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Radosny orszak mimo mrozu Budżet

Obywatelski
Budżet Obywatelski 2015 roku cieszył się
wielkim zainteresowaniem mieszkańców
(8 000 głosów) i okazał się sukcesem. Rusza
więc druga edycja Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2016. Składanie wniosków będzie możliwe już od 18 stycznia.

Wejherowianie tłumnie uczestniczyli 6 stycznia w Orszaku Trzech Króli. W mroźny świąteczny dzień radosny orszak przeszedł z parku na wejherowski rynek, gdzie odbyła się druga część
inscenizacji, przygotowanej przez Stowarzyszenie Misterników Kaszubskich. Przez całą uroczystość rozbrzmiewały kolędy. 									
Str. 8

W regulaminie Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2016
znalazło się kilka nowości. M.in. projekty podzielono na dwie grupy:
inwestycyjne i nieinwestycyjne (tzw. miękkie),
a mieszkańcy będą mogli głosować na jeden projekt z każdej grupy. Tak,
jak w zeszłym roku, autorzy projektu muszą przekonać wejherowian, aby
poparli ich wniosek podpisami (wymagane co naj-

mniej 50 podpisów).
- Pierwsza edycja Budżetu
Obywatelskiego
pokazała, że mieszkańcy naszego miasta chcą
aktywnie zmieniać rzeczywistość wokół siebie
- powiedział prezydent
Krzysztof Hildebrandt
na wczorajszej konferencji.
- W trakcie pierwszej edycji wiele się nauczyliśmy.
Dzięki doświadczeniu zmodyfikowaliśmy procedury,
aby były bardziej przyjazne.
Str. 3

Chór Harmonia Bezpłatna
ma już 95 lat pomoc prawna Trzy miliony na
budowę ulicy

Najstarszy wejherowski chór świętował jubileusz
95-lecia działalności. Panowie, bo mowa o Chórze
Męskim „Harmonia” wystąpili z tej okazji w Filharmonii Wejherowskiej. Koncert z udziałem Ryszarda Rynkowskiego oraz Orkiestry Marynarki
Wojennej był ważnym wydarzeniem kulturalnym.
						Str. 6
N A S Z PA R T N E R

W powiecie wejherowskim rozpoczęły działalność
punkty, w których udzielane są bezpłatne porady
prawne. Ustawa zakłada, że darmową konsultację
otrzymają osoby korzystające ze świadczeń pomocy
społecznej, młodzież, seniorzy, kombatanci, weterani,
osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny oraz
ofiary klęsk żywiołowych.
Szczegóły na str. 9

3 mln zł budżetu państwa uzyska Wejherowo na
budowę ulicy Patoka, na odcinku od ul. Stefczyka do
ul. Gryfa Pomorskiego. To kolejny element realizacji
układu drogowego pod nazwą Węzeł Zryw.
Str. 5
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AKTUALNOŚCI
Policjanci zawieszeni

Interwencja

Agresja i
narkotyki

Podejrzenie
o korupcję
Dwóch wejherowskich policjantów z wydziału prewencji zatrzymano w związku z
podejrzeniami o przyjęcie korzyści majątkowej, czyli wręczoną łapówką.

Podczas interwencji w
związku z awanturą domową w Rumi, zatrzymano
mężczyznę, który był agresywny wobec policjantów.
Okazało się później, że posiadał narkotyki.
Podczas
przeszukania
rzeczy zatrzymanego policjanci znaleźli trzy woreczki
z białym proszkiem. Specjalistyczne badanie wykazało,
że jest to amfetamina.
Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał zarzuty. Za
posiadanie środków odurzających grozi do trzech lat pozbawienia wolności.

W komendzie policji zjawił się mężczyzna twierdząc,
że w nocy z niedzieli na poniedziałek, funkcjonariusze
zażądali od niego pieniędzy
w zamian za odstąpienie od
czynności służbowych. Po
wręczeniu łapówki mężczyzna udał się na komendę.
Postępowanie w tej spra-

wie poprowadzi Prokuratura
Rejonowa w Gdyni. Policjanci zostają w dyspozycji prokuratury, zostali zawieszeni
w czynnościach służbowych.
Najprawdopodobniej zostanie wszczęte wobec nich postępowanie dyscyplinarne.
Za przyjęcie łapówki grozi do
10 lat pozbawienia wolności.

Biesiada

Będą wysokie mandaty

Integracja
w wiacie
11 stycznia przed północą, w nowej wiacie piknikowej
przy ul. Konopnickiej w Wejherowie dwaj mieszkańcy miasta
palili ognisko, pili alkohol i załatwiali potrzeby fizjologiczne.
Straż Miejska, która interweniowała tam aż dwukrotnie,
zaproponowała biesiadnikom
mandaty karne po 500 zł, ale
ci skorzystali z prawa odmowy
zapłaty mandatu.
Sprawa więc trafi do sądu.

Wygodni
i bezmyślni

Mimo, że przy cmentarzu na ul. Roszczynialskiego w Wejherowie powstał parking dla ok. 300. pojazdów, niektórzy
kierowcy zostawiają swoje pojazdy parkują na miejscach
przeznaczonych dla inwalidów, nieopodal bramy cmentarza.
Strażnicy miejscy ostrzegają, że będą konsekwentnie karać łamiących prawo kierowców. Za takie parkowanie grozi
mandat w kwocie 500 zł oraz 5 punktów karnych. Mandat za
posługiwanie się kartą parkingową należącą do kogoś innego
to kolejne 300 zł. Od nowego roku Straż Miejska prowadzi
czynności wyjaśniające w dziewięciu sprawach związanych
z parkowaniem w miejscach przeznaczonych dla inwalidów.

Dwa wypadki

Z POLICJI
Kradli ale wpadli

Dwaj mężczyźni z Tczewa mogą trafić do więzienia za kradzieże i włamania do automatów odkurzaczy w myjniach
samochodowych. Za kradzież grozi pieniędzy im kara pozbawienia wolności do 5 lat, natomiast za kradzież z włamaniem do 10 lat.
Złodzieje kradli na terenie Rumi, Redy i Wejherowa od października 2015 roku. Mundurowi udowodnili podejrzewanym
12 kradzieży z włamaniem. Jeden ze sprawców został zatrzymany, gdy jechał samochodem. Podczas kontroli pojazdu mundurowi znaleźli w nim łom. Drugi sprawca został zatrzymany
w wynajmowanym mieszkaniu. Obaj trafili do policyjnej celi.

Niezbyt trzeźwy poniedziałek

Wejherowska policja przeprowadziła w miniony poniedziałek akcję „Trzeźwy poranek”. Mundurowi przeprowadzili ok.
400 badań trzeźwości i ujawnili jednego nietrzeźwego kierowcę, oraz drugiego będącego po spożyciu alkoholu. Łącznie
mundurowi ukarali 36 uczestników ruchu za popełnione wykroczenia. Ponadto zatrzymali 5 praw jazdy i 4 dowody rejestracyjne. Akcja ta i następne miała celu poprawę bezpieczeństwa
w ruchu drogowym, a zwłaszcza zmniejszenie liczby zdarzeń
drogowych i wyeliminowaniu z ruchu tych, którzy kierują samochodem pod wpływem alkoholu lub narkotyków.

Spotkanie
z posłem

Ostrożnie,
jest ślisko
W ciągu jednego dnia - w
minioną sobotę ok. godz. 10
i 14 - na tej samej drodze w
gminie Choczewo samochód
uderzył w drzewo, a inny
wpadł do rowu.
Pierwszy wypadek miał
miejsce w miejscowości Karczemka, a następny w Łętowie. W jednym i drugim
przypadku kierowcy nie dostosowali prędkości do warunków na drodze i stracili
panowanie nad autami, które wpadły w poślizg.
W pierwszym przypadku po bocznym uderzeniu w
drzewo 4 osoby odniosły obrażenia ciała i zostały odwiezione do szpitala. W drugim
przypadku na szczęście kierowcy nic się nie stało.

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 , e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

18 stycznia o godz. 18.00
zaplanowano spotkanie z
posłem Marcinem Horałą.
Temat spotkania to: „Nie tylko Trybunał” czyli pierwsze
miesiące nowych rządów.
Spotkanie odbędzie się w
auli Gimnazjum nr 1 w Redzie przy ul. Łąkowej 36/38.

Adres korespondencyjny redakcji:
84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 (w siedzibie firmy „ARTEX”)
Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym
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KONDOLENCJE

Pani
JOLANCIE ROŻYŃSKIEJ
Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury w Wejherowie
łącząc się w bólu,
wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

MATKI

Panu
WALDEMAROWI CZAI
Zastępcy Dyrektora
Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury
łącząc się bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

BRATA

składają

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radą Miasta Wejherowa
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składają
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radą Miasta

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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AKTUALNOŚCI
II edycja: od stycznia do kwietnia 2016 r.

