
żyjących jeszcze członków
rodzin Zbigniewa Nastałego
i Mariana Wójcika, którzy
podzielili się z nami swoimi
wspomnieniami.
- Czy miał pan trudności
w dotarciu do materiałów?
- Najpoważniejszą trudnością było duże rozproszenie
materiałów. Najwięcej czasu
zabierało przygotowywanie
pism do poszczególnych instytucji i niecierpliwe oczekiwanie na odpowiedź. Jednak
wszędzie spotykaliśmy się z
wielką życzliwością i pomocą
ze strony pracowników urzędów i firm, do których się

Marian Wójcik.

Zbigniew Nastały.

zwracaliśmy. Również dzięki ich zaangażowaniu udało
nam się ustalić wiele faktów,
które wzbogaciły opowieść o
naszych bohaterach.
- O wejherowianach,
którzy zginęli w Grudniu
1970 pisała już Regina
Osowicka. Z pewnością w
pana publikacji pojawiły
się nowe, niepublikowane dotąd informacje.
- Naszym celem było przedstawienie sylwetek zabitych
w Grudniu 1970 r., ukazanie ich charakteru, zainteresowań, życia rodzinnego i
pracy. W trakcie zbierania
materiałów okazało się, że
przez minione 45 lat z różnych powodów, nie zawsze celowo, nagromadziło się na ten
temat mnóstwo przeinaczeń i
błędów. Np. często się podaje, że Zbigniew Nastały pracował w Stoczni im. Komuny
Paryskiej i że zmarł w Szpitalu Morskim w Redłowie,
podczas gdy w rzeczywistości
był pracownikiem „Nauty” i
zmarł w Szpitalu Miejskim

na Placu Kaszubskim. Liczymy, że dzięki naszej publikacji uda się wyprostować błędy
i wyjaśnić mity, jakie przez
ten czas zdążyły narosnąć.
Artykuły o Nastałym i
Wójciku ukazywały się już w
czasach „karnawału Solidarności”, ale z biegiem czasu
zostały zapomniane, toteż w
niektórych miejscach przypomnieliśmy o nich. Dużo
satysfakcji przyniosło opracowanie biogramu Mariana
Wójcika, pochodzącego niemal z drugiego końca Polski.
Ponieważ na Wybrzeżu przeżył zaledwie 5 lat, był postacią bardzo zagadkową.
Dzięki analizie dokumentów i rozmowom z jego bliskimi, udało się - mam nadzieję
- pokazać, w jak ciężkich warunkach tutaj żył, ale nie
tracił nadziei na poprawę
swojego losu i swojej rodziny.
Ale wszystkie jego marzenia
zniszczyła bezwzględnie komunistyczna władza w grudniu 1970 r.
- Dziękuję za rozmowę.
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KULTURA
Cantores Veiherovienses śpiewają 30 lat

Elżbieta Czeszejko o „Dziadku do orzechów”

Znakomity, wielokrotnie nagradzany wejherowski Chór Mieszany „Canotores Veiherovienses” śpiewa od 30 lat, od początku
pod dyrekcją prof. Marka Rocławskiego. 6 grudnia liczni sympatycy tego zespołu wypełnili kościół Trójcy Świętej, aby wysłuchać
koncertu jubileuszowego i jak zwykle, nie zawiedli się. Dodatkową atrakcją był udział Polskiej Filharmonii Kameralnej w Sopocie
oraz Chóru Państwowej Szkoły Muzycznej I str. w Wejherowie.

W Filharmonii Kaszubskiej odbyła się premiera baletu „Dziadek
do orzechów” w wykonaniu tancerzy sekcji Wejherowskiego Centrum Kultury. Przedstawienie bardzo podoba się publiczności i cieszy się niezwykłym zainteresowaniem. Wykupione zostały bilety
na spektakle grudniowe i niektóre styczniowe. Trudno się dziwić,
skoro widowisko przygotowano z wielkim rozmachem i bardzo profesjonalnie. O pracy z młodym zespołem aktorskim rozmawiamy
ELŻBIETĄ CZESZEJKO - choreografem i reżyserem spektaklu.

Muzyczny jubileusz Magiczne widowisko

Z okazji 30-lecia chóru,
35-lecia pracy artystyczno-naukowej i kompozytorskiej,
prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt wyróżnił
Medalem Miasta Wejherowa prof. dr. hab. Marka Rocławskiego - dyrygenta i
założyciela zespołu, prorektora Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w
Gdańsku.
Wręczając odznaczenie
prezydent Krzysztof Hildebrandt przypomniał, że prof.
Rocławski wspólnie z śp. ks.
Bogusławem Żurawski w
1985 roku był założycielem

Chóru. Jest też kompozytorem Hejnału Wejherowa.
Jubileuszu pogratulowała dyrygentowi i chórzystom
starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius
podkreślając, że minione 30
lat to historia chóru wypełniona wieloma występami i
sukcesami artystycznymi,
uwieńczona nagrodami krajowymi i zagranicznymi.
Wielu chórzystom wręczono brązowe, srebrne i złote
odznaki Polskiego Związku
Chórów i Orkiestr w Gdańsku. Honorową Odznakę
Złotą z Wieńcem Laurowym

otrzymał dyrygent M. Rocławski.
Chórzyści dziękowali za
wsparcie prezydentowi Wejherowa, staroście powiatu
wejherowskiego i wójtowi
gminy Wejherowo. Podziękowania otrzymał też ks.
prałat Tadeusz Reszka, Wejherowskie Centrum Kultury
oraz przedsiębiorstwa wspierające zespół finansowo.
W programie jubileuszowego koncertu publiczność
wysłuchała
kompozycji
Erica Whitacry, Anny Rocławskiej-Musialczyk oraz
„Magnificat” Johna Ruttera.

