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Kolej zbuduje
tory i tunele
To znakomita informacja dla wejherowian! PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizują infrastrukturę kolejową na trasie kolejowej Gdynia-Wejherowo-Słupsk. Inwestycja nie tylko znacznie
poprawi dojazd pociągami SKM i PKP z Wejherowa do Trójmiasta, ale na mocy porozumienia, które
prezydent Krzysztof Hildebrandt wynegocjował z
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., powstaną dwa tunele pod torami kolejowymi.		
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Kostkowo górą!
Mieszkanki Kostkowa w gminie Gniewino wygrały
XIX Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich, w
którym rywalizowało pięć kół z powiatu wejherowskiego. Panie prezentowały umiejętności kulinarne
i talenty artystyczne. Ponieważ są bardzo utalentowane, wszystkie koła otrzymały nagrody w poszczególnych konkurencjach.
Str. 6

Verba Sacra
po raz 15.
Nowoczesny Oddział Kardiochirurgii uroczyście otwarto w wejherowskim Szpitalu Specjalistycznym w
miniony poniedziałek. Budowa oddziału i specjalistyczny sprzęt medyczny kosztowały ponad 8 milionów
złotych. Doskonale wyposażone pomieszczenia prezentował gościom, m.in. przedstawicielom samorządu
Wejherowa, powiatu wejherowskiego oraz gmin, wiceprezes spółki Szpitale Pomorskie i szef wejherowskiego szpitala Andrzej Zieleniewski. Pierwsze zabiegi na nowym Oddziale Kardiochirurgi zaplanowano już
w tym tygodniu. W ciagu roku można tam będzie wykonać ponad 600 operacji kardiologicznych.
Str. 2

W ramach 15. prezentacji Biblii Kaszubskiej z cyklu Verba Sacra - Modlitwy Katedr Polskich, 29 stycznia br. o
godz. 17 usłyszymy po kaszubsku Apokalipsę Św. Jana, jak
zwykle w wykonaniu znakomitej Danuty Stenki.
Dzień wcześniej, 28 stycznia w Muzeum odbędzie się
wydarzenie pn. Apokalipsa św. Jana w obrazach Macieja
Tamkuna. Przekład Księgi o. Adam Sikora.
Na oba wydarzenia wstęp wolny.
Str. 8-9
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AKTUALNOŚCI
W Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie Platynowy certyfikat Angels

Nowoczesna kardiochirurgia Neurologia
nagrodzona

W Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie powstał drugi w województwie pomorskim
Oddział Kardiochirurgii. Ponad 8 milionów złotych potrzebnych na prace budowlane oraz
sprzęt medyczny pochodzi ze środków Samorządu Województwa Pomorskiego. Uroczyste
otwarcie oddziału, z udziałem marszałków pomorskich Mieczysława Struka oraz Pawła
Orłowskiego, dyrektor Pomorskiego Oddziału NFZ Elżbiety Rucińskiej-Kulesz, parlamentarzystów, przedstawicieli samorządów lokalnych oraz lekarzy, odbyło się 22 stycznia.
Na potrzeby Oddziału
Kardiochirurgii wybudowano od podstaw salę operacyjną o powierzchni 58,66
m kw., która bezpośrednio
przylega do dotychczasowej
bryły budynku, wyposażonej
m.in. w kolumnę anestezjologiczną, lampę operacyjną,
stół operacyjny, maszynę do
krążenia pozaustrojowego,
ECMO, tor wizyjny, aparat
do znieczulania ogólnego,
aparat do elektrochirurgii.
Przed salą operacyjną
znajdują się pomieszczenia:
przygotowania pacjenta i
lekarza oraz tzw. korytarz
brudny. W bezpośrednim
sąsiedztwie sali operacyjnej
znajduje się magazyn sprzętu i aparatury medycznej.
- W środkowej części oddziału znajduje się sala
wybudzeń na 8 stanowisk
intensywnej opieki medycznej o powierzchni blisko 115
m kw., która posiada dodatkowe wyizolowane 1 stanowisko opieki medycznej
(izolatka) o pow. 21 m², z wydzieloną częścią sanitarną
- mówi Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Zarządu
Szpitali Pomorskich. - Każde
z wymienionych stanowisk
wyposażone jest w kardiomonitor podłączony do centrali monitorującej funkcje
życiowe pacjenta, pompy infuzyjne, respirator. Oddział
wyposażony jest ponadto w
dwa wysokospecjalistyczne
echokardiografy. W części pooperacyjnej stoją nowe łóżka,
monitory, pompy infuzyjne,
aparat echo, defibrylatory,
stymulatory serca, itd.
Oddział funkcjonuje w
wejherowskim szpitalu od
października 2017 roku,
wykonując zabiegi w ramach
kontraktu na hospitalizację
- bypasy wieńcowe, choroby
osierdzia, nowotwory serca. Teraz kardiochirurgia w
Wejherowie zyskała nowe
pomieszczenia, wyposażone
w nowoczesny sprzęt.
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Tradycyjne przecięcie
wstęgi (u góry) oraz gratulacje przekazywane przez
przedstawicieli władz samorządowych Wejherowa
i powiatu (obok).

- W ciągu trzech miesięcy działalności wykonaliśmy
około 100 zabiegów - powiedział podczas otwarcia dr
n. med. Krzysztof Jarmoszewicz, ordynator Oddziału Kardiochirurgii Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie. - Oprócz tego wykonaliśmy 3 zabiegi poza
kontraktem, ratujące życie;
z zakresu procedur wysokospecjalistycznych.
Obecnie Oddział Kardiochirurgii stara się o kontrakt
na procedury wysokospecjalistyczne, co pozwoli poszerzyć działalność operacyjną
o zabiegi w krążeniu pozaustrojowym wad serca,
zabiegi skojarzone zastawkowo-wieńcowe, zabiegi w
chorobach aorty, zabiegi małoinwazyjne zastawek serca
i wiele innych. Zespół jest w
pełni przygotowany do takiej
działalności, dzięki nowej
inwestycji oddział jest przystosowany do tego typu zabiegów sprzętowo i lokalowo.

Fot. Anna Kuczmarska

Oddział Neurologii z Pododdziałem Udarowym w Szpitalu Specjalistycznym w
Wejherowie dołączył do placówek wyróżnionych przez międzynarodowy projekt Angels. Jego główną ideą jest poprawa jakości
opieki nad pacjentami z udarem mózgu. Za
osiągnięcia w tej dziedzinie Oddział Neurologii otrzymał platynowy certyfikat.
- Co roku na naszym oddziale hospitalizujemy ponad 500 chorych, zarówno
z udarem niedokrwiennym,
jak i krwotocznym. Od wielu
lat stosujemy dożylną trombolizę w leczeniu udarów
niedokrwiennych - mówi
dr n. med. Alicja Mączkowiak, ordynator Oddziału
Neurologii z Pododdziałem
Udarowym szpitala w Wejherowie. - Wdrożyliśmy wiele udoskonaleń w organizacji
pracy oraz infrastrukturze
samego oddziału, dzięki czemu z każdym rokiem poprawiamy wyniki leczenia.
W tym celu prowadzone
są szkolenia zespołów wyjazdowych pogotowia ratunkowego, personelu SOR w
szpitalu w Wejherowie i satelitarnych szpitalach w Pucku oraz Lęborku. Krokiem
milowym w usprawnieniu
postępowania z pacjentami
udarowymi było udostępnienie numeru „telefonu udarowego” - co pozwala na szybki
i bezpośredni kontakt z lekarzami i ratownikami pogotowia ratunkowego.

Dzięki temu w 2017 r.
Oddział Neurologii w Wejherowie osiągnął ponad
25-procentowy współczynnik ilości tromboliz do ilości wszystkich przypadków
udarów
niedokrwiennych
mózgu. Skrócił się też czas
od momentu przyjęcia pacjenta do szpitala do podania leku (Door to Needle).
90 procent pacjentów kwalifikujących się do leczenia
trombolitycznego otrzymuje
lek w czasie krótszym niż 60
minut. Każdy pacjent z udarem jest przynajmniej przez
24 godziny hospitalizowany i
monitorowany na sali Intensywnego Nadzoru Neurologicznego.
- Jesteśmy dumni, że
osiągnięcia naszego oddziału zostały wysoko ocenione
przez komitet naukowy Angels. To jeden z trzech ośrodków w Polsce, wyróżnionych
w pierwszej edycji przyznawania tej nagrody - mówi
Andrzej
Zieleniewski,
wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich, dyrektor
szpitala w Wejherowie.

Warsztaty o świadomym
macierzyństwie

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
Podczas otwarcia podkreślano, że powstanie drugiego
ośrodka kardiochirurgii jest
bardzo dobrą decyzją, po-

nieważ dwa oddziały zabezpieczają potrzeby pacjentów
z Pomorza, m.in. z powiatu
wejherowskiego i sąsiednich.