Rusza Budżet
Obywatelski

Nowi mieszkańcy parku

Rodzina łabędzi

Od 18 stycznia do 18 lutego 2016 roku można będzie składać
wnioski do Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do 11
marca odbędzie się weryfikacja wniosków oraz konsultacje
społeczne. Możliwość wyrażania opinii na temat złożonych
projektów to jedna ze zmian w drugiej edycji budżetu.
Kolejna zmiana to możliwość oddania dwóch głosów
przez każdego mieszkańca
Wejherowa, który ukończył
16 lat. Będzie można zagłosować na projekt inwestycyjny (budowa chodnika,
boiska, wiaty itp.) oraz nieinwestycyjny (np. zorganizowanie akcji czy wydarzenia
kulturalnego).
Nowością w stosunku
do ubiegłorocznego budżetu jest też określenie kwoty
200 tys. zł jako maksymalnej wartości jednego projektu inwestycyjnego.
19.01. br. o godz. 17.00
w ratuszu zaplanowano spotkanie dla mieszkańców, zainteresowanych napisaniem
wniosku i potrzebujących porady urzędników.
Szczegóły na stronie:
www.wejherowo.pl

O szczegółach Budżetu Obywatelskiego poinformowali
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i skarbnik
miasta Arkadiusz Kraszkiewicz.

Od 19.02 do 11.03 br. na stronie internetowej Urzędu Miasta
będzie można zapoznać się ze wstępną listą projektów, a 17 marca zostaną opublikowane zakwalifikowane wnioski.
Głosowanie będzie trwało od 25.03 do 7.04. 2016 r.

Dobiega końca budowa
wolier dla ptaków w wejherowskim parku. Wiosną
zamieszkają w nich bieliki
i żurawie, o czym już informowaliśmy już Czytelników.
Po raz pierwszy natomiast
informujemy o rodzinie czarnych łabędzi, która pojawiła
się w styczniu na stawie w
centrum parku. Ptaki sprowadzono do Wejherowa dzięki staraniom władz miasta.

Zagrała Wielka Orkiestra
Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywał się we
wszystkich miastach i gminach powiatu wejherowskiego. W samym Wejherowie wolontariusze zebrali rekordową kwotę 70 245,
83 zł plus waluty obce.
Sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Wejherowie mieścił się w Wejherowskim Centrum Kultury.
Na scenie Filharmonii Kaszubskiej odbywały się prezentacje artystyczne oraz
aukcje. W holu na uczestników czekały inne atrakcje, m.in. pokaz udzielania
pierwszej pomocy przez ratowników medycznych.
Zarówno tam, jak i na ulicach Wejherowa można było spotkać wolontariuszy z
puszkami, zbierającymi datki. Na rynku, wśród osób
zasilających puszki WOŚP
można było spotkać przewod-

niczącego Rady Miasta Bogdana Tokłowicza, zastępcę
prezydenta Piotrem Bochińskiego i skarbnika miasta Arkadiusza Kraszkiewicza.
- Akcja, która ma na celu
dobro społeczne, jest godna
poparcia. Zbieranie środków
finansowych na zakup sprzętu medycznego dla służby
zdrowia, to bardzo szczytny cel - powiedział Bogdan
Tokłowicz podkreślając, że
rozwój techniczny w służbie
zdrowia postępuje tak szybko, że co 2-3 lata należałoby
wymieniać aparaturę diagnostyczną i leczniczą, aby ratować ludzkie zdrowie i życie.

W tym roku razem z Wejherowem datki zbierało
również Luzino i Bojano, a
wejherowscy wolontariusze
pojawili się też w Bolszewie.
- Dziękujemy wszystkim
wolontariuszom,
redakcji
internetowej i obsłudze sztabu, rodzicom i opiekunom
wolontariuszy,
wykonawcom oraz działaczom Małe
Trójmiasto Biega za pomoc
i współpracę. Dziękujemy
też policji za czuwanie nad
naszym bezpieczeństwem a
mediom za wyrozumiałość i
relacje - mówi koordynator
akcji w Wejherowie, Sebastian Niewola z WCK.

Sztab WOŚP w Wejherowie mieścił się w Wejherowskim Centrum Kultury. W holu,
podobnie jak na ulicach Wejherowa, można było spotkać wolontariuszy, zbierającymi datki. Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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WYDARZENIA
Budżet powiatu na 2016 rok Dotacja na modernizację i sprzęt

Zwiększone Nowoczesna kardiologia
wydatki

Uchwalając najważniejszy dokument - tegoroczny budżet powiatu wejherowskiego,
radni powiatowi jednogłośnie zdecydowali o zwiększeniu wydatków na inwestycje,
zwłaszcza drogowe, oświatę (w tym remonty szkół), promocję sportu, kulturę, organizacje pozarządowe.
Do najistotniejszych inwestycji drogowych powiatu należeć
będzie przebudowa drogi powiatowej Bolszewo - Góra, która
uzyska dofinansowanie z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Zarezerwowano również środki na wspólne zadania inwestycyjne
na drogach powiatowych, realizowane razem z gminami.
Większość inwestycji drogowych zaplanowana jest na lata 2017-2018, bo najpierw trzeba sporządził dokumentację
techniczną, w tym projekty dróg.
W tegorocznych planach jest m.in. dokończenie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 2 w Wejherowie oraz wykonanie projektu pełnowymiarowej sali sportowej przy Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie.
Samorząd powiatowy przeznaczył też środki na rozbudowę
szkół, wyposażenie pracowni zawodowych oraz podniesienie
efektywności systemu kształcenia zawodowego.
- To dobry, proinwestycyjny budżet, a dzięki zwiększonym
dochodom i subwencjom, mogliśmy zabezpieczyć finansowo
naszą działalność - powiedziała starosta Gabriela Lisius.

W grudniu 2015 r. Rada Powiatu Wejherowskiego podjęła decyzje o pomocy dla szpitala, a w styczniu starosta wejherowski i prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego im. F.
Ceynowy Spółka z o.o. w Wejherowie podpisali umowę. Na jej podstawie władze powiatu
przekazały 50 tys. zł na modernizację Oddziału Kardiologii wspomnianej placówki. Otwarcie nowoczesnego ośrodka kardiologicznego zaplanowano w tym miesiącu.
Prace remontowe oraz zakupy nowego sprzętu na kardiologii trwają od ubiegłego
roku. Trzy miliony złotych
na ten cel przyznał wejherowskiej placówce marszałek pomorski. Z własnych
środków szpital wydał ok.
700 tys. zł. Mimo tej pokaźnej sumy, kompleksowe
prace okazały się kosztowniejsze i wyniosły w sumie
4 mln zł. Stąd apel prezesa
szpitala do samorządów o
dodatkowe wsparcie.
- Udało się nam znaleźć
środki w ubiegłorocznym
budżecie, a decyzja o dofinasowaniu remontu oddziału
kardiologii podjęli radni powiatowi na grudniowej sesji - poinformowała starosta
Gabriela Lisius.
Szpital wsparła także gmina Szemud, przeznaczając na
ten cel 100 tys. zł, pomoc fi-

nansową obiecał również prezydent Wejherowa.
- Cieszymy się, bo potrzeb
jest bardzo dużo. Ogromne
przedsięwzięcie trudno nazwać remontem, bo zmiany na oddziale kardiologii
są widoczne już po wyjściu
z windy. Mamy się czym
pochwalić - powiedział Andrzej Zieleniewski podczas styczniowego spotkania
w gabinecie starosty Gabrieli Lisius. - Pomoc finansowa
od powiatu będzie miała duże znaczenie nie tylko dla
funkcjonowania
Oddziału
Kardiologii, ale m.in. również dla bezpieczeństwa
pacjentów, wymagających
szczególnego zaangażowania medycznego i monitorowania stanu zdrowia.
Oddział Kardiologii Szpitala Specjalistycznego posiada salę intensywnego

Umowę o przyznaniu szpitalowi pomocy finansowej
podpisali: Starosta Gabriela Lisius, Etatowy Członek
Zarządu Jacek Thiel oraz Prezes Zarządu Szpitala
Andrzej Zieleniewski w obecności ordynatora Oddziału
Kardiologii dr. hab. Marka Szołkiewicza.

nadzoru i salę zabiegową,
służącą do bardzo precyzyjnych badań serca, ale o tym
napiszemy w następnym wy-

daniu „Pulsu Wejherowa”,
po wizycie na zmodernizowanym oddziale.
Anna Kuczmarska

Kartki świąteczne, szopki, grafiki, opowiadania i wiersze o Bożym Narodzeniu

Dwustu laureatów powiatowego konkursu
Rekordowa liczba ponad 1500 prac dzieci i młodzieży z całego powiatu wejherowskiego napłynęło na XXII Pomorski Konkurs Literacko-Plastyczny pt. „Gwiazdka tuż…tuż…”. Nagrodzono aż 200 uczestników świątecznej rywalizacji, a uroczystość wręczenia nagród
i dyplomów odbyła się siedzibie wejherowskiego Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Konkurs zorganizowany
został po raz 12. przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie przy współudziale Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz wspomnianego muzeum.
Uroczystość w pałacu prowadziła wicedyrektor PZPOW
Mariola Błaszczuk, a dla lauretów, ich rodzin i gości pięknie zaśpiewali słuchacze studia wokalu PZPOW, prowadzonego przez Weronikę Korthals-Tartas.
Konkursowe prace podzielono na cztery kategorie: kartka
świąteczna, szopka, praca literacka oraz grafika komputerowa, z podziałem na pięć grup wiekowych: klasy 0, 1-3, 4-6,
gimnazjum i klasy ponadgimnazjalne.
- Gratuluję wszystkim uczestnikom konkursu i życzę
dalszych sukcesów oraz inspiracji do stworzenia kolejnych
udanych dzieł literacko-plastycznych - powiedział Wojciech
Rybakowski etatowy członek Zarządu Powiatu.
- Poprzez uczestnictwo w konkursie dzieci miały możliwość pobudzenia swojej wyobraźni i rozwinięcia wrażliwości
artystycznej - dodał Jacek Thiel, także członek Zarządu.
Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich laureatów
konkursu, ale listę nagrodzonych można przeczytać na stronie internetowej PZPOW: www.pzpow.blogspot.com.
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Nagrody dzieciom i młodzieży wręczali członkowie Zarządu Powiatu: Wojciech Rybakowski oraz Jacek Thiel.
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INWESTYCJE
Pieniądze na budowę ulicyE Patoka

