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Duże emocje i dobra zabawa, zarówno dla uczestniczek, jak i publiczności - tak można w skró-
cie opisać  XVII Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich w Gniewinie. Reprezentacje siedmiu 
gmin rywalizowały w pięciu konkurencjach. Najlepsze okazało się Koło Gospodyń Wiejskich z 
Kostkowa, które będzie reprezentowało powiat wejherowski na Turnieju Wojewódzkim.          Str. 8

Rywalizacja i zabawa

18 stycznia ruszył nabór wniosków do dru-
giej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywa-
telskiego. Wnioski można składać do 18 lutego. 

Eksperci radzili

O tym, w jaki sposób odpowiednio przygotować 
wniosek, informowali mieszkańców eksperci Urzędu 
Miejskiego podczas konsultacji w ratuszu.        Str. 3

W wejherowskim szpitalu otwarto zmoder-
nizowany, nowoczesny Oddział Kardiologii i 
Angiologii Interwencyjnej, będący częścią Ka-
szubskiego Centrum Chorób Serca i Naczyń. 

Nowy projekt przewiduje jeszcze powstanie dwóch 
specjalistycznych pracowni medycznych. Wszystko 
po to, aby jak najlepiej zadbać o chore serca pacjen-
tów z powiatu wejherowskiego, puckiego oraz z in-
nych rejonów Pomorza.    Str. 7

Serce pod 
kontrolą

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wraz 
z ks. prałatem Tadeuszem Reszką zapraszają na wiel-
kie wydarzenie religijno-artystyczne. 1 lutego o godz. 
17.00 w wejherowskiej Kolegiacie odbędzie się trzyna-
sta edycja Verba Sacra – Modlitwy Katedr Polskich. 

Fragmenty Księgi Wyjścia w języku kaszubskim przed-
stawi Danuta Stenka, a hebrajską wersję - franciszkanin 
o. Jakub Waszkowiak.           Szczegóły na str. 5
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AKTUALNOŚCI

Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad w 
Gdańsku  przez cztery mie-
siące prowadziła badania 
natężenia ruchu na tym 
skrzyżowaniu i wprowadziła 
bezkolizyjny ruch.

- W związku z licznymi sy-
gnałami od mieszkańców zło-
żyłem do GDDKiA wniosek o 
wprowadzenie na tym skrzy-
żowania ruchu bezkolizyjne-
go, aby dla lewoskrętu były 
osobne światła i żeby ruch 
samochodowy odbywał się 
płynnie, co powinno ograni-
czyć możliwość wystąpienia 
kolizji - mówi komendant 
SM Zenon Hinca. - Jed-
nak wprowadzone niedawno 
cykle nastawień zielonego 

światła okazały się nieprak-
tyczne i powodowały tworze-
nie się korków, zwłaszcza na 
ul. 12 Marca i ul. Rybackiej. 
Po moim kolejnym wniosku 
do GDDKiA czasy poszczegól-
nych cykli świateł zielonych 
zostały zmienione na korzyść 
zmotoryzowanych i obecnie 
ruch samochodowy na tym 
skrzyżowaniu odbywa się 
płynnie i bezkolizyjnie.

Jak wyjaśnia komendant, 
poprzednio na jednym cyklu 
z ul. Rybackiej w stronę Gdy-
ni lub z ul. 12 marca w stro-
nę Lęborka mogły przejechać 
średnio 3 samochody. Obec-
nie każdym zjazdem w lewo 
na jednym cyklu przejeżdża, 
w zależności od nasilenia ru-

chu, około 8 do 10 pojazdów, 
bo ruch jest otwarty tylko dla 
pojazdów jadących prosto lub 
skręcających w lewo lub w 
prawo.   

Obserwacja ruchu samo-
chodowego na skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 6 z ulica-
mi Rybacką i 12 Marca jest 
możliwa dzięki kamerze, któ-
rej obraz transmitowany jest 
na żywo w internecie. 

Dzięki niej widać również 
jakie błędy i wykroczenia po-
pełniają kierowcy. Jednym z 
najczęściej popełnianych wy-
kroczeń jest zawracanie na  
skrzyżowaniu, najczęściej 
w kierunku Gdyni a w tym 
miejscu obowiązuje zakaz za-
wracania.

Ruch na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 w Wejherowie z ulica-
mi Rybacką i 12 Marca odbywa się bezkolizyjnie. To efekt interwen-
cji komenda Straży Miejskiej w Wejherowie w Generalnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku. 

Osobne światła dla lewoskrętu

Bezkolizyjnie Z POLICJI

Policjantka zajmująca się 
profilaktyką społeczną w ra-
mach współpracy z Powiato-
wą Inspekcją Sanitarną, w 
związku ze zbliżającymi się 
feriami zimowymi, spotkała 
się z uczniami Szkoły Pod-
stawowej w Bolszewie oraz 
Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Wejherowie. Dzieci obejrza-

W ratuszu w Wejherowie 
uroczyście zakończono drugi 
kurs samoobrony dla kobiet. 
Zajęcia praktyczne prowa-
dził instruktor samoobrony, 
st. strażnik Rafał  Karcz, a 
teoretyczne komendant Stra-
ży Miejskiej, Zenon Hinca. 
Dodatkowo do drugiej edycji 
kursu włączono szkolenie z 
zakresu udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycz-
nej, które  prowadził Tomasz 
Groth, ratownik medyczny i 
radny wejherowski. 

Zastępca prezydenta Wej-
herowa, Piotr Bochiński, 
wspólnie z komendantem 
SM i prowadzącymi kurs, 
wręczyli paniom certyfikaty, 
zaświadczające o zaliczeniu 
szkolenia z samoobrony. 

Kolejna edycja kursu roz-
pocznie się 1 lutego. Do dziś, 
tj. 28 stycznia trwają zapi-
sy na kurs poranny w godz. 
8.00-9.30, w każdy ponie-
działek i wtorek. Zapisy na 
kurs wieczorny są już zakoń-
czone z powodu bardzo dużej 
liczby chętnych.

Straż Miejska

Kursy samoobrony

W miejscowości Karczemki (gmina Szemud) późnym 
wieczorem pieszy wtargnął pod jadący samochód. Był kom-
pletnie pijany, miał 3 promile alkoholu w organizmie. 

32-letnia kierująca citroenem potrąciła 34-latka, który 
prawdopodobnie wszedł na jezdnię wprost przed nadjeż-
dżający samochód. Pieszy nie był wyposażony w elemen-
ty odblaskowe. Mężczyzna został przewieziony do szpitala. 
Sprawą zajmują się śledczy, którzy wyjaśniają okoliczności 
zdarzenia.

Na drodze wojewódzkiej 
nr 218 (ul. Ofiar Piaśnicy) 
w Wejherowie wczesnym 
rankiem 27-letnia kobieta, 
kierująca renaultem, naj-
prawdopodobniej nie do-
stosowała prędkości do 
warunków drogowych. Ko-
bieta straciła panowanie 
nad pojazdem i wjechała do 
przydrożnego rowu.

Kierująca była trzeźwa. 
Została ukarana mandatem.

Policja apeluje o ostrożność na drodze! Pamiętajmy by 
dostosować prędkość jazdy, do tych trudnych warunków - 
jedźmy wolniej i ostrożnie, bo na nawierzchni, która pokryta 
jest śniegiem, łatwo wpaść w poślizg. 

Wykonując niebezpieczne manewry, nie liczmy na szczę-
ście, lecz na rozsądek i to jakie posiadamy umiejętności. Nie 
możemy zapomnieć także o zachowaniu odpowiedniej od-
ległości między samochodami. Jadąc zbyt blisko za jakimś 
pojazdem, możemy nie zdążyć zahamować, gdy poprzedza-
jący nas samochód nagle się zatrzyma, albo będzie chciał 
skręcić w boczną drogę.

Renault w rowie

Nietrzeźwy pieszy

Niebezpieczne warunki 

Policjantka w szkole

Rozmowa z dziećmi
o zagrożeniach

ły przedstawienie „Śnieżka” 
z udziałem zaproszonych go-
ści, po której zostały omówio-
ne niebezpieczeństwa,  jakie 
niesie ze sobą zażywanie do-
palaczy i narkotyków. 

Celem prelekcji było 
przedstawienie zagrożeń 
wynikających z kontaktów z 
osobami obcymi, przyjmowa-

niem nieznanych rzeczy, sło-
dyczy, napojów, ciastek. 

Funkcjonariuszka poruszy-
ła tematykę związaną z bez-
pieczeństwem dzieci w okresie 
ferii zimowych. Były to kolej-
ne zajęcia z dziećmi w ramach 
działań profilaktycznych reali-
zowanych przez policjantów 
wejherowskiej komendy.

Ostrożnie 
podczas 
ferii 

Dzieci uwielbiają za-
bawy na lodowisku, a 
nawet zamarzniętych 
zbiornikach wodnych. 
Policja prosi o zwraca-
nie szczególnej uwagi 
oraz przestrzeganie pod-
stawowych zasad, aby 
zimowy czas zabawy był 
przyjemny i bezpieczny. 

Pamiętajmy, że najbez-
pieczniejsze są nadzorowa-
ne lodowiska. Zabawy są 
bezpieczne, gdy odbywają się 
na lodowiskach przyszkol-
nych czy osiedlowych oraz 
na górkach specjalnie do 
tego przygotowanych. Prze-
strzegajmy dzieci, aby bez 
opieki dorosłych nie wcho-
dziły na zamarznięte rzeki, 
jeziora, sadzawki czy stawy. 
Pokrywa lodowa przysypana 
śniegiem jest bardzo zdradli-
wa, ponieważ pod warstwą 
śniegu nie widać przerębli. 
Szczególnie niebezpieczne są 
miejsca w pobliżu ujścia rzek 
i kanałów, nurtów rzek, ujęć 
wody, mostów, pomostów 
i przy brzegach, ponieważ 
zwykle w tych miejscach lód 
jest cieńszy. 

Akweny wodne, podob-
nie jak górki w okolicy dróg, 
przejazdów kolejowych, 
torowisk czy zbiorników 
wodnych są bardzo niebez-
pieczne. Pilnujmy, by nasze 
dzieci korzystały tylko z bez-
piecznych, specjalnie przy-
gotowanych miejsc zabaw. 

