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Wejherowianie w Orszaku Jeszcze więcej
inwestycji

Budżet Wejherowa na 2019 rok zakłada realizację wielu ważnych inwestycji.
- Na inwestycje przeznaczamy ogółem 42,4 mln
zł, co oznacza, że każdego dnia roku, średnio zapłacimy za nie ponad 116 tys. zł - mówi prezydent
Krzysztof Hildebrandt. - Zgodnie z konsekwentnie realizowanym, przyjętym w poprzedniej kadencji planem, priorytet stanowią zadania drogowe, na
które wydamy 70% wszystkich środków. Największą inwestycją w tym roku będzie dokończenie Węzła Wejherowo (Kwiatowa) z tunelem.
Str. 3

Przemysłowa
do remontu!
Niedawno zakończono modernizację ulicy Rybacką na Śmiechowie, a Powiat już przygotowuje się do
nowego zadania. W marcu br. ruszy długo oczekiwana przebudowa ulicy Przemysłowej w Wejherowie. W
Starostwie podpisano umowę na wykonanie prac na
siedmiusetmetrowym odcinku drogi.
Str. 5
Fot. Leszek Spigarski
Wejherowianie licznie uczestniczyli w Orszaku Trzech Króli, 6 stycznia, w Święto Objawienia Pańskiego.
Orszak rozpoczął się przed Pałacem Przebendowskich, gdzie odegrano sceny wizyty Mędrców u króla Heroda, a potem przeszedł na plac Jakuba Wejhera, gdzie uczestnicy oddali hołd małemu Jezusowi i Świętej
Rodzinie. W drodze do żłóbka Orszak prowadziła Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej.
Piękną oprawę z kolędami przygotowali Misternicy Kaszubscy, przy wsparciu m.in. Muzeum PiMK-P,
WCK, Urzędu Miejskiego, Starostwa Powiatowego, parafii Trójcy Św. i harcerzy ZHP oraz ZHR.
Str. 7

Szpitale Pomorskie i prezydent Wejherowa zapraszają mieszkańców 15 stycznia o godz. 17.00 do Wejherowskiego Centrum Kultury. Gośćmi spotkania będą wybitni
specjaliści onkolodzy oraz chirurdzy onkologiczni z
Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób Piersi w Szpitalu
Morskim im. PCK w Gdyni.
Szczegóły na str. 7
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AKTUALNOŚCI
Początek roku pod znakiem wichur

Spokojny Sylwester

i problemy z zimową aurą
Jak informują policjanci, noc sylwestrowa i powitanie Nowego
Roku w powiecie wejherowskim przebiegły spokojnie. Najczęstszym powodem interwencji było zbyt huczne balowanie oraz nadmiar alkoholu. Wpierwszych dniach roku najwięcej kłopotów
przyniosła zimowa wietrzna pogoda.

Mieszkańcy razem witali Nowy Rok 2019

Muzyka i fajerwerki,
czyli Sylwester w parku
Tradycyjnie wielu wejherowian witało Nowy Rok 2019 w miejskim parku. Uczestnicy miejskiego Sylwestra bawili się przy muzyce, którą serwował DJ Miker. Noworoczne życzenia złożył im
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
Zgromadzeni w parku
mieszkańcy i goście odliczali ostatnie sekundy mijającego 2018 roku wspólnie
z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem i sekretarzem
miasta Bogusławem Suwarą. Składając wszystkim
życzenia noworoczne prezydent podkreślił, że mijający

stary rok 2018, ze względu
na ważne inwestycje realizowane w mieście był dla
Wejherowa dobry. Rok 2019
nie powinien być gorszy, a
nawet jeszcze lepszy. K. Hildebrandt życzył wszystkim
zdrowia, sukcesów i wszelkiej pomyślności.
Mieszkańcy miasta i towarzyszący im goście, skła-

dali sobie życzenia, a także
oglądali i podziwiali wspaniały pokaz fajerwerków.
Po symbolicznej lampce
szampana chętni bawili się
nadal przy dźwiękach muzyki elektronicznej generowanej przez DJ Mikera.
Imprezę, jak co roku, zorganizowało Wejherowskie
Centrum Kultury.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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Około 200 różnych interwencji policji na przełomie roku związanych było
z zakłócaniem ciszy nocnej,
awanturami, a także z nietrzeźwymi i agresywnymi
uczestnikami libacji alkoholowych. Na drogach powiatu wejherowskiego doszło do
siedmiu kolizji.
Podczas akcji „trzeźwy
poranek” 2 stycznia, zatrzymano trzech kierowców, którzy kierowali autami będąc
pod wpływem alkoholu. W
Redzie Pieleszewie na wy-

sokości przystanku SKM 2
stycznia ok. godz. 15.00, zderzyły się trzy samochody osobowe. Nikt nie został ranny.
Na ul. Św. Jana w Robakowie, samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w słup
energetyczny. Poszkodowana została jedna osoba.
Na początku nowego roku było dużo problemów z
wichurą. Silny wiatr zerwał
linie energetyczne. Prądu nie było m.in. w gminie
Gniewino, Wejherowo, Choczewo, Łęczyce i w samym

Wejherowie. Porywy wiatru
powalały drzewa, niszczyły
zieleń, zrywały dachy, rynny, elewacje budynków, itp.
Pomiędzy Górą a Zamostnem drogę zabarykadowało
powalone drzewo.
Wichura wywołała na
morzu sztorm o sile 8-9
stopni w skali Beauforta
a w porywach nawet do 11
stopni. Wzrósł poziom wody w morzy oraz w zatoce, a wiatr wpychał wodę
do wpadających do Zatoki
Gdańskiej rzek.

