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Nowe stawki Wejherowianie
za śmieci
świętowali tłumnie

Od 2016 roku miesięczna stawka za odbiór odpadów komunalnych w Wejherowie
wynosić będzie 11,50 zł od osoby pod warunkiem segregowania śmieci. Tak zdecydowali radni miejscy na ostatniej sesji.
Mieszkańcy, którzy nie
segregują odpadów zapłacą więcej, bo 17,50 zł.
Jeśli w gospodarstwie
domowym mieszka więcej niż 5 osób, za szóstą i
kolejne osoby opłata wynosi 1 zł (w przypadku

segregacji) lub 2 zł (bez
segregacji).
Nowe stawki, które uchwaliła Rada Miasta na sesji 17 listopada
obowiązywać będą od 1
stycznia 2016 roku roku.
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ROK ZMIAN - podsumowanie prezydenta
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta w rok po
wyborach samorządowych 2014 - na stronie 5

Ale wiało!
Powalone drzewa, spadające konary, poluzowane blachy na dachach i zewnętrzne
reklamy - to skutki wichury, jaka przeszła
nad Pomorzem, Wejherowem i powiatem
wejherowskim w ubiegłym tygodniu.
Drzewa przewróciły się m.in. na cmentarzach przy
ul. 3 Maja i ul. Roszczynialskiego w Wejherowie, a
także na ul. Marynarki Wojennej. Pracownicy WZNK
i strażacy usuwali skutki szalejącego wiatru.
Na szczęście w tych zdarzeniach nie ucierpieli ludzie.

Najpierw uroczyście, w podniosłej atmosferze, a potem radośnie, przy muzyce
i grochówce oraz na wspólnym śpiewaniu - tak wejherowianie i mieszkańcy innych miejscowości, którzy tego dnia przyjechali do miasta, spędzali Święto NieKolejne wyjątkowe wydarzenie muzyczne będzie podległości 11 Listopada.

Opera Lwowska

miało miejsce w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. W sobotę, 21 listopada wystąpią tam znakomici artyści Opery Lwowskiej.
W koncercie „Vivat Operetta” widzowie usłyszą
najpiękniejsze duety i arie operetkowe świata.
					
Str. 11

Na mszę św., uroczystości, paradę, zabawę w parku i rekreacyjny marsz zaprosiły mieszkańców władze miejskie i powiatowe. Starosta Gabriela Lisius i
prezydent Krzysztof Hildebrandt uczestniczyli we
wszystkich wydarzeniach, począwszy od akademii z

okazji Święta Niepodległości, która odbyła się 10 listopada w Zespole Szkół nr 2. Razem z mieszkańcami
pozowali też do wspólnego zdjęcia na rynku.
Fotoreportaż z parady oraz zdjęcie wejherowian publikujemy na stronach: 7, 8, 9.
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BEZPIECZEŃSTWO
Konferencja „Bezpieczny Powiat”

Koordynacja, edukacja, informacja
Konferencja z cyklu „Bezpieczny Powiat” pod hasłem „25 lat samorządu terytorialnego
w powiecie wejherowskim. Doświadczenia i wyzwania z perspektywy bezpieczeństwa”
odbyła się w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 (I LO) w Wejherowie. Uczestniczyli w niej samorządowcy oraz przedstawiciele policji, straży pożarnej i miejskiej z miast
i gmin całego powiatu wejherowskiego. Były prelekcje, prezentacje, dyskusja - wszystko
po to, aby w naszym powiecie żyło się bezpiecznie.
Konferencję
prowadził
Kazimierz Grubba, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego w Starostwie
w Wejherowie. K. Grubba
zaprezentował również ciekawą prezentację multimedialną o zadaniach powiatu
na rzecz bezpieczeństwa jego mieszkańców. Uczestnicy
dowiedzieli się m.in. o funkcjonowaniu Zintegrowanego
Systemu Teleinformatycznego Wspomagania Działań
Ratowniczych oraz Powiatowego Centrum Zarządzania
Kryzysowego.
Zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową:
www.bezpiecznypowiat.pl
Portal służy m.in. do szybkiej wymiany informacji.
Podczas
konferencji
przedstawiono m.in. aspekty prawne funkcjonowania
samorządu
terytorialnego,
omówiono jego rolę w kształtowaniu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży na przykładzie
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
jak również zaprezentowano
elektroniczny system łączności oraz ostrzegania ludności.

- Dzisiejsza konferencja
została zorganizowana pod
kątem podsumowań. W tym
roku obchodzimy 25-lecie
samorządu, dlatego chcemy
przejrzeć aspekty bezpieczeństwa w powiecie pod kątem
funkcjonowania samorządu
- mówiła Gabriela Lisius,
starosta wejherowski. - Zaprosiliśmy prelegentów nie
tylko ze służb bezpieczeń-

stwa, ale także ze szkół wyższych, w których realizowane
są zasady bezpieczeństwa.
Przybyli nauczyciele, psychologowie, osoby odpowiadające za bezpieczeństwo z
upoważnienia wójta czy burmistrza w gminach, a także
sołtysi wsi spotykający się z
mieszkańcami.
Głównym celem wydarzenia było zachęcenie jak

największej ilości osób do
dbania o bezpieczeństwo
własne i społeczeństwa.
Konferencje „Bezpieczny
Powiat” odbywają się od 2009
roku, a co roku przedmiotem
obrad jest inny temat. Spotkania służą tworzeniu bezpiecznych warunków życia
dla społeczeństwa, koordynacji działań i edukacji dla
bezpieczeństwa.
AK.

Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali 30-letniego mieszkańca powiatu wejherowskiego, który miał przy sobie marihuanę.
Policjanci sprawdzili również miejsce pobytu mężczyzny,
gdzie znaleźli zakopany w ogrodzie słoik, w którym była marihuana, ponad 75 gramów. Kryminalni ustalili, że 30-latek także
nimi handlował narklotykami.
Grozi mu kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Wylądował na dachu

78-latek jadąc samochodem marki toyota ul. Ofiar Piaśnicy
w Wejherowie zjechał na pobocze i uderzył w skarpę, po czym
samochód przewrócił się do góry kołami. Policjanci zjawili się
na miejscu zdarzenia. Ranny kierowca (był trzeźwy) został przetransportowany do szpitala.

Ukradli rower

Zarzuty dotyczące kradzieży roweru górskiego usłyszało
dwoje mieszkańców powiatu wejherowskiego. 22-latka i 16-latek w na jednej z ulic w Wejherowie ukradli jednoślad. Sprawcy
zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Nieletni był także poszukiwany i niebawem trafi do ośrodka wychowawczego, z którego
uciekł. Za kradzież mienia grozi kara pozbawienia wolności od 3
miesięcy nawet do 5 lat.

Na pych po alkoholu

Ponad dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał
kierowca volkswagena zatrzymany przez Straż Miejską na ul. 3
Maja. Zgłoszenie o mężczyznach spożywających w samochodzie alkohol i głośno słuchających muzyki strażnicy otrzymali o
godz. 3.30. Kilkanaście minut później funkcjonariusze zauważyli,
że mężczyźni próbują pojazd uruchomić na tzw. pych.
Za kierownicą siedział 20-letni mieszkaniec Wejherowa, a
pojazd pchał towarzyszący mu kolega. Kierowca potraktowany
zostanie za swój czyn jak za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości.

Na rowerze z promilami

Prawie dwa promile alkoholu w wydychanym powietrzu miał
30-letni rowerzysta, którego Straż Miejska zatrzymała do kontroli drogowej 6 listopada ok. godz. 2.00 w nocy na ul. Śmiechowskiej. Jadącego zygzakiem ul. Rzeźnicką rowerzystę bez
oświetlenia zauważył na ekranie ulicznego monitoringu dyżurny Straży Miejskiej.

Co roku na terenie powiatu wejherowskiego odbywają się
ćwiczenia podczas zaimprowizowanych wypadków, awarii i
groźnych sytuacji. Improwizowane akcje ratownicze prowadzono na drogach (np. na głównej drodze nr 6 w Rumi, gdzie
samochód osobowy zderzył się z cysterną), nad jeziorami
(m.in. w Strzepczu nad Jeziorem Strzepcz), a także działania
podczas ewentualnych zamachów terrorystycznych.
Taką akcję przeprowadzono w tym roku Kielnie w gm. Szemud w tamtejszym kościele św. Wojciecha.

Krnąbrny i uparty

Za trzy wykroczenia popełnione w odstępie dwudziestu minut odpowie przed Sądem 37-letni mieszkaniec Wejherowa.
Strażnicy miejscy, patrolujący osiedle 1000-lecia w zauważyli
psa bez kagańca, który odchodami zanieczyścił miejsce publiczne. Właściciel odmówił posprzątanie twierdząc, że nigdy tego
nie robił i nie ma zamiaru. Został powiadomiony, że sprawa trafi
do Sądu.
Dwadzieścia minut później na ul. Spacerowej funkcjonariusze zauważyli tego samego mężczyznę prowadzącego psa na
smyczy. Na widok radiowozu psa ze smyczy uwolnił. Odmówił
zapłaty grzywy. Teraz sprawa trafi do Sądu Rejonowego.