Zdjęcia pochodzą ze strony internetowej Straży Miejskiej.
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18 stycznia ruszył nabór wniosków do drugiej edycji Wejherow-
skiego Budżetu Obywatelskiego, który będzie trwał do 18 lutego. W 
ratuszu odbyło się spotkanie informacyjne, na którym zaintereso-
wani mieszkańcy mogli poznać szczegóły dotyczące przygotowania 
projektów. Informacje, jak poprawnie wypełnić wniosek, przeka-
zali eksperci Urzędu Miejskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Wejherowa i ekspert 
w zakresie budżetu obywa-
telskiego, Wojciech Ko-
złowski szczegółowo omówił 
sposób przygotowania pro-
jektu i wypełnienia wniosku 
do budżetu obywatelskiego, 
zwracając szczególną uwagę 
na ubiegłoroczne doświad-
czenia z pierwszej edycji.

- Propozycje działań zapro-
ponowanych przez mieszkań-
ców, muszą należeć do zadań 
własnych miasta, a także 
uwzględniać zasady legalno-
ści, gospodarności i celowości 
- informował Wojciech Ko-
złowski, podając przykłady. 
- Analizując ubiegłoroczne 
wnioski radziłbym  aby zwró-
cić uwagę na tytuł zapropo-
nowanego projektu. Powinien 
być krótki, łatwy do zapamię-
tania oraz charakteryzować 
projekt. Szczegóły należy po-
dać w samym wniosku. 

W. Kozłowski dodał, że 
przy formułowaniu projektu 
należy dokładnie sprawdzić 
własność terenu, na którym 
proponowana inwestycja ma 
być zrealizowana. Można to 
zrobić w urzędzie i uzyskać 
mapkę, na której należy za-
znaczyć lokalizacją zadania i 
dołączyć do wniosku. Dodat-
kowo mogą być też zdjęcia te-
renu, na którym ma powstać 
inwestycja. Zadania inwesty-
cyjne i remontowe mogą być 
realizowane tylko na tere-
nach będących w posiadaniu 
Miasta Wejherowa.

 - Projekt do budżetu oby-
watelskiego powinien być tak 
napisany, aby z jednej strony 
zainteresować mieszkańców i 
zdobyć ich poparcie potrzebne 
do złożenia wniosku, a potem 
w głosowaniu, zaś z drugiej 
strony musi umożliwiać we-
ryfikację formalną i anali-
zę techniczno-ekonomiczną 
wniosku przez Komisję ds. 
Budżetu Obywatelskiego - po-
wiedział Wojciech Kozłowski 

na spotkaniu w ratuszu. - Na 
złożonym formularzu musi 
znajdować się co najmniej 50 
podpisów wejherowian, ale 
warto zebrać ich więcej. Zda-
rzają się bowiem błędy i wte-
dy nie można uznać podpisu.

W spotkaniu wzięli udział 
eksperci, którzy odpowiadali 
na pytania mieszkańców, w 
tym przewodniczący Komisji 
ds. Budżetu Obywatelskiego 
Bogusław Suwara, sekre-
tarz miasta oraz skarbnik 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
który przypomniał m.in., że 
wartość szacunkowa poje-
dynczego zgłoszonego projek-
tu inwestycyjnego nie może 
przekroczyć kwoty 200 tys. zł.

Tym razem każdy głosują-
cy będzie mógł oddać dwa gło-
sy - inwestycyjny i jeden na 

projekt nieinwestycyjny.
W tym roku mieszkańcy 

będą mogli zapoznać się w 
internecie ze złożonymi pro-
jektami jeszcze przed etapem 
głosowania i w przypadku 
uwag, będą mogli na piśmie 
przedstawić swoje uzasadnio-
ne zastrzeżenia do złożonego 
wniosku. Wszystkie uwagi 
będzie rozpatrywała Komisja 
ds. Budżetu Obywatelskiego. 

Informacje i komu-
nikaty dotyczące Wej-
herowskiego Budżetu 
Obywatelskiego 2016 znaj-
dują się na:   www.wejhero-
wo.pl/budzetobywatelski. 

Pytania można przesy-
łać za pośrednictwem poczty 
elektronicznej pod adresem: 
budzetobywatelski@wej-
herowo.pl

Kontakt z ekspertami Urzędu Miejskiego jest możliwy 
przez cały okres składania projektów.  

W zakresie inwestycji informacji udziela Magdalena 
Florczak-Majewska tel. 58 677 71 17, 

w zakresie urbanistyki i nieruchomości - Aleksandra Su-
likowska, tel. 58 677 71 49, 

a w zakresie wydarzeń sportowych i kulturalnych - Mi-
chał Jeliński, tel. 58 677 70 36.

Konsultacje telefoniczne

Wejherowski Budżet Obywatelski
- spotkanie z ekspertami w ratuszu

Jak wypełnić wniosek?

Skarbnik Arkadiusz Kraszkiewicz informuje o zasadach 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Po prawej 
siedzi sekretarz Bogusław Suwara, po lewej - Wojciech 
Kozłowski.                   Zdjęcie z archiwum Urzędu Miasta

Dotacje przeznaczone są 
na realizację zadań zleco-
nych przez miasto z zakre-
su sportu, ochrony zdrowia, 
profilaktyki uzależnienia od 
narkotyków, przeciwdziała-
nia uzależnieniom, kultury, 
sztuki i turystyki. Celem 
jest zwiększanie aktywno-
ści społecznej wejherowian, 

Prezydent Miasta Wejherowa przyznał 
dotacje na 2016 rok dla organizacji poza-
rządowych, które działają na rzecz miasta i 
mieszkańców Wejherowa,  na łączną kwotę 
602 500 tys. zł.

przeciwdziałanie uzależ-
nieniem i patologiom spo-
łecznym, zaktywizowanie 
działalności kulturalnej i 
sportowo-rekreacyjnej.

Listę organizacji, zawartą 
w załączniku do Zarządzenia 
Prezydenta nr 19/2016 moż-
na poznać na stronie interne-
towej: www.wejherowo.pl

Dotacje na działalność

Pieniądze 
dla organizacji

- Kolorowe, piękne dekora-
cje zaskoczyły nas swoją in-
nowacyjnością. Mieszkańcy 
prześcigali się w pomysłach, 
a komisja konkursowa obej-
rzała dokładnie wszystkie 
zgłoszone okna, balkony oraz 
przydomowe ogródki - infor-
muje Renata Twarduś, za-
stępca kierownika Wydziału 
Kultury, Spraw Społecznych, 
Promocji i Turystyki w Urzę-
dzie Miejskim w Wejherowie. 
- Widać, że mieszkańcy wło-
żyli w dekoracje dużo wysił-
ku i ponieśli spore koszty. A 
efekty są imponujące.

Do tegorocznej edycji  
konkursu zgłoszono 12 pod-
miotów.  Teraz komisja kon-
kursowa musi zdecydować, 
komu przyzna nagrody, a 
my na pewno poinformuje-
my naszych Czytelników o 
wynikach konkursu.

Piękne dekoracje zostaną nagrodzone

Komisja oceniała
balkony i ogródki

W Wejherowie nigdy nie brakowało świątecznych dekoracji. Ilu-
minacje, przygotowane przez władze miasta zachwycają miesz-
kańców i przyjezdnych, ale sami wejherowianie też potrafią 
wyczarować w oknach, na balkonach i w ogrodach bajkowy świat. 
W ramach miejskiego konkursu na najpiękniejsze świąteczne de-
koracje, oceniała je komisja.

W takim otoczeniu nie sposób się nie uśmiechnąć. Na 
zdjęciu część komisji konkursowej (od lewej): Stani-
sław Brzozowski, Teresa Patsidis i Renata Twarduś w 
towarzystwie Mikołajów.

4 lutego (czwartek) o 
godz. 18.00 w Pałacu Prze-
bendowskich i Keyser-
lingków w Wejherowie z 
wyborcami spotka się po-
seł Marcin Horała (PiS). 

Jednym z tematów spo-
tkania będzie program „Ro-
dzina 500+”. 

Oprócz tego omówiona 
będzie sprawa związana z TK 
i zmianami w mediach oraz 
bieżąca sytuacja w kraju. 

Komitet PiS Wejhero-
wo serdecznie zaprasza na 
spotkanie mieszkańców 
Wejherowa i powiatu wejhe-
rowskiego.

Poseł Horała 
w  Wejherowie

Spotkanie
w pałacu
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WYDARZENIA

Obok radnych miejskich 
i najbliższych współpracow-
ników, w spotkaniu uczest-
niczyli przede wszystkim 
mieszkańcy, lokalni działa-
cze  i przedstawiciele wielu 
wejherowskich środowisk.  
Wśród gości obecni byli rów-
nież: poseł Jan Klawiter,  
starosta powiatu wejherow-
skiego Gabriela Lisius i 
etatowy członek Zarządu 
Powiatu Jacek Thiel. Nie 
zabrakło przedstawicieli pla-
cówek oświatowych i insty-
tucji, takich jak Ochotnicza 
Straż Pożarna czy Powiato-
wy Cech Rzemiosł, Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw ZP.

Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt podsumował 
miniony rok 2015, bardzo 
udany dla wejherowskiego 
samorządu. W ub. roku prze-
prowadzono w mieście szereg 
inwestycji. Na długiej liście 
dominowały inwestycje dro-
gowe, takie jak np. budowa 
ulic Chmielewskiego, Lele-
wela wraz z rondem i Odręb-
nej (wspólnie z powiatem), 
utwardzenie wielu dróg płyta-
mi drogowymi, budowa duże-
go parkingu obok cmentarza 
przy ul. ks. E. Roszczynial-
skiego,  a także budowa Węzła 
Działki, czyli drogi łączącej ul. 
Sucharskiego z drogą krajową 
nr 6 wraz z rondem i wiele in-
nych zadań.

Prezydent poinformował o 
inwestycjach zaplanowanych 
na 2016 rok, wśród których 
znajduje się budowa ulic w 

Tradycyjnie, co roku prezydent Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt i jego współpracownicy spotykają się w okresie nowo-
rocznym z sympatykami Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”, 
któremu przewodniczy K.Hildebrandt. Takie spotkanie odbyło się 
20 stycznia w wypełnionej po brzegi sali „Atlantic”. 

Śmiechowie (elementy Węzła 
Zryw) czy ulicy Krofeya na 
Os. Sucharskiego.  K. Hilde-
brandt mówił również o kon-
tynuacji rewitalizacji parku 
oraz o drugiej edycji Budżetu 
Obywatelskiego. Wiele zadań 
jest ponadto w fazie projek-
towania, np. zagospodarowa-
nie terenu po  starym basenie 
przy ul. Kalwaryjskiej.  

Starosta Gabriela Lisius 
podkreśliła dobrą współpracę 

samorządu miejskiego i po-
wiatowego, której efektem  są 
konkretne działania, w tym 
inwestycje. 