- Po „Królewnie Śnieżce”, „Romeo i Julii” przyszedł czas na „Dziadka do
orzechów”...
- Jeśli ma się ambicję, naturalna jest chęć doskonalenia i podejmowania nowych
wyzwań.
W poprzednich
spektaklach, które współtworzyłam, była dowolność
w pisaniu scenariusza i realizacji wizji przedstawienia. Tu mamy do czynienia
z utworem klasycznym o
123-letniej historii, zakorzenionym w świadomości w
określonej formie. Postanowiliśmy zmierzyć się z tym
wyzwaniem.
- Co było szczególnym
wyzwaniem w pracy nad
spektaklem?
- Wyzwaniem jest taniec
klasyczny - najtrudniejsza
forma wymagająca od tancerzy niezwykłej koordynacji ruchów i wyrażenia w ten
sposób emocji. Trudne są też
kwestie organizacyjne, ponieważ dzieci mają zajęcia w
szkole, muszą odrabiać lekcje i uczestniczyć w próbach
wymagających od nich ciężkiej pracy. Wśród tancerzy
jest młodzież 16-letnia ale
są też dzieci 9-letnie wymagające większej opieki.
- Czym się różni praca
z profesjonalnymi aktorami i dziećmi?

Trzy odsłony Teatru Pomorskiego
Od wiosny br. Wejherowskie Centrum Kultury realizuje projekt „3 odsłony Teatru Pomorskiego”.
Odbyły się liczne wydarzenia, w których uczestniczyli mieszkańcy Małego Trójmiasta Kaszubskiego, a w ub. tygodniu podsumowano projekt.
Podczas niedawnej konferencji
w
Filharmonii
Kaszubskiej uczestnicy projektu prezentowali efekty swoich prac, m.in. filmy
nakręcone przez młodzież I
Liceum Ogólnokształcącego
Wejherowie oraz efekt gry
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miejskiej dla przedszkoli w
postaci wielkiej układanki.
Odbył się happening w
wykonaniu młodzieży Gimnazjum Społecznego nr 1 w
Wejherowie oraz spotkanie
ludzi teatru. Można było
obejrzeć instalację multime-

dialną „Szkatułka pamięci”
- dzieło uczniów Gimnazjum
nr 1 w Redzie.
Wspominano wielką Paradę Teatralną ulicami Wejherowa oraz warsztaty z
zakresu teatru radiowego, a
także ogólnopolski konkurs

interdyscyplinarny „Teatr
w słowie i obrazie zaklęty".
Projekt „3 odsłony Teatru
Pomorskiego” miał na celu
upowszechnić historię teatru
pomorskiego na przestrzeni
250 lat wśród mieszkańców
regionu.

- Praca z dziećmi i młodzieżą jest wielkim wyzwaniem,
dającym wiele satysfakcji w
dniu premiery. Dzieci bardzo
angażują się w pracę, wnoszą do przedstawienia niezwykłą energię, nadając mu
inny wymiar. Jednak pracując z dziećmi trzeba rozumieć
to, że są dziećmi i pozwolić im
na to. Nagrodą jest niezwyElżbieta Czeszejko absolwentka Państwowej
Szkoły Baletowej w Gdańsku, tańczyła na deskach
Opery Bałtyckiej w Gdańsku
oraz Bałtyckiej Agencji Artystycznej. Doświadczenie
zawodowe pogłębia, doskonaląc swój warsztat, a do
współpracy z dziećmi i młodzieżą zaprasza znanych
trenerów i tancerzy, np. Zbigniewa Karbowskiego - finalistę You Can Dance.
Nagradzana za wyjątkowe podejście wychowawcze
oraz osiągnięcia artystyczne w pracy z dziećmi. Odznaczona została medalem
„Zasłużony dla Kultury Polskiej” przez Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego;
dwukrotnie otrzymała nagrodę Prezydenta Miasta
Wejherowa.

kły, niepowtarzalny spektakl, którego nie obejrzy się
w zawodowym teatrze.
- Co Panią urzeka w
„Dziadku do orzechów?
- To utwór magiczny i
urzekający. Jest tu magia
Świąt Bożego Narodzenia
i magia tańca klasycznego.
Chciałabym, aby magia zaczarowała naszych widzów.

redakcja@pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA
Powiatowa biblioteka już otwarta

W nowej siedzibie
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie zyskała nową siedzibę w bardzo dobrej lokalizacji. Placówka znajduje się przy ul.
Dworcowej 7, w budynku Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w
Wejherowie. Nie jest to jednak biblioteka akademicka, ale dostępna
dla wszystkich mieszkańców miasta i powiatu, także dla studentów
wspomnianej uczelni.
Zarząd Powiatu przeznaczył środki na remont
i przystosowanie pomieszczeń, natomiast uczelnia przekazała zbiory w użyczenie. Biblioteka
Powiatowa będzie też sprawować nadzór nad bibliotekami gminnymi z terenu powiatu wejherowskiego.
- Otwarcie Biblioteki Powiatowej przy uczelni wyższej jest ewenementem. To ciekawa,
nowa inicjatywa - powiedział rektor KPSW
prof. Marcin Pliński, podkreślając, iż matką
chrzestną projektu jest starosta powiatu Gabriela Lisius.
Gratulacje dyrektorce biblioteki z okazji
otwarcia nowej placówki złożyło wiele osób
m.in. dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej
Danuta Balcerowicz, dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Wejherowie Alina Hope, przedstawicielki bibliotek gminnych.
Nowa biblioteka, czynna od poniedziałku do
piątku w godz. 10.00-18.00, a w sobotę w godz.
10.00-14.00, będzie prowadzić działalność czytelniczą i kulturalną, w tym również usługę
„Książka do domu” dla osób starszych i niepełnosprawnych. Placówka posiada bogaty księgozbiór, liczący ok. 17 tys. woluminów.