Szpitale Pomorskie Sp. z o.o. wraz z organizatorami projektu„Świadoma Mama” zapraszają kobiety w ciąży wraz z przyszłymi ojcami
na bezpłatne warsztaty, podczas których omówione zostaną tematy związane z przygotowaniem do porodu, m.in.: wykład „Poród od A do Z”, standardy okołoporodowe, porody fizjologiczne a
cięcia cesarskie, prawa kobiet w ciąży.
Panie w ciąży będą mogły uczestniczyć w sesji fotograficznej, czekają też atrakcyjne nagrody. Warsztaty zaplanowano 15 lutego w
godz. 14.00-17.00 w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie
(sala konferencyjna). Zapisy chętnych na: http://swiadomamama.
pl/warsztat/wejherowo-15-02-2018-w-godzinach-1400-1700warsztaty-dla-kobiet-w-ciazy/. Liczba miejsc ograniczona.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Nie tylko inwestycje drogowe

To już przesądzone - będą inwestycje

Jeszcze w tym roku w Wejherowie rozpocznie się budowa budynku komunalnego. Przygotowanie inwestycji związanych z budownictwem mieszkaniowym to jedno z wielu zadań, realizowanych
przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i jego współpracowników. Władze miasta zajmują się m.in. programami ekologicznymi
pomagającymi walczyć ze smogiem oraz inwestycjami drogowymi,
co mieszkańcy widzą na co dzień na ulicach.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zmodernizują infrastrukturę
kolejową na trasie kolejowej Gdynia-Wejherowo-Słupsk. W ramach inwestycji powstaną tunele pod torami kolejowymi w Wejherowie. Dokończenie Węzła Śmiechowo (Zryw) i budowa Węzła
Nanice jest przesądzona.

Kolej zbuduje tunele
Budownictwo,
ekologia i zdrowie w Wejherowie

Budownictwo
komunalne

Przypomnijmy, że podczas
sesji Rady Miasta 19 grudnia
2017 r., radni przyjęli uchwałę przygotowaną przez prezydenta, o wniesieniu działki
budowlanej do zasobów Wejherowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego,
przeznaczonej na budowę budynku komunalnego.
- Budynek komunalny z
79 mieszkaniami powstanie
przy ul. Łęgowskiego - informuje Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Będą to lokale o czynszach regulowanych przez
miasto, zasiedlane na podstawie decyzji prezydenta
miasta. Rozpoczęcie budowy
planowane jest w 2018 r.
Program realizowany jest
ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego, o które
mogą ubiegać się podmioty
mające już doświadczenie w
budownictwie
mieszkaniowym, takie jak Wejherowskie
Towarzystwo Budownictwa
Społecznego. Wstępnie sygnalizuje się samorządom otrzymanie przez miasto rządowej
dotacji na zabezpieczenie
wkładu własnego w budowę.
- Jesteśmy także zainteresowani programem Mieszkanie Plus, śledzimy prace
związane z wdrożeniem Narodowego Programu Mieszkaniowego, jednak miasto
nie posiada nieruchomości,
która na dzisiaj spełniałaby warunki tego programu wyjaśnia dodatkowo Beata
Rutkiewicz. - W przypadku stwierdzenia możliwości
podjęcia działań korzystnych dla mieszkańców Wejherowa, Urząd nie wyklucza
w przyszłości podjęcia dzia-

Pod koniec 2017 roku prezydent Krzysztof Hildebrandt
podpisał z właścicielami 52 posesji kolejne umowy na
dofinansowanie likwidacji pieców.

łań w celu przystąpienia do
programu Mieszkanie Plus.

Poprawa czystości
powietrza

Od kilku lat Urząd Miejski w Wejherowie zachęca mieszkańców do zmiany
ogrzewania na bardziej przyjazne środowisku i pokrywa
część poniesionych kosztów.
W Wejherowie funkcjonują
proekologiczne
programy,
które umożliwiają mieszkańcom uzyskanie dopłat na
modernizację lub wymianę
źródła ciepła na ekologiczne.
W listopadzie 2017 r.
prezydent Krzysztof Hildebrandt podpisał z właścicielami 52 posesji kolejne
umowy na dofinansowanie
likwidacji pieców. W tym
roku ekologiczne instalacje
zyska kilka kolejnych budynków komunalnych.
Należy podkreślić znaczny wzrost nakładów i zakresu działań w walce ze
smogiem. W ciągu kilku lat
w ramach różnych programów miasto wydatkowało prawie 2 mln zł. Dzięki
temu oraz zaangażowaniu

mieszkańców zlikwidowano
ponad 200 starych kopcących pieców, zastępując je
ekologicznym ogrzewaniem.
W budżecie miasta na 2018
r., na działania związane z
walką ze smogiem przeznaczono aż 1,4 mln zł. Działania w tym zakresie obejmą
już kilkadziesiąt nieruchomości. Władze miasta reagują na znaczny wzrost
zainteresowania mieszkańców wymianą pieców i opinie
wejherowian w tej sprawie.
- To kolejny z programów,
które wdrażamy od kilku lat
w Wejherowie - mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Mieszkańcy mogą
pozyskać realne fundusze na
wymianę ogrzewania. Chodzi właśnie o wymianę starych pieców na ekologiczne
źródła ciepła takie jak sieć
OPEC, ogrzewanie gazowe
albo inne urządzenia nieemisyjne.
Zanieczyszczone powietrze szkodzi zdrowiu, jest
przyczyną ciężkich chorób, w
tym nowotworowych i zatruwa środowisko naturalne.

19 stycznia br. w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim podpisano z
wykonawcami umowy na
opracowanie dokumentacji
projektowej na inwestycję,
obejmującą m.in. dobudowę
ok. 112 km nowych torów
z Gdyni do Słupska. W podpisaniu umowy uczestniczył
wiceminister infrastruktury
Kazimierz Smoliński.
W ramach inwestycji powstaną dwa dodatkowe tory
dla ruchu przede wszystkim
pociągów SKM na odcinku
Rumia - Wejherowo. Zostaną zmodernizowane istniejące i wybudowane nowe
stacje i przystanki oraz cała infrastruktura, taka jak
mosty, wiadukty i przepusty
pod torami. Roboty budowlane zaplanowano na lata
2020-2023. Cała inwestycja w Krajowym Programie
Kolejowym oszacowana jest
na 2 mld zł. Finansowanie
przewidziano z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
To znakomita informacja dla wejherowian! Inwestycja nie tylko znacznie
poprawi dojazd pociągami
SKM i PKP z Wejherowa
do Trójmiasta, ale na mocy
porozumienia, które prezydent Krzysztof Hildebrandt
po długich i trudnych negocjacjach podpisał z PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.,
kolej wybuduje dwa tunele

Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt
- Od wielu lat zabiegałem o inwestycje PKP. Mieszkańcy Wejherowa odniosą z
nich dużo korzyści, gdyż nie
tylko poprawi się komunikacja kolejowa z Trójmiastem,
ale też kolej zaangażuje się
w budowę naszych węzłów
komunikacyjnych Śmiechowo (Zryw) i Nanice. Podpisaliśmy - jako pierwsi na
Pomorzu - porozumienie z
koleją w tej sprawie. Były to
żmudne i trudne negocjacje,
ale dopięliśmy swego. Porozumienie daje realną perspektywę wykonania tych
inwestycji, gdyż kolej posiada odpowiednie środki.
Przede mną jeszcze dużo
pracy, gdyż należy zapewnić finansowanie pozostałej
części tych węzłów drogowych i wykonać skomplikopod torami kolejowymi dla
ruchu samochodów. PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.
zmodernizują infrastrukturę kolejową na trasie kolejowej
Gdynia-Wejherowo
Słupsk. W ramach inwe-

wane roboty budowlane.
To ogromnie trudne z
uwagi na skalę inwestycji i
znaczne koszty, ale chcę te zadania dokończyć w przyszłej
kadencji 2018-2023. Wiem jak
to zrobić, mam doświadczenie i zespół bardzo dobrych
współpracowników.
stycji powstaną tunele pod
torami kolejowymi w Wejherowie, na Węźle Śmiechowo (Zryw) i Węźle Nanice.
Dokończenie Węzła Śmiechowo i budowa Węzła Nanice są przesądzone.

Więcej na:
www.gdansk.uw.gov.pl/urzad/aktualnosci/item/2835pomorskie-inwestycje-na-kolei-za-2-mld-zlotych

Włodek Pawlik zagra w Wejherowie
Jedyny w historii polskiego jazzu laureat nagrody Grammy zawita już 2 lutego do
Wejherowa. To Włodek Pawlik - wszechstronny pianista i kompozytor, jazzman koncertujący na całym świecie, zdobywca wielu nagród, lider zespołu Włodek Pawlik Trio.
Podczas koncertu w Filharmonii Kaszubskiej artysta zaprezentuje utwory z albumu America. Kompozycje jazzowe wykonywane na najwyższym poziomie, zostaną wzbogacone o motywy z filmu „Wrony” i „Rewers” oraz transkrypcje utworów Paderewskiego i Chopina. Nieczęsto zdarza się okazja, aby
usłyszeć na żywo światowej klasy muzyka.
Szczegóły na stronie: www.wck.org.pl
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AKTUALNOŚCI
O wyborach samorządowych i w strukturach partii

Sesja Rady Miasta

Konferencja PiS w Wejherowie Budżet miasta
Na konferencji prasowej w wejherowskim biurze poselskim Prawa i Sprawiedliwości,
przedstawiciele tej partii poinformowali o zmianach w kodeksie wyborczym w związku z
tegorocznymi wyborami samorządowymi. Mówili także o wyborach w lokalnych strukturach PiS w powiecie wejherowskim.
- Wybory lokalne odbyły
się w czterech spośród pięciu
komitetów PiS w powiecie
wejherowskim - powiedział
Janusz Śniadek, prezes
Pomorskiego Zarządu Okręgowego PiS. - Powołano Zarząd Powiatowy, którego
przewodniczącym
został
Witold Reclaf. Przewodniczącą Komitetu Terenowego Reda została Violetta
Mackiewicz-Sasiak, a Komitetu Terenowego Rumia
- Witold Reclaf. W Komitecie Terenowym Szemud na
przewodniczącego wybrano
Janusza Jankowskiego,
a w Komitecie Terenowym
Wejherowo - Wojciecha
Rybakowskiego. W Komitecie Terenowymi Linia
pełnomocnikiem przewodniczącego jest Andrzej Kowalewski.
Poseł Marcin Horała,
szef Pomorskiego Zarządu
Samorządowego, poinformował o zmianach w Kodeksie
Wyborczym, zapewniając,
że zmiany następują z zachowaniem poziomu praw
obywatelskich. Są one bardzo istotne dla całego kraju,
także dla Wejherowa.
- W gminach liczących
powyżej 20 tysięcy mieszkańców została przywrócona proporcjonalna ordynacja
wyborcza, tak jak to było
wcześniej. Zawsze uważaliśmy, że zwłaszcza w takich

oraz budżet
obywatelski

Zmiany w budżecie miasta na 2018 rok
oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także zmiany porządkowe w uchwale dotyczącej wejherowskiego budżetu
obywatelskiego były tematami ostatniej,
styczniowej Nadzwyczajnej Sesji Rady
Miasta Wejherowa.