Sądząc po 2015 roku, 
mieszkańcy Wejherowa mo-
gą być spokojni - władze 
miasta zrealizują plany i pro-
jekty, zaplanowane na ten 
rok, nie zaniedbując żadnej 
okazji do pozyskania dodat-
kowych środków na potrzeb-
ne inwestycje.                         AK.

Starosta Gabriela Lisius i prezydent Krzysztof Hilde-
brandt podkreślali dobrą współpracę, z pożytkiem dla 
miasta i mieszkańców Wejherowa.

Noworoczne spotkanie członków i sympatyków Ruchu „Wolę Wejherowo”

Długa lista inwestycji w mieście

W noworocznym spotkaniu Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo” wzięło udział 
prawie 200 osób. Byli wśród nich mieszkańcy Wejherowa, samorządowcy, przed-
siębiorcy, artyści, nauczyciele, przedstawiciele organizacji - słowem reprezen-
tanci różnych środowisk funkcjonujących w naszym w mieście. Wszyscy z zain-
teresowaniem wysłuchali informacji na temat realizowanych i planowanych w 
Wejherowie inwestycji.

Od lewej: ulica Lelewela, parking na ul. ks. Roszczynialskiego i ul. Chmielewskiego. O wykonanych i planowanych inwestycjach szerzej napiszemy w następnym „Pulsie”.
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Konwent Samorządowy w Starostwie

Z wojewodą 
o problemach gmin

Przedstawiciele władz 
miast i gmin powiatu wej-
herowskiego uczestniczyli 
w kolejnym Konwencie 
Samorządowym, tym ra-
zem z udziałem wojewody 
pomorskiego Dariusza 
Drelicha (na zdjęciu obok 
pierwszy z prawej).

Burmistrzowie, wójtowie, zastępcy prezydenta, sekretarze miast 
i gmin oraz przewodniczący rad różnego szczebla spotkali się na 
kolejnym Konwencie Samorządowym w Starostwie. Po raz pierw-
szy w gronie wejherowskich samorządowców gościł wojewoda po-
morski Dariusz Drelich. Przedstawiciele miast i gmin rozmawiali 
z nim o lokalnych problemach.

Wojewoda przywitał się ze wszystkim samorządowca-
mi. Na zdjęciu Dariusz Drelich wita się z przedstawi-
cielami władz miasta Wejherowa.

Wojewoda D. Drelich miał 
okazję poznać przedstawi-
cieli miast i gmin powiatu 
wejherowskiego, a starosta 

Gabriela Lisius zaprezento-
wała najważniejsze informa-
cje o powiecie, uzupełniając 
je slajdami.  

Była też okazja do rozmo-
wy o problemach poszcze-
gólnych gmin i skierowania 
pytań do niedawno mia-
nowanego przez premier 
Beatę Szydło wojewody 
pomorskiego. Na razie sa-
morządowcy z powiatu wej-
herowskiego nie otrzymali 
konkretnych odpowiedzi, ale 
zwrócili uwagę wojewody na 
ważne dla naszego powiatu 
sprawy.

Na tym samym posiedze-
niu Konwentu Samorządo-
wego wicestarosta Witold 
Reclaf poinformował o pla-
nowanych inwestycjach 
drogowych w powiecie. Roz-
mawiano również o możliwo-
ściach pozyskania środków i 
dotacji w ramach różnego ro-
dzaju programów.                AK

Po odczytaniu aktu nada-
nia sztandaru nastąpiło 
uroczyste wbijanie gwoździ 
honorowych, czego dokona-
li m.in. wicestarosta Witold 
Reclaf i komendant Hufca 
ZHP Wejherowo hm. Zofia 

Wejherowski Hufiec ZHP im. Partyzantów Kaszubskich otrzymał 
nowy sztandar, który uroczyście poświęcono w niedzielę w  koście-
le Świętej Trójcy w Wejherowie. Z tej okazji uroczystej mszy św. 
przewodniczył ks. biskup Wiesław Szlachetka, a wśród gości zna-
lazł się minister Maciej Łopiński.

Wysocka.  Podczas mszy 
św. poświęcono również ob-
raz patrona harcerzy bł. ks. 
phm. Stefana Wincentego 
Frelichowskiego. 

Rodzicami chrzestnymi 
sztandaru byli starosta wej-

herowski Gabriela Lisius 
oraz wiceadmirał Marian 
Ambroziak.

W uroczystości uczestni-
czyli harcerze Hufca ZHP w 
Wejherowie oraz z innych za-
przyjaźnionych hufców.

Dla wejherowskich harcerzy

Sztandar poświęcony

Wicestarosta Witold Reclaf i ks. prałat Tadeusz Reszka podczas ceremonii wbijania 
gwoździ w drzewiec sztandaru.

Anna Kulik, wicedyrek-
tor przedstawiła aktualne 
nowe formy wsparcia dla 
przedsiębiorców, zatrudnia-
jących pracowników. Poin-
formowała także o dotacja na 
szkolenia zawodowe dla pra-
cowników i przedsiębiorców.

Arkadiusz Szczygieł, 
naczelnik Wydziału Rozwoju 
i Programów Europejskich w 

Przedsiębiorcy z powiatu wejherowskiego spotkali się z przed-
stawicielami Starostwa i Powiatowego Urzędu Pracy w Wejhero-
wie, którzy przekazali pracodawcom wiele cennych informacji.

Starostwie przekazał infor-
macje na temat możliwości 
pozyskania funduszy unij-
nych, natomiast Adam Kli-
mek, pełnomocnik starosty 
ds. zmian organizacyjnych 
w Wydziale Architektury i 
Budownictwa, opowiedział o 
działaniach podjętych przez 
Starostwo w celu usprawnie-
nia, uproszczenia i przyspie-

szenia obsługi interesantów 
w tym wydziale. Przedsta-
wił wyniki dotychczasowych 
analiz i pierwsze efekty 
wdrożenia zmian w zakre-
sie podziału kompetencji i 
obowiązków służbowych w 
wydziale, a także określił 
standardy obsługi, jakie bę-
dą wynikiem zakończenia 
prac reorganizacyjnych.

Wsparcie finansowe i usprawnienia w urzędzie

Dla przedsiębiorców
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Remont pomieszczeń, wy-
miana instalacji, gruntowna 
modernizacja sali intensyw-
nego nadzoru kardiologiczne-
go, budowa nowoczesnej sali 
zabiegowej (do prowadzenia 
elektrofizjologii, elektrotera-
pii i radiologii zabiegowej), a 
także wyposażenie oddziału 
w nowoczesny sprzęt koszto-
wało ok. 4 mln zł. 

Większość tej kwoty, czyli 
3 mln zł przekazał wejherow-
skiemu szpitalowi samorząd 
wojewódzki. 100 tys. zł prze-
kazała na ten cel gmina 
Szemud, a 50 tys. zł dołożył 
samorząd powiatowy. Ok. 
700 tys. zł szpital wygospoda-
rował z własnych  środków. 

Kaszubskie Centrum Chorób Serca i Naczyń otwarto uroczyście 
w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejhero-
wie. Nowa placówka obejmuje zmodernizowany Oddział Kardiolo-
gii i Angiologii Interwencyjnej, wyposażony w nowoczesny sprzęt 
medyczny. To efekt prawie pięciomiesięcznego kompleksowego re-
montu oddziału, który był możliwy dzięki dotacji z Urzędu Marszał-
kowskiego i wsparciu samorządów.

Pozwoliło to na utworzenie w 
szpitalu nowoczesnego ośrod-
ka, zajmującego się diagno-
styką oraz leczeniem chorób 
serca i naczyń. 

Na Oddziale Kardiologii 
zainstalowano wiele nowych 
urządzeń, w tym przede 
wszystkim nowoczesny an-
giograf do badań z zakre-
su radiologii zabiegowej, 
system elektrofizjologiczny 
wraz z generatorem prądu 
RF i pompą do elektrod iry-
gacyjnych, całkowicie nowy 
system monitorowania pa-
cjentów przebywających na 
oddziale, echokardiograf. 

Najważniejsze i najdroż-
sze urządzenie to cyfrowy 

angiograf, umożliwiający dia-
gnostykę obrazową i zabiegi 
naprawcze w obrębie tętnic 
odpowiedzialnych za wystę-
powanie zawału serca oraz w 
obrębie naczyń obwodowych. 
Dotychczas szpital nie dyspo-
nował takim urządzeniem.

Oddział będzie dyspono-
wał 32 łóżkami, z czego w 
obrębie 20 będzie możliwe 
stałe monitorowanie czyn-
ności życiowych hospitali-
zowanych pacjentów (8 w 
Oddziale Intensywnej Tera-
pii Kardiologicznej).

Podczas otwarcia oddzia-
łu i zarazem Kaszubskie-
go Centrum Chorób Serca 
i Naczyń , które odbyło się 

20 stycznia, prezes Szpitala 
Specjalistycznego Andrzej 
Zieleniewski dziękował za 
wsparcie finansowe oraz in-
nego rodzaju pomoc samo-
rządowcom i wykonawcom 
remontu. Ordynator Od-
działu Kardiologii i Angio-
logii Interwencyjnej, dr hab. 
n. med. Marek Szołkie-
wicz, podkreślił, że pienią-
dze przeznaczone na ten cel 
zostały bardzo efektywnie 
wykorzystane. 

- Naszą ideą jest stwo-
rzenie ośrodka medycznego 
XXI wieku. Realizując ten 
projekt chcemy, aby każdy 
pacjent miał prawo szukać 
tutaj pomocy - powiedział 
doktor M. Szołkiewicz.

Uznanie dla dyrekcji i 
kadry wejherowskiego szpi-
tala, sukcesywnie remonto-
wanego i wyposażanego w 
nowoczesny sprzęt wyraził 
marszałek pomorski, Mie-
czysław Struk. 

- Powiat wejherowski i 
pucki liczą około 300 tysię-
cy mieszkańców, którzy z 
pewnością potrzebują silne-
go ośrodka kardiologicznego 
- stwierdził marszałek Mie-
czysław  Struk.