Spotkanie z ks. Janem Kaczkowskim

Nie tylko o książkach
Były kwiaty, życzenia i prezenty w
postaci książek m.in. od przedstawicielek Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku: Krystyny Laskowskiej i Bogny Zubrzyckiej.

Tradycyjną wstęgę przecięli (od lewej): dyrektor biblioteki Barbara Gusman, starosta
Gabriela Lisius, rektor KPWS Marcin Pliński i prezydent Krzysztof Hildebrandt. Nad
„operacją” czuwał ks. prałat Tadeusz Reszka, który nową placówkę poświęcił.

Ks. Jan Kaczkowski, dyrektor puckiego hospicjum, autor dwóch
książek był gościem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
W spotkaniu uczestniczyli licznie mieszkańcy, zainteresowani nie
tylko książkami, ale też ciekawymi wypowiedziami księdza Kaczkowskiego, znanego z mądrości i poczucia humoru.
Nieuleczalnie chory od
2012 roku kapłan, twórca
puckiego hospicjum, bioetyk, doktor teologii moralnej, przeszedł operacje i
kolejne chemioterapie. Wrócił do pracy w hospicjum, do
rozmów z pacjentami oraz
ich bliskimi.
W wypełnionej po brzegi
wejherowskiej bibliotece ks.
Jan Kaczkowski opowiadał
o swoich doświadczeniach, o
wierze i obecności Pana Boga w naszym życiu, o „katolicyzmie kucanym”, o jakości
liturgii, a także o cierpieniu.
Dowcipnie opowiadał o zabawnych sytuacjach ze swojego życia, a także o trudnych
początkach posługi dusz-

Koncert charytatywny i kiermasz
Na pięknie udekorowanych świątecznych stołach pojawią się wigilijne
kaszubskie potrawy, a na scenie odbędzie się koncert. Zaśpiewa m.in. Weronika Korthals. Przeprowadzona zostanie również akcja charytatywna, a
na przedświątecznym kiermaszu będzie można kupić m.in. ozdoby.
Wszystko to odbędzie
się w najbliższą niedzielę 20 grudnia w Luzinie, w
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tamtejszej hali Widowiskowo-Sportowej im. Macieja
Płażyńskiego.

Koncert charytatywny na
rzecz chorego Antosia poprowadzi Krzysztof Skiba.

Na pewno nie zabraknie
atrakcji, więc warto w niedzielę odwiedzić luzińską
halę.
Impreza pod tytułem Boże Narodzenie na Kaszubach
odbędzie się 20 grudnia w
godzinach 15.00-19.00.

pasterskiej na Kaszubach i
nauce języka kaszubskiego.
Ksiądz przytaczał anegdoty, ale mówił też o sprawach
bardzo poważnych.
Jedna z historii dotyczyła
momentu, kiedy ksiądz dowiedział się o nawrocie choroby, o „potężnej wznowie”,
jak to określił. Przygnębiony, w modlitwie pogodził
się z wolą Bożą, a nieco później usłyszał w radiu piosenkę zespołu „Raz, dwa, trzy”
i słowa: „I byłem tym kim
chciałem być i żyłem tak, jak
chciałem żyć”.
- Wzruszyłem się, bo w
tej piosence odczytałem delikatną odpowiedź Pana Boga na moją modlitwę i moje

odczucia - wspominał ksiądz.
- Bóg czasami objawia się w
tak zwanych przypadkach
i zbiegach okoliczności. Z
pewnością jest też z nami w
cierpieniu. Kiedy cierpimy
niesprawiedliwie, Pan Bóg
wychyla się z krzyża i współcierpi z nami.
Ksiądz Kaczkowski mówił
również o swoich książkach:
„Szału nie ma, jest rak” oraz
„Życie na pełnej petardzie”.
Obie pozycje można było kupić po spotkaniu i uzyskać
wpis autora. Z tego powodu
do stolika, przy którym siedział ksiądz ustawiła się kolejka czytelników. Zbierane
były datki na Hospicjum im.
Ojca Pio w Pucku.
AK.
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AKTUALNOŚĆ
Jan Klawiter zaprasza

Nowe Biuro
Poselskie

Poseł Janusz Śniadek podarował posłowi Janowi Klawiterowi książkę pt. „Anna Solidarność”.

Wielu gości z posłem Januszem Śniadkiem
na czele odwiedziło posła Jana Klawitera w
nowym Biurze Poselskim przy ul. Dąbrowskiego 22 w centrum Rumi.
Uroczyste otwarcie biura odbyło się w miniony
poniedziałek, z udziałem
samorządowców,
księży,
przedsiębiorców, przyjaciół
i rodziny posła J. Klawitera.
Podczas otwarcia biura
w Rumi poseł Jan Klawiter
przypomniał, że zamierza
zajmować się w Sejmie głównie energetyką, gospodarką
morską, sprawami dotyczącymi rodziny, a także promowaniem Kaszub.
- Jestem członkiem komisji spraw społecznych i
rodzinny i komisji energii i
skarbu państwa - powiedział
Jan Klawiter, prosząc samorządowców o zgłaszanie
uwag i współpracę.
Były starosta Grzegorz
Szalewski przypomniał kaszubskie korzenie rodziny

Jana Klawitera, która od
kilku pokoleń jest związana
z Rumią.
Jedyny poseł Ziemi Wejherowskiej uroczyście otworzył biuro w rodzinnym
mieście, ale zaprasza mieszkańców powiatu także do
biura w Wejherowie, przy
pl. Jakuba Wejhera, w lokalu zajmowanym dotąd przez
byłego posła J. Budnika.
Biuro poselskie w Rumi
czynne jest w poniedziałki
w godz. 13.00-17.00 oraz w
czwartki w godz. 11.00-16.00.
W Wejherowie biuro będzie otwarte w środy w godz.
11.00-16.00.
Tel. 791 909 917.
Trzecie biuro posła J.
Klawitera znajduje się w
Gdyni, przy ul. Starowiejskiej 1.