Kolejny element
Węzła Zryw
Samorząd Wejherowa uzyska trzymilionowe dofinansowanie z
budżetu państwa na budowę ulicy Patoka, na odcinku od Stefczyka
do Gryfa Pomorskiego z tzw. schetynówek. Projekt tej inwestycji
znalazł się w czołówce listy rankingowej województwa pomorskiego - uplasował się na czwartym miejscu na 63 wnioski zakwalifikowane do „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury
drogowej na lata 2016-2019”.
Pieniądze przeznaczone
będą na rozbudowę drogi
(ul. Patoka) w ramach budowy bezkolizyjnego powiązania drogowego, łączącego
północną i południową część
Wejherowa wraz z drogą nr 6
i obiektami mostowymi.
- Wstępny koszt inwestycji wyniesie ponad 10 mln zł,
a dofinansowanie rządowe
wynosi 3 mln zł - wyjaśnia
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Powstanie 642 metrów
bieżących drogi wraz z rondami, chodnikiem, ścieżką
rowerową, zatoką autobusową i kanalizacją deszczową.
Oświetlenie sfinansowanie
zostanie ze środków miasta.
Przygotowywane postępowanie przetargowe na tę
część robót, będzie rozszerzone jeszcze o pierwszy
drogowy etap budowy Węzła
„Zryw”, czyli budowę całego
układu drogowego po północnej stronie Śmiechowa, ale
bez tunelu pod drogą krajową nr 6.
Rozpoczęcie
inwestycji
zaplanowano już wkrótce,
bo na początku bieżącego roku, natomiast zakończenie

dofinansowywanej części tej
inwestycji przewidziane jest
do 30 listopada 2016 r.
W pierwszej połowie 2018
r. mają się zakończyć pozostałe etapy inwestycji Węzła
„Zryw”. Przypomnijmy, ze

budowa całego układu drogowego w ramach Węzła Zryw
rozpoczęła się w minionym
roku budową kanalizacji sanitarnej w ul. Gryfa Pomorskiego, także dofinansowaną
ze środków zewnętrznych.

Parking w ramach Budżetu Obywatelskiego

Ostatni projekt
zrealizowany

43 nowe miejsca parkingowe na odcinku ok. 500 metrów na
Osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie to finał ostatniego już zrealizowanego projektu Budżetu Obywatelskiego 2015 r. Inwestycję
odebrano oficjalnie w przedostatnim dniu minionego roku.
Miejsca postojowe położone są przy głównej ulicy,
ciągnącej się wzdłuż całego
osiedla, a na jej końcu wykonano jezdnię manewrową o
powierzchni 225 metrów kw.
To zadanie oraz umocnienie
skarpy w pobliżu rzeki i wyrównanie terenu wykonała
firma Eurostepart Jerzy Zieleniewski. Inwestycja kosztowała ok. 253 tys. zł brutto.
Podczas odbioru inwestycji w mroźny słoneczny
dzień, na pytania dziennikarzy odpowiadali: prezydent
Krzysztof Hildebrandt,
zastępca prezydenta Beata
Rutkiewicz i radny Mariusz Łupina, autor projektu Budżeto Obywatelskiego,

który poparło 581 osób. Nic
dziwnego, skoro problemem
tego osiedla (podobnie jak
innych) jest zbyt mała liczba
parkingów.
- Budżet Obywatelski pokazuje, że mieszkańcy mogą
zrealizować to, czego najbardziej potrzebują w swoim
najbliższym otoczeniu - powiedział prezydent Wejherowa, K. Hildebrandt.
- Ktoś może powiedzieć,
że to wciąż za mało, ale na
obecne możliwości budżetowe i terenowe, to i tak sporo.
Wszystkie dodatkowe miejsca parkingowe na osiedlu,
są bardo przydatne - stwierdził radny miejski Mariusz
Łupina.
AK.

W 2015 roku przyjęto
do realizacji 7 zgłoszonych
przez mieszkańców projektów. Dwa dotyczyły dokumentacji
technicznej:
boiska przy ul. Sikorskiego
oraz terenu sportowo-rekreacyjnego za „Blizą”.
Spośród pozostałych 5
projektów, dwa dotyczyły
rekreacji (boisko na ul. Sucharskiego i wiata przy ul.
Konopnickiej), a dwie związane były z ulicami (chodnik z jezdnią na os. Staszica
i parking przy ul. Fenikowskiego). Zrealizowano też
tzw. projekt miękki – „Zielona Szkoła” przy ogrodach na
ul. Nanickiej.

Utwardzona płytami ulica Patoka doczeka się nowej
nawierzchni, co m.in. ułatwi mieszkańcom dojazd z
drogi nr 6 do pobliskich osiedli.

Pomoc finansowa w usuwaniu azbestu

Po informacje do urzędu
Mieszkańcy Wejherowa,
którzy chcą usunąć azbest
mogą liczyć na pomoc finansową miasta. Aby ją uzyskać,
trzeba do 31 stycznia 2016
r. przedłożyć w Wydziale Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
Urzędu Miejskiego w Wej-

herowie „Informację o wyrobach zawierających azbest i
miejscu ich wykorzystania”.
Druki można pobrać na
stronie
www.bipwejherowo.pl, lub w Urzędzie
Miejskim przy ul. 12 Marca
195, w Wydziale Inwestycji,
Gospodarki Komunalnej i

Ochrony Środowiska, w pokoju 108 (tel. 58 677 71 16;
677 71 06).
Istnieje także możliwość
dofinansowania osób fizycznych, usuwających azbest i
wyroby zawierające azbest z
miasta Wejherowa. Informacje we tym samym wydziale.

Powyżęj: nowe miejsca postojowe wzdłuż
ulicy - w sumie jest ich
ponad 40.
Na zdjęciu obok radny Mariusz Łupina,
mieszkaniec Osiedla
Fenikowskiego i autor
projektu do Budżetu
Obywatelskiego
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Nowe biuro poselskie w Wejherowie

Sześcioro
parlamentarzystów
Na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie uruchomiono biuro poselskie sześciorga parlamentarzystów. Niemal wszyscy byli obecni na uroczystym otwarciu placówki, którą poświęcił ks. dziekan
Daniel Nowak. Biuro będzie czynne w środy w godz. 11-16.
Za pośrednictwem nowego biura będzie można skontaktować się z pięciorgiem
posłów Prawa i Sprawiedliwości: Dorotą Arciszewską-Mielewczyk, Jolantą
Szczypińską, Marcinem
Horałą,
Aleksandrem
Mrówczyńskim i Januszem Śniadkiem. W tym
samym biurze przyjmuje
również poseł Jan Klawiter z Prawicy Rzeczpospolitej, jedyny przedstawiciel
powiatu wejherowskiego w
Sejmie RP.
Na uroczyste otwarcie
biura przybył wojewoda pomorski Dariusz Drelich
oraz starosta wejherowski
Gabriela Lisius. Obecni
byli członkowie Zarządu Powiatu - Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski.
Spotkanie prowadził wicestarosta Witold Reclaf,
który jest przewodniczącym
powiatowych struktur PiS.
Obecni byli inni działacze
i sympatycy partii, w tym
radni miejscy i powiatowi z

przewodniczącym Rady Powiatu Ryszardem Czarneckim na czele.
Posłowie i ich goście m.in.
zaśpiewali kolędy.
- Nasze spotkanie miało
charakter kolędy, czyli wizyty duszpasterskiej, takiej,
jakie obecnie odbywają się
w naszych domach - powiedział poseł Janusz Śniadek.

- Chcemy, aby to miejsce było domem dla naszego środowiska.
W wypowiedziach podkreślano, że powiat wejherowski jest największym
liczebnie powiatem ziemskim w województwie pomorskim, więc pracy i spraw
dla posłów z pewnością tutaj
nie zabraknie.
AK.

Biuro poświęcił ks. prałat Daniel Nowak.