O tym, że prezes szpitala 
zadbał o znakomitą kadrę, 
dzięki której wejherowska 
placówka może szczycić się 
wysokim poziomem usług 
medycznych mówił prezy-
dent Wejherowa, Krzysztof 
Hildebrandt. Starosta po-
wiatu wejherowskiego, Ga-
briela Lisius podkreśliła 
m.in., że mieszkańcy mogą 
czuć się bezpiecznie, mając 

Nowoczesny  sprzęt, odnowione sale

Centrum chorób 
serca już otwarte

Tradycyjnego przecięcia wstęgi dokonali (od lewej) prezes Szpitala Specjalistycz-
nego Andrzej Zieleniewski, ordynator oddziału dr hab. n. med. Marek Szołkiewicz, 
pielęgniarka oddziałowa mgr Ewa Kurek, członek Zarządu Województwa Hanna 
Zych-Cisoń i marszałek pomorski Mieczysław Struk.

taką opiekę kardiologiczną.
W czasie otwarcia i uro-

czystej prezentacji nowego 
centrum wójt Gminy Wej-
herowo Henryk Skwarło 
przekazał czek na 20 tys. zł, 
a prezydent Wejherowa za-
deklarował wsparcie z bu-
dżetu miejskiego. 

Kaszubskie Centrum 
Chorób Serca i Naczyń słu-
żyć będzie pacjentom z 
Wejherowa i powiatu wej-
herowskiego, a także ościen-
nych miast i powiatów, nie 
ustępując najlepszym ośrod-
kom tego typu w Polsce. 

Anna Kuczmarska

Pielęgniarka oddziałowa, Ewa Kurek prezentuje nowoczesny sprzęt.
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W Centrum Kultury, 
Sportu, Turystyki i Biblio-
tece w Gniewinie odbył się 
XVII Powiatowy Turniej Kół 
Gospodyń Wiejskich, w któ-
rym udział wzięło 7 kół z po-
wiatu wejherowskiego: KGW 
Bolszewo, KGW Kostkowo, 
KGW Kaczkowo, KGW Sze-
mud, KGW Strzepcz, KGW 
Luzino oraz KGW Sasino.

Panie wystąpiły w pięciu 
konkurencjach: kulinarnej, 
podczas której przygotowy-
wały pierogi,  edukacyjnej, 
wykonując tablicę pt. „Z tego 
powodu rozpiera nas duma”, 
wokalnej, śpiewając piosen-
kę kabaretową z inscenizacji 
pt. „Przez dziurkę od klucza”, 
modowej, występując w „su-
kience z papieru gazetowe-
go”, oraz tanecznej (taniec 
ludowy mojego regionu). 

Konkurencje prowadzili: 
Hanna Rocławska - kie-
rownik Biura Powiatowego 
Ośrodka Doradztwa Rolni-
czego w Wejherowie oraz To-
masz Fopke - dyrektor 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie.

Było dużo emocji, i dużo 
dobrej zabawy. Rywalizację 
obserwowali radni powiato-
wi i gminni na czele z prze-
wodniczącym Rady Powiatu 
Ryszardem Czarneckim, a 
także starosta wejherowski, 
wójtowie gmin i inni goście.

- Gratuluję wszystkim 
paniom biorącym udział w 
konkursie. Doceniam za-
angażowanie, pomysłowość 
oraz wykonaną pracę - po-
wiedziała starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 
- Turniej z pewnością do-
starczył wiele radości licznie 
zgromadzonym gościom.

Głównym celem kon-
kursu była popularyzacja 
dziedzictwa kulturowego re-
gionu, pobudzanie aktywności 
mieszkańców oraz kultywo-
wanie tradycji regionalnej.

XVII Powiatowy Turniej KGW w Gniewinie

Rywalizacja i zabawa 
Koło Gospodyń Wiejskich z Kostkowa w gminie Gniewino zdobyło Grand Prix 

podczas XVII Powiatowego Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich, który odbył się w 
minioną sobotę 23 stycznia. W Gniewinie rywalizowały drużyny z siedmiu miej-
scowości w siedmiu gminach. Wszystkie koła zaprezentowały się znakomicie i 
wszystkie wyjechały z Gniewina z nagrodami. Zwycięskie KGW Kostkowo będzie 
reprezentowało powiat wejherowski na Turnieju Wojewódzkim. 

W konkurencji kulinarnej zwyciężyło 
KGW Sasino (gmina Choczewo), edu-
kacyjnej - KGW Bolszewo (gmina Wej-
herowo), wokalnej - KGW Kaczkowo 
(gmina Łęczyce), modowej KGW Sze-
mud, tanecznej KGW Strzepcz (gmina 
Linia), natomiast KGW Luzino otrzy-
mało wyróżnienie za ogólny wyraz ar-
tystyczny.

Grand Prix zdobyło KGW Kostkowo 
(gmina Gniewino).

Wyniku konkursu Głównym celem festiwalu była promocja talentów mło-
dzieży, wzbudzenie zainteresowania uczniów kaszubską 
pieśnią bożonarodzeniową, a także ukazywanie piękna i 
wartości kultury kaszubskiej. Wykonawcy występowali w 5 
kategoriach wiekowych.

Każdy uczestnik konkursu otrzymał dyplom, a laureaci 
nagrody rzeczowe. Wszystkim uczestnikom gratulowała sta-
rosta wejherowski Gabriela Lisius, życząc wykonawcom 
wielu sukcesów.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Urząd Mar-
szałkowski w Gdańsku, Starostwo Powiatowe w Wejhe-
rowie, Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku, Kuratorium Oświaty w Gdańsku, Rada Chórów 
Kaszubskich i Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie - Oddział 
Gminny w Szemudzie.

Uczestników oceniała komisja w składzie: Witosława Fran-
kowska (przewodnicząca) i Aleksandra Kucharska-Szefler, 
przedstawicielki Akademii Muzycznej w Gdańsku, Tomasz 
Fopke dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie, Jerzy Stachurski dyrektor Zespo-
łu Szkół w Czeczewie oraz ks. Robert Kaczorowski, proboszcz 
parafii w Szemudzie.

Konkurs w Szemudzie 

Kaszubskie 
śpiewanie

W XI Pomorskim Konkursie Kaszubskiej 
Pieśni Bożonarodzeniowej wzięło udział 26 
solistów i 28 zespołów z Kaszub. konkursu. 
Na scenie w Gimnazjum w Szemudzie, które 
było organizatorem konkursu, wystąpili wy-
konawcy w różnym wieku, od przedszkola-
ków po młodzież. 
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Nie zabrakło wójta gminy 
Linia Bogusławy Engel-
brecht, przewodniczące-
go Rady Gminy Czesława 
Hinza, a także wielu miesz-
kańców Lini. 

Młodzi muzycy najpierw 
pięknie zagrali, a potem 
przekazywali podziękowa-
nia osobom, które były po-
mocne przy powstaniu i 
rozwoju orkiestry. Wyróż-
niono byłych i obecnych wój-
tów gminy, którzy wspierali 

Jubileusz 10-lecia działalności Gminnej Orkiestry Dętej w Lini

Urodzinowy koncert, życzenia i tort

i nadal wspierają działalność 
zespołu. 

Dyrektor Gminnego Do-
mu Kultury Jan Trofimo-
wicz przedstawił historię 
orkiestry, która powstała w 
2006 roku. Na początku ze-
spół tworzyło zaledwie 12 
muzyków, którymi od począt-
ku do chwili obecnej kieruje 
Ewa Studzińska. Orkie-
stra zapewnia oprawę mu-
zyczną wszystkich wydarzeń 
kulturalnych oraz uroczy-

stości patriotycznych i ko-
ścielnych na terenie gminy, 
towarzyszy pątnikom pod-
czas pieszych pielgrzymek 
do Sianowa i Wejherowa, 
bierze udział w przeglądach 
i festiwalach orkiestr. 

Podczas jubileuszu dyry-
gent Ewa Studzińska przyj-
mowała kwiaty, upominki, 
podziękowania i gratulacje 
od gości . Nie zbrakło odśpie-
wania muzykom „Sto lat” i 
urodzinowego tortu.

Gminna Orkiestra Dęta z Lini pod batutą Ewy Studzińskiej 
świętowała 10-lecie działalności. Z tej okazji odbył się uroczysty 
koncert, którego wysłuchali goście ze starostą powiatu wejhe-
rowskiego Gabrielą Lisius na czele.

KULTURA I POMOC

W niedzielę 24 stycznia 
we wspomnianym jubile-
uszowym kościele zbierano 
pieniądze na leczenie i re-
habilitację 4-letniego Ksa-
werego, który od urodzenia 
choruje na artogrypozę oraz 
dla 14-letniej Julii, która 
- została potrącona przez 
samochód na przejściu dla 
pieszych w Wejherowie.

Podczas sobotniej i 
wszystkich niedzielnych 
mszy świętych zaśpiewały 
znakomite wejherowskie i 
luzińskie chóry. Wystąpili 
także soliści Teatru Otwar-
tego z Gdańska - Jacek Szy-
mański i Dariusz Wójcik, 
pianista Artur Sychowski, 
Kaszubski Zespół Regional-
ny „Levino” z Lęborka oraz 
Góralski Zespół Regionalny 
„Równica” z Ustronia.

Organizatorami akcji byli 

Koncerty i zbiórka 
pieniędzy na rzecz dzieci

Festiwal Serc
Dobroczynna akcja, połączona z koncerta-

mi chórów oraz koncertem zespołu kaszub-
skiego, góralskiego i śpiewaków operowych 
po raz kolejny okazała się sukcesem. Podczas 
„Festiwalu Serc” czyli Charytatywnego Kolę-
dowania w kościele pw. Chrystusa Króla i bł.  
siostry Alicji Kotowskiej zebrano ponad 10 
tys. zł na leczenie dwójki dzieci.

Jacek Drewa oraz wejhe-
rowski Caritas, a patronat 
honorowy nad wydarzeniem 
objęli: prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius oraz wójt 
Gminy Wejherowo Henryk 
Skwarło.

W niedzielny wieczór, mię-
dzy występami artystyczny-
mi odbyła się licytacja, którą 
z powodzeniem poprowadzi-
li Marcin i Jacek Drewa. 
Wśród atrakcyjnych licyto-
wanych faktów znalazły się 
m.in. obrazy, kurs karate 
prowadzony przez medalist-
kę mistrzostw Polski, Eu-
ropy i świata Małgorzatę 
Zabrocką, koszulki z pod-
pisami zawodników Gryfa 
Wejherowo, a także koszulki 
Tytanów Wejherowo. 

Zebrano ponad 10 tys. zł.

W Festiwalu Serc uczest-
niczyli m.in. dziekan dekana-
tu wejherowskiego ks. prałat 
Daniel Nowak,  przewodni-
czący Rady Miasta Wejhero-
wa Bogdan Tokłowicz, 
wicestarosta powiatu Wi-
told Reclaf i etatowy czło-
nek Zarządu Powiatu Jacek 
Thiel, a także były poseł Je-
rzy Budnik.