Tuż po konferencji członkowie PiS w powiecie wejherowskim oraz ich goście wzięli
udział w spotkaniu noworcznym w Pałacu Przebendowskich. Fot. Zygmunt Pałasz

miastach eksperyment z jednomandatowymi okręgami
wyborczymi jest nieudany
- stwierdził Marcin Horała.
- Następuje także ograniczenie liczby kadencji samorządowców do dwóch, ale licząc
dopiero od tej najbliższej,
nad czym osobiście ubolewam. W kolejnej kadencji
samorządu zwiększy się rola
i uprawnienia radnych i rad
miast, gmin oraz powiatów.
Poseł Dorota Arciszewka-Mielewczyk, przewod-

nicząca sejmowej Komisji
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przypomniała o niedawnej wygranej
kandydata PiS w wyborach
na wójta w gminie Krokowa.
- Bardzo nas to cieszy,
ale nie zwalnia z obowiązku dalszego przekonywania
obywateli żeby nie głosowali na Platformę Obywatelską - powiedziała Dorota
Arciszewka-Mielewczyk. Będziemy wspierać wszystkich naszych kandydatów.

Jesteśmy drużyną nie
tylko w parlamencie, ale
również w terenie.
Po oficjalnym spotkaniu w siedzibie PiS na pl.
Jakuba Wejhera, członkowie partii i ich goście udali
się do Pałacu Przebendowskich na coroczne tradycyjne spotkanie opłatkowe.
Zarówno konferencję, jak
tę uroczystość prowadził
Witold Reclaf, wicestarosta
wejherowski i szef PiS w powiecie.
AK.

Radni przyjęli zmiany w uchwale, dotyczącej
budżetu
obywatelskiego
Wejherowa. Zmiana jest
wynikiem analizy uchwały
pod kątem kontroli przeprowadzonej w Wejherowie przez Najwyższą Izbę
Kontroli w 2017 r. Dotyczyła ona funkcjonowania
budżetu obywatelskiego w
wybranych miastach województwa pomorskiego.
Jak wyjaśniła podczas
sesji Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa, zmiany porządkowe polegają na wykreśleniu
z regulaminu budżetu obywatelskiego konieczności
wpisywania numeru PESEL, przez głosujących na
projekty mieszkańców (pozostawiono tylko rok urodzenia). Kolejna zmiana
dotyczy umieszczenia formularza
zgłoszeniowego
- propozycji projektu do budżetu obywatelskiego, jako
załącznika do uchwały.

Rywalizowały chóry

Archiwalne
wydania
„Pulsu
Wejherowa”
są dostępne
w internecie:

W 3 edycji Konkursu Chóralnego Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”, który odbył się w Filharmonii Kaszubskiej, zwyciężyły:
chór Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. F. Chopina w Wejherowie w kategorii chórów dziecięcych oraz Wejherowski Chór Mieszany
„Camerata Musicale” w kategorii chórów dorosłych.
Do finału przystąpiło
dziewięć chórów z Redy, Rumi i Wejherowa.
Chór Państwowej Szkoły
Muzycznej Wejherowie pod
dyrekcją Ewy Rocławskiej
otrzymał nagrodę w wysoko-
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ści 1 500 zł, a Chór Mieszany
„Camerata Musicale” pod dyrekcją Aleksandry Janus
został uhonorowany nagrodą
w wysokości 2 000 zł.
Wszystkie chóry i zespoły,
które zakwalifikowały się do

finału otrzymały nagrody finansowe w wysokości 500 zł.
Festiwal był okazją do nawiązania kontaktów między
zespołami oraz do wymiany
doświadczeń i promocji śpiewu chóralnego.

Wcześniej formularz był
załącznikiem do zarządzenia Prezydenta Miasta. W
regulaminie pozostał zapis
dotyczący wieku głosujących mieszkańców. Wzorem
ubiegłych lat, głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa, który
ukończył 16 lat.
Na tej samej sesji Rady
Miasta dokonano zmian w
budżecie miasta na 2018
rok i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Konieczne
zmiany są związane z rozstrzygnięciem przetargu na
kolejne roboty budowlane
na Węźle Wejherowo (Kwiatowa). W wyniku przetargu uzyskano oszczędność
w stosunku do wartości
przyjętej pierwotnie do budżetu, zmiany polegały na
zmniejszeniu kwot na realizację zadania w budżecie i
WPF, w tym wartości dotacji unijnej, która wyliczana jest jako stały procent od
wartości inwestycji.

Wręczanie nagród najlepszym chórom MTK.
Fot. Urząd Miejski
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AKTUALNOŚCI
Powstaje Książnica prof. Gerarda Labudy

Samorządowcy
na budowie

Trwa budowa Książnicy, w której swoje miejsce znajdą zbiory
wybitnego kaszubskiego historyka prof. Gerarda Labudy. Na budowę samorząd Powiatu Wejherowskiego pozyskał unijną dotację
i pieniądze z Ministerstwa Kultury, resztę stanowi wkład własny.
Sportowcy, związani z powiatem wejherowskim spotkali się podczas promocji książki w pięknych wnętrzach Pałacu Przebendowskich w Wejherowie.

Sportowcy w jednej książce

O sukcesach, medalach
i satysfakcji
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbyła się promocja książki zatytułowanej „Wejher Sports-Limited
Edition-Dlaczego Sport?”, poświęconej zawodnikom.

Od lewej: marszałek pomorski Mieczysław Struk, członek Zarządu Powiatu
Jacek Thiel, starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius oraz dyrektor
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie - Tomasz Fopke.
Postępom na placu budowy przyglądała się starosta wejherowski Gabriela
Lisius i marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk.
- Nie ukrywam, że bardzo nam zależało, żeby ten
ogromny zbiór rękopisów,
dzieł i publikacji, które zebrał przez całe swoje życie
Gerard Labuda, człowiek
tak silnie związany z Ziemią Wejherowską, był w
należyty sposób przechowywany - tłumaczy marszałek Struk. - Budynek będzie
swego rodzaju izbą pamięci
o profesorze, w Książnicy
znajdą się także pamiątki
związane z życiem profesora. Obiekt ma uzupełnić
ofertę turystyczną Powiatu
Wejherowskiego.
- To będzie bardzo ciekawe miejsce do spędzania
w nim czasu, nie tylko dla
mieszkańców naszego regionu, ale przede wszyst-

To publikacja, która składa się z 36 artykułów o wyjątkowych
sportowcach,
związanych z powiatem wejherowskim. Powstała dzięki inicjatywie Aleksandra
Lewandowskiego i Bartłomieja Woźniaka.
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-

-Pomorskiej w Wejherowie
odbyła się promocja książki „Wejher Sports-Limited
Edition-Dlaczego Sport?”.
W
książce
ukazano sylwetki sportowców,
reprezentujących
różne dyscypliny i odnoszących sukcesy na boiskach,
ringach, na parkietach,

bieżniach i na matach. Zaprezentowano także zdjęcia wybitnych zawodników
oraz wywiady, które mają
zachęcić młodzież i dorosłych do uprawiania sportu.
Honorowym patronatem
publikację objęła starosta
powiatu
wejherowskiego,
Gabriela Lisius.

OGŁOSZENIE

W Muzeum

Dwa
konkursy

kim turystów, którzy co
roku odwiedzają nasz powiat - informuje starosta
Gabriela Lisius. - Dziś publikacje i zbiory profesora znajdują się w różnych
miejscach, a dzięki budowie
książnicy zostaną uporządkowane i umieszczone w
jednym miejscu.

Otwarcie nowej placówki
muzealnej, podlegającej Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
planowane jest jesienią tego roku. Obiekt jest efektem
adaptacji i modernizacji budynku, wchodzącego w skład
zabudowań Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków.

Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
ogłasza V Ogólnopolski
Konkurs Kompozytorski
na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku kaszubskim.
Ta sama placówka proponuje udział w XIX Ogólnopolskim
Konkursie
Literackim im. Jana
Drzeżdżona.
Opowiadanie lub esej,
utwór poetycki albo utwor
sceniczny - wszystkie w języku kaszubskim należy przesłać do 1 sierpnia br.
Szczegóły w Muzeum.