W nowym biurze od lewej: Genowefa Słowi - wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Wejherowskiego, Ryszard Czarnecki - przewodniczący Rady Powiatu oraz posłowie:
Janusz Śniadek, Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Jolanta Szczypińska, Marcin Horała i Jan Klawiter.
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Kilka pokoleń chórzystów śpiewa od 95 lat

Jubileusz „Harmonii”

Wspaniały koncert w Filharmonii Kaszubskiej z udziałem Ryszarda Rynkowskiego, deszcz nagród i wyróżnień dla chórzystów,
gratulacje i życzenia m.in. od obecnego na sali arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego oraz wielkie brawa od publiczności towarzyszyły jubileuszowi Chóru Męskiego „Harmonia”. Ten najstarszy
wejherowski zespół obchodził 95-lecie istnienia.
Podczas uroczystego koncertu we wtorkowy wieczór
12 stycznia, chórzyści, ich dyrygent Marcin Grzywacz i
prezes chóru Ryszard Nalepka odbierali życzenia
oraz nagrody.
Polski
Związek
Chórów i Orkiestr uhonorował
członków zespołu złotymi,
srebrnymi i brązowymi odznakami. Chór „Harmonia”
otrzymał też Medal im. Antoniego Abrahama za promowanie regionu kaszubskiego.
Medal „Za Zasługi dla
Powiatu Wejherowskiego”
przekazała chórowi starosta Gabriela Lisius i przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Czarnecki. Pre-

zydent Krzysztof Hildebrandt przekazał chórowi
w prezencie dodatkowe 5 tys.
zł na działalność, a razem z
przewodniczącym Rady Miasta Bogdan Tokłowicz,
wręczał książki i dyplomy
najstarszym członkom chóru. Przypominając bogatą i
długą historię zespołu prezydent Wejherowa podkreślił, że jego członków łączy
wspólna pasja śpiewania.
- To jeden z najstarszych
chórów na Kaszubach i Pomorzu, jedyny, jaki przetrwał spośród zespołów
przedwojennego Wejherowa,
propagujący piękno muzyki
chóralnej - powiedział m.in.
K. Hildebrandt. - Życzę chó-

rowi sukcesów, laurów i kolejnych lat sławy.
Abp Tadeusz Gocłowski przypomniał słowa Jana
Pawła II „naród żyje dzięki
kulturze”, dodając: - Dziękuję, że przez kilka pokoleń
ubogacacie miasto i region
pięknem kultury muzycznej. Oddaję hołd ty, którzy w
1920 roku założyli chór oraz
wszystkim, którzy przez 95
lat go animowali i ożywiali.
Koncert pieśni poważnych
(m.in. Bogurodzica) i zabawnych (wiązanka przedwojennych przebojów), operowych,
kaszubskich i innych pokazał bogaty repertuar chóru
„Harmonia” i ogromne możliwości tego zespołu.
AK.

Podczas koncertu nie zabrakło zabawnych piosenek, rodem z kabaretu. Publiczność rozbawili m.in. Maciej Baran (z lewej) jako zakochany chomiczek i Karol Dargacz w roli Kaja.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Orszak Trzech Króli w Święto Objawienia
6 stycznia, w Święto Objawienia Pańskiego
w Wejherowie odbył się tradycyjny Orszak
Trzech Króli. Mimo siarczystego mrozu, uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców
miasta, w tym liczne rodziny.
Wspólne kolędowanie, połączone z barwnym religijnym
widowiskiem przygotowało Stowarzyszenie Misterników
Kaszubskich pod kierunkiem Wojciecha Rybakowskiego.
W uroczystości wziął udział biskup pomocniczy Zbigniew
Zieliński oraz inni kapłani z ks. Danielem Nowakiem i
ks. Tadeuszem Reszką. Obecna była starosta Gabriela
Lisius oraz radni miasta i powiatu.
Przy pałacu wszyscy obejrzeli krótką inscenizację, a potem ruszyli na rynek w barwnym pochodzie, na czele którego
podążali Trzej Królowie. W orszaku nie brakowało aniołów i
małych aniołków. Był także książe Mieszko I, Dobrawa oraz
biskup Wojciech, którzy tak jak królowie złożyli pokłon Jezusowi i Świętej Rodzinie. Historyczne postaci to element obchodzonego w tym roku jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski.
Uroczystość objęli patronatem: Metropolita Gdański, arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i starosta wejherowski
Gabriela Lisius

Stowarzyszenie
Misterników
Kaszubskich
dziękuje
za wsparcie:
8
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

Bezpłatna pomoc prawna
w powiecie wejherowskim
Wraz z początkiem roku w powiecie wejherowskim rozpoczęły działalność punkty, w
których udzielane są bezpłatne porady prawne. Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej
zakłada, że darmową konsultację otrzymają: osoby, którym w ciągu ostatnich 12 miesięcy przyznano świadczenie z pomocy społecznej, młodzież do 26 roku życia, seniorzy po
ukończeniu 65 lat, kombatanci, weterani, osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny
oraz ofiary klęsk żywiołowych.
Zakres pomocy prawnej
jest szeroki i dotyczy m.in.
prawa pracy, prawa cywilnego, spraw karnych, ubezpieczenia społecznego czy
spraw rodzinnych.
- Ustawa pozwala na wykorzystanie doświadczenia
i dorobku organizacji pozarządowych, dlatego powiat
powierzył prowadzenie połowy punktów na swym terenie tym instytucjom - mówiła
Gabriel Lisius Starosta
Wejherowski. - Punkty będą czynne 5 dni w tygodniu,
przynajmniej 4 godziny dziennie. Pomocy udzielać będą adwokaci i radcowie prawni, a
w punktach prowadzonych
przez organizacje pozarządowe także doradcy podatkowi
oraz absolwenci prawa, posiadający co najmniej trzyletnie doświadczenie.
Zainteresowani zostaną
poinformowani o obowiązującym stanie prawnym,
przysługujących uprawnieniach lub spoczywających
obowiązkach. Ponadto poznają sposoby rozwiązania
problemu, który ich dotyczy oraz otrzymają pomoc
w sporządzeniu projektu
pisma, pod warunkiem jednak, że sprawa znajduje się
na etapie przedsądowym i
nie toczy się jeszcze postępowanie przygotowawcze.
Mieszkańcy mogą liczyć
także na wsparcie przy
wypełnianiu wniosku o
zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie
pełnomocnika z urzędu.
Warto zaznaczyć, że ustawa nie obejmie spraw związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, z
wyjątkiem przygotowania do
rozpoczęcia tej działalności

oraz z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego.
Zadanie dotowane będzie
z budżetu państwa, z części
będącej w dyspozycji wojewodów przez udzielanie dotacji
celowej powiatom. Każdy z
punktów otrzyma miesięcznie 5150 zł, z czego 97%

będzie przeznaczone na wynagrodzenie z tytułu umów,
a pozostałe 3% na pokrycie
kosztów obsługi organizacyjno-technicznej projektu.
- Zależało nam, aby w
każdej gminie powiatu wejherowskiego działał punkt
bezpłatnej pomocy praw-

nej - mówiła starosta Gabriel Lisius. - Dzięki temu
mieszkańcy nie będą skazani na pokonywanie niepotrzebnych kilometrów i
zostanie zwiększony dostęp
mniej zamożnych mieszkańców powiatu do bezpłatnych porad prawnych.

Starosta Wejherowski
i
Kierownik Biura Powiatowego
Ośrodka Doradztwa Rolniczego
w Wejherowie
serdecznie zapraszają na

XVII Powiatowy
Turniej Kół
Gospodyń Wiejskich,
który odbędzie się
23 stycznia 2016 r. o godz. 10.00
w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Bibliotece
w Gniewinie, przy ul. Sportowej 1.
Program turnieju :

Adresy punktów świadczących nieodpłatną pomoc prawną
w powiecie wejherowskim wraz z harmonogramem pracy:

2. WEJHEROWO - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Sobieskiego 279 A
pn.-pt. 15:00-19:00

godz. 10.00 Otwarcie Turnieju
Konkurencje:
- kulinarna: „Pierogi”
- edukacyjna: „Z tego powodu rozpiera nas duma”
- wokalna: Piosenka kabaretowa z inscenizacji
pt. „Przez dziurkę od klucza”
- modowa: „Sukienka z papieru gazetowego”
- taneczna: „Taniec ludowy mojego regionu”.

3. MIASTO REDA - Urząd Miasta - ul. Pucka 9
pn.-śr. 11:30-15:30, czw. 13:00-17:00, pt. 11:15-15:15

ok. godz. 13.00 Podsumowanie turnieju,
wręczenie nagród oraz zakończenie.

1. WEJHEROWO - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kusocińskiego 17
pn.-wt. 8:30-12:30, śr.-czw. 11:30-15:30, pt. 10:00-14:00

4. MIASTO RUMIA - Urząd Miasta, ul. Sobieskiego 7
pn. 13:00-17:00, wt. - pt. 7:30-11:30

Wydarzenie odbywa się
pod patronatem Starosty Wejherowskiego.