Stare fotografie
Tylko do końca 2015 roku w wejherowskim muzeum pokazywana będzie bardzo ciekawa wystawa „Wejherowa
dawny czar. Miasto i okolice w fotografii Augustyna
Ziemensa (1867-1948)”, udostępniona w ramach projektu
realizowanego w 2015 roku przez Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Na wystawie zaprezentowano wielkoformatowe odbitki z
klisz szklanych, wykonane w latach 1890-1937. Polecamy!

ZARZĄD POWIATU WEJHEROWSKIEGO
Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.)
oraz uchwały Nr V/XIII/139/15 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy
Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok
					ogłasza otwarty konkurs ofert na
wykonanie zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego
działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:
1. ochrony i promocji zdrowia w tym zdrowia psychicznego,
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowanie aktywności
oraz integracji osób niepełnosprawnych,
3. oświaty, wychowania,
4. wypoczynku dzieci i młodzieży,
5. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
6. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
7. ratownictwa i ochrony ludności,
8. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
9. turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych,
10. krajoznawstwa, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i opieki nad zwierzętami,
11. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
12. działań na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy.
Przewidywana kwota na realizację powyższych zadań wynosi – 200.000 zł.
Miejsce i termin składania ofert: Biuro Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego
w Wejherowie w terminie do dnia 8 stycznia 2016 roku do godz. 16.00
Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami: Monika Koss tel.(0-58) 572-94-86.
Termin rozpatrzenia ofert: 7 luty 2016 roku.
Zasady przyznawania dotacji:
warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zamkniętej kopercie oferty zgodnej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25),
1. w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do tut. Urzędu,
2. na kopercie winna widnieć informacja jakiego zadania oferta ma dotyczyć oraz nazwa organizacji lub podmiotu ubiegającego się o dotację,
3. do oferty należy dołączyć następujące załączniki:
- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub
ewidencji, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
- pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji ( w przypadku gdy ofertę o dotację
podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę
wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru dokument potwierdzający upoważnienie do
działania w imieniu oferenta(-ów).
4. oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
5. złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji,
6. organizacja, która składa kilka ofert w konkursie – powinna złożyć każdą ofertę odrębnie w zamkniętej kopercie,
7. podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa,
8. informacja o przyznaniu dotacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej powiatu www.powiat.wejherowo.pl,
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Tryb przyznawania dotacji określony został w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
(j.t. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.).
Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2016 roku.
Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w art. 3, ust. 3 ustawy,
2. ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu
do zakresu rzeczowego zadania,
3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja pozarządowa lub podmioty określone w art. 3,
ust. 3 będą realizować zadania publiczne,
4. w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnia się planowany przez organizację pozarządową lub podmioty określone
w art. 3, ust. 3 ustawy udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
5. planowany przez organizację pozarządową lub podmioty określone w art. 3, ust. 3, wkład rzeczowy, osobowy w tym świadczenia
wolontariuszy i pracę społeczną członków,
6. uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych
w art. 3, ust. 3, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób
rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.
Formularz ofert można uzyskać w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.powiat.wejherowo.pl
Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania
realizowane w 2014 roku kształtowały się następująco:
1. ochrona i promocja zdrowia w tym zdrowia psychicznego - 8.500 zł
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowanie aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych - 16.000 zł
3. oświata, wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży - 23.000 zł
4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury - 24.100 zł
5. upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu - 59.500 zł
6. ratownictwo i ochrona ludności - 3.800 zł
7. turystyka, w tym promocje lokalne produktów turystycznych - 11.100 zł
8. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym - 4.000 zł
Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu w formie dotacji dla organizacji pozarządowych na zadania
realizowane w 2015 roku kształtowały się następująco:
1. ochrona i promocja zdrowia w tym zdrowia psychicznego - 14.300 zł
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowanie aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych - 14.100 zł
3. oświata, wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży - 22.000 zł
4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury - 50.100 zł
5. upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu - 66.000 zł
6. ratownictwo i ochrona ludności - 2.000 zł
7. turystyka, w tym promocje lokalne produktów turystycznych - 3.500 zł
8. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym - 4.000 zł
OGŁOSZENIE
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POMOC

Nagroda

dla

MOPS
Minister Rodziny,
Pracy i Polityki Społecznej przyznał Nagrodę Specjalną dla
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej
w Wejherowie za wybitne, nowatorskie
rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w roku 2015.
Wejherowski MOPS znalazł się w gronie 6 laureatów
nagrodzonych w kategorii zespołowej. Placówka została
doceniona m.in. za realizację
innowacyjnych projektów takich jak „Pudełko na Jesień
Życia” oraz pracę w środowisku metodą organizowania
społeczności lokalnych.
Podczas uroczystej gali z okazji Dnia Pracownika Socjalnego w Warszawie,
nagrodę z rąk minister Elżbiety Rafalskiej odebrali:
przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz i dyrektor MOPS
Anna Kosmalska oraz
pracownicy tej instytucji Beata Nowak i Robert
Kozłowski.
Do konkursu o nagrody Ministra w roku 2015
r. zgłoszono 139 wniosków:
68 wniosków w kategorii
indywidualnej i 71 w kategorii zespołowej. Minister
Rodziny, Pracy i Polityki
Społecznej przyznał 13 nagród pieniężnych, w tym 7
nagród i 6 zespołowych oraz
16 wyróżnień.
Gratulujemy!