Gmina Miasta Wejherowa zrealizowała zadanie pn. „Stworzenie przestrzeni kulturalno-edukacyjnej wokół zabytkowego młyna
wodnego z końca XIX wieku” w ramach
Programu „Infrastruktura Kultury”.
Celem tego programu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności
kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę
infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
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WYDARZENIA
Regionalna Izba Przedsiębiorców „Norda”

Istnieje od 20 lat

Regionalna Izba Przedsiębiorców NORDA działa od 20 lat. Z okazji jubileuszu w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbyła się
uroczystość, podczas której przedstawiciele Izby odbierali gratulacje. „Norda” otrzymała medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” przyznany przez Radę Powiatu Wejherowskiego oraz
„Medal Róży” od prezydenta Wejherowa.
Regionalna Izba Przedsiębiorców „Norda” jest aktywną organizacją gospodarczą,
która podejmuje wiele inicjatyw, związanych z rozwojem
i promocją gospodarczą powiatu wejherowskiego.
Prezes tej instytucji, Jacek Pomieczyński oraz
wiceprezes Leszek Glaza
powitali gości jubileuszowej gali i przypomnieli, że
Regionalna Izba Przedsiębiorców „Norda” powstała w listopadzie 1997 roku
(wówczas jako Izba Przemysłowo-Handlowa).
Podczas jubileuszowego
spotkania zaprezentowano
blok artystyczny przeplatany pokazem zdjęć z minionego 20-lecia.
W części oficjalnej członkowie Zarządu Izby wręczyli
Dyplomy Granitowego Stolema zasłużonym przedsiębiorcom i samorządowcom.
Otrzymali je Jan Naskręt
(PPHU Textel) i Roman
Grzenkowicz
(Almares)
oraz starosta wejherowski Gabriela Lisius i prezydent miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.

Powiatowy Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
Gratulacje prezesowi Jackowi Pomieczyńskiemu składali przedstawiciele władz miasta Wejherowa, przekazując też w imieniu prezydenta Krzysztofa Hildebrandta zaszczytny „Medal Róży”.

Regionalna Izba Przedsiębiorców „Norda” jest największą organizacją gospodarczą w regionie, zrzeszającą 65
podmiotów prowadzących działalność w zakresie produkcji, handlu i usług. Firmy te zatrudniają łącznie blisko 3,5
tys. pracowników.
RIP „Norda” służy wsparciem w tworzeniu jak najlepszych
warunków w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w regionie.
Pełni także rolę animatora i propagatora lokalnych przedsięwzięć, promując szeroko rozumianą przedsiębiorczość i szkolnictwo zawodowe w powiecie wejherowskiego. Izba chętnie
wspiera lokalne inicjatywy społeczne, kulturalne, edukacyjne
i sportowe.

Starosta Gabriela Lisius w towarzystwie przewodniczącego Rady
Powiatu Wejherowskiego Ryszarda Czarneckiego i członka Zarządu Jacka Thiela przekazała prezesowi RIP Jackowi Pomieczyńskiemu Medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”.

6

Kostkowo wygrało

Pięć Kół Gospodyń Wiejskich rywalizowało w XIX Powiatowym
Turnieju, który odbył się 20 stycznia w Gniewinie. Panie prezentowały nie tylko umiejętności kulinarne, ale też talenty artystyczne. Wszystkie koła otrzymały nagrody, ale najważniejszą nagrodę
Grand Prix zdobyły gospodynie z Kostkowa w gminie Gniewino.
- Wszystkie występy były na wysokim poziomie.
Jury było pod ogromnym
wrażeniem. Panie pokazały
dystans do siebie i poczucie
humoru - powiedział jeden z
członków jury Jacek Thiel,
reprezentujący Zarząd Powiatu Wejherowskiego.
Zgodnie z decyzją jurorów
w konkurencji dekoracyjnej zwyciężyło KGW Sasino
(gmina Choczewo), w edukacyjnej - KGW Głazica (gmina Szemud), a w modowej
- KGW Luzino. Konkurencję wokalną wygrało KGW
Kostkowo, a taneczną - KGW
Kaczkowo (gmina Łęczyce).
Najważniejsza nagroda
Grand Prix, powędrowała
do Koła Gospodyń Wiejskich
Kostkowo, które będzie reprezentowało powiat wejherowski w wojewódzkim
turnieju w Żukowie.
- W przyszłym roku czeka nas jubileuszowy, bo 20.
powiatowy turniej, dlatego
będzie to wyjątkowa dwudniowa impreza - zapowiedziała Gabriela Lisius,
starosta wejherowski.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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POMAGANIE
VI Charytatywne Kolędowanie „Festiwal Serc” po raz szósty

Wspaniałe koncerty i hojni słuchacze
W kościele pw. Chrystusa Króla i bł. siostry Alicji Kotowskiej w Wejherowie przez całą niedzielę podczas mszy św. śpiewały chóry z
powiatu wejherowskiego, a wieczorem wystąpił znakomity zespół Trebunie-Tutki. Wszystko to w ramach VI Festiwalu Serc, zorganizowanego przez Caritas przy wspomnianej parafii i Jacka Drewę, przy współpracy z Wejherowskim Centrum Kultury i Muzuem PiMPK.
Podczas tegorocznej edycji Festiwalu, a także podczas licytacji po wieczornym
koncercie zbierano pieniądza dla 30-letniej Małgorzaty Talagi, która ma
niedowłady czterokończynowe, jest niewidoma i choruje na padaczkę lekoodporną.
Pani Małgosia potrzebuje wózka specjalistycznego
do codziennego stosowania
oraz przenośnej toaletki,
a także bardzo ważnej codziennej rehabilitacji.
Uczestnicy akcji okazali
się wrażliwi i hojni. W zamian za to wysłuchali pięknej muzyki chóralnej, a „na
deser” góralskich pieśni (w
tym kolęd) w wykonaniu
zespołu Trebunie-Tutki.
Górali przywitał kaszubski zespół Koła Gospodyń
Wiejskich z Bolszewa (na
zdjęciu obok) oraz Jacek
Drewa i Marcin Drewa.
Charytatywne kolędowanie zaszczycił obecnością ks.
biskup Zbigniew Zieliński
(na zdjęciu obok). Obecni byli posłowie i samorządowcy z
miasta oraz powiatu, a także gospodarz świątyni - ks.
dziekan Daniel Nowak.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Na zakończenie odbyła
się charytatywna licytacja
koszulek i innych gadżetów,
podarowanych przez sportowców oraz kluby sportowe.
Wszystkie
przedmioty
znalazły hojnych nabywców,
w tym znanych sportowców
i działaczy sportowych w
Wejherowie, którzy wsparli
piękną akcję. Licytację prowadził organizator imprezy
- Jacek Drewa.

Podczas festiwalu zebrano 13 tys. zł,
w tym podczas licytacji uzyskano
prawie 4 tys. zł

Wielka Orkiestra bije rekordy
W wielu gminach i miejscowości powiatu wejherowskiego 14 stycznia zagrała Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy. W Wejherowie zebrano w tym roku rekordową kwotę 93
271 złotych. To o prawie 20 tys. złotych więcej niż w ubiegłym roku.
W Wejherowskim Centrum Kultury przygotowano
bogaty program artystyczny.
Na scenie wystąpili tancerze
Studia Tańca „Rytm - Dance” oraz Klubu Tanecznego
„Świat Tańca”. Były również
występy grupy choreograficznej pod kierunkiem Elż-

biety Czeszejko oraz koncert
zespołu Bratoteka.
Wokół budynku Filharmonii grupa ASG 10th
Shadows rozlokowała obóz
zimowy, a w holu zorganizowano stanowisko masażystów oraz wolontariuszy ze
Szkoły Społecznej.

- Dziękujemy wszystkim
wolontariuszom, ich rodzicom i opiekunom, obsłudze
sztabu, wszystkim wykonawcom, obsłudze technicznej, instytucjom i służbom
- mówi Sebastian Niewola,
koordynator sztabu WOŚP
przy Wejherowskim Cen-

trum Kultury. - Jesteśmy
wdzięczni wszystkim ofiarodawcom dzięki mogły się odbyć licytacje.
Środki zebrane podczas
26. Finału WOŚP będą
przeznaczone na wyrównanie szans w leczeniu noworodków.

Chwila odpoczynku w parku. 14 stycznia wolontariusze
Fot. Zygmunt Pałasz
WOŚP mieli pracowity dzień.
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KULTURA, EDUKACJA
Noworoczne spotkanie w bibliotece

Ciekawa oferta na 2018 rok
nie tylko dla najmłodszych
O współpracy w zakresie rozwoju czytelnictwa i kultury rozmawiano w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie podczas spotkania noworocznego z przedstawicielami
szkół z Wejherowa i okolic. Dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz podkreśliła, że jest to
pierwsze takie spotkanie z inicjatywy bibliotekarzy, którzy chcieli podziękować nauczycielom za współpracę i poinformować o planach placówki na 2018 rok.
- Nasza praca nie miałaby sensu, gdyby nie miała odbiorców, a są nimi w
znacznej mierze dzieci. Zadowolenie
najmłodszych
dodaje nam sił i zapału do
pracy - powiedziała Danuta
Balcerowicz, dziękując dyrektorom szkół i przedszkoli za aktywną współpracę z
biblioteką.
Dyrektor biblioteki wręczyła
przedstawicielom
placówek oświatowych pisemne podziękowania, a
do dalszej współpracy z
miejską placówka zachęcał
nauczycieli zastępca prezy-

denta Wejherowa.
- Biblioteka jest miejscem bardzo ciekawych
imprez i spotkań, które
przyczyniają się do rozwoju
czytelnictwa i kultury - mówił zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.
- Chciałbym serdecznie podziękować pani dyrektor
i wszystkim pracownikom
Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jednocześnie zachęcam do organizowania
kolejnych imprez w tym wyjątkowym roku ze względu
na obchody 100-lecia Niepodległości Polski.