5. GMINA WEJHEROWO - Bolszewo, ul. Reja 9
		
pn.-czw. 10:00-14:00, pt. 12:00-16:00
6. CHOCZEWO - Urząd Gminy, ul. Pierwszych Osadników 17
pn. 11:00-15:00, pt. 11:00-15:00
7. ŁĘCZYCE - przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
ul. Długa 42B - wt. 8:00-12:00, śr. 11:00-15:00, czw. 8:00-12:00
8. SZEMUD - Urząd Gminy, ul. Kartuska 13
wt. 11:30-15:30, czw. 8:00-12:00
9. LINIA - Urząd Gminy, ul. Turystyczna 15
pn. 7:30-11:30, śr. 11:30-15:30, pt. 7:30-11:30
10. GNIEWINO - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Pomorska 40/1
wt. 10:00-14:00, śr. 14:00-18:00, pt. 14:00-18:00
11. LUZINO - Urząd Gminy, ul. 10 Marca 11
pn. 14:00-8:00, czw. 10:00-14:00

Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
przyjmuje w Starostwie Powiatowym
w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4
we wtorki i czwartki w godz. 9:00-15:00
oraz w środy w godz. 9:00-12:00
W sprawach porad konsumenckich można kontaktować
się pod nr BEZPŁATNEJ INFOLINII KONSUMENCKIEJ
		 800-889-866 ,
a w sprawach porad związanych z operatorami telekomunikacyjnymi z Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji Elektronicznej 801-900-853, 22-534-91-74
Każdy konsument może też otrzymać bezpłatną poradę
prawną wysyłając e-mail na adres:
porady@dlakonsumentow.pl
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KULTURA
Nowa książka - do czytania i oglądania

O tym, jak się zmienia
i pięknieje Wejherowo
Książka „Wejherowo - 25 lat samorządności” Michała R. Jelińskiego, która ukazała się w grudniu ub. roku, z pewnością zainteresuje
miłośników najnowszej historii miasta, ale także większość obecnych i byłych mieszkańców. Wielu z nas m.in. chętnie obejrzy stare i nowe zdjęcia, porównując, jak miasto bardzo się ono zmieniło.
Wydawnictwo ma charakter albumowy, więc obok kronikarskich
informacji, zawiera dużo fotografii, nie tylko z ostatnich 25 lat.

Teresa Patsidis, Jarosław Sellin i Krzysztof Ostrowski z dziennikarzami przed Villą Musica.

Muzeum Piaśnickie w Villi Musica

Wystawa i koncerty
W pięknej Villi Musica przy ul. Ofiar Piaśnicy Wejherowie, nieopodal Bramy Piaśnickiej powstanie Muzeum Piaśnicy, stanowiące
oddział Muzeum Stutthof. Muzeum powołano 16 grudnia 2015 roku,
ale na jego otwarcie musimy poczekać. Budynek, kupiony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego zostanie wyremontowany i zaadoptowany na cele muzealne.
Dyrektorem
placówki
została Teresa Patsidis,
wieloletnia radna miasta
Wejherowa i animatorka kultury, o czym poinformował
dziennikarzy podczas konferencji prasowej Jarosław
Sellin, wiceminister kultury
i dziedzictwa narodowego.
- Muzeum jest bardzo ważną placówką, ponieważ mało
Polaków wie o tym, że pierwszy masowy mord ludobójczy
podczas II wojnie światowej
został dokonany w lasach
piaśnickich na Pomorzu mówił wiceminister Jarosław
Sellin. - Zginęła tutaj pomorska i kaszubska inteligencja.
Nieprzypadkowo siedzibą

muzeum będzie Villa Musica w Wejherowie, zbudowana w latach dwudziestych
przez wejherowskiego lekarza, Franciszka Panka.
Jego córki Stanisława i Kazimiera zginęły w Piaśnicy,
a ich dom rodzinny w czasie
II wojny światowej zajęło gestapo. Ostatnim właścicielem
domu był muzyk Krzysztof
Ostrowski, prawnuk doktora F. Panka. Podczas grudniowej konferencji artysta
podkreślił, że wolę przeznaczenia domu na muzeum wyraziła jego nieżyjąca matka.
Dyrektor muzeum, Teresa Patsidis, poinformowała,
że placówka będzie działać

na kilku płaszczyznach: naukowo-badawczej,
wystawienniczej, edukacyjnej oraz
kulturalnej. Obok ekspozycji, poświęconej tragedii w
Piaśnicy oraz jej ofiarom, w
muzeum będą się odbywały
m.in. koncerty. Dzięki nim
zachowane zostaną artystyczne, zwłaszcza muzyczne
tradycje zabytkowego domu.
Wiosną i latem w przyległym do willi ogrodzie
uruchomione zostanie plenerowe kino historycznego.
To tylko niektóre pomysły
na ciekawy program nowej
placówki, która stanie się też
kolejną atrakcją turystyczną
Wejherowa.
AK.

Pieśni Moniuszki w Muzeum
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Akademia
Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku zapraszają na IX koncert z cyklu „Akademia w Pałacu” pt. „Alegorie roślin i zwierząt w
pieśniach Stanisława Moniuszki”.
Koncert odbędzie się 14 stycznia (dziś) o godz.
18.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.
Wystąpią: Katarzyna Babirecka - sopran, Mar-
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tyna Gesella - sopran, Justyna Jasiulewicz - sopran,
Lucyna Kończak - sopran, Magdalena Nanowska
- sopran, Paulina Strzegowska - sopran, Katarzyna Syguła - sopran, Karolina Dziwniel - mezzosopran, Aleksandra Monkiewicz - mezzosopran,
Tomasz Grygo - tenor oraz mgr Aleksandra Mozgiel - fortepian.
Prof. Jadwiga Rappe przygotowała scenariusz
i poprowadzi koncert.

Najciekawsze są zestawienia zdjęć wykonanych w
tych samych miejscach i z
takich samych ujęć w latach
dziewięćdziesiątych
oraz
współcześnie. Te fotografie
nie tylko pokazują zmiany,
ale też obecny wizerunek
estetycznego, nowoczesnego
miasta, dbającego o historię
i podkreślającego kaszubskie korzenie.

Zniknęły
białe misie

Pamiętacie Państwo gipsowe białe niedźwiedzie
przed ratuszem, tryskające
wodą i otoczone gromadką
pingwinów? Kto nie pamięta
tej wątpliwej urody fontanny, może znaleźć w książce
jej zdjęcie z lat sześćdziesiątych. Dla dzieci była to
atrakcja, ale trudno było doszukać się jakiegokolwiek
związku
sympatycznych
białych misiów z historią
miasta czy kulturą kaszubską. Dobrze więc, że niedźwiedzie zniknęły z głównego
placu, a ozdobą rynku stał
się pomnik założyciela miasta Jakuba Wejhera, dekoracje kwiatowe i inne.

Najnowsza historia

O tym, jak bardzo zmieniło się nasze miasto, zwłaszcza w ciągu minionych 25 lat,
opowiada książka Michała
R. Jelińskiego, na co dzień
pełniącego funkcję kierownika Wydziału Kultury, Spraw
Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta Wejherowa. Zanim ukazała się
starannie wydana pozycja,
autor gruntownie przygotował się do podsumowania
25 lat funkcjonowania miejskiego samorządu, a tym samym do opisania najnowszej

Michał R. Jeliński i jego nowa książka.

historii miasta.

Hołd dla władz
i mieszkańców

- Pracę nad książką rozpocząłem prawie rok temu,
w lutym 2015 roku - mówi
M. Jeliński. - Chciałem, żeby
była to pozycja kronikarska,
ale bogato ilustrowana, żeby
zmiany wizerunku naszego
miasta nie tylko opisać, ale
także pokazać na zdjęciach
pochodzących z archiwum
Urzędu Miasta oraz innych
źródeł, także prywatnych. W
książce znalazły się także informacje o najważniejszych
działaniach inwestycyjnych
władz miasta, wydarzenia
kulturalne, sportowe i inne.
Widać, jak wiele udało się
dokonać. Osiągnięcia ostatnich 25 lat są zasługą władz
miasta, kolejnych radnych,
którzy podejmowali ważne
decyzje oraz mieszkańców,
którzy te działania wspierali. Im wszystkim tą książką
oddajemy hołd.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe. Od tego momentu
do 2015 roku minęło 10 kadencji miejskiego samorządu, którego poszczególne
składy osobowe zamieszczono w książce. Wymieniono
tam wszystkich radnych, a
zdjęcia wielu z nich pochodzą
z jubileuszowej uroczystości
25-lecia wejherowskiego samorządu w Filharmonii Kaszubskiej w maju 2015 roku.