Na zdjęciu obok W. Reclaf 
i J. Thiel dziękują prowa-
dzącym akcję charytatyw-
ną braciom J. i M. Drewa.

Przez całą niedzielę (i w sobotni wieczór) w kościele pw. Chrystusa Króla i bł.  siostry 
Alicji Kotowskiej wystąpiło wiele znakomitych zespołów i solistów, ale największą 
atrakcją był beskidzki zespół „Równica” z Ustronia.

Do konkursu przystąpi-
ło 6 chórów z Redy, Rumi 
i Wejherowa w  dwóch ka-
tegoriach: dorosłych oraz 
dzieci i młodzieży do lat 16. 

Chóry zaśpiewały po kil-
ka wybranych utworów, 
a publiczność nagrodziła 
wszystkich wykonawców 
gromkimi brawami.

Decyzją jury w kategorii 
dzieci i młodzieży do lat 16 
nagrodę I wyśpiewał chór 
dziewczęcy „Cantabile”, dy-
rygowany przez Barbarę 
Tańską. Chórowi akompa-
niował na fortepianie piani-
sta Artur Sychowski. 

W kategorii dorosłych 
zwyciężył wejherowski ze-
spół „Art’n’Voices”. 

Gratulacje!

Zespół wokalny 
Art’n’Voices z Wej-
herowa oraz chór 
„Cantabile” z Redy 
zwyciężyli w I Kon-
kursie Kolędniczym 
Chórów Małego Trój-
miasta Kaszubskiego 
w Filharmonii Ka-
szubskiej.

W Filharmonii

Konkurs
Chórów
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KULTURA I EDUKACJA

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

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

Młodzież „Sobieskiego” 
przygotowała montaż lite-
racko-muzyczny w reżyserii 
Edyty Łysakowskiej-So-
biczewskiej oraz film, który 
powstał w 2007 r z inicjaty-
wy Uniwersytetu A. Mickie-
wicza w Poznaniu. Mogliśmy 
przyjrzeć się znawcy Sło-
wiańszczyzny, który szcze-
gólnie umiłował  Kaszuby. W 
czym przejawiał się huma-
nizm profesora? Czy w tym, 

O inauguracji Roku Gerarda Labudy pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
„Pulsu”. Informując krótko o uroczystości w auli ZSP nr 1 oraz konferencji 
w Muzeum, nie wymieniliśmy wszystkich elementów inauguracji. Jednym 
z nich był ciekawy program artystyczny, przygotowany przez uczniów I 
LO im. Króla Jana III Sobieskiego, współorganizatora uroczystości.

że jak Pigoń, o którym wspo-
minał prof. Prondzyński, za-
opatrzony jedynie w butlę 
mleka czy chleb, wędrował 
wiele kilometrów z rodzin-
nego Luzina do Klasycznego 
Gimnazjum w Wejherowie? 
A może w tym, że staran-
nie wykonywał najprostsze 
czynności w gospodarstwie 
rodziców? Może w niezwy-
kłym szacunku do żony lub 
w wielkiej miłości do dzieci? 

Dość powiedzieć, że po-
znaliśmy człowieka niezwy-
kłego, co starali się ukazać 
członkowie Teatru Prawie 
Lucki oraz chórzyści, śpie-
wający w języku kaszubskim, 
którzy w przejmujący sposób 
nie tylko zaprezentowali co-
dzienne oblicze profesora 
Labudy, ale też sprawili, że 
odejście Profesora wszyscy 
odczuliśmy jak stratę kogoś 
bliskiego.

Rok Labudy w „Sobieskim”

Młodzież o Profesorze

Piękny spektakl o tema-
tyce świątecznej w oprawie 
kaszubskich kolęd Tomasza 
Fopke oraz muzyki Arman-
da Amara pokazał odbior-
com, że historia sprzed dwóch 
tysięcy lat nieustannie splata 
się z naszym życiem. 

Młodzi artyści przekona-
li nas, że jeśli bardzo mocno 
czegoś pragniemy, to dzięki 
pomocy bliskich i wysłanni-

Bożonarodzeniowe  przedstawienie „Marzenie”, przygotowane przez 
grupę teatralną „Astra” działającą w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym 
nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących, zostało wystawione na deskach 
Filharmonii Kaszubskiej oraz w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej. Aktorzy, grający w pięknych kostiumach i nastrojowej 
scenografii dwukrotnie oczarowali widzów, zbierając zasłużone brawa. 

ków niebios nasze życzenia 
spełnią się. - Warto bowiem 
marzyć - stwierdziła w Fil-
harmonii dyrektor Ośrodka 
Ewelina Lulińska- Kuklik, 
życząc wszystkim spełnienia 
najskrytszych pragnień i dzię-
kując dyrektor WCK Jolan-
cie Rożyńskiej za spełnienie 
marzenia młodych aktorów, 
jakim było wystąpienie na 
prawdziwej scenie. 

Niektórzy z nich, jak co 
roku, otrzymali wyróżnie-
nia w szkolnym plebiscycie 
na najlepszego aktora. W 
poszczególnych kategoriach 
wiekowych nagrody otrzyma-
li: Weronika Stosik, Marze-
na Fiszk-Borzyszkowska i 
Agnieszka Nowaczyk. Sta-
tuetka „Gwiazda” dla zdo-
bywcy tytułu „Aktora roku” 
trafiła do Kingi Cybuli. 

Dzieci i młodzież w pięknych jasełkach

„Marzenie” na scenie

„Ławeczka” Aleksandra 
Gelmana jest sztuką po-
nadczasową, która porusza 
problematykę moralności i 
przeszłości, do której nie za-
wsze łatwo się przyznać. Ona 

„Ławeczka” dwa razy
Dwukrotnie na scenie 

Filharmonii Kaszubskiej 
będzie można zobaczyć spek-
takl „Ławeczka”, przygo-
towany przez wejherowski 
Teatr „OKO”. Przedstawie-
nie odbędzie się 31 stycznia 
o godz. 18.00 oraz 11 lutego 
o godz. 19. 

Szczegóły i bilety (tylko 
po 10 zł!) w WCK lub na stro-
nie www.wck.org

i On spotykają się w parku i w 
sposób tragikomiczny odkry-
wają swoje największe słabo-
ści. W spektaklu zobaczymy 

Izabelę Grzenkowicz oraz 
Dawida Kwidzińskiego. 
Reżyserem jest Wojciech 
Rybakowski.
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Na wszystkie wydarzenia wymagana rejestracja przez stronę tydzienmalzenstwa.pl lub telefonicznie 532 898 354

Więcej promocji i atrakcji dla małżonków na stronie tydzienmalzenstwa.pl 

Wydarzenia w ramach obchodów Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa będą również odbywały się w innych miastach Polski: 
Gdańsku, Gdyni, Jastarni, Pierwoszynie, Mechelinkach, Rewie, Tczewie, Olsztynie, Warszawie, Białymstoku, Nowej Soli – szczegóły na www.tydzienmalzenstwa.pl

Dla uczestników wydarzeń Tygodnia Małżeństwa przewidziane są niespodzianki takie jak udział w losowaniu bonusowych randek w restauracji BAR u BĄBLI  
w Bolszewie k. Wejherowa.

Dla zainteresowanych osób wierzących z kościołów różnych denominacji chrześcijańskich: nabożeństwa i msze święte w intencji małżeństw, odnowienie przyrzeczeń 
małżeńskich, błogosławieństwo dla małżonków, kazania nt relacji małżeńskiej. SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE – www.tydzienmalzenstwa.pl

WEJHEROWO
TERMIN WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR KOSZT

SPORT I REKREACJA

09.02.2016
wtorek

19-20:00 „Poćwiczmy razem”- zajęcia gimnastyczne  
dla małżeństw

Sala gimnastyczna,  
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 
Wejherowo ul. Sobieskiego 344

Majateam bezpłatne

WYKŁADY I WARSZTATY PSYCHOLOGICZNE

08.02.2016 
poniedziałek

17:30-20:00 Warsztat o komunikacji w małżeństwie  
pt.„Nie widzę, nie słyszę, nie mówię”

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Wejherowie ul. Dworcowa 7

Wejherowski Ośrodek Terapii  
i Rozwoju „DIALOG” bezpłatne

9.02.2016 
wtorek

18-20:00 Wykład dla narzeczonych „Zanim powiesz TAK 
- o czym i jak warto porozmawiać przed ślubem?”

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Wejherowie ul. Dworcowa 7 Poradnia Małżeńska MEDIACJE PLUS bezpłatne

11.02.2016 
czwartek

18-20:00 Wykład: „Psychologia miłości: namiętność,  
intymność, zaangażowanie”

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Wejherowie ul. Dworcowa 7

Wejherowski Ośrodek Terapii  
i Rozwoju „DIALOG” bezpłatne

12.02.2016
piątek

17:30-20:00 Warsztat o komunikacji w małżeństwie pt.  
„Nie widzę, nie słyszę, nie mówię” - DLA MAŁŻEŃSTW OSÓB 
NIESŁYSZĄCYCH (z tłumaczem języka migowego)

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Wejherowie ul. Dworcowa 7

Wejherowski Ośrodek Terapii  
i Rozwoju „DIALOG” bezpłatne

13.02.2016
sobota

13-15:00 Wykład „We dwoje zaczynają we dwoje kończą  
- etapy życia rodziny”

Powiatowa Biblioteka Publiczna  
w Wejherowie ul. Dworcowa 7

Wejherowski Ośrodek Terapii  
i Rozwoju „DIALOG” bezpłatne

Małżonkowie korzystający z proponowanych wydarzeń (poniedziałek - piątek), na czas trwania danego wydarzenia będą mogli oddać pod opiekę swoje dzieci w wieku od 2 i pół roku do 10 lat. 
Miejsce: Przedszkole Sióstr Zmartwychwstanek im. bł. S. Alicji Kotowskiej, ul. Bukowa 1, 84-200 Wejherowo
Bezpłatne konsultacje psychologiczne i mediacyjne dla małżeństw – konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr tel: 532 – 898 – 354

KULTURA I SZTUKA
Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska - Pula bezpłatnych wejściówek na wydarzenia w Filharmonii Kaszubskiej: ZAKOPOWER, POPARZENI KAWĄ TRZY,  
MONIKA BORZYM, KINGA RATAJ - Losowanie wśród uczestników wydarzeń w ramach Międzynarodowego Tygodnia Małżeństwa