Fot. Urząd Miejski

Uroczyste spotkanie WUTW

Dziękowali
za wsparcie

Słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku YMCA spotkali się na tradycyjnym spotkaniu noworocznym, na którym gościli przedstawiciele władz miasta i
powiatu oraz różnych instytucji.
Fot. Urząd Miejski
O przedsięwzięciach biblioteki w 2018 roku poinformowała zebranych Ewelina
Magdziarczyk-Plebanek,
zapraszając szkoły i przedszkola do udziału w organizowanych imprezach i
projektach, takich jak „Z
książką na start”.
Podczas spotkania odbyła się promocja wydawnictwa „Powiew Weny 2017”,
zawierającego wiersze i
opowiadania wyróżnione w
XII edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego.

Prezentacji wyróżnionych
utworów, które znalazły
się w tym tomiku dokonał
Henryk Połchowski z
Urzędu Miejskiego, redaktor publikacji.
W części artystycznej
wystąpili uczniowie Szkoły Podstawowej nr 6 w
Wejherowie: chór szkolny „Euforia” prowadzony
przez Joannę Rompza,
zespół fletowy oraz grupa artystyczna „Fuzja” pod
kierunkiem
Aleksandry
Ucińskiej-Makowskiej.

Seniorzy podziękowali gościom za wsparcie i współpracę.
- Bez tak wielkiej życzliwości i wsparcia jakich doznajemy
od władz samorządowych, zwłaszcza od Urzędu Miejskiego
w Wejherowie oraz Starostwa Powiatowego, nie moglibyśmy
się rozwijać. Wasza pomoc jest dla nas bezcenna - powiedziała Krystyna Laskowska, koordynator WUTW.
Uczestnicy spotkania wzmocnili te podziękowania gorącymi oklaskami.
Krystyna Laskowska poinformowała, że zajęcia i wykłady na Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku prowadzi 52 wolontariuszy, którzy bezinteresownie poświęcają
swój czas. Koordynator odczytała nazwiska wszystkich wykładowców-wolontariuszy, wśród których są m.in. samorządowcy - dr Gabriela Lisius i dr Bogusław Suwara.
Wykładowcy otrzymali podziękowanie od Rady Uczelni w
postaci notatników-kalendarzy wydanych przez WUTW.
W części artystycznej z programem kabaretowym „On i
Ona na przestrzeni dziejów” (scenariusz i reżyseria Kinga
Krajkowska) wystąpiła grupa teatralna „Srebrna Nitka”.

Nowe technologie od przedszkola

Kodowanie na dywanie
W Społecznej Szkole w Wejherowie duży nacisk kładzie się na rozwój technologii informatycznej. Zajęcia komputerowe prowadzone są od najmłodszych klas, również z dziećmi z oddziałów
przedszkolnych. W tym roku szkolnym uczniowie oddziału przedszkolnego i klas I-III rozpoczęli
przygodę z programowaniem.
Zaczęło się od kodowania na dywanie - atrakcyjnych zajęć rozwijających
myślenie logiczne, spostrzegawczość, kompetencje matematyczne, przyrodnicze,
polonistyczne. Od niedawna
dzieci rozpoczęły programowanie z Ozobotami - małymi,
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inteligentnymi robotami. Za
pomocą kolorowych kodów
dzieci programują zadania,
które wykonuje robot.
Kolejna nowinka technologiczna, ucząca programowania, to Photon - pierwszy
na świecie interaktywny robot, który „rozwija się razem

z dzieckiem”. Poprzez zabawę i rywalizację pomaga
najmłodszym nauczyć się logicznego myślenia, podstaw
programowania i innych
umiejętności. Photon posiada sensory, które pozwalają
mu widzieć, słyszeć, odczuwać dotyk, mierzyć odległość

i nie tylko. Został zaprojektowany dla dzieci w wieku
6-12 lat. Stawianie pierwszych kroków w świecie programowania, poznawanie
nowinek technologicznych
to radość zarówno dla dzieci
jak i nauczycieli.
Lucyna Pocobiej

Takie zajęcia są nie tylko rozwijające i edukacyjne, ale
też atrakcyjne dla dzieci.

redakcja@pulswejherowa.pl
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EDUKACJA
W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Nowoczesna pracownia energetyki
Dzięki udziałowi w projekcie „Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego
przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej - etap drugi” w ZSP nr 2
w Wejherowie w grudniu ub.r. powstała pracownia energetyki jądrowej. Przedsięwzięcie
zostało dofinansowane z Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych, z którego
już po raz drugi korzysta samorząd powiatu wejherowskiego.
Dzięki nowej pracowni
przed uczniami „Elektryka”
otwierają się przed nowe
możliwości, takie jak organizacja wideokonferencji i
wykładów on-line. Udostępnią je młodzieży pracownicy

Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Państwowej Agencji Atomistyki,
Ministerstwa Energii czy
zaprzyjaźnieni profesorowie
wyższych uczelni, z którymi
współpracuje szkoła w Wej-

herowie. Nowa pracownia
umożliwia także projekcję
filmów i prezentowanie multimedialno-dydaktycznych
prac uczniów i nauczycieli
w najlepszej jakości obrazu
i dźwięku.

Jednym z najciekawszych
obiektów stałych jest makieta elektrowni jądrowej
w całości wykonana przez
uczniów „Elektryka”, której
elementy zostały wydrukowane na drukarce 3D.

W ramach projektu Erasmus+

Szkolenie i zwiedzanie
w niemieckim Dreźnie
20 uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychnr 2 w Wejherowie
uczestniczyło w międzynarodowym projekcie Erasmus +. Uczniowie
o specjalizacji technik elektryk uczestniczyli w dwutygodniowym
szkoleniu w niemieckim centrum WBS Training AG w Dreźnie. Tematem zajęć były alternatywne i odnawialne źródła energii.
Szkolenie, w którym
wzięła udział młodzież ZSP
nr 2 w Wejherowie, jest organizowane w ramach programu Leonardo da Vinci.
Podczas dwóch tygodni
uczniowie wejherowskiego
„Elektryka”
uczestniczyli
w wykładach oraz zajęciach
warsztatowych w języku
angielskim, poświęconych
energii odnawialnej: wiatrowej, słonecznej, wodnej
i geotermicznej. W części
praktycznej młodzież miała
okazję nie tylko zgłębić wiedzę na temat budowy, funkcji oraz procesu produkcji
ogniw fotowoltaicznych i
paneli słonecznych, ale też
przeprowadzić doświadczenia na ogniwach i modułach.
W ramach edukacyjnych
i interaktywnych wyjazdów,
uczniowie zwiedzili elektrownie wodne, stację pomp,
oczyszczalnię wody, muzeum
energii Drewag, muzeum
Zbiorów Technicznych oraz
drezdeńskie laboratorium
Uniwersytetu Technicznego i Niemieckiego centrum
Lotnicwa i Kosmonautyki

Festiwal Tańca Nowoczesnego w Łebie

Świat Tańca z medalami
W Łebie odbył się XII Festiwal Tańca Nowoczesnego, z którego
Klub Taneczny „Świat Tańca” z Wejherowa prowadzony przez Joannę i Jacka Bernaśkiewiczów przywiózł 7 złotych, 2 srebrne i 4
brązowe medale w kategoriach hip-hop.

Oprócz nauki był czas na zwiedzanie ciekawych miejsc.

(DRL). Wszystko to dostarczyło uczniom wiele niezapomnianych wrażeń.
Oszczędzanie energii i
jej samodzielne wytwarzanie było tematem końcowej
części szkolenia. Uczniowie,
pracując w zespołach, mieli
wykonać projekt własnego
systemu fotowoltaicznego,
wykorzystującego koncepcję
domu nisko-energetycznego.
Obok szkolenia zawodowego uczniowie uczestniczyli w bogatym programie

kulturalnym.
zwiedzając
m.in. Drezno i Berlin, fabrykę Volkswagena, Muzeum
Wojskowo-Historyczne
w
Dreźnie, Muzeum Transportu i niemiecki Zwinger.
Możliwość
uczestniczenia w projekcie Erasmus+,
pozytywna ocena prac projektowych uczniów, zdobyte umiejętności i uzyskane
certyfikaty zwiększyły kompetencje zawodowe uczniów,
a także zmotywowały ich do
dalszej nauki.