Mikołaj zasłabł w ośrodku dla niesłyszących Akcja parafialnego Caritas

Ratownicy bawią Życzenia
i uczą, jak pomagać od dzieci
Ratownicy medyczni ze Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie po raz kolejny zorganizowali zabawę dla dzieci,
połączoną z edukacją, a dokładnie z nauką udzielania pierwszej
pomocy. Tym razem odwiedzili Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr
2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących nr 2 w Wejherowie.
Około setka dzieci i młodzieży, od przedszkolaków
do gimnazjalistów wspólnie
bawiła się i uczyła wspólnie
z ratownikami medycznymi. Edukacja dzieci z zakresu pierwszej pomocy,
objęła m.in. znajomość pozycji bezpiecznej bocznej,
zasad postępowania podczas zatrzymania krążenia
oraz opatrywania zranień i
krwotoków.
Dzięki ciekawej konwencji - pomocy udzielano samemu Świętemu Mikołajowi,
który nagle zasłabł, spotkanie wzbudziło duże zainteresowanie małych i większych
uczestników.
AK.

Świąteczna akcja „Dzieci życzą dzieciom”
powstała z myślą o małych pacjentach wejherowskiego szpitala, ale w tym roku również
o podopiecznych Domu Pomocy Społecznej
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego á Paulo.
Aby dzieci przebywające w szpitalu oraz podopieczni DPS
poczuli świąteczną atmosferę i ciepło, płynące prosto z serc
najpierw dzieci własnoręcznie wykonały świąteczne kartki.
6 grudnia przekazano je wraz z upominkami i serdecznymi
życzeniami. Zarówno w szpitalu, jak i w DPS śpiewano kolędy przy akompaniamencie gitary, akordeonu.
Organizatorami corocznej akcji jest zespół „Caritas” parafii p.w. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej, Jacek Drewa oraz Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo”.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Pomoc dla osób bezdomnych
Trwa sezon jesienno-zimowy. Spadek temperatury, jaki ma miejsce w ostatnich dniach, stanowi poważne zagrożenie dla osób bezdomnych. Ważne jest, aby osoby bezdomne wiedziały, że są dla nich miejsca,
gdzie bezpiecznie mogą przetrwać mrozy.
Pomoc i informacje można
uzyskać w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego
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17, w godzinach pracy MOPS,
(pn. 7.30 – 17.00, wt.-czw. 7.30
-15.30, pt. 7.30 – 14.00).
Najlepiej skontaktować się

z Małgorzatą Czerniawską pracownikiem socjalnym: tel.
58 677 79 90, 58 677 79 60
W komendzie Straży Miej-

skiej w Wejherowie npomocą
osobom bezdomnym służy Anna Blok, tel. 58 677 70 52. Całodobowy telefon: 58 677 70 40.

Świętemu Mikołajowi w rozdawaniu życzeń i upominków pomagały dzieci z parafii pw. Chrystusa Króla.

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
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KULTURA I EDUKACJA
Konferencja w „Elektryku”

Rok matematyki w powiecie

Szkoła otwarta na energetykę Konkursy,

wykłady, lekcje

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Wejherowie spotkali się przedstawiciele władz samorządowych, Regionalnej Izby
Gospodarczej Pomorza i Pracodawców Pomorza, instytucji badawczych i środowisk
akademickich, reprezentanci pięciu szkół
technicznych z Pomorza oraz przedsiębiorcy - pracodawców z branży elektryczno-energetycznej.
Uczestnicy
konferencji
zastanawiali się wspólnie,
jak poprawić jakość kształcenia technicznego, jak na
bieżąco starać się dostosować proces dydaktyczny do
potrzeb zmieniającego się
rynku pracy oraz czy warto
utworzyć nowy zawód elektromonter – energetyk.
W sali gimnastycznej
można było zapoznać się z
ofertami firm handlowych,
produkcyjnych i usługowych,
związanych z energetyką, tj.:
APATOR z Torunia, Ensto
Pol i Emiter ze Straszyna
oraz Biall i darmowaenergia.eu z Gdańska. Bardzo
ciekawy pokaz montażu
aparatów elektrycznych na
liniach energetycznych przy-

W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 podsumowano Rok Matematyki w powiecie wejherowskim. Zwycięzcy
zorganizowanych z tej okazji konkursów
otrzymali nagrody. Uczestnicy spotkania
wysłuchali wykładu „Zimowe niebo Gwiazdy pasa Oriona”, który wygłosił dr hab. Bogusław Pranszke z Akademii Morskiej.

gotowała Firma STALBET z
Gniewina.
Pomysł zorganizowania
konferencji narodził się na
styku dwóch inicjatyw. Z jednej strony były firmy, które
mają problemy ze znalezieniem wykształconych, kompetentnych pracowników, a
z drugiej strony szkoła i jej
plany rozwojowe. Uczestnicy
debaty zgodzili się, że współpraca pracodawców ze szkołą jest konieczna.
Wnioski
wypracowane
podczas konferencji mają
posłużyć podniesieniu jakości kształcenia w szkołach.
Można je rozszerzyć na inne
działy związane z energetyką - głównie na automatykę
i systemy zabezpieczeń sieci.