OBSZAR DUCHOWY

13.02.2016 
sobota

21:00 Konferencja internetowa:„Modlitwa..., rozmowa...,  
czułość czyli dialog małżonków w 3D” Portal www.e-rekolekcje.pl Stowarzyszenie Komunia Małżeństw,  

Portal www.e-rekolekcje.pl bezpłatne

RUMIA
TERMIN WYDARZENIE MIEJSCE ORGANIZATOR KOSZT

Bezpłatne konsultacje psychologiczne i mediacyjne dla małżeństw – konieczna jest wcześniejsza rejestracja telefoniczna pod nr tel: 532 – 898 – 354

OBSZAR DUCHOWY

07.02.2016
niedziela Modlitwa i błogosławieństwo dla małżeństw Kościół NMP Wspomożenia Wiernych Duszpasterze Parafii bezpłatne
12.02.2016
piątek 19:00 Spotkanie dla małżonków Sala przy kancelarii parafii NMP WW Komunia Małżeństw bezpłatne

13.02.2016
sobota

21:00 Konferencja internetowa: „Modlitwa..., rozmowa..., czułość 
czyli dialog małżonków w 3D” Katarzyna i Michał Nowiccy Portal www.e-rekolekcje.pl Stowarzyszenie Komunia Małżeństw,

Portal www.e-rekolekcje.pl bezpłatnie

Patronat honorowy:

Starosta Powiatu 
Wejherowskiego  
Gabriela Lisius

Patroni medialni:

Partnerzy:
Pomorski  
Ośrodek  

Psychoterapii  
ISTDP

Prezydent Miasta Gdynia
Wojciech Szczurek 
wraz z Małżonką

Paweł Adamowicz wraz z Małżonką
Marszałek Wojewódźtwa Pomorskiego
Mieczysław Struk

Wejherowski Ośrodek  
Terapii i Rozwoju

Arcybiskup Metropolita 
Gdański
Sławoj Leszek Głódź

Fundacja  
Przyjąć  

Dar Życia 

Tydzień Małżeństwa w 
Polsce, odbywający się w 
dniach 7-14 luty 2016 r.,  jest 
inicjatywą wielu środowisk, 
mającą na celu podkreślenie 
małżeństwa, rozumianego ja-
ko specyficzna i komplemen-
tarna więź mężczyzny i kobiety 
zadeklarowana w sposób pu-
bliczny.

W 2015 roku Gdański Sto-
warzyszenia Psychologów 
Chrześcijańskich zainicjo-
wał obchody Światowego Ty-
godnia Małżeństwa w Polsce.  
Inicjatywa ta spotkała się z 
poparciem władz Gdańska 
oraz z bardzo dużym zaintere-
sowaniem mieszkańców Trój-
miasta. Zachęceni sukcesem, 
w tym roku organizatorzy 
zapraszają na cykl imprez w 
Trójmieście oraz Małym Trój-
mieście Kaszubskim, czyli w 
powiecie wejherowskim.

Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Marszałek 
Województwa Pomorskiego 
Mieczysław Struk oraz Pre-
zydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz.

W ramach akcji odbędą 
się warsztaty, spotkania, od-
czyty, konferencje, występy 
artystyczne, zajęcia spraw-
nościowe, projekcje filmowe, 
a dla uczestników przygoto-
wano dodatkowe atrakcje w 
postaci wszelkiego rodzaju 
zniżek i bonusów na koncerty 
lub inne wydarzenia.

Cykl ciekawych warszta-
tów i wykładów zaplanowa-
no w Powiatowej Bibliotece 
Publicznej w Wejherowie przy 
ul. Dworcowej 7. W sali ZSP nr 
4 odbędą się zajęcia gimna-
styczne.

Szczegóły o wydarze-
niach, odbywających się w 
Wejherowie i Rumi znajdują 
się na plakacie obok.

Tydzień 
Małżeństwa

O G Ł O S Z E N I E

Wiadomości 
ze Starostwa
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KULTURA

29 pozycji, nominowanych do nagrody:
1. The educational potential of text of culture in teaching English to 
senior secondary school students /O. Aleksandrowska
2. Rzeźba, grafika: katalog dokonań /A. Arendt
3. Bibliografia Kaszub : artykuły z czasopism. T. 2, 1957-1970 / oprac.
A. Chełchowska, G. Grzenkowicz, I. Joć-Adamkowicz i inni
4. Chceta wiãcy krwie? /wstęp S. Janke
5. Domienikòwé pòwiôstczi: opowieści Dominika /A. Dominik  (tł. cz. 
tekstów na jęz. pol. R. Drzeżdżon)
6. W cieniu Piaśnicy / E. Drawz
7. Kaszubski śpiewnik Bożonarodzeniowy /W. Frankowska .
8. Kolędowanie na Kaszubach: Dzieje kolęd na Pomorzu od XVI do XXI 
wieku /W. Frankowska
9. Pieśni kaszubskie /Marzena Graczyk
10. Gród nad Luzińską Strugą : gmina Luzino w malarstwie i fotografii /
tekst i red. Z. Botulińska, G. Kasprzyk, M. Krośnicka, J. Namyślak
11. Swiat Kaszëbsczi. Kaszëbsczé pòezje i pòdania /L. Heyke
12. Wejherowo : 25 lat samorządności /M. R. Jeliński
13. Òstatny sąd w Mirchòwie: brawãda na dzejowò-spòlecznym spòdlim/ 
A. Labuda; dostosowanie tekstu do obowiązującej pisowni J. Labudda
14. Zwadë dëszë mòji /J. Labudda
15. Sługa Boży ksiądz Edmund Roszczynialski: proboszcz parafii pw. 
Trójcy Świętej w Wejherowie : męczennik za wiarę okresu II wojny 
światowej z dekanatu wejherowskiego diecezji chełmińskiej: 1888-
1939 /M. Lademan
16. Sługa Boży ksiądz Anastazy Kręcki : proboszcz parafii pw. Św. Marii 
Magdaleny w Strzelnie: męczennik za wiarę okresu II wojny światowej 
z dekanatu puckiego: 1888-1939 /M. Lademann
17. XXV lat NSZZ „Solidarność”: Wejherowski Ołtarz Solidarności :
wspomnienia wejherowskich działaczy /M. Lademann
18. Lech Bądkowski - 30 lat później /red. J. Borchmann i M. Kosmulska
19. Z lirycznej i epickiej twórczości Leona Heykego /T. Linkner
20. Kaszubi : tożsamość, rodzina / J. Perszon
21. Bóg zasnął? /O. Podolska-Schmandt, P. Schmandt
22. Galapagos /H. Połchowski ; il. T. Mering.
23. Powiew Weny 2015 /oprac. H. Połchowski
24. Pro memoria - Izabella Trojanowska (1929-1995) /zebr. i oprac., 
wstępem i przypisami opatrzył J. Borzyszkowski
25. Geniuszka /M. Szczesiak 
26. Poczet władców Pomorza: Dynastia Sobiesławiców /M.Tamkun
27. Wejherowski Rocznik Kulturalny 1 /red. nacz. Z. Szwedek-Kwiecińska
28. Spowiadam się wierszem... /L. Wilczyńska.
29. Kaszubskie wesele - Ostatnie rybackie wesele w wiosce Gdynia 
/J. F. Wójcik

W czyje ręce trafi statuetka Gryfa Literackiego? Dowiemy się już 
w lutym. Konkurencja jest duża, ponieważ do dziewiątej edycji ple-
biscytu zgłoszono 29 publikacji.

Literacki Gryf 2015

 Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie po raz 
dziewiąty ogłasza konkurs 
na książkę minionego roku - 
„Literacki Gryf 2015”. 

Nominowane publikacje 
ukazały się pod koniec 2014 
lub w 2015 roku. Wszyst-
kie są związane z powia-
tem wejherowskim: zostały 
wydane na terenie powiatu 
wejherowskiego lub ich au-
tor pochodzi z regionu bądź 

Kapituła Konkursu:
• Danuta Balcerowicz,
• Stanisław Janke,
• Maria Krośnicka,
• Janusz Mamelski,
• Aleksandra Michalak,
• Henryk Połchowski
• Piotr Schmandt
• Maciej Skok,
• Józef Franciszek Wójcik

też tematyka książki dotyczy 
naszego powiatu.

O przyznaniu Literackie-
go Gryfa za rok 2015 zdecy-
duje kapituła. W jej skład 
wchodzą laureaci wcześniej-
szych edycji konkursu oraz 
dyrektor Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Wejherowie. 

Ogłoszenie wyników kon-
kursu nastąpi 12 lutego o 
godz. 17.00, podczas uro-
czystej gali. Wszystkie no-

minowane tytuły publikacji 
umieszczone są na stronie 
internetowej organizatora 
konkursu w zakładce: Lite-
racki Gryf 2015. 

Można się z nimi również 
zapoznać w Czytelni Biblio-
teki. Ze względu na ogra-
niczoną liczbę egzemplarzy 
publikacje udostępniane są 
prezencyjnie, czyli bez moż-
liwości wypożyczenia.

Iwona Block

Zajęcia utworzone zostały 
dla dwóch grup wiekowych:

Zajęcia plastyczne i 
czytelnicze (wt.-pt. godz. 
10.00-12.00) dla dzieci w wie-
ku od 6 do 9 lat. Będą to zaję-
cia manualne, dzięki którym 
dzieci poznają różne techniki 
plastyczne, formy recyklin-
gu, kreatywnego wykorzy-
stania tworzyw wtórnych. 
Zajęcia oparte na bajkach 
teatrzyku Kamishibai, które 
mają uwrażliwić dzieci na 
problemy związane z eduka-
cją globalną. Podczas zajęć 
nie zabraknie urozmaico-
nych zabaw integracyjnych. 

Zajęcia taneczno-te-
atralne (wt.-pt. godz. 12.00-
13.30) dla dzieci wieku od 10 
do 13 lat. Zajęcia ruchowe z 
wykorzystaniem technik te-
atralnych. Dzieci będą mia-
ły możliwość zapoznania się 

tańcem klasycznym, latyno-
amerykańskim oraz elemen-
tami tańca współczesnego. 

Na wszystkie zajęcia 
obowiązują wcześniej-
sze zapisy. Ilość miejsc jest 
ograniczona, decyduje ko-
lejność zgłoszeń. Na zajęcia 
mogą zapisywać się aktywni 
czytelnicy biblioteki, wyłącz-
nie osobiście  w Wypożyczal-
ni dla Dzieci i Młodzieży.