Od najmłodszych lat
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Narkotyki w słoiku

STRAŻ MIEJSKA

Ćwiczenia ratownicze

Podczas konferencji mówiono m.in. o imprezach dla dzieci i
młodzieży, propagujących bezpieczne zachowania na drodze,
nad wodą i w innych sytuacjach. Służą temu m.in. konkursy
plastyczne i zabawy tematyczne dla dzieci, konkurs PCK dla
młodych ratowników medycznych Medtura, Powiatowe Zawody „Edukacja dla Bezpieczeństwa” przeznaczony dla szkół
ponadgimnazjalnych, zawody pływackie dotyczące bezpieczeństwa nad wodą.

Z POLICJI

Znęcał się nad gazonami

Konferencję w auli I LO prowadził Kazimierz Grubba,
naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Starostwie w Wejherowie.

14 listopada ok. godz. 3.00 nad ranem zatrzymano mieszkańca Gościcina, który dewastował drewniane gazony na drodze.
Jeden z nich uszkodził. Chuligański wyczyn rejestrował monitoring. Wandal został ukarany mandatem karnym w wys. 500 zł.
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AKTUALNOŚCI
Na osiedlu Sucharskiego

Kolejne ulice
utwardzone
Wejherowskie ulice: Zielna, Modra, Złota i Urocza, położone na os. Sucharskiego,
otrzymały utwardzone nawierzchnie z płyt
yomb. To kolejne w ten sposób utwardzone
drogi, bowiem w tym roku dwanaście ulic
otrzymało nawierzchnię z płyt betonowych.
Władze miasta zamierzają w ciągu dwóch
kadencji samorządu doprowadzić do utwardzenia wszystkich ulic Wejherowa.
Zastępca
prezydenta
miasta Beata Rutkiewicz
wyjaśniła, że koszt utwardzenia kilku ulic na os. Sucharskiego wyniósł 380 tys.
zł. Na czterech ulicach ułożono w sumie 4200 metrów
kwadratowych nawierzchni z płyt yomb. Zadanie
wykonała firma ZABRUK.
Technologia utwardzania
ulic jest korzystna, bo płyty
układa się dość szybko. jednocześnie zapewniają one
komfort mieszkańcom.
W obrębie os. Sucharskiego jeszcze jedna z ulic
czeka na realizację. Jest nią
ulica Wejherowska. Pierwsza jej część otrzymała już
nową nawierzchnię z betonowych płyt, a kolejne
etapy tej inwestycji będą
realizowane w następnych
latach.
- Miasto wykorzystuje
taką technologię utwardza-

nia nawierzchni ulic gruntowych, gdzie nie można na
razie położyć nawierzchni
bitumicznej, na przykład ze
względu na brak dokumentacji technicznej - powiedział prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.
- W Wejherowie jest jeszcze sporo ulic gruntowych.
Aby mieszkańcom poprawić komfort dojazdu do
swoich posesji, nawierzchnie ulic utwardzane są płytami. Staramy się, aby w
poszczególnych
rejonach
Wejherowa poza centrum
realizować jak najwięcej
takich prac.
Płyty układane są na
całej przestrzeni ulicy, od
ogrodzenia do ogrodzenia.
Ten system jest praktyczny,
bo gdy pada deszcz ziemia
wchłania wodę i na drodze
nie tworzą się kałuże, co
jest korzystne również pod

Młodzież pytała władzę

Debata w WCK
Samorządowcy z miasta i powiatu spotkali się z młodzieżą z wejherowskich szkół
podczas debaty, zorganizowanej przez Stowarzyszenie MORENA.
W sali WCK z samorządowcami spotkali się uczniowie
Gimnazjum Społecznego nr 1 oraz ZS nr 3 i nr 4. Spotkanie
zdominowały problemy komunikacji, związane z dojazdami
do szkół. Młodzież postulowała budowę obiektów sportowych
i ścieżek rowerowych, a także organizacji warsztatów profilaktycznych i dodatkowych zajęć pozalekcyjnych.

względem ekologicznym.
- Cieszymy się bardzo z zakończonych na os.
Sucharskiego prac. Tylu
utwardzonych ulic na naszym osiedlu już dawno nie
było - ocenił radny miejski
Dariusz Kreft. - Myślę, że
mieszkańcy będą zadowoleni z udogodnień i inwestycji
na naszym osiedlu. Przy takim tempie prac, jakie było
w tym roku, można ze spokojem czekać na kolejne inwestycje drogowe.

REKLAMA

KONDOLENCJE

WAŻNE
TELEFONY:
POGOTOWIE
58 677 61 02
POLICJA
58 672 97 22
STRAŻ POŻARNA
58 677 61 00
STRAŻ MIEJSKA
58 677 70 40

Pani Wiesławie Zaleskiej
Zastępcy Kierownika Wydziału
Ogólno-Organizacyjnego
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

BRATA
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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WYDARZENIA
Człowiek w obliczu problemów nie może pozostać sam

Trwa nabór

Dzień Pracownika Socjalnego Bezpłatny kurs
Pomoc Społeczna, to nie tylko praca, lecz przede wszystkim służba drugiemu człowiekowi. Pomoc, jaką niosą pracownicy socjalni
jest piękną, ale też ciężką pracą. Oznacza ona codzienne stawanie
wobec ludzkiego bólu, bezsilności, krzywdy i bezradności, ale też
podejmowanie bardzo trudnych decyzji, które nierzadko mają zasadniczy wpływ na jakość życia dzieci i całych rodzin.
Wykonywanie tej pracy wymaga nie tylko wiedzy i umiejętności, ale również zrozumienia dla ludzkiej słabości oraz głębokiego przekonania, że człowiek w obliczu problemów
i cierpienia nie może pozostać sam.
Pracownik socjalny jest
osobą, której, zgodnie z
przepisami ustawy, podstawowym zadaniem jest
działalność na rzecz osób
znajdujących się w trudnej
sytuacji rodzinnej, finansowej, zdrowotnej, zawodowej lub mieszkaniowej.
Rolą pracownika socjalnego jest przede wszystkim
wspieranie
potrzebujących, udzielanie porad,
kierowanie do właściwych
instytucji oraz współpraca z organizacjami, które
odpowiadają za organizowanie pomocy społecznej.
Pracownik socjalny pracuje z osobami bezdomnymi,
bezrobotnymi, samotnymi,
znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej,
osobami uzależnionym od
wszelkich używek, rodzinami dysfunkcyjnymi, chorymi i niepełnosprawnymi,
byłymi więźniami oraz
uchodźcami.
Zawód pracownika socjalnego wiąże się z licznymi zagrożeniami i dużym
obciążeniem psychicznym
ponieważ na co dzień pracuje często z ludźmi agresywnymi, z zaburzeniami
psychicznymi czy nosicielami chorób zakaźnych
przez co bywa narażony
na przemoc fizyczną i zarażenie różnymi chorobami. Z tego też względu
jest to zawód dla osób odpornych, zdecydowanych,
energicznych, które potrafią dostosować swoje zachowanie do środowiska z
jakim w danej chwili pracują. Jest to zawód dla osób
które lubią pracę z ludźmi,
chcących pomagać innym,
chociaż równocześnie zajęcie to wymaga dużego
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samozaparcia, zdecydowania i umiejętności chłodnej
oceny sytuacji. Powinien
również umieć odpowiednio motywować do działania, często bowiem ludzie
doświadczeni przez los nie
wierzą w możliwość poprawy swojej sytuacji i nie chcą
żadnej realnej pomocy.
Specyfika zawodu pracownika socjalnego dodatkowo polega na tym, że w
praktyce realizowana jest
nie jedna określona rola
zawodowa, a cała seria ról.
W środowisku zawodowym
pracownicy socjalni sami
siebie często określają mianem „człowieka orkiestry”.
Zakres pełnionych ról
zawodowych zależny jest
od różnorodnych zadań,
jakie pracownik realizuje wobec klienta, innych
instytucji czy całych społeczności a w każdym roku coraz bardziej tych
zadań przybywa. Już teraz pracownika socjalnego
określa się często mianem
badacza, administratora,
konsultanta, superwizora,
nauczyciela, kierownika,
adwokata, arbitra, pośrednika, mediatora, negocjatora, terapeuty czy doradcy.
Dodatkowo dochodzą wymogi związane z obowiązkowym
wykształceniem

Dzień 21 listopada, jako Dzień Pracownika Socjalnego, został wprowadzony nowelizacją ustawy
o pomocy społecznej z 1996 roku. Ustanowienie tego dnia przez Parlament w Polsce jest szczególnym
wyrazem uznania dla grupy zawodowej pomocy
społecznej. Tego dnia świętują wszyscy pracownicy
sektora pomocy społecznej.
wyższym oraz wieloma
specjalizacjami - pracownik socjalny musi się uczyć
przez całe życie.
W
Wejherowskim
Ośrodku Pomocy Społecznej pracuje 19 terenowych
pracowników socjalnych,
którzy zajmują się bezpośrednią pracą z ludźmi.
Część z nich pracuje w
trybie terytorialnym, czyli obsługuje sprawy osób
zamieszkujących w przypisanych do pracownika
rejonach Wejherowa, część
natomiast obsługuje osoby związane z konkretnym
problemem, niezależnie od
miejsca zamieszkania w
Wejherowie: np. pracownik
do obsługi osób bezdomnych, usług opiekuńczych
czy specjalistycznych usług
opiekuńczych.
W ciągu roku wejherowscy pracownicy
współpracują średnio z
ponad 1200 rodzinami.