Historia i plany

Wydawnictwo ma charakter
historyczno-dokumentacyjny, ale znajdują
się w nim również informacje o inwestycjach planowanych w najbliższych latach,
m.in. inwestycjach drogowych. Wiadomości te opatrzono mapkami.
Książka, która ukazała
się nakładem Wydawnictwa
„Oskar”, jest dostępna w
wejherowskich księgarniach
oraz w księgarni internetowej wydawnictwa.
AK.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Uroczysta inauguracja

Rok Gerarda Labudy

Kolędy

W pałacu i
w kościele

Ciekawe prelekcje, program artystyczny i wystawa to elementy
Wkrótce odbędą się trzy
uroczystej inauguracji Roku Gerarda Labudy, która odbyła się
w Wejherowie 12 stycznia 2016 r. Wtorkowa inauguracja, która koncerty kolęd.
odbyła się w auli liceum oraz w wejherowskim muzeum to począ16 stycznia o godz. 18.00
tek wydarzeń, poświęconych uczonemu z Ziemi Wejherowskiej. w Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
W Wejherowie powstanie m.in. Książnica Gerarda Labudy.
Uczestnicy uroczystości
w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 usłyszeli
wykład prof. Cezarego Obrachta-Prondzyńskiego
pt. „Gerard Labuda: droga z
Kaszub w świat wielkiej nauki. I z powrotem”. Uczniowie I LO im. Króla Jana III
Sobieskiego zaprezentowali
program artystyczny na temat wybitnego historyka i
znawcy Kaszub.
Nieco później w Pałacu
Przebendowskich i Keyserlingków podpisano list intencyjny między Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej,
Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim i Instytutem
Kaszubskim o współpracy
przy organizacji Książnicy
prof. Gerarda Labudy. Taka placówka powstanie w
Wejherowie.
W muzeum odbyła się
także konferencja, zatytu-

łowana „Profesor Gerard
Labuda - dokonania, idee,
inspiracje”.
Interesujące
wykłady wygłosili naukowcy z Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. A.
Mickiewicza w Poznaniu,
Uniwersytetu
Szczecińskiego, a także z Akademii Pomorskiej w Słupsku
i Instytutu Kaszubskiego:
prof. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. Józef Borzyszkowski, prof.
Dariusz Sikorski, prof.
Jerzy Strzelczyk, prof. Jó-

zef Dobosz, prof. Edward
Włodarczyk i prof. Daniel
Kalinowski.
O spuściźnie uczonego
w muzeum wejherowskim
oraz projekcie utworzenia
Książnicy Gerarda Labudy mówił Tomasz Fopke, dyrektor Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie.
Podczas konferencji w
muzeum otwarto wystawę,
dedykowaną
Gerardowi
Labudzie.

Organizatorami inauguracji Roku Gerarda Labudy byli:
Instytut Kaszubski, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Komisja Kaszubska przy Stacji Polskiej Akademii Umiejętności
w Gdańsku oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Wejherowie.
Patronat nad wydarzeniami z okazji Roku prof. Labudy
objęli: starosta wejherowski Gabriela Lisius i prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt

Pamięci prof. G. Labudy

wystąpi Kapela Góralska Hajduk, która oprócz kolęd góralskich zaprezentuje również
kolędy kaszubskie.
17 stycznia o godz. 16.00
w kościele św. Stanisława Kostki
w Wejherowie odbędzie się tradycyjny koncert kolęd z udziałem znakomitych zespołów.
Wystąpią: Chór Szkoły Podstawowej nr 9 im. Józefa Wybickiego, Chór PSM I st. im. Fryderyka
Chopina w Wejherowie, Chór
Mieszany Laudate Dominum,
Chór Mieszany Lutnia z Luzina, Chór Męski Harmonia, Chór
Mieszany Camerata Musicale,
Chór Mieszany Cantores Veiherovienses oraz zespół Wokalny
Art’Voices.
19 stycznia w kościele NMP
Królowej Polski w Wejherowie
kolędy zaśpiewają uczniowie
Państwowej Szkoły Muzycznej
w Wejherowie pod kierunkiem
Ewy Rocławskiej. Następnie
zagrają soliści i zespoły kameralne, a na zakończenie
orkiestra szkolna pod batutą
Tomasza Winczewskiego.

AKTUALNOŚCI
Kościoły jubileuszowe
W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia wierni mają możliwość uzyskania odpustu zupełnego, doświadczając Bożego
miłosierdzia. Biskupi wyznaczyli kościoły, w których wierni
mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Wśród kościołów jubileuszowych w archidiecezji gdańskiej znalazły się świątynie w powiecie wejherowskim. W
Wejherowie są to: kościół pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji
Kotowskiej oraz Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Wejherowie, czyli kościół św. Anny. oraz Kalwaria Wejherowska.
Kościołem jubileuszowym arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź ustanowił także Sanktuarium pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi.

Kurs haftu kaszubskiego
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Oddział Wejherowo,
ogłasza nabór na bezpłatny kurs haftu kaszubskiego.
Warsztaty odbywają się w Filharmonii Kaszubskiej (WCK)
w Wejherowie na II piętrze w każdy wtorek o godz. 16.00.
Więcej informacji można uzyska u Wandy Mironkiewicz
pod nr tel. 510 427 582.

Po kaszubsku w MZK
Na wszystkich liniach komunikacji miejskiej
w Wejherowie można usłyszeć zapowiedzi przystankowe w języku polskim i kaszubskim.

Wcześniej projekt stowarzyszenia Kaszubska Jednota,
które przygotowało zapowiedzi i sfinansowało koszty ich
nagrania, funkcjonował tylko na linii nr 2. Spotkał się z zainteresowaniem i akceptacją pasażerów (m.in. turystów). W
tym roku Miejski Zakład Komunikacji wprowadził kaszubskie zapowiedzi we wszystkich autobusach.
- Mam nadzieję, że wprowadzenie nazw kaszubskich w
autobusach niesie ze sobą również dodatkowe korzyści takie
jak nauka języka kaszubskiego - powiedział Czesław Kordel, prezes MZK w Wejherowie.

OGŁOSZENIE

Kalendarz

W gminie Luzino zaplanowano szereg wydarzeń związanych z uczonym, który elementarną
wiedzę zdobywał w Publicznej Szkole Powszechnej w Luzinie. Wydany został również Kalendarz
Pamięci Profesora Gerarda Labudy.
Publikacja zawiera ciekawostki z życia uczonego oraz
unikatowe zdjęcia. Materiały ostały przygotowane przez
Gimnazjum im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie, Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz Urząd Gminy.
Bezpłatne
kalendarze
trafiły do placówek oświatowych, kulturalnych oraz
sportowych na terenie Gminy Luzino, gdzie są rozdawane mieszkańcom.
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W ŚWIĄTECZNYM NASTROJU
Uroczyste spotkanie rzemieślników

Kolędy i życzenia
Wiadomo, że wejherowscy rzemieślnicy szczególnie dbają o tradycję, więc jak co roku spotkali się w okresie świątecznym w auli
Niepublicznej Szkoły Rzemiosła na uroczystości.

Kolędowanie w wejherowskim PiS
Prezes Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - ZP w
Wejherowie Brunon Gajewski powitał członków Cechu
i ich gości, m.in., prezydenta
Krzysztofa Hildebrandta, członka Zarządu Powiatu
Wojciecha Rybakowskiego, przewodniczącego Rady
Miasta Bogdana Tokłowicza, wójta gminy Wejherowo Henryka Skwarło i
gminy Szemud - Ryszarda
Kalkowskiego, a także prezesa Izby Rzemieślniczej w
Gdańsku Wiesława Szajdę
i Włodzimierza Szordykowskiego z Urzędu Marszałkowskiego.

Serdeczne życzenia
i dużo śpiewania
Tłumnie przybyli na spotkanie opłatkowe członkowie Prawa i
Sprawiedliwości z całego powiatu wejherowskiego. W świątecznej
atmosferze, w pięknych salach Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków, razem ze swoimi gośćmi śpiewali kolędy.

Słowo do rzemieślników,
m.in. o obecnym przy żłóbku
patronie rzemiosła św. Józefie skierował ks. dziekan
Daniel Nowak, który po-

święcił opłatek. Dzielili się
nim uczestnicy spotkania,
składając sobie życzenia. Kolędy zaśpiewał pięknie Chór
Camerata Musicale. AK.

Jak każe tradycja, wszyscy podzieli się opłatkiem,
który poświęcił o. Daniel
Szustak, proboszcz kościoła
św. Anny i kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w
Wejherowie. Było dużo serdecznych życzeń, uśmiechów
i uścisków.

Piękne polskie kolędy
śpiewano przy akompaniamencie fortepianu, na
którym zagrała Ewa Rocławska.
Spotkanie było nie tylko
ukłonem w stronę polskiej
tradycji, ale także okazją
do rozmów oraz integra-

cji członków PiS w powiecie
wejherowskim. Było również
okazją do spotkania z parlamentarzystami i samorządowcami, którzy przybyli na
opłatkowe spotkanie w pałacu, tuż po otwarciu biura poselskiego na rynku, o czym
piszemy na str. 6.
AK.

Podsumowanie roku i życzenia na kolejny

ISS „Start” z sukcesami
Członkowie Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego „Start”
Wejherowo spotkali się w kawiarni „Dobre Czasy” na przedświątecznym spotkaniu opłatkowym. Oprócz życzeń i łamania się opłatkiem, niepełnosprawni sportowcy podsumowali miniony rok.
Prezes ISS „START”
Krzysztof Ruchalski przypomniał o licznych sukcesach sportowych, zwłaszcza
w tenisie stołowym i boccia.
Zawodnicy
wejherowskiego
„Startu”
rywalizowali z sukcesami z
niepełnosprawnymi oraz ze
zdrowymi sportowcami pod-
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czas rozgrywek tenisowych i
boccia w całej Polsce.
Silną sekcję sportową w
tym klubie stanowią także
szachiści, którzy w 2014 roku wywalczyli drużynowo wicemistrzostwo Polski (w 2015
roku mistrzostw nie było).
K. Ruchalski przypomniał, że stowarzyszenie

działa dzięki finansowemu
wsparciu miejskiego i powiatowego samorządu, dotacjom rządowym oraz pomocy
sponsorów.
Podczas spotkania wręczono również puchary, których zawodnicy ISS „Start”z
różnych powodów nie mogli
wcześniej odebrać.
AK.