- Bardzo nas cieszy dobry
początek roku, ale pracujemy już nad nowymi pomysłami. Najważniejsze, że na
turnieju była świetna zabawa i możliwość kontaktu z
tancerzami z Polski - mówi
Joanna Bernaśkiwicz. Wszystkim rodzicom oraz
sympatykom Świata Tańca
dziękujemy za wspaniały doping w Łebie, który nas bardzo uskrzydlał.
W turnieju zadebiutował
najmłodszy zespół „Świata
Tańca” – Laleczki (5-7 latki), który wzbudził aplauz
widowni.
Oto
wyniki
tancerzy
„Świata Tańca” w Łebie:
Formacje do lat 8: pierwsze

miejsce - Świat Tańca mini.
Formacje do lat 11: pierwsze miejsce - Świat Tańca
children, czwarte miejsce Świat Tańca kids.
Formacje powyżej 12 lat:
pierwsze miejsce - Świat
Tańca juniors1, piąte miejsce - Świat Tańca juniors.
Solo debiuty do lat 8:
pierwsze miejsce - Julia
Chuchla, trzecie miejsce Nikola Klawikowska.
Solo do lat 8: trzecie miejsce - Hanna Bolda, czwarte
miejsce - Justyna Urbaniak,
półfinał - Zosia Żmich.
Solo do lat11: pierwsze
miejsce - Natalia Kobiela,
drugie miejsce - Dobrusia
Laskiewicz, czwarte miej-

sce - Martyna Nowogrodzka, półfinał - Michelle Roda,
Marcin Kiel.
Debiuty do lat11: piąte
miejsce - Weronika Skurtys.
Solo 12-15 lat: drugie
miejsce - Cezary Doering,
czwarte miejsce - Olivier
Przytocki, półfinał - Paulina
Czapp.
Solo debiuty 12-15 lat:
pierwsze miejsce - Julia
Szmigielska, piąte miejsce Adam Formella.
Solo popping open: pierwsze miejsce - Kacper Domachowski, trzecie miejsce
- Oskar Domachowski.
Duety 12-15 lat: trzecie
miejsce - Paulina Wikar i
Zuzanna Plichta.
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KOMUNIKATY I PORADY
ZUS informuje

Urząd Skarbowy informuje

Do końca grudnia przybyło w Pomorskiem ok. 23 tys. emerytów.
Tyle bowiem decyzji w związku z powrotem do wieku emerytalnego 60/65 wydały oddziały ZUS w Gdańsku i Słupsku. Decyzje o wypłacie świadczenia otrzymało więcej kobiet - 56 proc. Przeciętna
emerytura wyniosła w przypadku kobiet 1 tys. 570 zł, a w przypadku mężczyzn 2 tys. 738 zł. Jaki jest wzór na emeryturę?

Emeryt uzyskujący przychody wyłącznie z emerytury, pobierający świadczenia z ZUS (KRUS), który otrzymał od takiego płatnika
rozliczenie PIT-40A, nie ma obowiązku złożenia rocznego zeznania
podatkowego PIT-37 z tytułu tych dochodów i może rozliczyć go
ZUS (KRUS). Wówczas tak dokonane rozliczenie traktuje się jak
zeznanie podatkowe.

ZUS przyzna emeryturę,
każdemu, kto ukończy powszechny wiek emerytalny
(60 lat dla kobiet i 65 lat dla
mężczyzn) i opłacił składki z
tytułu ubezpieczenia społecznego przynajmniej za 1 dzień.
Emerytura będzie przyznana
od miesiąca, w którym złożono wniosek, ale nie wcześniej
niż od dnia osiągniecia wieku
emerytalnego.
Należna emerytura to
równowartość kwoty będącej wynikiem podzielenia
podstawy jej obliczenia przez
średnie dalsze trwanie życia
dla osób w wieku w jakim
przechodzą na emeryturę.
Podstawa
obliczenia
emerytury to kwota zwaloryzowanych składek na
ubezpieczenie emerytalne
zapisanych na indywidualnym koncie ubezpieczonego
ZUS oraz zwaloryzowanego
kapitału początkowego, czyli odtworzonej historii emerytalnej sprzed 1999 r.
Waloryzacja
składek
przysługuje
nam,
jeże-

W ubiegłym roku, grupa
emerytów (rencistów) składających w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie zeznania
podatkowe PIT-37 za 2016 r.
stanowiła aż 21,3% wszystkich, którzy złożyli zeznania
PIT-37 za 2016 rok.
Czy w każdym przypadku
było to konieczne?
Kiedy niezbędne jest złożenie zeznania podatkowego
przez emeryta (rencistę)?
Emeryt (rencista) ma
obowiązek złożenia zeznania podatkowego PIT-37
za rok 2017 z tytułu osiąganych emerytur (rent)
wówczas, gdy spełni choćby jeden z następujących
warunków
określonych
szczegółowo w art. 34 ust.
9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych:
a) uzyskiwał w roku podatkowym dochody z emerytury lub renty jedynie przez
część roku podatkowego,
b) uzyskał w roku podatkowym również inne dochody niż z emerytury czy renty,

Wzór na emeryturę

li pracujemy i nie pobieramy świadczenia, czyli nasze
konto nie jest uszczuplane.
W tym roku waloryzacja składek będzie w czerwcu i wyniesie około 7 proc.,
czyli więcej niż na lokacie
bankowej. Jeżeli poczekamy z wnioskiem o emeryturę przynajmniej do lipca, to
skorzystamy z waloryzacji
składkowej. Jeśli ktoś już
pobiera świadczenie i jednocześnie pracuje, to nie
przysługuje mu waloryzacja
składek, a jedynie waloryzacja świadczenia.
Średnie dalsze trwanie
życia ustala się wspólnie dla
mężczyzn i kobiet. Wyrażone jest w miesiącach
w
oparciu o tablice trwania życia, ogłaszane przez prezesa
GUS corocznie do 31 marca.
Gdy ktoś złoży wniosek,
zanim ukończy kolejny miesiąc życia, ZUS przyjmie
średnie dalsze trwanie życia
dla tego wieku, np. gdy skończy 65 lat 15 stycznia 2018
r. i złoży wniosek przed 15

lutego, przyjmie 65 lat. Natomiast jeśli złoży wniosek,
gdy ukończy kolejny miesiąc
życia, przyjmie średnie dalsze trwanie życia dla wieku
wyższego o miesiąc.
Jak widać wzór na emeryturę nie ma płci.
53 proc. osób, które złożyły wnioski emerytalne było
nieaktywnych zawodowo i
przed przejściem na emeryturę nigdzie, nie pracowało i
nie wykonywało działalności
gospodarczej. Dla tej grupy
skorzystanie z obniżonego
wieku było jedyną możliwością zdobycia pewnych i
stabilnych środków utrzymania. Większość z nich to
byli świadczeniobiorcy ZUS,
którzy pobierali renty, bądź
świadczenia
przedemerytalne. Pozostałe osoby były
zarejestrowane w powiatowych urzędach pracy, czy w
ośrodkach pomocy społecznej lub nigdzie nie były zarejestrowane. 30 proc. z tych
osób było poza rynkiem pracy dłużej niż rok.

Rozliczenia emerytów

OGŁOSZENIE

Inspektorat ZUS w Wejherowie zaprasza płatników składek i pracowników
biur rachunkowych na
bezpłatne szkolenie poświęcone e-ZLA, czyli elektronicznym zwolnieniom
lekarskim. Szkolenie odbędzie się 26 stycznia 2018 r.
o godz. 10.00 w siedzibie
Inspektoratu przy ul. Sobieskiego 294.
Od lipca 2018 r. lekarze
będą wystawiali zwolnienia
wyłącznie w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy powinni przygotować się do
obsługi takich dokumentów, a wiec ich odbioru,
zarządzaniem obiegiem, a
także archiwizacji.
Zgłoszenia udziału w
szkoleniu telefonicznie pod
numerem: (58) 572-97-17.
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PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu,
ukierunkują gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.
Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00
do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108,
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl
Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich
działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4,
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie pomorskim.

podlegające opodatkowaniu
na zasadach ogólnych według skali podatkowej
c) zamierza skorzystać z
odliczeń podatkowych;
d) zamierza skorzystać z
możliwości łącznego opodatkowania z małżonkiem
e) uzyskał dochody z zagranicy podlegające rozliczeniu metodą wyłączenia
z progresją na podstawi
art.27 ust.8 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych,
f) ma obowiązek doliczenia kwot określonych w
art.34 ust.11 ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
Jeżeli emeryci (renciści) nie spełniają żadnego z tych warunków,
a mają dochody z emerytury (renty), nie mają obowiązku złożenia
podatkowego. Wówczas
mogą skorzystać z rozliczenia dokonanego przez
ZUS (KRUS).
W rozliczeniu dokonanym za pośrednictwem ZUS
lub KRUS nie są uwzględniane żadne ulgi podatkowe, nie jest
możliwe
wspólne rozliczenie podatku ze współmałżonkiem, ani
przekazanie 1% podatku na
rzecz organizacji pożytku
publicznego (OPP).
Jeśli jednak emeryt (rencista) chciałby przekazać
1% podatku na organizację

pożytku publicznego, może skorzystać z rozliczenia
przez ZUS (KRUS), przesyłając do urzędu skarbowego
formularz PIT-OP, w którym należy wskazać organizację na rzecz której ma być
przekazany 1% podatku.
Formularz ten może zostać
przesłany elektronicznie lub
papierowo i musi zawierać
zwięzłe dane: identyfikator
podatkowy (NIP lub PESEL), rok, urząd skarbowy,
swoje dane identyfikacyjne,
nr KRS.
Jeżeli emeryt (rencista)
chce rozliczyć się z małżonkiem, powinien sprawdzić,
czy daje mu to korzyść podatkową Jeśli nie ma korzyści
- warto skorzystać z rozliczenia przez ZUS (KRUS).
Jak skorzystać z rozliczenia
dokonanego
przez ZUS (KRUS)?
Jeżeli emeryt (rencista) nie spełnia warunków
opisanych wcześniej (a, b,
f) i nie zamierza skorzystać z możliwości opisanych w punktach c lub d,
po otrzymaniu informacji PIT-11A/40A nie musi wykonywać żadnego
działania, bowiem jeśli
nie złoży do końca kwietnia
2018 r., własnego zeznania
podatkowego, informacja ta
staje się rozliczeniem rocznym PIT-40A i wywołuje
skutki analogiczne jak zeznanie podatkowe.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać:
* telefonicznie w Urzędzie Skarbowym w Wejherowie, od
01.01.2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30
do 15.00, pod numerem telefonu (58) 736 38 66.
* na stronie internetowej Ministerstwa Finansów, link:
http://www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/1-procent-podatku-dla-opp-pit-op/pytania-i-odpowiedzi
* telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godzinach od
7.00 do 18.00 - w Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) pod numerami telefonów, odpowiednio: 22 330 03 30 (z telefonów
komórkowych); 801 055 055 (z telefonów stacjonarnych);
+48 22 330 03 30 (z zagranicy).
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KULTURA

Wzruszające przedstawienie jasełkowe

Kolędowanie z uczniami PSM

Piękne dźwięki
W kościele św. Stanisława Kostki w Wejherowie 14 stycznia br.
podczas mszy świętej wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej. W ich wykonaniu zebrani usłyszeli tradycyjne kolędy, polskie i zagraniczne.
Uczniowie zaprezentowali się w zespołach kameralnych o różnorodnym
składzie, ale również solo.
Do wspólnego kolędowania
dołączyli nauczyciele szkoły muzycznej.
Jeszcze przed rozpoczęciem liturgii kwartet akordeonowy w składzie: Andrzej
Formela, Ryszard Borysionek, Łukasz Skalski i
Igor Matyk wykonał kolędę „Wśród nocnej ciszy”.
Następnie zagrała orkiestra szkolna pod batutą
pana Tomasza Winczewskiego. Poza tym wystapili: uczennice klasy trąbki:
Zofia i Marta Plichta przy
akompaniamencie Wojciecha Kolińskiego, Patryk
Lademan (zagrał na fortepianie), tercet gitarowy:
Marta Lesner, Karolina
Dampc i Mikołaj Kłosowski, zespół klarnetowy: Jakub Szymański, Jakub
Wilk i Karolina Rozenkranc przy akompaniamencie Doroty Muży-Szlas,
Maria i Franciszek Formela (na skrzypcach i fortepianie) ,Marcelina i Zofia
Korona (na skrzypcach i
wiolonczeli) z akompaniamentem Elżbiety Lieder
oraz duet fletowy w skła-

dzie: Anna Rywalska i
Aleksandra Schulz przy
akompaniamencie Doroty
Muży-Szlas.
Podczas tej samej mszy
świetej zaśpiewał piękniechór Państwowej Szkoły Muzycznej prowadzony przez
panią Ewę Rocławską.
Po zakończeniu liturgiiwystąpiły kolejne zespoły:
Maria Formela na skrzypcach, Anna Maliszewska
na flecie i Magdalena Dejnek na akordeonie, następnie zespół saksofonowy w
składzie: Alicja Stenka,
REKLAMA

Aleksandra Koss, Agata
Schulz, Małgorzata Zielonko i Krzysztof Dudek,
a także duet fortepianowy w
składzie: Agata Sulborska
i Emilia Sanecka.
Zbigniew
Trusewicz
śpiewał i grał na fortepianie,
a na koniec zagrał zespół nauczycieli w składzie: Maria
Staśkowiak - wiolonczela,
Aleksandra Grabowska skrzypce, Andrzej Formela
- akordeon oraz Marta Formela - fortepian.
Koncert poprowadziła pani Joanna Kurek.

Kolęda jednej nocy

Wielkim aplauzem obdarowane zostały dzieci i młodzież z Ośrodka dla Niesłyszących w Wejherowie za przepiękne wykonanie pastorałki „Kolęda jednej nocy”. Przedstawienie jasełkowe odbyło się
w Pałacu Przebendowskich w Wejherowie.
Klimat tego historycznego miejsca udzielił się
młodym
artystom
oraz
wszystkim obecnym. Niezwykły spektakl oczarował
mocą biblijnego przekazu,
wzbudził refleksje, które
popłynęły dzięki niekonwencjonalnej osnowie słowa, gestu i ruchu.
Artyści ubrani byli w stylowe stroje, występowali w
otoczeniu prześlicznej dekoracji, przy brzmieniu wzruszającej muzyki, a także przy
tradycyjnych kolędach, które pokazane zostały przez
niesłyszący chórek młodzieży w języku migowym. Wy-

mowne gesty łączyły dźwięk
z tańcem.
Miłym punktem pastorałki były rytmiczne pląsy
małych aniołków. Postaci
Maryi i Józefa emanowały
prawdą i ogromną empatią.
Pasterze jak zwykli porzucili w pośpiechu swoje pola,
aby pokłonić się nowonarodzonemu Jezusowi. Pośród
ludzi z Betlejem wyłonili się tacy, którym trudno
było udzielić schronienia
świętej Rodzinie.
Całość
przedstawienia
utrzymana była w konwencji narracji, której udzielali
aniołowie z nieba. Wszystko
to wpłynęło na głęboką wymowę pastorałki.
Nic więć dziwnego, że od
gości popłynęły słowa gratulacji dla wspaniałych wykonawców. A byli wśród nich
m.in.: Bogdan Tokłowicz
wraz z małżonką, Jerzy
Budnik, Agnieszka Pilińska. Pośród licznej publiczności były osoby niesłyszące

z PZG naszego regionu oraz
dawni nauczyciele ośrodka
dla niesłyszących.
Spotkanie poprowadził
Tomasz Fopke, gospodarz
i kustosz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Warto dodać, że prezentacja „Kolędy jednej nocy” w
wykonaniu wychowanków
z SOSW nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących
w Wejherowie przyniosła
grupie zaszczytne trofeum,
czyli pierwsze miejsce oraz
wyróżnienie dla aktora w
XVIII Przeglądzie Jasełek w Gdyni. Nasi artyści występowali również
w Gdyni Małym Kacku w
kościele u swojego duszpasterza, księdza Zenona.
Uświetnili też wieczór wigilijny w Ośrodku.
Jesteśmy pełni uznania
dla naszych bohaterów,
życzymy im radości, spełnienia marzeń i dalszych
osiągnieć.

Opiekunowie grupy teatralnej
dzieci i młodzieży niesłyszącej

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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AKTUALNOŚCI
Policja zachęca

Spotkanie przed feriami

Korzystajmy
Bezpieczeństwo
z mapy zagrożeń dzieci i młodzieży
Mieszkańcy powiatu wejherowskiego za
pomocą Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa zgłaszają różne zagrożenia. Policja wprowadza zmiany, dzięki którym
osoby korzystające z aplikacji mają więcej możliwości.
Każda informacja od
mieszkańców wpływa na
bezpieczeństwo w ich rejonie zamieszkania, dlatego
policja zachęca do korzystania z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa.
W ciągu minionego roku w powiecie odnotowano
prawie 2600 zgłoszeń. Dużą
grupę stanowiły zagrożenia
związane z nieprzestrzeganiem przepisów w ruchu
drogowym, tj. przekraczanie
dozwolonej prędkości - 1092,

nieprawidłowe parkowanie 379, niewłaściwa infrastruktura drogowa - 276.
Do drugiej grupy najczęściej wskazywanych uciążliwości zalicza się m.in.
spożywanie alkoholu w
miejscach niedozwolonych
- 355 oraz miejsca, gdzie
dochodzi do aktów wandalizmu 97. Najwięcej, 1100
zgłoszeń odnotowano w Wejherowie i gminie Wejherowo. Policjanci potwierdzili
1248 zgłoszeń.

W Szkole Podstawowej w Gościcinie odbyło się spotkanie z dziećmi w ramach działań
„Bezpieczne Ferie”. Akcja stanowi projekt
edukacyjny pn. „Uczę się bezpieczeństwa”.
Pierwszaki wzięły udział w spotkaniu z policjantką ds.
profilaktyki społecznej w ramach projektu „Uczę się bezpieczeństwa”, który powstał w Wydziale Prewencji Komendy
Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
Uczniowie wysłuchali cennych informacji dotyczących
bezpiecznych zachowań w czasie ferii zimowych. Policjantka przestrzegała dzieci przed wchodzeniem na zamarznięte
zbiorniki wodne, tłumacząc przy tym, że rzeki, sadzawki i
stawy nie są odpowiednimi miejscami do zabawy. Wskazała
dzieciom, gdzie można bawić się bezpiecznie i zachęcała do
korzystania z przygotowanych lodowisk. Tłumaczyła, że nie
można zjeżdżać na sankach z górek, które znajdują się blisko
drogi i wyjaśniła, co może się stać gdy sankami wjedzie się
przed nadjeżdżający samochód. Nie zabrakło wskazówek dotyczących kontaktów z osobą obcą. Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały lampki ledowe, które mogą wykorzystać
w czasie zimowych zabaw.

Kontrole autokarów przed wyjazdem na ferie
Policjanci przygotowują się do wzmożonych działań podczas
ferii zimowych. Przygotowano stanowiska informowania i punkty kontroli autokarów oraz kierowców, wiozących dzieci na zimowy wypoczynek. Istnieje możliwość zgłoszenia kontroli autokaru.
Można to zrobić osobiście w każdej jednostce Policji, lub telefonicznie, dzwoniąc pod nr 997. Najlepiej poinformować policjantów z
OGŁOSZENIE
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kilkudniowym wyprzedzeniem.
Punkt informowania o planowanych wyjazdach autokarów na
wypoczynek dzieci w powiecie wejherowskim „Bezpieczne Ferie
2018” mieści się w KPP w Wejherowie, a zgłoszenia przyjmowane
są pod numerami telefonów: (58) 679 97 03, 723 695 390, (58)
672 97 22.

Z POLICJI
Posiadał amfetaminę
Policjanci z Wejherowa zatrzymali 29-latka w związku z
posiadaniem narkotyków. W trakcie przeszukania jego domu, funkcjonariusze znaleźli niewielką ilość suszu roślinnego
oraz prawie 60 gramów amfetaminy. Ujawnione środki zostały zabezpieczone do sprawy i zostały przekazane do dalszych
badań przez biegłego specjalistę.
29-latek został osadzony w policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący posiadania narkotyków.
Za przestępstwo posiadania narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Pościg za kierowcą
i zderzenie samochodów
7 stycznia ok. godziny 15.00 n drodze krajowej nr 6, podczas próby zatrzymania do kontroli, kierowca volkswagena nie reagował na wydawane przez policjantów polecenia.
Kiedy skręcał w ulicę Chopina doszło do zderzenia z peugeotem, który jechał „szóstką” w kierunku Lęborka. Kierowca vw
wysiadł z samochodu i zaczął uciekać. Policjanci szybko go
zatrzymali. Badanie alkomatem wykazało, że miał ponad 2
promile alkoholu w organiźmie. Ponadto kierował autem, mając sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Został zatrzymany i doprowadzony do wejherowskiej komendy.
Na szczęście w zdarzeniu tym nikt nie doznał żadnych poważnych obrażeń.
Za jazdę w stanie nietrzeźwości, złamanie zakazu sadowego może mu grozić kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
Za niezatrzymanie się do kontroli drogowej i kontynuowanie jazdy mimo wydania polecenia z użyciem sygnałów dźwiękowych i świetlnych do zatrzymania, grozi kara pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Trzeba STRAŻ MIEJSKA
Radiowóz
usuwać
dla strażników śnieg
Ford zastąpił fiata

Dopadli chuligana

Straż Miejska w Wejherowie otrzymała
radiowóz. Nowy Ford zastąpił 8-letniego
Fiata doblo. Pojazd z oznakowaniem i wyposażeniem kosztował 121 tys. zł.
Nowy radiowóz przekazał Straży Miejskiej prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, a poświęcił go ks. prałat Tadeusz Reszka.
W uroczystym przekazaniu pojazdu uczestniczyli: Bogdan Tokłowicz - przewodniczący Rady Miasta, zastępcy
prezydenta miasta: Beata Rutkiewicz i Arkadiusz Kraszkiewicz, sekretarz miasta Bogusław Suwara, skarbnik
miasta Marzena Ćwiklińska, radny Henryk Jarosz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządów i członkowie tej komisji: Marek Budnik i Czesław Kukowski.

OGŁOSZENIE

Nie wszyscy właściciele posesji wywiązują się z
obowiązku odśnieżania,
wynikającego z Ustawy o
trzymaniu czystości i porządku w gminach oraz
z regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku
na terenie Wejherowa.
Problem stanowią też źle
zaparkowane auta.
Gdy 17 stycznia spadł
obfity snieg, Straż Miejska
otrzymywała zgłoszenia od
służb drogowych, że nie mogą odśnieżyć placów oraz
niektórych odcinków dróg,
bo parkują na nich - niezgodnie z przepisami - pojazdy. Kierowcy nagminnie
parkują auta gdzie popadnie. Dlatego będą kierowane wezwania, a jeśli za takie
zachowanie kierowca był już
pouczany, otrzyma mandat.
Mandat w kwocie 100 zł
można też otrzymać za nieodśnieżony i nieposypany
piaskiem czy solą chodnik.
Zabrania się natomiast posypywania chodników popiołem z pieców.

Późnym wieczorem 21 stycznia wejherowska Straż Miejska otrzymała zgłoszenie, że w tunelu dworca PKP szarpie
się dwóch mężczyzn i demolują urządzenia dworcowe. Jeden z mężczyzn niszczył słupek wskaźnikowy, a w poczekalni demolował drzwi wejściowe.
Strażnicy na miejscu zastali zgłaszającego dewastacje
pracownika ochrony, który wskazał także kierunek ucieczki jednego z mężczyzn. Drugi miał wsiąść do kolejki SKM i
odjechać w kierunku Gdyni.
Przy sklepie Bricomarche strażnicy zatrzymali jednego
z podejrzanych mężczyzn. Chuligan był agresywny, więc
funkcjonariusze zmuszeni był użyć środków przymusu bezpośredniego. Mieszkaniec Redy za zakłócanie spokoju i porządku publicznego ukarany został na miejscu mandatem
karnym w kwocie 500 zł.

Kosztowne popisy

Patrol Straży Miejskiej zatrzymał kierowcę, który swoim
autem rozjechał stalowe słupki oddzielające ulicę od chodnika, a potem uciekł. Przed północą 17 stycznia na skrzyżowaniu ulic Judyckiego, 12 Marca i Wniebowstąpienia
kierowca tak przeszarżował, że wpadł na chodnik. Mężczyzna miał pecha, bo gdy wrócił na miejsce kolizji ze słupkami, aby odszukać urwaną tablicę rejestracyjną, natknął się
na strażników.
W tym czasie po numerach z tablicy strażnicy odszukali
już 23-letniego kierowcę i zamierzali go odnaleźć.
Nieskoordynowane popisy młodego kierowcy nagrał
monitoring, więc mężczyzna przyznał się do zniszczenia
słupków. Został ukarany mandatem i punktami karnymi i
będzie musiał pokryć koszty naprawy zniszczonych stylizowanych słupków.
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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
Wtorek
8.00-9.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06
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SPORT
Wejherowianin trenerem
Tenis stołowy
Kadry Narodowej juniorów

Sukces R. Karcza

W trakcie przygotowań do Mistrzostw Europy
w kickboxingu w Skopje, pełnił obowiązki trenera Kary Narodowej kadetów (zawodników do
16 lat), a podczas mistrzostw w stolicy Macedonii był trenerem reprezentacji kadetów. Teraz
Rafał Karcz decyzją Zarządu Polskiego Związku
Kickboxingu został powołany na pierwszego trenera Kadry Narodowej juniorów, czyli zawodników do 18 roku życia.
Rafał Karcz, posiadający
prawie 20-letnie doświadczenie w tym sporcie oraz w
szkoleniu, jest na co dzień
strażnikiem miejskim, prowadzi też kursy samoobrony dla kobiet. Jest trenerem
kickboxingu w Wejherowskim Stowarzyszeniu Sportowym oraz GOSRiT Luzino.
Na co dzień można zapisać się na treningi kickboxingu, które są prowadzone
przez Rafała Karcz. Informacje na stronie:
www.sportwejherowo.pl.
Obowiązki trenera klubowego będzie łączył z obowiązkami trenera Kadry
Narodowej. 18 stycznia br.
Zarząd PZKB ogłosił, że trenerem Kadry Narodowej
Kickboxingu w formule pointfighting juniorów czyli

Wygrali

Od zwycięstwa rozpoczęli
rundę rewanżową, występujący w IV lidze pomorskiej
tenisiści stołowi GOSRiT
Luzino. Luzinianie pokonali na wyjeździe Salos Rumia
10:2. Zespół umocnił się na
pozycji lidera grupy B.
Drużyna wystąpiła w
składzie: Marek Rybaczek,
Przemysław Dosz, Magda
Płotka, Katarzyna Płotka.
W rezerwie - Seweryn Kąkol
i Adrian Stefański.

Tenis stołowy. Licealiada

Wysoki poziom gry i duże emocje
Licealiadę w drużynowym tenisie stołowym chłopców i dziewcząt rozegrano w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie. W gronie chłopców wygrała drużyna
z Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, a w grupie dziewcząt ekipa z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie. Zagrało odpowiednio osiem i siedem drużyn.

zawodników do lat 18 został
Rafał Karcz Będzie odpowiedzialny m.in. za przygotowanie reprezentantów
Polski do Mistrzostw Świata kadetów i juniorów, które
odbędą się we wrześniu we
Włoszech.

W męskiej ekipie zagrał
Przemysław Dosz, jeden z
najlepszych zawodników w
województwie pomorskim w
swojej kategorii wiekowej.
Powiatowy Zespół Szkół
nr 3 w Wejherowie miał w
składzie Katarzynę i Magdę Płotka, które są jednymi
z najlepszych zawodniczek

w województwie pomorskim
w swojej kategorii wiekowej.
Mecze stały na wysokim
poziomie i przyniosły wiele
emocji kibicom. Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w
Wejherowie oraz Powiatowy
Zespół Placówek OświatowoWychowawczych.

Składy zwycięzców:
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Wejherowie (Przemysław Dosz, Maciej Kuptz, Tomasz Joachimiak, opiekun
drużyny – Artur Śmielak).
Powiatowy Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie (Katarzyna Płotka, Magda Płotka, Klaudia Szornak, opiekun
zespołu – Małgorzata Mika).

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Administrator
nieruchomoŚci
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
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WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/