Ponadto dzieci, które nie 
będą uczestniczyły w zor-
ganizowanych zajęciach ze 
względu na ograniczoną licz-
bę miejsc, mogą swobodnie 
korzystać z innych propozycji 
spędzania wolnego czasu w 
bibliotece: kącik zabaw, ką-
cik multimedialny, kącik gier. 

Odbędą się również wyda-
rzenia o charakterze otwar-
tym: spektakle teatralne 
w wykonaniu Teatru Du-
et z Krakowa:

15 lutego o godz. 10.30 
„Wojtek Strażak”

19 lutego o godz. 10.30 
„Rozbójnik Rumcajs”.

 oraz zabawa na zakoń-
czenie ferii ze Stefciem Sprę-
żynką z Teatru Gargulec z 
Gdańska. Tę imprezę zapla-
nowano 25 lutego, w godz. 
10.30-12.00. 

Magdalena Białczak

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, jak co roku organi-
zuje zajęcia zimowe dla dzieci. Ferie w bibliotece będą trwały od 
16 do 26 lutego 2016 r. W tym roku przewodnie hasło zajęć w biblio-
tece to „Ekologia w tanecznych rytmach”.  

Ferie w miejskiej bibliotece 

Ekologiczne 
i roztańczone 

To pierwszy tak duży pro-
gram edukacji ekologicznej 
realizowany przez biblioteki 
z myślą o dzieciach w wieku 
wczesnoszkolnym. Do biblio-
teki będą kolejno docierać pa-
kiety edukacyjno-zabawowe, 
poświęcone poszczególnym 
surowcom. Z ich pomocą bi-
bliotekarze przeprowadzają 
cykl zajęć, który ma uświado-
mić dzieciom, że opakowania i 
zużyte elementy to nie śmieci, 
ale materiał, z którego można 

Kolejna EkoPaka dotarła do Wejherowa

stworzyć coś nowego. 
Pierwsza „paka” zawie-

rała materiały do przepro-
wadzenia zajęć dotyczących 
drewna. Odbyły się 4 spotka-
nia z ich wykorzystaniem, w 
których udział wzięło łącz-
nie 76 dzieci w wieku wcze-
snoszkolnym. Kolejny pakiet 
edukacyjny dotyczy tworzyw 
sztucznych. 

- Materiały plastyczne 
są bardzo kolorowe, a liczne 
gry i wykonane z tworzywa 

zabawki będą z pewnością 
niezwykłą atrakcją dla dzie-
ci, uczestniczących w warsz-
tatach. Warto dodać, że w 
pakiecie otrzymaliśmy tak-
że książkę „Pod wodą, pod 
ziemią” Oli i Daniela Mizie-
lińskich, która w Chinach 
została ogłoszona Książką 
Roku 2015. Z pomocą zawar-
tych w niej pięknych ilustra-

cji, wyjaśnimy dzieciom jak 
wydobywana jest ropa naf-
towa - mówi Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek, która 
prowadzi ekologiczne zajęcia 
dla najmłodszych. 

Chętne do udziału w 
warsztatach grupy zorgani-
zowane uzyskają szczegóło-
we informacje pod numerem 
telefonu 58 677 65 72.

Do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wej-
herowie dotarła niedawno kolejna porcja 
gier i zabaw oraz materiałów plastycz-
nych, które posłużą do realizacji zajęć edu-
kacyjnych. Wszystko za sprawą projektu 
„EkoPaka – zamykamy obieg surowców” 
organizowanym przez INTERSEROH Orga-
nizację Odzysku Opakowań. Wejherowska 
książnica jest jedną z 50 w kraju, które za-
kwalifikowały się do udziału w nim. 
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KULTURA, EDUKACJA
WIEŚCI  Z  WUTW

Teatr dwóch pokoleń
W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie 

wystawiono przedstawienie, w którym zagrali aktorzy-amatorzy 
dwóch teatrów: szkolnego „Pod Napięciem” i „Srebrnej Nitki” 
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zaprezentowano 
„Wieczór wigilijny” Karola Dickensa w adaptacji i reżyserii polo-
nistki ZSP nr 2, Kingi Krajkowskiej.

Jak doszło do połączenia 
tych zespołów?  Otóż kiedy 
w ub. roku cała Polska czy-
tała „Lalkę” B. Prusa dyrek-
torka Powiatowej Biblioteki 
Barbara Gusman wpadła 
na pomysł, aby kilka frag-
mentów tego dzieła pokazać 
w formie krótkich scenek. W 
wejherowskim pałacu spo-
tkali się ci młodzi i ci doj-
rzali. Pokazali widzom, że 
może sobie Polska czytać, 
a my przedstawimy dzieło 
inaczej: barwniej, niebanal-
nie, ubogacając je własną 
interpretacją.  Występ podo-
bał się, wykonawcy też byli 
zadowoleni, więc postanowi-
li współpracę  kontynuować.

Rozpoczęły się próby. 
Studenci WUTW zmobilizo-
wani, role opanowane - nic 
dziwnego, mają za sobą trzy-
letni staż w trzech przedsta-
wieniach oraz drugą nagrodę 
w konkursie teatrów ama-
torskich. Jak bardzo jest im 
potrzebne to, co robią po-
twierdza  Kazimierz Wój-
cik - niezawodny w każdej 
roli, grający bardzo emocjo-
nalnie, skromnie twierdzi, 
że po prostu ćwiczy pamięć. 
Beata Myszka, która gra w 
„Srebrnej Nitce” od samego 

początku mówi, że dzięki sce-
nie otworzyła się do ludzi, do 
życia, znajdując w sobie od-
wagę. Teresa  Malinowska 
i Marzena Wilk grały w te-
atrze kukiełkowym Pigment 
przy WCK. Teatr stał się dla 
wielu  słuchaczy WUTW po-
trzebą, spełnieniem, terapią.

A młodzi to zauważa-
ją. Śliczna blondyneczka  
Agnieszka Karcz, uczenni-
ca drugiej klasy liceum po-
dziwia starsze osoby za to 
jak grają, a jeszcze bardziej 
za ich energię, humor i pasję. 

Podczas prób  nie  czuło się 
różnic, wszyscy współpraco-
wali w harmonii, a  wiek uza-
sadnia  treść  sztuki.

 - Bardzo dobrze gra nam 
się razem - mówi Marcel 
Lamkowski, uczeń trzeciej 
klasy technikum. - Porozu-
mieliśmy się od razu. 

Na pytanie, dlaczego na-
leży do szkolnego teatru od-
powiada:  - Lubię to i cieszę 
się, że mogę opanować  tre-
mę. No i lubię oklaski - doda-
je z rozbrajającą  szczerością.

W  sztuce wzięło udział 
19 uczniów,  w tym  Jakub 
Niemczyk z trzeciej klasy, 
operujący światłem i dźwię-
kiem.  A światło i dźwięk 

odgrywają w  „Wieczorze Wi-
gilijnym’’  bardzo ważną rolę 
i jak to w teatrze - często wie-
le znaczy ten, kto pozostaje 
niewidoczny dla publiczno-
ści, dla którego scena to pół-
mrok za kulisami. 

I to jest właśnie magia te-
atru.

Dla teatru uczniowie 
„Elektryka” poświęcają wol-
ny czas. Uczą się roli, da-
jąc jej często pierwszeństwo 
przed odrabianiem lekcji. 
Ale za to czekanie za kulisa-
mi na chwilę wyjścia, by po-
czuć pod stopami deski sceny, 
wcielanie się w kogoś innego 
i oklaski, które są nagrodą za 
wysiłek są tego warte. Kto to 
przeżył, zrozumie.

Ruch teatralno-amatorski 
jest w Wejherowie niezwykle 
bogaty, podobnie jak w wie-
lu miejscowościach naszego 
powiatu. Teatry amatorskie, 
prowadzone i reżyserowane 
przez  profesjonalistów lub 
pasjonatów grają na różnych 
scenach i nie jest to żadna 
amatorszczyzna, ale gra bli-
ska zawodowej. Oby tylko te 
widownie  były pełne i życzli-
we, to grać będą nadal.

Dla widzów. Dla siebie. 
Dla sztuki.                       BoZ

Noworoczne spotkanie seniorów

Wspólne kolędowanie
Słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

uczestniczyli w noworocznym spotkaniu, podczas którego m.in. 
wspólnie śpiewali kolędy. Spotkanie było okazją do podziękowań 
wykładowcom-wolontariuszom oraz wszystkim, którzy wspierają 
działalności WUTW YMCA.

Na spotkaniu gościli m.in. 
starosta powiatu wejherow-
skiego Gabriela Lisius, pre-
zydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt oraz przewod-
niczący Rady Miasta Wejhe-
rowa, Bogdan Tokłowicz.

Nie zabrakło przedstawi-
cieli instytucji, współpracu-
jących z uniwersytetem. Jak 
zwykle w tym gronie, pa-
nowała życzliwa i radosna 
atmosfera, a okazją do śmie-
chu były satyryczne scenki, 
przedstawione przez słucha-
czy WUTW.                  AK.

Dwie wystawy w muzeum

Fotografie i obrazy
Do soboty 30 stycznia 

można obejrzeć wystawę fo-
tograficzną pt. „Krajobrazy 
kaszubskie z okolic po-
wiatów puckiego i wejhe-
rowskiego”, prezentowaną 
w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie.

Autorami prac są uczest-
nicy warsztatów fotogra-
ficznych zorganizowanych 
przez Nadmorską Grupę 
Fotograficzną w 2015 roku. 
Stowarzyszenie „Nadmor-

ska Grupa Fotograficzna” 
tworzą entuzjaści fotografii, 
chcący rozwijać i doskonalić 
umiejętności związane z ro-
bieniem zdjęć. Rezultatem 
plenerów i konkursów są wy-
stawy popularyzujące nasz 
region.  Siedzibą Nadmor-
skiej Grupy Fotograficznej 
jest wejherowskie muzeum.

Prace Stowarzyszenia 
NGF można zobaczyć tak-
że na stronie internetowej 
http://nadmorskagf.pl.   

Z kolei 2 lutego o godz. 

18.00 w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej odbędzie się 
wernisaż wystawy pt. „Zi-
mowe impresje”. Swoje 
obrazy zaprezentują członko-
wie Stowarzyszenia Plasty-
ków im. Stefana Lewińskiego 
przy Zrzeszeniu Kaszub-
sko-Pomorskim w Wejhe-
rowie. Podczas uroczystości 
organizatorzy wystawy oraz 
Stowarzyszenie Miłośników 
Muzyki zapraszają na wspól-
ne śpiewanie kolęd.
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SPORT

R E K L A M A

Wejherowska Akade-
mia Piłki Nożnej  „Błę-
kitni”  prowadzi nabór do 
sekcji piłki nożnej chłopców 
i dziewcząt w roczniku 2010. 