Zawodnicy i działacze stowarzyszenia integracyjnego oraz ich goście.

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA, EDUKACJA, REKREACJA

Mikołajki w Chłapowie

Wejherowianie na trasie
Niestrudzeni, aktywni, ciekawi świata - tak można określić wejherowskich seniorów,
którzy niezależnie od pory roku wytrwale wędrują po turystycznych szlakach.
Członkowie Sekcji Turystyki Pieszej WUTW Polska
YMCA w grudniu szukali
świętego Mikołaja. Od 5 lat
seniorzy spotykają się na
turystycznych Mikołajkach.
Tym razem 60-osobowa grupa wybrała się do Chłapowa, na spacer nad morze.
Malownicza trasa Wąwozem Chłapowskim zachwyciła uczestników wyprawy.
Przebierani w czerwone mi-

kołajkowe czapeczki zwracali uwagę mieszkańców
miejscowości nadmorskiej.
Po wędrówce było też spotkanie z Mikołajem i biesiada turystyczna w pobliskim
pensjonacie. Przy pachnącej
lasem choince seniorzy recytowali świąteczne wiersze,
napisane specjalnie na tę
okazję. Były też upominki,
mikołajkowe żarty i ciekawe
historyjki.
A. Orszulak

Spotkania z historią
Słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą
uczestniczyć w wykładach z politologii, prowadzonych przez Marcina Drewę. Na początku działalności uniwersytetu M. Drewa prowadził wykłady, dotyczące historii zbrodni hitlerowskiej w Lasach
Piaśnickich. Zapytaliśmy go, dlaczego interesuje się tą tematyką.

Marcin Drewa.

zapadające w wyobraźnię.
Rozmawiałem o tym z reżyserem. Korzystając z faktu
bycia konsultantem, przypomniałem reżyserowi, że
my tu mieszkamy, a ten las
jest miejscem, które czcimy
szczególnie.
- Widywaliśmy pana
śpiewającego w chórze
Harmonia, a pana brat
Jacek powiedział kiedyś,
że w waszym domu rodzinnym więcej było śpiewu niż rozmów.
- Śpiewaliśmy też w chórze Camerata Musicale, ale
ostatnio trochę zaniedbałem
śpiewanie. Utrzymuję innego rodzaju kontakty ze sztu-

Obrazy, historia
i pszczoły
W niedawno otwartej Powiatowej Bibliotece Publicznej przy ul. Dworcowej 7 można
nie tylko wypożyczyć książki, ale jak większość bibliotek, ta placówka zaprasza na ciekawe wydarzenia kulturalne i edukacyjne.

Wieści z WUTW

- Z martyrologią piaśnicką spotykam się niemal od
dzieciństwa. Uczęszczałem
do Szkoły Podstawowej nr 8
noszącej imię Martyrologii
Piaśnicy i tam poznawałem
historię tragicznych wydarzeń, m.in. historię siostry
Alicji Kotowskiej - mówi
Marcin Drewa. - Jestem
wejherowianinem i żyję
m.in. wśród potomków ofiar
zbrodni. Mam też świadomość, że jej świadków z każdym rokiem ubywa.
- Zajął się pan tragedią
piaśnicką również w sposób naukowy.
- „Piaśnica, zbrodnia i
pamięć” to tytuł mojej pracy magisterskiej. Rozmowy z osobami, o których już
wspomniałem, przeglądanie
dokumentów, badanie zgromadzonych archiwów zaowocowały tą pracą.
- Był pan statystą filmie
F. Bajona „Kamerdyner”,
opowiadającym o historii
Kaszub. Jak pan przeżył
sceny w Piaśnicy?
- To było wstrząsające
dla wszystkich uczestników
- mundury nazistów, ciężarówki, szczekanie psów, wykopane doły… To było tak
realistyczne, tak głęboko

W bibliotece powiatowej

ką i ruchem amatorskim.
Zagrałem w spektaklach
wejherowskiego
teatru
„OKO”. Poza tym razem z
bratem organizujemy konkursy i akcje charytatywne,
zwłaszcza na rzecz chorych
dzieci. W naszym domu było dużo muzyki i śpiewu. W
licznej rodzinie naszej mamy
wszyscy na czymś grali. Mama wciąż pięknie śpiewa...
- Jest pan zastępcą
przewodniczącego
Rady Miasta, a jednocześnie na Wejherowskim
Uniwersytecie Trzeciego
Wieku prowadzi pan zajęć z politologii.
- Cieszę się, że udało mi
się połączyć teorię z praktyką, czyli ukończone studia z
pracą w samorządzie. A co do
wykładów, kiedy widzę zaangażowanie i zainteresowanie
słuchaczy, słyszę trafne uwagi, udział w zajęciach daje mi
dużo satysfakcji. Cenię ten
uniwersytet i jego działalność. To bardzo potrzebna
placówka w Wejherowie
- Dziękuję za rozmowę.
BoZ
Materiały do tej rubryki przygotowują słuchacze
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Dwa
teatry
Spektakl „Świętoszek”
Moliera znalazł się w bogatym styczniowym programie
Wejherowskiego Centrum
Kultury. To słynne przedstawienie zaprezentuje olsztyński Teatr Jaracza 23 stycznia
o godz. 19.00. Interpretacja sztuki Moliera tym razem
osadzona zostanie we współczesności.
Bilety kosztują 40 zł normalny i 35 zł ulgowy.
31 stycznia br. o godz.
18.00 w Filharmonii Kaszubskiej można będzie obejrzeć
kolejny spektakl wejherowskiego Teatru OKO. Będzie
to „Ławeczka” A. Gelmana - sztuka ponadczasowa,
która porusza problematykę
moralności i przeszłości, do
której nie zawsze łatwo się
przyznać. Ona i On spotykają się w parku i w sposób tragikomiczny odkrywają swoje
największe słabości. Główne
role zagrają: Izabela Grzenkowicz oraz Dawid Kwidziński. Reżyserem jest Wojciech
Rybakowski.
Bilety w cenie 10 zł można
kupić w Wejherowskim Centrum Kultury.
Więcej o tych i innych wydarzeniach kulturalnych w
WCK można przeczytać na
stronie: www.wck.org.pl

W grudniu, w świątecznej atmosferze odbywały się m.in.
warsztaty tworzenia kartek świątecznych w technice scrapbookingu, a także spotkania dla najmłodszych czytelników.
Wspólnie z przedszkolakami dekorowano pierniczki, śpiewano kolędy oraz oczywiście czytano książki.
Wczoraj w bibliotece otwarto wystawę „Pejzaże Pomorza” artystów ze Słupska, natomiast jutro, 15 stycznia o
godz. 17.00 zaplanowano tam prelekcję Niny Herzberg
o dawnej społeczności żydowskiej w Wejherowie.
20 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie z pszczelarzem Jakubem Grzenią, zatytułowane „Poznajemy
dobroczynne właściwości miodu”.
W styczniu nie zabraknie spotkań dla najmłodszych,
tym razem pod hasłem „Dzień Babci i Dziadka w krainie
Kubusia Puchatka” z udziałem słuchaczy Wejherowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Młodzież, biorąca udział w przedświątecznych warsztatach w Powiatowej Bibliotece Publicznej.

Opowieść wigilijna
Powiatowa Biblioteka Publiczna jest organizatorem
przedstawienia teatralnego „Opowieść wigilijna” z udziałem koła teatralnego „Srebrna nitka” z Wejherowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA oraz koła teatralnego „Pod Napięciem”, działającego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.
Przedstawienie odbędzie się dzisiaj 14 stycznia o
godz. 17.00 (premiera) w auli ZSP nr 2 w Wejherowie oraz
27 stycznia o godz. 17.00 - w auli KPSW w Wejherowie,
przy ul. Dworcowej 7.
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SPORT I KULTURA

Sztuka carvingu
Sukcesy w Wejherowie i w Grudziądzu na fotografiach
Boccia i tenis stołowy

W Zespole Szkół nr 2
w Wejherowie rozegrano
Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Boccia.
Indywidualnie
zwyciężyła
Helena Szpunar oraz Leszek
Lenda, a drużynowo wygrał
ISS „Start” Wejherowo.
Oto wyniki turnieju:
Kobiety: Helena Szpunar - Wejherowo, Anna

Konik - Reda, Maria Gieryk-Wolska - Rumia.
Mężczyźni: Leszek Lenda - Wejherowo, Stanisław
Gieryk - Rumia, Franciszek
Kuźmiński - Wejherowo.
Indywidualnie
open:
Helena Szpunar, Jan Zębko
i Leszek Lenda - Wejherowo.
Pary: Rumia (Stanisław
Gieryk - Jerzy Gajewski),

Piłka ręczna

Tytani wygrali
na wyjeździe
W minioną niedzielę Tytani Wejherowo grali na trudnym parkiecie w Brodnicy. W meczu
pokazali na co ich naprawdę stać, wolę walki,
szybkość, opanowanie i dzięki temu pokonali w
Brodnicy miejscowy Henri Lloyd 33:27 (16:12).

Być może na dobrą grę miał wpływ udany wypoczynek
podczas długiej świąteczno-noworocznej przerwy. Dzięki
wygranej, zespół z Wejherowa awansował na piąte miejsce w II lidze.
Bramki dla wejherowian zdobywali: Bartoś - 10, Kożanowski - 5, Jankowski - 4, Remigiusz Sałata, Schmidt, Brzeski, M. Wicki, Radosław Sałata - po 2, R. Wicki, Grubba,
Lewicki, Przymanowski -po 1.
REKLAMA
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Wejherowo (Helena Szpunar
- Franciszek Kuźmiński),
Wejherowo (Jan Zębko - Andrzej Białas).
W Grudziądzu w ramach
obchodów „Światowego dnia
osób
niepełnosprawnym”
odbyły się ogólnopolskie zawody sportowe.
W tenisie stołowym i boccia z sukcesem startowała

reprezentacja ISS „Start” w
Wejherowie.
Tenis stołowy: I miejsce Andrzej Puchowski, III miejsce - Andrzej Bułakowski.
Boccia: I miejsce zespół w
składzie: Andrzej Puchowski,
Stanisław Gierek, Jan Zębko.
II miejsce zespół w składzie: Waldemar Konik, Helena Szpunar, Anna Konik.

Dzisiaj, czyli 14 stycznia o godz. 18:00 w Filharmonii Kaszubskiej nastąpi otwarcie wystawy fotograficznej „Wycięte
w Kadrze”, poświeconej sztuce carvingu, czyli tworzeniu dekoracji z owoców i warzyw. Autorami prac są wicemistrzowie świata w Carvingu Paweł Sztenderski oraz Grzegorz
Gniech, a także wicemistrzyni Polski w Carvingu Dominika Sadowska. Zdjęcia wykonał Robert Jop.

Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” prowadzi nabór do sekcji piłki nożnej chłopców i dziewcząt w
roczniku 2010. Informacje pod nr tel. 600 244 072.

OŚRODEK
SZKOLENIA KIEROWCÓW
WYDARZENIA
Arkadiusz
Żukowski
Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się
21 stycznia oraz 8 lutego 2016 r.

N A S Z PA R T N E R

redakcja@pulswejherowa.pl
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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

Dom w Wejherowie wolnostojący,
działka 1202 m kw., sprzedam lub zamienię na dwa pokoje z kuchnią.
Tel. 501 549 579
***
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
***
Sprzedam mieszkanie pod klucz, 2
pokoje z kuchnią w Wejherowie. 55 m
kw., parter. Cena 192 000 zł.
Tel. 792 205 555
***
Sprzedam domek murowany, piętrowy, ocieplony, działka ogrodnicza,
486 m kw. Wejherowo.
Tel. 516 311 161
***
Sprzedam mieszkanie 39 m kw.,
2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka,
przedpokój. Tel. 695 363 779
***
Dom w Wejherowie, działka 1202
m. kw., sprzedam-zamienię z dopłatą
na 2 pokoje z kuchnią. Tel. 501 549 579

WYNAJEM ZAMIANA

Zamienię mieszkanie 47 m na os.
Chopina na małe. Tel. 511 874 564
***
Do wynajęcia mieszkanie jednopo-

kojowe, 35 m2, parter.
Tel. 606 302 432

SPRZEDAM

Bardzo tanio sprzedam wyposażenie baru gastronomicznego: bufet, stoły, krzesła. Tel. 606 302 432
***
Książki, albumy z lat 1945-1970 tanio sprzedam, Gdynia.
Tel. 58-624-35-66
***
Sprzedam telewizor płaski LCD 32,
stan idealny. Możliwy transport za dopłatą. Cena 600 zł. Tel. 505 588 160
***
Sprzedam 4 opony 195/60 R15 zimowe. Możliwy transport za dopłatą.
Cena 150 zł za komplet.
Tel. 505 588 160
***
Sprzedam telewizor Panasonic colour TX-29AS1p 29 cali, 2 euro-złacza
płaski kineskop, stan idealny. Możliwy
odpłatny transport. Cena 175 zł.
Tel 505 588 160
***
Sprzedam butle gazowe turystyczne 3 oraz 2 kg. Cena 35 zł.
Tel. 505 588 160.
***
Sprzedam 4 opony wym. 195/60
R15 zimowe. Możliwy transport za dopłatą. Cena 100 zł za komplet.
Tel. 505 588 160
***
Sprzedam eleganckie meble po-

kojowe w kolorze kawa z mlekiem, za
300 zł. Wejherowo, tel. 789 345 593
***
Sprzedam tanio rybki kardynalki
młode. Tel. 58 738 94 86
***
Sprzedam gąbkę do spania o wymiarach: szerokość 125 cm, długość
200 cm, wysokość 10 cm. Cena 50 zł.
Tel. 784 808 700

PRACA

Masz problem z uprzątnięciem
terenu wokół zabudowań, potrzebujesz pomocy? Zadzwoń - super tanio,
solidnie i uczciwie.
Tel. 690 389 559

NAUKA

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

RÓŻNE

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

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

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

ENEMEF:

TarantiNoc
ENEMEF: TarantiNoc to przegląd filmów jednego z najwybitniejszych i najbardziej kontrowersyjnych reżyserów
naszych czasów.
Quentin Tarantino tworzy oryginalne, klimatyczne
i bardzo charakterystyczne kino, które dostarcza widzom
mocnych wrażeń i bawi solidną dawką ironii. Jego fenomen
doceniają krytycy filmowi oraz miliony fanów na całym świecie. Okrzyknięty mistrzem pastiszu filmów gangsterskich i
kina klasy B do tej pory zdobył prawie 30 nagród filmowych,
w tym 2 Oscary oraz ponad 40 nominacji.
Podczas Maratonu Quentina Tarantino na ekranie będzie można zobaczyć premierowo najnowszy film Tarantino
„Nienawistna ósemka” oraz dwie legendarne produkcje tego
reżysera: „Jackie Brown” i „Pulp Fiction”.
ENEMEF: TarantiNoc odbędzie się w piątek, 15 stycznia
2016 r. w 31 kinach sieci Multikino, m.in. w Rumi przy ul.
Sobieskiego 14 A (tel. 58 731 38 10)w Galerii Rumia.
Maraton filmowy rozpocznie się o godz. 22.00, a zakończy
ok. 7.00 rano.
Więcej informacji pod adresem http://www.enemef.pl

Bilety dla Czytelników
Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne podwójne zaproszenia na ENEMEF TarantiNoc w Multikinie w Rumi.
Ponieważ maraton filmowy odbędzie się już jutro, trzeba dzisiaj 14.01.2015 r. do godz. 20.00 przesłać swoje imię i nazwisko e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
W temacie wiadomości prosimy napisać: ENEMEF.
Do wylosowanych 3 osób odpiszemy ok. godz. 21.00
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KULTURA
Po raz drugi
w Wejherowie

Opera
Lwowska
Jesienią ub. roku wzbudził ogromne zainteresowanie i podziw wejherowskiej
publiczności. Dlatego znakomity zespół Opery Lwowskiej
wystąpi ponownie w Wejherowie, z nowym programem.
4 marca 2016 roku o godz. 20.00
w Filharmonii Kaszubskiej odbędzie
się przedstawienie Vivat Operetta II,
pełne wspaniałej muzyki w najlepszym
wykonaniu. Usłyszymy duety i arie
operetkowe, które wyszły spod piór mistrzów gatunku: Johanna Straussa, Imre Kalmana, Franza Lehara, Fredericka
Loewe czy Jacques’a Offenbacha.
Wystąpią soliści oraz balet. Orkiestrą
dyryguje Myron Yusypovych.

Dołącz do nas na:
facebook.com/
PulsWejherowa
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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Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Jubileuszowa trasa

Musical „Metro”
Za ponad trzy tygodnie, 6 lutego 2016 roku w hali Ergo Arena na granicy Gdańska
i Sopotu można będzie zobaczyć znakomity
musical „Metro”, obchodzący w tym miesiącu wielki jubileusz. Przedstawienie grane
jest w Polsce i za granicą od 25 lat!
Prapremiera „Metra” odbyła się 30 stycznia 1991 r.
w Teatrze Dramatycznym w
Warszawie. W 1992 r. „Metro wystawiono na Broadwayu w Nowym Jorku.
W Ergo Arenie, tak jak
w Warszawie czy w Nowym
Jorku zobaczymy pasję i entuzjazm, taniec i śpiew, jakiego nie znał polski teatr.
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 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 Janusz
Józefowicz.
Więcej informacji na stronie: www.musical-metro.pl