Praca prowadzona przez
służby pomocy społecznej
jest szansą dla wielu, nieraz skrzywdzonych przez
los ludzi, szansą na ich
integrację ze społeczeństwem i pomocą w codziennej egzystencji.
O święcie pracowników
socjalnych pamiętają również władze miasta Wejherowa. Tradycyjnie, w tym
dniu, odbywa się uroczyste
wspólne spotkanie w siedzibie Ośrodka z udziałem
Pana Prezydenta Miasta
oraz przedstawicieli samorządu, składane są podziękowania oraz wręczane
okolicznościowe dyplomy
uznania.
Tegoroczne
obchody
Dnia Pracownika Socjalnego w wejherowskim MOPS
nabiorą jeszcze bardziej
uroczystego charakteru z
uwagi na fakt otrzymana
przez Ośrodek nagrody
specjalnej Ministra Pracy i Polityki Społecznej
za wybitne osiągnięcia
i nowatorskie rozwiązania w pomocy społecznej.
Nagrody te przyznawane są
corocznie i mają prestiżowy
charakter.
Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się w
Sali Ludwikowskiej w „Polonia Palace Hotel” w Warszawie.

samoobrony

Straż Miejska w Wejherowie ogłasza nabór na drugą edycję bezpłatnego kursu samoobrony dla kobiet.
Zajęcia odbywać się będą w godz. 8.00-9.30 w poniedziałki i wtorki. Nabór na zajęcia wieczorne jest już zamknięty
z uwagi na komplet uczestniczek.
Zainteresowane panie proszone są o kontakt ze st. strażnikiem Rafałem Karczem, tel. 695 650 914. Na podstawie zgłoszeń telefonicznych wg kolejności powstanie lista
uczestniczek kursu samoobrony. Zajęcia rozpoczynają się
30 listopada br w ZS nr 1 przy ul. Śmiechowskiej.
Maksymalna liczba osób w grupie to 24 osoby.
Zgłoszenia na kurs poranny można składać do dnia 27
listopada 2015 r. Podczas drugiej edycji kursu przewiduje
się 12 spotkań, a po ukończeniu kursu każda osoba otrzyma certyfikat.

Jak przetrwać zimę

Pomoc dla
bezdomnych
Sezon zimowy zbliża się szybkimi krokami. Spadek temperatury stanowi poważne
zagrożenie, szczególnie dla osób bezdomnych. Ważne jest, aby osoby takie wiedziały, że są dla nich miejsca, gdzie bezpiecznie
mogą przetrwać mrozy.
Każda osoba bezdomna przebywająca na terenie
Wejherowa może uzyskać pomoc w:

Miejskim Ośrodku Pomocy
Społecznej w Wejherowie
ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo
w godzinach pracy MOPS, tj:
pn. 7.30 – 17.00
wt.-czw. 7.30 – 15.30
pt. 7.30 – 14.00
Osoba do kontaktu:
Małgorzata Czerniawska - pracownik socjalny
Tel. 58 677 79 90, 58 677 79 60

Komendzie Straży Miejskiej
w Wejherowie
pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
Osoba do kontaktu:
Anna Blok, tel. 58 677 70 52
Całodobowy telefon dyżurny: 58 677 70 40
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AKTUALNOŚCI
Obradowali wejherowscy radni

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza po raz trzynasty

Nowe stawki
za wywóz śmieci

KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ
DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU,
OKNA LUB OGRODU
NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA

Chwilą ciszy uczcili wejherowscy radni i pracownicy Urzędu
Miasta ofiary zamachu terrorystycznego w Paryżu. Tym akcentem, na prośbę przewodniczącego Bogdana Tokłowicza rozpoczęto
wtorkową sesję Rady Miasta Wejherowa. Podczas obrad uchwalono m.in. zmiany w budżecie miasta oraz metodę ustalenia opłaty i
stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Jednogłośnie radni przyjęli uchwałę o zmianach w
tegorocznym budżecie miasta. W wyniku przetargów
udało się zaoszczędzić część
pieniędzy przeznaczonych
na inwestycje, zwiększono
dzięki temu wydatki m.in.
na remonty i utwardzenie
ulic, na dotacje dla szkół i
dla WCK, na zadaszenie lodowiska.

KTO SEGREGUJE
PŁACI MNIEJ

Ważną decyzją było przyjęcie nowych stawek za wywóz odpadów z gospodarstw
domowych. Projekt uchwały przygotowywany był od
kilku miesięcy i dyskutowany wielokrotnie na posiedzeniu trzech komisji Rady
Miasta.
Ostatecznie na sesji
radni zdecydowali, że podstawowa stawka w gospodarstwach domowych,
gdzie śmieci są segregowane, będzie wynosić 11,50 zł
za każdą osobę.
W gospodarstwach liczących ponad 5 osób - opłata za szóstą i każdą kolejną
osobę wynosi 1 zł.
Dzięki
temu
osoby
mieszkające samotnie (w
tym przede wszystkim osoby starsze) zapłacą mniej,
gdyż dotychczasowa stawka wynosi 19,50 zł od osoby. Taki system będzie też
łagodził wysokość opłat dla
rodzin wielodzietnych.
Mieszkańcy, którzy nie
segregują swoich śmieci,
będą płacić 17,50 zł od osoby, a w rodzinach powyżej
5 osób - po 2 zł od szóstej i
każdej kolejnej osoby.
Nowe stawki będą obowiązywały od nowego roku,

czyli od 1 stycznia 2016.

PODATKI
I OPŁATY BEZ ZMIAN
Stawki podatku od nieruchomości i od środków
transportowych w Wejherowie w 2016 r. pozostają bez zmian. Prezydent
Krzysztof Hildebrandt
zaproponował, aby nadal
obowiązywały stawki z
2013 r. Od 2011 r. nie zmieniła się także stawka opłaty
od posiadania psów.
- Pozostawienie podatków i opłat lokalnych na
dotychczasowym poziomie,
to gest w kierunku mieszkańców Wejherowa, którzy
tak jak samorząd odczuwają skutki kryzysu gospodarczego. - mówi Arkadiusz
Kraszkiewicz, skarbnik
Wejherowa.
Z uwagi na zmianę przepisów Rada Miasta dokonała tylko zmiany jednej
klasyfikacji pojazdów w podatku transportowym.
Radni przyjęli uchwałę dotyczącą zmiany w regulaminie wejherowskiego
budżetu
obywatelskiego.
Szerzej ten temat poruszy-

my w jednym z kolejnych
wydań „Pulsu”.
Jak podkreślił prezydent
Krzysztof Hildebrandt, jest
to realizacją wniosków i postulatów różnych środowisk
oraz mieszkańców po tegorocznej, pierwszej edycji budżetu obywatelskiego.

NIERUCHOMOŚCI

Radni zdecydowali o
zakupie przez miasto kilku nieruchomości w Wejherowie, m.in. działki na
ul. Budowlanych, gdzie w
przyszłości zostaną przeniesione niektóre obiekty
Zakładu Usług Komunalnych, gdyż ZUK będzie się
starał o środki unijne na
rozwój.
Rada Miasta wyraziła
pozytywną opinię, co do zakupu nieruchomości przez
Miejski Zakładu Komunikacji w Wejherowie, aby
powiększyć bazę przewoźnika. Dzięki zakupom, autobusów jest coraz więcej i
zakład się rozwija. W odpowiedzi na potrzeby mieszkańców w przyszłym roku
w Wejherowie zostaną uruchomione dwie nowe linie
autobusowe.
AK.

Celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w
szczególności podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego w swym
charakterze i uroku czasu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien lub ogrodów
obiektów położonych na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w konkursie.
2. Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch
kategoriach:
I - dekoracje świąteczne okien i balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych
II - dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych.
3. Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone dekoracje
wg następujących kryteriów:
• pomysłowość i samodzielność dekoracji,
• widoczność dekoracji z zewnątrz,
• niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie,
• ogólny wyraz estetyczny.
4. W terminie do 18 stycznia 2016 r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, po 3 miejsca w każdej kategorii, za zdobycie których zostaną przyznane
nagrody pieniężne. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień i nagród za wyróżnienia i
uczestnictwo w konkursie.
5. Zgłoszenia pisemne do dnia 30 grudnia 2015 r. przyjmuje Urząd Miejski w
Wejherowie, ul. 12. Marca 195, Wejherowo.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58 677-71-06.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela dekoracji, numer
telefonu, kategorię dekoracji przedstawionej do konkursu, dokładny adres obiektu na
którym umieszczono dekorację.
Do zgłoszenia należy załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyrażoną
na druku organizatora dostępnym w Urzędzie Miejskim w Wejherowie.
6. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów, znajomych itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji. Zgłoszenie
musi zawierać dodatkowo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej.
7. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po
uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji.
8. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
9. Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są organizatorzy.

ROK DOBRYCH ZMIAN

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
- Za nami kolejna sesja Rady Miasta Wejherowa. Odbyła się po roku od
wyborów samorządowych
2014. Sesja była spokojna i
merytoryczna. Oczywiście
była dyskusja, nawet chwilami emocjonująca, ale obraz
naszych sesji w tej kadencji
wyraźnie się zmienia. Więcej
merytorycznej pracy obywa

się w komisjach rady i na spotkaniach w radnymi.
Rok temu, po wyborach
samorządowych zapowiadałem, że chcę zmian. Mówiłem
podczas inauguracyjnej sesji
„Proszę wszystkich radnych o
wyciszenie emocji, których w
poprzedniej kadencji było zdecydowanie za dużo i rozpoczęcie konstruktywnej współpracy.

Oczywiście wymaga to zmiany postępowania wielu osób, ale ja moją
rękę do zgody wyciągam”.
Cieszę się, że udało nam się
do tych zmian doprowadzić, również poza radą, w stosunkach z
powiatem, lokalnymi działaczami, wejherowskimi politykami.
Z satysfakcją stwierdzam, że
po roku jest już inna atmosfera.
Zdecydowana większość wej-

herowskich radnych chce
współpracować, spotykamy się, normalnie rozmawiamy,
wypracowujemy
decyzje i - co chyba już zaczyna się mieć miejsce - budujemy zaufanie.
Mam nadzieję, że będziemy dalej tak współdziałać i to kadencja trwale
wprowadzi zmiany w pracy
samorządu miasta Wejherowa z korzyścią dla mieszkańców.
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KULTURA, EDUKACJA
Krzysztof Szkurłatowski i Hanna Makurat
laureatami jubileuszowego konkursu

Powiew Weny
po raz dziesiąty

Rozstrzygnięto dziesiąty konkurs literacki „Powiew Went”. 4 lipca na uroczystej gali wręczono nagrody. Zwycięzcami zostali: w kategorii młodzieżowej Martyna Selonke z Zelewa, w kategorii prozy
dorosłych - Krzysztof Szkurłatowski z Wejherowa, a w kategorii
poezji - Hanna Makurat z Gdańska.

Ogólnopolska nagroda EDUinspirator 2015

Wejherowianka
nominowana

Aleksandra Kurowska-Susdorf, nauczycielka języka angielskiego w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w
Wejherowie oraz przewodniczka po Wejherowie została nominowana do nagrody EDUinspirator 2015, przyznawanej przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, Narodową Agencję Programu
Erasmus+ w Warszawie.

Nagrody finansowe ufundował prezydent Wejherowa K. Hildebrandt, a nagrody rzeczowe
ufundowała starosta G. Lisius.

Pani Aleksandra uczestniczyła w studiach i programach mobilności za granicą,
m.in. w Niemczech oraz Turcji. Koordynowała projekty w
ramach programów Comenius oraz „Młodzież w działaniu”. Od wielu lat aktywnie
działa na rzecz edukacji wielokulturowej w ramach autorskiego programu Ciekawi
siebie, współpracując z Uniwersytetem Gdańskim oraz
zapraszając studentów zagranicznych do odbywania praktyk asystenckich w Polsce.
W 2008 roku Aleksandra
Kurowska-Susdorf zrealizowała projekt Seven Colors
in the Unique Heart, który
promuje edukację międzykulturową, ideę równości oraz
zagadnienia związane z prawami człowieka.
Nominacja jest ogromnym wyróżnieniem ogólnopolskim
za
ciekawe

Laureaci w kategorii prozy w towarzystwie przewodniczącego RM i Komisji Konkursowej - Bogdana Tokłowicza oraz dyrektor biblioteki - Danuty Balcerowicz.

Aleksandra Kurowska-Susdorf ze swoimi uczniami w Społecznej Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie.

Na jubileuszowy konkurs
wpłynęły 43 prace autorów z
województwa pomorskiego,
w tym 21 prac w kategorii
młodzieży. Temat tegorocznych zmagań brzmiał: „Niech
ten jubileusz milowym będzie kamieniem…”. Komisji
konkursowej przewodniczył
przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz,
który w imieniu prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
podziękował jurorom, wręczając pamiątkowe dyplomy
i statuetki Jakuba Wejhera.
Wręczył też z nagrody trzem
jurorom najdłużej zasiadającym w komisji konkursowej
- Henrykowi Połchowskiemu, Ewelinie Magdziarczyk-Plebanek
i
Krzysztofowi Powałce.
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Lista laureatów
Kategoria wiekowa A - (16 - 19 lat)
I Martyna Selonke z Zelewa (nagroda rzeczowa - tablet)
II Marcin Romanik z Rumi (nagroda czytnik e-booków)
III Arleta Gruba z Luzina (nagroda dysk zewnętrzny)
Wyróżnienie - Agata Jaedtke z Gościcina (zestaw książek)
Kategoria wiekowa B (powyżej 19 lat)
Proza
I Krzysztof Szkurłatowski z Wejherowa (nagroda 700 zł)
II Daria Kaszubowska z Rąbu (nagroda 500 zł)
III Bogna Zubrzycka z Wejherowa (nagroda 300 zł)
Wyróżnienie - Tomasz Mering z Wejherowa (zestaw książek)
Poezja
I Hanna Makurat z Gdańska (nagroda 700 zł)
II Bogumiła Mielewczyk z Bolszewa (nagroda 500 zł)
III Andrzej Waszkiewicz z Bytowa (nagroda 300 zł)
Wyróżnienie - Patrycja Pionke z Wejherowa (zestaw książek).

rozwiązania
edukacyjne,
innowacyjne projekty łączące współpracę międzynarodową, edukację regionalną,
współpracę z Uniwersytetem Gdańskim oraz innymi
ośrodkami edukacyjnymi.
Nominowani to osoby, które aktywnie działają w obszarze edukacji, przyczyniając
się do pozytywnych zmian.
Nominacja dla Aleksandry Kurowskiej-Susdorf, w
kategorii Edukacja szkolna
jest wyrazem uznania za aktywność podejmowaną na polu promowania współpracy
z asystentami językowymi,
pracy na rzecz edukacji międzykulturowej oraz promowania edukacji regionalnej
na arenie międzynarodowej.
Nauczycielka i przewodniczka z Wejherowa znalazła się
wśród pięciu osób nominowanych w kategorii Edukacja
szkolna.
AK.

Konkursu
EDUinspirator pozwala wyróżnić osoby
szczególnie aktywne na polu
działalności edukacyjnej, docenić ich pracę, promować
innowacyjne rozwiązania i
pomysły, upowszechniać dobre praktyki.
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UROCZYSTOŚĆ
11 Listopada w Wejherowie

Radosne święto
Białoczerwona radosna parada to jeden z elementów obchodów
Święta Niepodległości w Wejherowie. Pochód przeszedł ulicami
miasta po mszy świętej w kościele Trójcy Św., gdzie pod przewodnictwem ks. Tadeusza Reszki modlono się za Ojczyznę.
Przedstawiciele
władz
miejskich z prezydentem
Krzysztofem Hildebrandtem i władz powiatowych ze
starostą Gabrielą Lisus, radni miejscy i powiatowi, poczty
sztandarowe, młodzież szkolna, reprezentanci organizacji,
klubów sportowych, instytucji i liczni mieszkańcy miasta
spędzili wspólnie kilka godzin
w wyjątkowej atmosferze.
Na wejherowskim rynku uczestnicy uroczystości zostali uwiecznieni na

wspólnym zdjęciu, które prezentujemy na następnych
stronach „Pulsu”.
Barwny pochód z udziałem motocyklistów a także zabytkowego samochodu,
wiozącego marszałka Józefa
Piłsudskiego, przeszedł ulicami Wejherowa do parku,
gdzie śpiewano patriotyczne
pieśni, słuchano koncertu zespołu rockowego i częstowano
się pyszną grochówką.
Na koniec tego szczególnego
dnia w Muzeum Piśmiennic-

twa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbył
się II Maraton Pieśni Patriotycznej w Pałacu. Organizatorzy, czyli muzeum oraz
Stowarzyszenie Miłośników
Muzyki w Wejherowie zapewnili licznie przybyłym uczestnikom maratonu śpiewniczki.
Przy
akompaniamencie
Elżbiety Lieder (szefowej
wspomnianego stowarzyszenia), wszyscy śpiewali znane
pieśni, świętując rocznicę odzyskania niepodległości.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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Zdjęcie wejherowian na placu
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Jakuba Wejhera
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KULTURA I ZDROWIE
„Fabryka Pokory” i „Bóg zasnął?”