Informacje pod nr tel. 
600 244 072.

Bardzo dobrze  wypadli gospodarze, GOSRiT/el profes-
sional Luzino, którzy w rozgrywkach finałowych po zwycię-
stwach z Pogonią Lębork i Gryfem Wejherowo po 3:0 oraz 
pokonaniu Gwardii Koszalin, musieli zadowolić się drugą lo-
katą. Na najniższym stopniu podium stanęli piłkarze Gryfa 
Wejherowo.

Najlepsze drużyny otrzymały komplet medali i sprzętu 
sportowego  oraz  „Burczybasy” ufundowane przez Jarosła-
wa Wejera, wójta Luzina.

W Hali Widowiskowo-Sportowej GOSRiT im. 
Marszałka M. Płażyńskiego w Ogólnopolskim 
Turnieju El professional/Kaszub Cup rywalizo-
wało 18 drużyn z rocznika 2001. 

Piłka nożna. Kaszub Cup 

18 drużyn 

W IX kolejce spotkań IV ligi tenisa stołowego KTS-K GO-
SRiT Luzino zwyciężył we własnej hali zespół GKS II Żuko-
wo 10:5. Punkty dla luzinian zdobyli: Katarzyna Płotka 3,5 
pkt, Krzysztof Gruszczyński 2,5 pkt, Magda Płotka 2,5 pkt 
i Dariusz Michalak 1,5 pkt. 

Drużyna z Luzina zajmuje trzecie miejsce w tabeli IV ligi. 
W następnej kolejce KTS-K GOSRiT Luzino zagra z wiceli-
derem Startem Wejherowo.

Tenis stołowy

Luzino górą
Zapisy do 
Akademii

Klub będzie miał do swo-
jej dyspozycji powierzchnię 
ponad 150 m kwadrato-
wych. Prace remontowe sfi-
nansował i wykonał główny 
sponsor - Adam Rymarski, 
właściciel firmy ADRO. 

W otwarciu siedziby 

uczestniczyli przedstawicie-
le władz Wejherowa i powia-
tu, a także dyrektorzy szkół 
i instytucji, z którymi Tytani 
współpracują. 

- Mamy sześć grup tre-
ningowych, w tym pięć grup 
dziecięco-młodzieżowych. 

Trwają zapisy do 
Wejherowskiej Sek-
cji kick-boxingu Klubu 
Sportowego „MAXIMUS”.

Zajęcia odbywają się 
w Zespole Szkół Ponad-
ginazjalnych nr 4 (Samo-
chodówka). Szkolenie jaki i 
zajęcia sportowo-rekreacyj-
ne dzieci i młodzieży dofi-
nansowane z budżetu Gminy 
Miasta Wejherowa w ramach 
dotacji udzielanych organi-
zacjom pozarządowym.  

Więcej informacji:  www.
ksmaximus.pl  lub pod nr 
tel. 501 191 908. W Mistrzostwach Nauczycieli Powiatu Wejherowskiego w Unihokeju zwycię-

żyła drużyna z Zespołu Szkół w Kostkowie, która wyprzedziła Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.

W zawodach wzięło udział sześć zespołów. Drużyny były mieszane, a w zespole musiały 
grać minimum dwie zawodniczki. Na zakończenie zawodów zespoły zostały nagrodzone pu-
charami, dyplomami oraz medalami. 

W planach są jeszcze rozgrywki w piłce siatkowej, tenisie stołowym oraz bowlingu.

Unihokej

Mistrzostwa nauczycieli  

Piłka ręczna

Tytani w nowej siedzibie      

Dlatego potrzebowaliśmy 
dodatkowego miejsca na tre-
ningi, jak również na spotka-
nia działaczy i zawodników 
- powiedział prezes klubu, 
Remigiusz Sałata. 

W nowej siedzibie znajdu-
je się również biuro klubu.

W Wejherowie przy ul. Kochanowskiego 14 uroczyście otwarto nową 
siedzibę drugoligowego klubu KS Tytani Wejherowo wraz z  salą trenin-
gową i zapleczem sanitarnym. 
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OGŁOSZENIA DROBNE

OGŁOSZENIA I ZAPROSZENIE

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”. 

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

N A S Z  P A R T N E R

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

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

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

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

O G Ł O S Z E N I E

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie pod 

klucz, 2 pokoje z kuchnią w Wej-
herowie. 55 m kw., parter. Cena 
192 000 zł. Tel. 792 205 555

 * * * 
Sprzedam domek murowa-

ny, piętrowy, ocieplony, działka 
ogrodnicza, 486 m kw. Wejhero-
wo. Tel. 516 311 161

 * * * 
Sprzedam mieszkanie 39 m 

kw., 2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, 
łazienka, przedpokój.

Tel. 695 363 779
 * * * 
Sprzedam mieszkanie w Wej-

herowie, dwupokojowe 55 m kw., 
parter, „pod klucz”. 

Tel. 606 302 432
 * * * 
Sprzedam mieszkanie 52,60 m 

kw., 3-pokojowe. 
Tel. 607 739 467
 * * * 
Dom w Wejherowie, działka 

1202 m kw., sprzedam lub zamie-
nię za dopłatą na dwa pokoje z 
kuchnią. Tel. 501 549 579

 * * * 
Sprzedam gospodarstwo rol-

ne 8,20 ha z zabudowaniami. 
Tel. 661 895 941

SPRZEDAM
Ubranka na 3-12 miesięcy, fir-

mowe, duża ilość 100 zł, pościel 
gratis oraz zabawki (odkurzacz, 
mikser, czajnik) za 60 zł. 

Tel. 798 020 532

Nowy rower stacjonarny za 
200 zł. Wejherowo. 

Tel. 784 808 700
 * * * 
Wyposażenie baru gastrono-

micznego, piwnego: bufet, loże, 
stoliki, krzesła. B. tanio. 

Tel. 606 302 432
 * * * 
Sprzedam gąbkę do spania 

o wymiarach: szerokość 125 cm, 
długość 200 cm, wysokość 10 cm. 
Cena 50 zł. Wejherowo.

Tel. 784 808 700
 * * * 
Panasonic 29 cali plaski kine-

skop, oryginalny pilot, stan ideal-
ny. Możliwy odpłatny transport. 
Cena 175 zł.  Tel. 505 588 160

 * * * 
Butle gazowa turystyczna 2 

kg. Cena 30 zł. Tel. 505 588 160
 * * * 
Sprzedam eleganckie meble 

pokojowe w kolorze kawa z mle-
kiem, za 300 zł. Wejherowo.

Tel. 789 345 593
 * * * 
Sprzedam tanio rybki kardy-

nalki młode. Tel. 58 738 94 86
 * * * 
Sprzedam udziały dwóch do-

brze prosperujących spółek. 
Tel. 794 445 094
 * * * 
Felgi z 15 oponami zimowymi 

oryginalne do fiata, 450 zł. 
Tel. 695 230 080
 * * * 

Fotelik samochodowy 0-13 kg 
granatowy. Tel. 505 567 034

 4 opony 195/60 R15 zimowe. 
Możliwy transport za dopłatą. Cena 
100 zł za komplet. Tel. 505 588 160

 * * * 
Sofę rozkładaną 2-osobową z 

pojemnikiem na pościel. 
Tel. 517 782 024
 

PRACA
Masz problem z uprzątnię-

ciem terenu wokół zabudowań, 
potrzebujesz pomocy? Wykonam 
każdą pracę porządkową. Tanio, 
solidnie i uczciwie.  

Tel. 690 389 559
 * * * 
Kobieta przyjmie każdą pracę 

dorywczą. Proszę o sms. 
Tel. 794 073 585

NAUKA
Lekcje dodatkowe. Fizyka i 

chemia, w tym zadania oraz ma-
tematyka. Nauczyciel – emeryt. 
Wejherowo, tel. 58 677 01 50

RÓŻNE
Kawaler do wzięcia, toleran-

cyjny i poważny, lat 47. 
Tel. 500 798 767
 * * * 
Kawaler 57 lat, młody wygląd, 

pozna panią. Dajmy sobie szansę 
na szczęście i szacunek, a może na 
coś więcej. 

Tel. 506 440 595

Jeszcze dzisiaj, 28 stycz-
nia można wybrać się na 
koncert połączony z promo-
cją płyty „Kolędy z Kaszub 
– Chwaszczińskô”, w wyko-
naniu Zespołu „Kaszubki” z 
Chwaszczyna.

Koncert odbędzie się o 
godz. 18.00 w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko- Pomorskiej w Wejherowie

Autorami tekstów i muzyki 
kolęd są chwaszczyńscy twór-
cy, m.in.:  Kazimierz Jastrzęb-
ski, Karol Krefta, Marcin Liebon 
oraz prowadzący zespół Szy-
mon Chyliński - kierownik ar-
tystyczny i autor aranżacji 
utworów.

Kaszubskie
kolędy 
w muzeum

Czytaj nas 
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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ZAPROSZENIE

O G Ł O S Z E N I E

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. 
    

                          
                          Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa  

        Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy klientom, 
którzy kupili mieszkania 

w budynku przy ul. Parkowej 2A 
w Wejherowie.

Dwa przedstawienia 
w Wejherowie

Opera 
Lwowska

4 marca br. w Filharmonii Ka-
szubskiej (WCK) odbędą się zatem 
dwa przedstawienia pt. Vivat Operet-
ka II, pełne wspaniałej muzyki w naj-
lepszym wykonaniu. Na koncert o godz. 
20 nie ma już biletów, ale można je jesz-
cze kupić na godzinę 17.30. Szczegóły w 
kasach  Wejherowskiego Centrum Kul-
tury lub na stronie: www.wck.org

W wykonaniu lwowskich artystów 
publiczność usłyszy duety i arie operet-
kowe, które wyszły spod piór mistrzów 
gatunku: Johanna Straussa, Imre Kal-
mana, Franza Lehara, Fredericka Lo-
ewe czy Jacques’a Offenbacha. 

Wystąpią soliści oraz balet. Orkiestrą 
dyryguje Myron Yusypovych.

Po raz drugi znakomity ze-
spół Opery Lwowskiej wystą-
pi w Wejherowie, w dodatku 
z nowym programem.  Ponie-
waż bilety na zaplanowane 
w marcu przedstawienie ro-
zeszły się błyskawicznie, w 
Filharmonii Kaszubskiej od-
będzie się drugi spektakl.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa