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem oraz smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

JERZEGO GRABOWSKIEGO
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 8
w Wejherowie
w latach 1974 - 1986
wieloletniego nauczyciela szkół podstawowych w Bolszewie, Rumi, Wejherowie oraz w Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie, oddanego wizytatora metodyki, Radnego i Przewodniczącego Miejskiej Rady Narodowej
w Wejherowie w latach 1984 – 1988, znanego – od 1956 roku - działacza
Związku Nauczycielstwa Polskiego, Człowieka oddanego uczniom i szkole,
zabiegającego o sprawy środowiska pedagogicznego.
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają
Krzysztof Hildebrandt
       Prezydent Miasta Wejherowa
      wraz ze współpracownikami
         oraz Bogdan Tokłowicz
  Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Najnowsza
historia
„Wejherowo - 25 lat
samorządności” to tytuł nowej książki Michała R. Jelińskiego,
dostępnej w księgarniach.

Wydawnictwo
ukazuje zmiany wizerunku miasta na przestrzeni 25 lat. W
książce wymienieni są radni
wszystkich kadencji i składy
Zarządów Miasta.
W publikacji opisano najważniejsze działania wejherowskiego samorządu w
różnych obszarach życia społecznego. Znajdują się tam
także informacje o planowanych inwestycjach. Informacje uzupełniają zdjęcia.

Przez cały rok 2015 w placówkach prowadzonych przez
powiat wejherowski odbywały się akcje i konkursy z okazji
Roku Matematyki na Pomorzu. Uczniowie licznie uczestniczyli w różnych imprezach, organizowanych przez trójmiejskie wyższe uczelnie.
W Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego przy Powiatowym Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
w Wejherowie odbyły się zajęcia pokazowe dla nauczycieli
i uczniów klas młodszych prowadzone metodą MathRiders.
Z 13 na 14 marca zorganizowano Noc Matematyki, przeprowadzając internetowy Quiz Matematyczny dla dzieci i
młodzieży. Wzięło w nim udział 130 osób.
W poszczególnych kategoriach wiekowych pierwsze miejsca zajęli: Jakub Westa, uczeń IV klasy SP nr10 w Rumi,
Michał Słowakiewicz, uczeń klasy V SSP nr1 w Wejherowie
oraz uczniowie ZSP nr 2 w Wejherowie - Marcin Bieszk i
Marcin Zagozda.W wejherowskim „Elektryku” odbywały się
zajęcia warsztatowe i wykłady dla gimnazjalistów z powiatu
wejherowskiego.
Do obchodów Roku Matematyki włączyła się również wejherowska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej, organizując konkurs plastyczno-literacki, na który wpłynęło 95
prac. Zwycięzcami w różnych kategoriach wiekowych byli:
Hanna Obrzut ZS SP Oddział Przedszkolny Bożepole, Dominik Pyrcha, Anna Zakrzewska, Błażej Sucharski, Kordian
Grzelewski i Patrycja Romaszko z SP w Kętrzynie (praca zbiorowa), Filip Kramp SP w Lubocinie. Najlepszy wiersz o tematyce matematycznej napisali uczniowie SP nr w Wejherowie
należący do Koła „Na tropach zdrowego stylu życia”.

W marcu kolejny koncert

Opera Lwowska
po raz drugi

Znakomity zespół Opery Lwowskiej gościł już
w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie w listopadzie br., a zainteresowanie koncertem było ogromne. Na specjalne życzenie publiczności
Opera Lwowska powróci do Wejherowa z drugą
częścią spektaklu Vivat Operetka.
4 marca 2016 roku o godzinie 20.00 w Filharmonii Kaszubskiej będziemy mogli obejrzeć przedstawienie Vivat
Operetka cz. II, pełne wspaniałej muzyki w najlepszym wykonaniu.
Bilety można będzie kupić w kasie Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie oraz na www.kupbilecik.pl
Informacja i rezerwacja pod nr tel. 730-885-555
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EKOLOGIA
Konkurs Ekologiczny Zakładu Usług Komunalnych

Segregacja to rzecz prosta
Wczoraj, 16 grudnia w ratuszu w Wejherowie podsumowano Konkurs Ekologiczny
pt. „Czy to jesień, czy to wiosna – segregacja to rzecz prosta”, którego organizatorem
jest Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o. Zwycięzcy otrzymali nagrody
rzeczowe, zwolnienie z opłat za dzierżawę
pojemników, gadżety, stojaki do segregacji
i świąteczne choinki.
Konkurs, przeprowadzony jesienią 2015 roku był
skierowany był do mieszkańców Wejherowa, którzy biorą
aktywny udział w segregacji
odpadów. Do konkursu zgłoszono 99 punktów składowania odpadów komunalnych
w budynkach wielorodzinnych i jednorodzinnych - w
sumie 5073 gospodarstw domowych.
- Pragniemy wszystkim
uczestnikom podziękować
za udział w konkursie, za
chęć i motywację do segregacji odpadów. W szczególności dziękuję członkom
Wejherowskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej za największe zaangażowanie - powiedział Roman Czerwiński,
prezes ZUK Spółka z o.o. REKLAMA
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To druga edycja konkursu w
nowej formule, ale jak będą
następne.
- Cieszę się, bo wszyscy
czujemy, że ZUK to nasz
zakład, przyjazny mieszkańcom - dodał prezydent
Krzysztof Hildebrandt.
- Przede wszystkim jednak
cieszę się, że w Wejherowie
udaje nam się segregować
odpady, a tym samym dbać
o środowisko. To wymaga
wysiłku i zaangażowania
mieszkańców, za co z całego
serca dziękuję Państwu.
Nagrodami w konkursie dla Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej są
roczne, ośmiomiesięczne lub
czteromiesięczne zwolnienia
z opłat dzierżawy oraz gadżety dla mieszkańców

Prezydent Krzysztof Hildebrandt oraz prezes ZUK Roman Czerwiński wręczali dyplomy i upominki wielu
nagrodzonym uczestnikom Konkursu Ekologicznego. Wśród wyróżnionych mieszkańców znalazł się b. poseł
Jerzy Budnik. Więcej zdjęć na facebook.com/PulsWejherowa
Zwycięzcy konkursu w
kategorii gospodarstw indywidualnych otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, takie
jak bezprzewodowa stacja
pogodowa oraz kompostowniki, stojaki do segregacji
odpadów, choinki świąteczne i gadżety. Pozostali nagrrodzeni uczestnicy konkursu
otrzymali choinki świąteczne
oraz stojaki do segregacji odpadów.

Anna Kuczmarska

Laureaci konkursu w kategorii budownictwo
wielorodzinne:
I miejsce: Blok przy ul. Gen. Hallera 1
II miejsce: Blok przy ul. Gen. Hallera 13 i 13A
III miejsce: Blok przy ul. Rzeźnickiej 5
Wszystkie nagrodzone bloki należą do Wejherowskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej
W kategorii indywidualne gospodarstwa domowe:
I miejsce: Iwona Drgas
II miejsce: Zofia Dunajska
III miejsce: Jerzy Wołoszyk

Nagrody
ufundowali: prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt, prezes Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie sp.
z o.o. Roman Czerwiński,
przewodniczący
Zarządu Komunalnego Związku
Gmin Dolina Redy i Chylonki Tadeusz Wiśniewski oraz
EKO- AWAL Jolanta i Kazimierz Ferenc.
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OGŁOSZENIA I ZAPROSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00
Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po 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

Sprzedam przytulne mieszkanko
2pokojowe 27 m2 z b. dużym balkonem
i komórką na 3/3 piętrze, gotowe do zamieszkania. Cena 134 tys. zł.
Tel. 573 280 760
***
Sprzedam mieszkanie 39 m kw.,
2-pokojowe, 2 piętro.
Tel. 695 363 779
***
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe
na parterze o pow. 55 m2, pod klucz.
Tel. 606 302 432

WYNAJEM - ZAMIANA

Zamienię mieszkanie 47 m na os.
Chopina na małe. Tel. 511 874 564
***
Do wynajęcia mieszkanie jednopokojowe, 35 m2, parter. Tel. 606 302 432

SPRZEDAM
Laptop dla dzieci po niemiecku 20 zł,
książki dla dzieci duża ilość 10 zł, wanienka dziecięca 50 zł, kocyki 2 szt. 35 zł oaz
telefon Ig. Samsung Nokia 20 zł.
Tel. 517 901 308
***
Pierścionek próba 958 srebrny po 20
zł, bransoletka srebrna za 80 zł oraz worek zabawek (auta, pluszaki, klocki) 100
zł. Tel. 517 901 308
***

Ubranka na 3-12 miesiące firmowe
(duża ilość) - cena 100 zł, pościel gratis
oraz zabawki odkurzacz, mikser, czajnik,
naczynia 80 zł. Tel. 798 020 532
***
Sofę rozkładaną 2-osobową z pojemnikiem na pościel, stan idealny 450 zł.
Tel. 517 782 024
***
Fotelik samochodowy 0-13 kg granatowy oraz krzesełko do karmienia na
kółkach 150 zł. Tel. 509 057 705
***
Łyżwy figurowe białe rozm. 30 nowe
50 zł. Tel. 509 057 705
***
Sprzed bardzo tanio wyposażenie baru gastronomicznego: bufet, stoły, krzesła. Tel. 606 302 432.
***
Książki, albumy z lat 1945-1970 tanio
sprzedam, Gdynia. Tel. 58-624-35-66

PRACA

Chętnie podejmę pracę fizyczną:
sprzątane, porządkowanie podwórek uczciwie, rzetelnie, super tanio.
Tel. 690 389 559
***
Kobieta, 45 lat, przyjmie każdą pracę
dorywczą. Proszę o smsy na numer tel.
794 073 585
***
Zatrudnię pomocnika budowlanego
z samochodem osobowym, z Wejherowa.
Tel. 516 655 705

NAUKA

Musical „Metro”
w Ergo Arenie

MATRYMONIALNE

Znakomity musical „Metro” będzie można zobaczyć 6 lutego 2016 roku w hali Ergo
Arena na granicy Gdańska i Sopotu. Bilety
są już w sprzedaży, ale można je również
wygrać w naszym konkursie.

Lekcje dodatkowe. Fizyka i chemia, w
tym zadania oraz matematyka. Nauczyciel - emeryt. Wejherowo.
Tel. 58 677 01 50

Kawaler do wzięcia, szukający szczęścia, lat 46. Tel. 500 798 767
***
Szukam kobiety do wspólnego zamieszkania, a może coś więcej - czas
pokaże. Mam 45 lat, młody wygląd,
niezależny. Tel. 516 655 705

RÓŻNE

Sprzedam udziały dwóch dobrze prosperujących spółek. Tel. 794 445 094

PRYWATNE
OGŁOSZENIA DROBNE
ZAMIESZCZAMY
BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać
e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na nr telefonu:
606 101 502
Można wrzucić ogłoszenie
do skrzynki obok wejścia
do biura ARTEX w Wejherowie,
przy ul. Polnej 3/41

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, integracji z
nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,
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.
Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców
zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej.

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki
w godzinach 10.00-13.00
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Mamy bilety dla Czytelników

NIE PRZYJMUJEMY
OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE
Każde ogłoszenie ukaże się
w dwóch kolejnych wydaniach
„Pulsu Wejherowa”.