Wernisaż prac Tadeusza Trockiego

Dwie książki promowano podczas wieczoru literackiego w Muzuem Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. „Fabryka pokory” Piotra Schmandta i „Bóg zasnął?” Olgi Podolskiej-Schmandt
oraz Piotra Schmandta zostały wydane przez Wydawnictwo „Oficynka”. Autorzy, którzy jedną z książek napisali wspólnie, są małżeństwem. Oboje interesują się m.in. historią i dlatego obie książki
posiadają historyczne tło, w dodatku dotyczące Wejherowa.

W swoją 35. rocznicę pracy twórczej Tadeusz Trocki, grafik, malarz pejzażysta, marynista, zaprosił gości do restauracji „Trzy Korony” na jubileusz wernisaż prac pt. „Stąd do ciekawego świata”.

Książki z historią w tle Ciekawy świat

Olga Podolska-Schmandt
to absolwentka filologii polskiej i historii na Uniwersytecie Gdańskim. Jest
autorką „Kalendarium życia
kulturalnego i literackiego
Wejherowa w dwudziestoleciu
międzywojennym”.
Powieść obyczajowa „Bóg
zasnął?”, napisana z mężem,
opowiada historię toczącą
się głównie w Wejherowie
od 1945 roku do lat siedemdziesiątych.
Piotr Schmandt ukończył
polonistykę na UG, teologię
na ATK i muzeologię na Uniwersytecie
Jagiellońskim.
Jest autorem powieści kryminalnych (choć nie tylko):
„Pruska zagadka”, „Fotografia”, „Gdański depozyt”, których akcja toczy się m.in. w
przedwojennym Wejherowie.
Nowa książka „Fabryka Pokory” jest kontynuacją opowieści o sprawach
inspektora Brauna, który
rozwiązuje kryminalne zagadki, m.in. w Wejherowie.
Paweł Pokora, właściciel
wejherowskiej fabryki cygar
jest autentyczną postacią.
Informacje o swoim bohaterze Piotr Schmandt zbierał
m.in. u rodziny fabrykanta.
Podczas promocji dziękował
potomkom przedsiębiorcy za
pomoc i życzliwość.

Olga Podolska-Schmandt i Piotr Schmandt pod portretem Pawła Pokory, podczas promocji w muzeum.

Ponieważ akcja powieści
dzieje się m.in. w areszcie w
Wejherowie, który również
autor odwiedzał, zbierając
materiały do książki, w pro-

mocji wziął udział ppłk mgr
Maciej Uchman, dyrektor tej placówki. Przedstawił interesującą prezentację
na temat wejherowskiego
Aresztu Śledczego. O historii aresztu oraz jego obecnym funkcjonowaniu mówił
ciekawie i z humorem.
Promocję książek w muzeum uświetnił występ Towarzystwa
Śpiewaczego
im. Jana Trepczyka pod
dyrekcją Zofii Kamińskiej,
co również miało związek z
książką „Fabryka Pokory” P.
Schmandta.
Tytułowy Paweł Pokora
założył i wspierał towarzystwo śpiewacze, a w powieści
znajduje się nawet śpiewnik.
Skorzystali z niego chórzyści.
Anna Kuczmarska
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Na wystawę złożyły się
prace tematycznie zaczerpnięte z pejzaży, architektury różnych krajów, w tym
arabskich. Niektóre szkice
do późniejszych obrazów
powstawały m.in. w Maroku, Jordanii, ale też bliższej
nam Austrii.
W wejherowskich „Trzech
Koronach” zjawiło się wiele
gości, przyjaciół, miłośników
malarstwa, ale także władze samorządowe: Bogdan
Tokłowicz przewodniczący
Rady Miasta i Jacek Thiel
Etatowy Członek Zarządu
Powiatu.
Nie zabrakło koleżanek i
kolegów ze Stowarzyszenia
Plastyków m. Stefana Lewińskiego przy ZrzeszeniuKaszubsko-Pomorskim
w
Wejherowie. Tadeusz Trocki jest jego założycielem i
aktywnym członkiem stowarzyszenia,
inicjatorem
plenerów i wystaw.
Do tej pory prezentował
prace na 55 wystawach zbiorowych i indywidualnych w
Polsce oraz Czechach. W
2010 r. otrzymał Medal Miasta Wejherowa.
AK.

Tadeusz Trocki, obdarowywany kwiatami przez Tomasza Fopke, dyrektora muzeum w Wejherowie.

Badania mammograficzne

Bezpłatne i skuteczne
Kolejny raz w Wejherowie przeprowadzone będą badania mammograficzne dla kobiet w wieku 40-75 lat. Bezpłatne badania odbędą się 24 i 25 listopada w Wejherowie przy Centrum Handlowym
„Kaszuby” przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28.
Badania mammograficzne dla pań w wieku 50 - 69
lat jest bezpłatne i nie wymaga skierowania od lekarza. Dla pań w wieku 40-49
i 70-75 wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza
dowolnej specjalizacji, ale
także jest bezpłatne.
Kobiety chętne do przebadania swoich piersi proszone
są o wcześniejszą rejestrację
pod nr tel. 58 666 2 444 czynne jest 7 dni w tygodniu.

Mammografia trwa kilka
minut i polega na zrobieniu
4 zdjęć rentgenowskich. Badania nie należy się obawiać.
Pozwala ono na rozpoznanie
i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz
innych nieprawidłowości w
piersi) w bardzo wczesnym
etapie rozwoju - wtedy, kiedy
nie są one wyczuwalne przez
kobietę lub lekarza, co bardzo istotnie zwiększa szansę
wyleczenia.
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KULTURA
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza

Teatr Ruchu i Opera Lwowska
ULOTNOŚĆ
CHWILI

Teatr Ruchu Mo-sHE
wystąpi już dzisiaj, 19 listopada o godzinie 19:00
w wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej w zachwycającym spektaklu
„Ulotne”.
Językiem tańca i gestu
artyści opowiedzą zmysłową
historię o tęsknocie i pięknie
chwili, która umyka i ginie w
codziennym zgiełku zdarzeń.
Spektakl w reżyserii Moniki
Leśko-Mikołajczyk uświetnią wizualizacje multimedialne Jarosława Króla.
Aktorzy zwracają uwagę
widzów na ulotne, ale zarazem piękne momenty w naszym dniu codziennym. To
połączenie teatru i wizualizacji jest odzwierciedleniem
prawdy o nas samych, a zarazem o naszym pełnym
uniesień i namiętności życiu.
Teatr Ruchu Mo-sHE jest
kontynuacją pracy Teatru
OGŁOSZENIE

Ruchu działającego od 2000
roku w Teatrze Muzycznym
w Gdyni, jako forma teatru
edukacyjnego. Mo-sHE to teatr, w którym taniec i gest
stają się słowami, symbolika ruchu jest formą wypowiedzi, a ciało emocji.
Monika Leśko - Mikołajczyk - kierownik artystyczny
i założycielka Teatru Ruchu
Mo-sHE - jest tancerką, aktorką scen muzycznych, pedagogiem, choreografem i
reżyserem autorskich spektakli tanecznych, których
premiery odbyły się na scenie Teatru Muzycznego
w Gdyni, m.in. „Dworzec
uczuć”, „Marionetki”, „Byle
nie zwariować”, „Światło”.
Bilety w cenie 10 zł do
nabycia w kasach WCK i za
pośrednictwem strony www.
wck.org.pl.
http://wck.org.pl/spektakle/opis/3880-teatr-ruchu-mo-she-ulotne.html

VIVAT
OPERETTA

Do Filharmonii Kaszubskiej zawitają soliści i artyści baletu z
Opery Lwowskiej. Orkiestra pod dyrekcją Myrona Yusypovycha wykona
najsłynniejsze szlagiery
operetkowe. Koncert odbędzie się w sobotę 21 listopada o godzinie 20:00.
„Vivat Operetta” to najpiękniejsze duety i arie
operetkowe świata, które
wyszły spod piór mistrzów
gatunku: Johanna Straussa, Imre Kalmana, Franza
Lehara, Fredericka Loewe
czy Jacques’a Offenbacha.
Koncert ten nosi w sobie
jednak nie tylko walory artystyczne. Jest częścią projektu integracji Ukrainy z
Unią Europejską, natomiast
zysk zostanie przekazany
na dofinansowanie leczenia
i rehabilitacji ukraińskich
żołnierzy.

Trasa koncertowa Opery
Lwowskiej w Polsce objęta
jest patronatem honorowym
Ambasadora Ukrainy w Polsce Andrija Deszczycia, a
także Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczysława Struka.
Zaprojektowany
przez
dyrektora Lwowskiej Szkoły
Przemysłowej prof. Zygmunta Gorgolewskiego doniosły
gmach Lwowskiego Teatru
Opery i Baletu jest dumą
dla miasta. Stanął na zasklepionym korycie rzeki
Pełtwi, gdzie na żelbetonowym fundamencie stanęły
ściany z cegły i kamienia.
Został ozdobiony dekoracjami malarskimi i rzeźbiarskimi nawiązującymi do sztuki
teatralnej przez najwybitniejszych artystów Lwowa
końca XIX wieku.
Więcej na:
http://wck.org.pl/koncerty/opis/3999-opera-lwowska.html

Pieśni
w muzeum
Nakładem
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ukazała się
publikacja pt. „Pieśni kaszubskie”.
Zbiór zawiera 16 pieśni
kaszubskich o zróżnicowanej
tematyce,
przeznaczonych
na trzygłosowy chór mieszany. Autorką opracowań jest
Marzena Graczyk - absolwentka Akademii Muzycznej
w Gdańsku, dyrygent Chóru
Kaszubskiego „Rumianie”.
Promocja
wydawnictwa
połączona będzie z koncertem
Chóru Kaszubskiego „Rumianie”, który odbędzie się
27 listopada br. w siedzibie
muzeum (Pałac Przebendowskich i Keyserlingków), które
zaprasza na to wydarzenie.
Jest to dziesiąta książka z
logo muzeum, która ukazała
się w bieżącym roku.

Na pełnej petardzie
Ksiądz, który „żyje na pełnej petardzie”,
odwiedzi wejherowską bibliotekę
Mówi o sobie, że jest onkocelebrytą. Jest jednym z najbardziej znanych i cenionych
polskich księży. Doktor nauk
teologicznych, bioetyk, organizator i dyrektor Puckiego
Hospicjum pw. św. Ojca Pio ks. Jan Kaczkowski będzie
gościem Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wejherowie.
Spotkanie odbędzie się
1 grudnia 2015 r. o godz.
18.00 w siedzibie biblioteki przy ul. Kaszubskiej 14.
Tematem spotkania będą
między innymi dwie książki
autorstwa księdza J. Kaczkowskiego: „Szału nie ma,

jest rak”, oraz „Życie na pełnej petardzie”. Wstęp wolny.

Teatr zajechał...
„Mateczka” zajedzie do wejherowskiej biblioteki.
Teatr Gdynia Główna
wyrusza do Małego Trójmiasta Kaszubskiego z projektem
Teatr Zajechał. Nieteatralne
przestrzenie po raz kolejny przeistoczą się w scenę.
Jedną z nich będzie Miejska
Biblioteka Publiczna w Wejherowie. 26 listopada pojawi
się tam spektakl „Mateczka”.
Jest to opatrzona zgryźliwym humorem i szczyptą
kokainy parodia psychologicznego dramatu rodzinnego opisującego relację matki
i syna, w której przewija się
miłość, nienawiść, troska i
wyrzuty. Oboje toksyczni,
cierpiący jakiś fizyczny i metafizyczny ból, niestroniący
od używek, wzajemnie od
siebie uzależnieni i wysysający z siebie nawzajem życie.
Zapraszamy do skorzystania z okazji spotkania z
tą wyjątkową sztuką.

„Mateczka” wg „Matki”
Witkacego scenariusz i reżyseria: Ewa Ignaczak, obsada: Ida Bocian, śpiew: Marta
Andrzejczyk, Teatr Stajnia
Pegaza.
26 listopada, godz. 18:00
Miejska Biblioteka Publiczna
w Wejherowie, ul. Kaszubska
14. Wstęp wolny!

Te i inne informacje znajdziesz na:
http://biblioteka.wejherowo.pl/
www.facebook.com/BibliotekaWejherowo/
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SPORT
Piłka nożna

Gryf ostatni
w tabeli
Po przebłysku optymizmu, jakim było
zwycięstwo nad Błękitnymi Stargard Szczeciński, na wejherowskim Wzgórzu Wolności
Ślązacy z Rybnika, ROW 1964 strzelili gospodarzom aż cztery gole. Wynik 0:4 dla gości to kolejna klęska Gryfa Wejherowo.
Oba zespoły zamykają
stawkę w dole tabeli II ligi piłki nożne. W Wejherowie okazało się jednak, że
oba zespoły dzieli przepaść
w umiejętnościach wypracowywania oraz wykorzystywania dogodnych sytuacji.
Rybniczanie bez litości
wykorzystali wszystkie błędy wejherowian i to wystar-

czyło na przesunięcie się w
górę tabeli oraz na zepchnięcie gryfitów na sam jej koniec.
Gryf Wejherowo:
Ferra - Osłowski, Kostuch, Skwiercz, Klimczak,
Sosnowski (Dampc), Kołc,
Wicon, Kuzimski, Czoska
(Szymański), Wicki (Kusiak).

Piłka ręczna

Dobra passa
przerwana
Miało być pięknie, kolejne zwycięstwo w
lidze i to przed własną publicznością, ale niestety kolejny raz Tytani zapomnieli chyba,
że gra się do ostatniego gwizdka sędziego,
bo w szczypiorniaku wszystko jest możliwe.
Przegrali z Gwardią Koszalin 19:21.
Mecz ósmej kolejki był
bardzo zacięty i wyrównany.
O końcowym zwycięstwie gości zadecydowały błędy popełnione przez gospodarzy
w ostatnich trzech minutach
gry. Na siedem minut przed
końcem pojedynku Tytani
prowadzili 17:14, ale gwardziści ruszyli do zmasowanych ataków. Kilka szybkich

akcji doprowadziło do remisu, a potem zawodnicy Gwardii zakończyli jeszcze dwoma
trafieniami przy kompletnym zagubieniu się gospodarzy. Teoretycznie słabsza
Gwardia wypunktowała drużynę z czołówki tabeli.
22 listopada Tytani Wejherowo na wyjeździe zagrają
z LKS Kęsowo.

Piłka nożna. IV liga

Dwa zwycięstwa
Drugie zwycięstwo z rzędu zanotowali zawodnicy Wikęd/GOSRiT Luzino, którzy w
ramach przedostatniej jesiennej kolejki IV
ligi pokonali Jaguara Gdańsk 3:0. Wszystkie
bramki dla podopiecznych W. Pięty zdobył
niezawodny K. Opłatkowski.
Mecz odbywał się w fatalnych warunkach, przy ciągle padającym deszczu oraz silnym wiatrze. Gospodarze, kierowani z boiska przez K. Piątka dominowali przez całe 90 minut i
tak dobrze grających luzinian dawno nie widzieliśmy.
Pierwszą bramkę Opłatkowski zdobył już w 13. min., pokonując bramkarza gości z najbliższej odległości. Drugą zdobył w 66. min. po podaniu D. Mienika, a trzeciego gola strzelił
w 83. min. po rajdzie przez połowę boiska.
Ostatni mecz w tej rundzie Wikęd/GOSRiT Luzino zagra
w Ustce z miejscowym Jantarem.
W poprzednim meczu pokonali Anioły Garczegorze 3:1,
przegrywając do przerwy 0:1.
Wikęd/GOSRiT: Roicki - Miszka, Maszota, Dąbrowski,
Bank - Rutkowski (Mienik A.), Piątek, Tobiaski (Pliński),
Graczyk (Wenta) - Mienik D. (Roppel) Opłatkowski.

Boks. WKB Gryf

Futsal. Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego

Wejherowscy pięściarze nie zwalniają tempa. W listopadzie w
prawie każdy weekend biorą udział w zawodach, a niebawem zawodnik WKB Gryf Maciej Mathea powalczy o Mistrzostwo Polski.

W ZSP nr 1 w Rumi odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Futsalu Chłopców. Zwyciężyli gospodarze, czyli rumskie I LO.

Ostatnio zawodnicy WKB
„Gryf” walczyli w Tczewie w
turnieju z okazji obchodów
97. rocznicy odzyskania niepodległości.
W weekend 14-15 listopada wejherowscy bokserzy
wzięli udział w dwóch turniejach. W sobotę czwórka
zawodników walczyła na
ringu w Złotowie w turnie-

W rywalizacji wzięło
udział ponad 120 zawodników z powiatu wejherowskiego. Drużyna ZSP nr 1 (I
LO) w Rumi obroniła tytuł
wywalczony przed rokiem.
Na zakończenie zawodów
zespoły zostały nagrodzone pucharami, medalami i
dyplomami, które wręczali: starosta Gabriela Lisius,

Pracowity listopad

REKLAMA

ju 10-lecia reaktywacji sekcji bokserskiej MLKS Sparta
Złotów. Dzień później WKB
wybrał się do Chojnic.
Najważniejsze zawody tj.
Mistrzostwa Polski Młodzików, odbędą się w Poznaniu
w dniach 27-29 listopada.
Barwy Wejherowskiego Klubu Bokserskiego „Gryf”
Wejherowo reprezentować

będzie Maciej Mathea - młody ambitny zawodnik.
Maciek
kwalifikację
zdobył podczas Międzywojewódzkich
Mistrzostw
Młodzików w Szczecinie,
gdzie swoją pierwszą walkę
wygrał w pierwszej rundzie
przez TKO.
Walkę finałową wygrał
walkowerem.

Na hali grali licealiści
członkowie Zarządu Powiatu
- Wojciech Rybakowski i Jacek Thiel, dyrektor ZSP nr 1
w Rumi Lucyna Penkowska
oraz dyrektor Powiatowego
Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie Andrzej Byczkowski.
Organizatorami zawodów
byli: PZPOW w Wejherowie
oraz ZSP nr 1 w Rumi.

Tenis stołowy. Otwarte Mistrzostwa Powiatu

ISS Start zaprasza chętnych
Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START zaprasza na Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Tenisie Stołowym, które rozegrane będą w sali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie Śmiechowie (ul. Gdańska 30) w
najbliższą niedzielę, 22 listopada.
Zawody rozpoczną się o godz.10.00 i są skierowane są do wszystkich chętnych pingpongistów.
Celem imprezy jest wyłonienie indywidualnych
mistrzów powiatu na 2015 r., uczczenie 97. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę i popularyzacja gry w tenisa stołowego jako skutecznego
środka rehabilitacji.
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Zgłoszenia przyjmowane będą bezpośrednio
przed rozpoczęciem zawodów w godz. 8.00-9.50.
Rozgrywki przeprowadzone będą w systemie
otwartym (wszyscy chętni) oraz dzieci i młodzież:
uczniowie szkół gimnazjalnych i podstawowych,
przy podziale na kategorie kobiet i mężczyzn.
Więcej informacji po numerem tel. 607 328 262.

Drugie miejsce w Mistrzostwach Powiatu zajęła drużyna ZSP w Redzie, trzecie
- zespół ZSP nr 2 w Wejherowie, czwarte ZSP nr 4 w
Wejherowie, piąte ZSP nr
2 w Rumi. Kolejne miejsca
zajęli: ZSP nr 1 w Wejherowie, II LO w Rumi, II LO w
Wejherowie, ZSP nr 3 i Salezjańskie LO w Rumi.

Tenis stołowy

Luzinianki
najlepsze

Ania Hinc i Magda
Płotka z KTS-K GOSRiT
Luzino zajęły pierwsze
miejsca w swoich kategoriach w I Memoriale im. J.
Zienkiewicza w Rumi.
Anita Hinc walczyła w kat.
szkół podstawowych, a Magda Płotka w kat. open kobiet.
Magda zajęła też trzecie miejsce w kat. szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, bez podziału na płeć.
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SPORT I REKREACJA
Piłka nożna. Kaszub Cup

Rywalizowali
najmłodsi
Na hali im. Marszałka M.Płażyńskiego w
Luzinie odbył się organizowany przez KTS-K GOSRiT Luzino, pierwszy tegoroczny
turniej Kaszub Cup.
W turnieju uczestniczyli: Błękitni Wejherowo, Football Pro Academy, GKS
Kolbudy, Jaguar Gdańsk,
Jantar Ustka, Jedyneczka
Kartuzy, KTS-K GOSRiT
Luzino’07, KTS-K GOSRiT
Luzino’08, KTS-K Lew Lę-

bork, Olimpia Elbląg, UKS
Jedynka Reda, UKS Sparta
Sycewice.
Wszystkim wręczono pamiątkowe dyplomy, medale,
nagrody rzeczowe oraz puchar w formie burczybasu,
czyli kaszubskiego instru-

mentu, ufundowany przez
Jarosława Wejera - wójta
Gminy Luzino.
Najlepszym
strzelcem
turnieju został Norbert Lemke z drużyny Błękitnych
Wejherowo, który strzelił aż
17 goli.

Bieganie i kąpiel w morzu

Święto na sportowo

11 Listopada członkowie i sympatycy WKB
„Gryf” Wejherowo wraz z morsami działającymi przy klubie świętowali Dzień Niepodległości. Z tej okazji odbyła się wspólna
kąpiel i bieg niepodległościowy. Inicjatorem obchodów był prezes WKB, Wojciech
Wasiakowski.
- Niepodległościowe morsowanie po raz pierwszy odbyło się już w ubiegłym roku
- mówi W. Wasiakowski (na
zdjęciu z flagą). - Wówczas
wybraliśmy się do Karwi,
gdzie kąpalismy się zimnym Bałtyku. Postanowiłem kultywować tę tradycję
i zorganizowałem w tym roku ponownie wspólny listopadowy wypad. Tym razem
oprócz kąpieli było też bieganie. Cieszę się, że wzięło
w nim udział wiele osób.
Morsy wybrały się do
Mechelinek, aby skorzystać

Kickboxing

Zawojowali Szczecin
Wejherowscy kickboxerzy wystąpili w Drużynie Design-Joomla
Kickboxing Team podczas Konfrontacji Sztuk Walki „Polish Cup”
w Szczecinie. Zawodnicy i zawodniczki zaprezentowali się wzorowo, zdobywając dwa pierwsze miejsca i jedno drugie.
Desing Joomla Kickboxing Team reprezentowali: Monika Korthals, Błażej
Mach i Mikołaj Herzberg
oraz Rafał Karcz.
Zwycięzcą Konfrontacji w
wadze do 66 kg juniorów w
formule kick-light (walka na
macie z dozwolonymi dodatkowo kopnięciami na uda)
został Błażej Mach.
Tryumfatorem w wadze
do 78 kg juniorów został Mikołaj Herzberg w tej samej
formule walki. Drugie miejsce w wadze do 64 kg seniorek w kick-light wywalczyła
Monika Korthals.

W zawodach udział wzięło blisko 170 zawodników z
24 polskich klubów kickbo-

xingu, taekwondo, karate i
innych. Zawodnicy po raz kolejny rozsławili Wejherowo.

OGŁOSZENIE

z zimnej kąpieli. Po kilku
minutach uczestnicy morsowania wyszli na brzeg
by się rozgrzać i ponownie
wskoczyć do wody.
W kąpieli uczestniczyło kilkadziesiąt osób, każdy był zaopatrzony we flagi
lub szale w barwach narodowych.
Członkowie i sympatycy WKB „Gryf” wspólnie
uczestniczyli w Biegu Niepodległości. Kilkudziesięciu
uczestników wzięło udział
w kilkukilometrowym biegu przez las.
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POWIAT
Czy święty kapłan zostanie patronem miasta?

Zbiórka w Luzinie

Rumia księdza Bosko Świąteczne

Wiele miast i miejscowości w Polsce ma swojego świętego patrona. Pojawił się
pomysł, aby patronem Rumi został św. Jana Bosko. Postać tego świętego wychowawcy i nauczyciela młodzieży, założyciela Rodziny Salezjańskiej, wielkiego charyzmatyka jest powszechnie znana i wpisuje się w historię Rumi od 1937 roku.
Trwają przygotowania do
złożenia wniosku w Radzie
Miejskiej Rumi, która podejmie stosowną uchwałę w tej
sprawie. Jeśli tak się stanie
(być może jeszcze w tym roku), sprawa zostanie przekazana do Stolicy Apostolskiej
za pośrednictwem ks. arcybiskupa Leszka Sławoja Głódzia, który pokieruje uchwałę
samorządu do Watykanu wraz
ze swoją opinią.
Pomysł ustanowienia św.
Jana Bosko patronem Rumi popierają proboszczowie
rumskich parafii oraz wielu
mieszkańców. Poprzez działalność salezjanów, założyciel tego zgromadzenia jest obecny w
Rumi od około 80 lat.
- Nie byłoby dzieł salezjańskich gdyby nie osoba św. Jana
Bosko, obecna w salezjanach,
salezjankach, współpracownikach, byłych wychowankach
i mieszkańcach, związanych
z charyzmatem świętego kapłana - mówi ks. Kazimierz
Chudzicki, proboszcz parafii
i kustosz Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi.
- Pomysł, aby był on patronem

Rumi jest pokłosiem tegorocznych obchodów 200-lecia urodzin świętego.
Dobiega końca rok jubileuszowy, związany z tą postacią. Salezjańskie parafie, a
wraz z nim wielu mieszkańców Rumi, w tym młodzież,
świętowało 200-lecie urodzin
ks. Jana Bosko. Z tej okazji odbywały się nabożeństwa, konkursy, wydarzenia kulturalne
i sportowe.
Okazuje się, że wybór dla
miasta takiego właśnie patrona nie jest czymś nowym.
Święty ks. Jan Bosko jest już
patronem Oświęcimia. Tamtejsza Rada Miasta podjęła
stosowaną uchwałę w grudniu
2012 roku, oficjalny dekret
podpisał w kolejnym roku papież Franciszek, a ogłoszenie
patrona miasta nastąpiło 15
sierpnia 2013 roku. Wybór był
nieprzypadkowy, gdyż Oświęcim był kolebką zgromadzenia
salezjańskiego w Polsce.
- Cieszymy się z poparcia wielu osób, instytucji, stowarzyszeń
dla tej idei. Chciałabym, żeby
była to wola mieszkańców, a
nie tylko nas, salezjanów - dodaje ks. K. Chudzicki.
AK.