Na scenie zobaczymy pasję i entuzjazm, taniec i
śpiew, jakiego nie znał polski teatr. Jest tam miłość,
szaleństwo i młodość, a granica między teatrem a rzeczywistością staje się płynna.
Między fikcją a rzeczywistością uliczni grajkowie, śpiewacy i tancerze wystawiają
na peronach metra spektakl
dla pasażerów. Jego twórcą
jest Jan, dla którego metro
jest domem, a underground sposobem na życie. Spektakl
budzi sensację, a młodzi artyści otrzymują propozycję pracy w komercyjnym teatrze.
„Metro” to opowieść o marzeniach i rozczarowaniach,
o młodzieńczych ideałach i
władzy pieniądza, a także o
romantycznej miłości.
Libretto napisały Agata
i Maryna Miklaszewskie,
autorem muzyki jest Janusz Stokłosa, a scenografii
Janusz Sosnowski. Scenariusz i choreografię przygotował reżyser przedstawienia
Janusz Józefowicz.
Prapremiera „Metra” odbyła się 30 stycznia 1991 r.
w Teatrze Dramatycznym w
Warszawie. W 1992 r. „Metro
wystawiono na Broadwayu w
Nowym Jorku.

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 , e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
Adres korespondencyjny redakcji:
84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 (w siedzibie firmy „ARTEX”)
Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy w terenie): 606 101 502
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media w Bydgoszczy
Nakład: 8 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Więcej informacji na stronie: www.musical-metro.pl

Bilety dla
Czytelników
Dla Czytelników „Pulsu Wejherowa” mamy
świąteczny prezent: 3
podwójne zaproszenia
na spektakl „Metro”, 6
lutego 2016 r. o godz.
19.00 w Ergo Arenie.
Szansą na zdobycie biletów jest udział w naszym
konkursie, w którym należy odpowiedzieć na pytanie: Które „urodziny”
świętuje w styczniu 2016
roku musical „Metro”?
Odpowiedź wraz z
nazwiskiem i imieniem
nadawcy prosimy przesyłać do piątku 18 grudnia
do godz. 20.00 na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl

W temacie wiadomości
prosimy napisać: METRO
Spośród uczestników
konkursu wylosujemy trzy
osoby, a do zwycięzców
odpiszemy.
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KOMUNIKACJA I ŚWIĘTA
KOMUNIKACJA MIEJSKA 2015/2016
OKRES ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY
Wejherowska komunikacja miejska w okresie świąteczno-noworocznym będzie kursowała według obowiązujących
rozkładów jazdy ze zmianą we Wigilię i Sylwestra 2015 roku.

WIGILIA 24.12.2015 – autobusy kursują według rozkładów

jazdy obowiązujących w dzień powszedni, przy czym wszystkie
linie kończą kursowanie około godziny 19:30.

SYLWESTER 31.12.2015 – autobusy kursują według roz-

kładów jazdy obowiązujących w dzień powszedni, przy czym
wszystkie linie kończą kursowanie około godziny 21:30.
PONADTO INFORMUJEMY, ŻE
od 23.12.2015 r. do 03.01.2016 r.:
Nie kursują linie szkolne 13 i 14.
Kurs linii nr 1 o 7:00 z Góry zakończy trasę na Fenikowskiego.
Nie będą wykonywane kursy:
* linii nr 11 o 7:06 z Osiedla Kaszubskiego do Kąpina oraz
powrót z Kąpina o 7:20;
* linii nr 4 o godz. 7:14 z Zamostnej i 7:26 z Orla oraz 13:35
z Budowlanych do Strzeleckiej i 13:51 ze Strzeleckiej do
Gimnazjum Bolszewo.
Kurs linii nr 1 o godz. 13:29 z Os. Fenikowskiego kończy bieg
przy Gimnazjum w Bolszewie.
Autobusy linii 4 i 5 nie dojeżdżają do pętli przy szkole w Orlu.
Kasa biletowa MZK przy ulicy Tartacznej
w Wigilię i Sylwestra będzie czynna od 8:00 do 13:00.
Informacje o kursowaniu autobusów udziela
Dyspozytor 58 572 29 33
Szczegóły na temat zmian w rozkładach jazdy można znaleźć na stronie: www.mzkwejherowo.pl
MZK Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE

Serdecznie dziękujemy klientom,
którzy kupili mieszkania
w budynku przy ul. Parkowej 2A
w Wejherowie.
Zainteresowanych nabyciem mieszkań
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania
naszej strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl ,
na której przedstawiane będą aktualne
informacje o planowanej budowie kolejnych
budynków mieszkalnych.
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Orszak Trzech Króli
6 stycznia, w święto Trzech Króli ulicami Wejherowa przejdzie barwny korowód
i słychać będzie kolędy. Przygotowania do
Orszaku Trzech Króli już trwają, ale w 2016
roku zaplanowano zmiany. Spotkanie zaplanowano o godz. 13.30 przy pałacu w parku.
Orszak przejdzie spod pałacu na wejherowski rynek.
Trasę skrócono m.in. z powodu sugestii uczestników
ubiegłorocznego orszaku.
6 stycznia 2016 r. będzie
mniej zatem chodzenia, ale
za to więcej śpiewania, oczywiście kolęd i pastorałek.
Organizatorzy zapewnią
wszystkim korony, ale proszą, żeby dzieci zabrały ze
sobą dzwoneczki. Proszą też
rodziców, aby pomogli dzie-

ciom założyć strój aniołów.
Spotkajmy się 6 stycznia
na Orszaku Trzech Króli.

Kolejny „Puls”
14 stycznia
Naszych Czytelników prosimy o cierpliwość, ponieważ z powodu Świąt Bożego Narodzenia, Sylwestra, Nowego
Roku i Święta Trzech Króli, kolejne wydanie „Pulsu Wejherowa” ukaże się 14
stycznia 2016 roku.