Czekają na słowa poparcia

Wszystkie osoby, które popierają inicjatywę powołania św. Jana Bosko na patrona Rumi mogą wypowiedzieć się w tej sprawie wysyłając
wiadomość e-mailem na adres parafii:
rumia-ww@salezjanie.pl
REKLAMA
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Ten obraz z wizerunkiem św. Jana Bosko (18151888) znajduje się w salezjańskim Sanktuarium
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

paczki

Na Hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie prowadzona jest zbiórka publiczna, której całkowity dochód zostanie przeznaczony na
zakup upominków świątecznych dla młodych sportowców.
Paczki zostaną wręczone 19 grudnia.
Jak wiadomo, w luzińskich obiektach sportowych GOSRiT trenuje i bawi się na zajęciach sportowych wielu
uczniów z gminy.
Gablota do zbierania datków znajduję się przy wejściu
na halę GOSRiT.
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OGŁOSZENIA I INFORMACJE

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
***
Kupię kawalerkę lub
małe mieszkanie na os.
1000-lecia i okolice.
Tel. 782 993 120
***
Sprzedam domek murowany, piętrowy, ocieplony,
działka ogrodnicza 486 m
kw. Cena 38 tys. zł. Wejherowo, tel. 516 311 161
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie, 39 m, wszędzie blisko, położone w dobrym miejscu.
Tel. 695 363 779
***
Kupię mieszkanie dwupokojowe na os. Harcerskim,
Tysiąclecia
lub
Przyjaźni, za gotówkę.
Tel. 531 661 915

WYNAJEM
Wynajmę garaż na okres
zimowy. Os. Harcerska.
Tel. 668 076 468
***

Szukam mieszkania do
wynajęcia 2-pokojowego do
600 zł plus opłaty. Mogą
być piece. Na terenie Wejherowa. Rodzina 3-osobowa, pracująca, dziecko 5
lat. Tel. 512 172 704

SPRZEDAM
Sprzedam pralkę Amica
wsad z przodu. Za 500 zł,
stan bardzo dobry. Lodówkę Beko białą, 170 cm, za
500 zł. Sprzęty są z 2013
roku. Tel. 793 023 526
***
Nowy czarny płaszcz
damski
(skóropodobny),
długi maxi. Rozmiar 42-44.
Tel. 790 890 442
***
Wieżę sony i dwie kolumny - tanio.
Tel. 58 778 17 35
***
Znaczki pocztowe lub zamiana, negocjacje.
Tel. 515 992 464
***
Sprzedam kartę pamięci
Micro SD 8 GB za 10 zł.
Tel. 784 808 700
***
Fotelik
samochodowy
0-13 kg, granatowy - cena
50 zł. Łóżeczko dziecięce,

sosna - cena 50 zł. Krzesełko do karmienia na kółkach, zielone - cena 150 zł.
Tel. 505 567 034
***
Kojec z materacem BREVI, rowerek trójkołowy oraz
nosidełko.
Tel. 513 151 005
***
Ubranka dla dziewczynki na 3-12 miesięcy, firmowe gapp next, duża ilość.
Cena 100 zł.
Zabawki:
odkurzacz,
mikser, czajnik na baterie
i zestaw naczyń. Cena 80
zł. Tel. 798 020 532
***
Rower górski nowy w folii PIONIER 26 koła z rama, błotniki, oświetlenie
tył, przód, bagażnik, granatowo-biała perła, osprzęt
shimano, możliwy transport. Tel. 883 750 153
***
Sprzedam wózek Coneco flash , wiśniowo-czarny
ładny, pojemnik na zakupy z dołu, folia, okienko z
boku, GRATIS ubranka
po urodzeniu 220zł, fotelik
43zł możliwy transport.
Tel. 883 750 153
***
Lodówka POLAR 149

PRYWATNE OGŁOSZENIA
ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer tel.: 606 101 502
Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki
obok wejścia do biura ARTEX w Wejherowie,
przy ul. Polnej 3/41 (blisko stacji SKM Nanice).
cm , zamrażalnik z dołu
osobno otwierany, szklane
półki energooszczędna kl. A
+, 3-letnia k/ Luzina możliwy transport.
Tel. 883 750 153

MOTORYZACYJNE
Kupię tanio sprawne auto z automatyczną skrzynią biegów, najchętniej
mercedesa.
Tel. 518 846 236 (Mariusz)

PRACA

Poszukuję pracownika
do lat 30. Jako pomocnik
elektryk, z Redy lub Wejherowa. Tel. 515 992 464

***
Szukam pracy przy opiece nad starszą osobą lub
przy sprzątaniu.
Tel. 790 720 594
***
Poszukuję każdej racy fizycznej, sumiennie i
uczciwie. Mam 4 dzieci i
jestem w stanie pracować
za jedzenie i parę groszy.
Tel. 690 389 559

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

N A S Z PA R T N E R

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Wejherowie

REKLAMY I
OGŁOSZENIA

Punkt Informacji Europejskiej

W PULSIE
WEJHEROWA

Plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

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

606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
www.pulswejherowa.pl

Czytaj nas
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

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

15

19 listopada 2015

www.pulswejherowa.pl

WYDARZENIA

ENEMEF: Noc Igrzysk Śmierci
ENEMEF: Noc Igrzysk Śmierci to wycieczka do świata
przyszłości i spotkanie z nieustraszonymi bohaterami jednej
z najpopularniejszych serii ostatnich lat. Ich niesamowite losy opisane przez Suzanne Collins, a następnie przeniesione
z kart powieści na ekran, zdobyły miliony fanów na całym
świecie. Podczas maratonu będzie można obejrzeć wszystkie
części ekranizacji tej bestsellerowej sagi, w tym długo wyczekiwaną, ostatnią z nich w dniu premiery!
W repertuarze znalazły się: „Igrzyska śmierci”, „Igrzyska śmierci: W pierścieniu ognia”; „Igrzyska śmierci:
Kosogłos. Część 1” oraz premierowy pokaz najnowszej części: „Igrzyska śmierci: Kosogłos. Część 2”.
ENEMEF: Noc Igrzysk Śmierci odbędzie się w piątek, 20
listopada 2015 r. w 32 kinach sieci Multikino, m.in. w Multikinie w Rumi, przy ul. Sobieskiego 14 A (tel. 58 731 38 10),
w Galerii Rumia,
Rozpoczęcie filmowego maratonu zaplanowano na godz.
22.00, przewidywany koniec nastąpi ok. godz. 8.00 rano.
Więcej informacji pod adresem http://www.enemef.pl

Bilety dla Czytelników
Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne podwójne
zaproszenia na ENEMEF Noc Igrzysk Śmierci w Multikinie
w Rumi.
Ponieważ maraton filmowy odbędzie się już jutro, trzeba
dzisiaj 19.11.2015 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
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.

Pasje naszych przyjaciół

Pod niebem
Patagonii

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Gdańsku filia
w Wejherowie i Koło Miejskie Bibliotekarzy Szkolnych i
Pedagogicznych Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich w
Wejherowie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu „Pasje naszych przyjaciół”, którego gościem będzie Wiesława
Rudź, współautorka książki „Pod niebem Patagonii, czyli
motocyklowa wyprawa do ameryki południowej”,.
Spotkanie autorskie rozpocznie się w siedzibie stowarzyszenia przy ul. Kaszubskiej 14, 21 listopada w sobotę o
godz. 17.00. Wstęp wolny.

Spotkanie autorskie

Niebezpieczne
związki
W ZSP nr 2 przy ul. Strzeleckiej 9 w Wejherowie (Elektryk) odbędzie się spotkanie z Wojciechem Sumlińskim,
autorem książki o sprawach teraźniejszego życia politycznego w naszym kraju, pt. „Niebezpieczne Związki Bronisława
Komorowskiego”. Spotkanie i dyskusja rozpocznie się już
dziś, 19.11 o godz. 19.00.