Policja szuka świadków wypadku

Groźne zderzenie
Policjanci
wyjaśniają okoliczności
wypadku, do którego
doszło w Wejherowie
na ul. Ofiar Piaśnicy.
4 stycznia zdrzyły się
tam dwa auta.
W piątek po godz. 15,
28-latka kierująca samochodem nissan micra z nieustalonych teraz przyczyn,
zjechała na przeciwległy
pas ruchu i zderzyła się czołowo z jadącym z naprzeciwka peugeotem partner,
którym kierowała inna kobieta. 43-letnia kierująca
peugeotem była trzeźwa, natomiast kierującej nissanem
pobrano krew do analizy z
uwagi na brak możliwości
przeprowadzenia badania
na miejscu.
Obie kobiety zostały przetransportowane do szpitala.
Świadkowie wypadku
proszeni są o kontakt 58
672 97 53 lub 672 97 50 w
godzinach 7:30 - 15:30 od
poniedziałku do piątku.

KONDOLENCJE

PANI
SYLWII BOROWIECKIEJ
pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie
łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TEŚCIA
		
		
		
		

składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Prezydent i radni wspólnie będą realizowali zadania

Budżet Wejherowa na 2019 uchwalony
Rada Miasta Wejherowa uchwaliła budżet miasta na 2019 rok. Jak podkreślił prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, to trudny budżet - wymagający konsekwencji, dyscypliny finansowej i dużych oszczędności, ale zapewniający szybszy rozwój miasta, dzięki
skupieniu się na inwestycjach. Za przyjęciem budżetu głosowało 18 radnych, a dwoje wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw.
Przyszłoroczne dochody wyniosą 225 272
840 zł, natomiast wydatki 226 705 212 zł.
Deficyt budżetowy w wysokości 1 432 372
zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi pożyczek i kredytów.
Wskaźnik zadłużenia jest jednym z najniższych w kraju i wyniesie na koniec 2019 roku
28,2%, co nie stanowi nawet połowy 60% progu przyjmowanego za wartość dopuszczalną.
Ponad 42 mln zł przeznaczono na miejskie inwestycje, w tym m.in:
• Budowa bezkolizyjnego węzła integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa) - planowane zakończenie w 2019 r. Koszt 18,5 mln zł.
• W ramach Rewitalizacji Śródmieścia - z
udziałem środków unijnych realizowane będą:
- Ciąg pieszo-rowerowy przy ul. Sobieskiego,
- Dokumentacja projektowa ul. Kopernika,
- Dokumentacja projektowa dotycząca zagospodarowania Parku Kaszubskiego,
- Remont łącznika pomiędzy ul. Dworcową
a ul. Zachodnią,
- Zagospodarowanie placu między ul. Rzeźnicką a 12 Marca zwanym Parkiem Cedron,
• Bieżące utrzymanie dróg gruntowych oraz
remonty dróg i chodników.
• Utwardzenie ulic poprzez ułożenie nawierzchni z płyt,
• Zakup nieruchomości do zasobu Miasta
Wejherowa, w tym pod drogi publiczne w trybie
„spec ustawy” ZRID, pod ciągi komunikacyjne.
Inne zadania inwestycyjne:
- wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej ul. Łęgowskiego,
- wykonanie dokumentacji dotyczącą układu
drogowego Os. Przyjaźni - ul. Inwalidów,
- dokończenie budowy ronda w ulicy Chopina
wraz z przebudową ul. Nadrzecznej,
- wykonanie przystani kajakowej na rzece
Reda przy ul. Ofiar Piaśnicy w ramach zadania pod nazwą „Pomorskie Szlaki Kajakowe”,
- przebudowa kanalizacji deszczowej oraz
systemów oczyszczania wód opadowych i roztopowych z elementami małej retencji
- przygotowanie do budowy zespołu otwartych basenów kąpielowych - Centrum Integracji Społecznej „Wodne Ogrody”,
- kontynuacja zadań związanych z przebudową i rozbudową budynku przy ul. Św. Jacka
19 na cele związane z Parkiem Miejskim w ramach zadania „Rewitalizacja Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w Wejherowie”,
- dotacje na prowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych
przy zabytkach,
- dotacje na zmianę systemów grzewczych na
proekologiczne.
Realizacja projektów z Budżetu Obywatelskiego:
Budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym
zagospodarowaniem terenu przy SP nr 9 koszt 180 tys. zł,

Szkoła na kołach - budowa wiaty rowerowej
wraz z częściowym zagospodarowaniem terenu o miasteczko ruchu drogowego przy SP nr
8 - 170 tys. zł,
Rozbudowa terenu rekreacyjnego przy wiacie piknikowej na Osiedlu Fenikowskiego etap
III - remont boiska do piłki nożnej - 200 tys. zł
Świetlica osiedlowa z zapleczem gospodarczo-sportowym do funkcjonowania Placu Zabaw i Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w
Wejherowie - 244 814 zł,
Boisko „Jedenastka” - etap II - 190 tys. zł,
Budowa boiska sportowego na Osiedlu Sucharskiego Etap I - 200 tys. zł.
Gospodarka mieszkaniowa:
- kompleksowa termomodernizacja budynków komunalnych w celu znaczącego obniżenia zapotrzebowania energetycznego,
- remonty zasobów mieszkaniowych,
- rozbiórka substandardowej zabudowy w
celu poprawy jakości przestrzeni publicznej
miasta,
- kontynuacja prac planistycznych w zakresie
sporządzania zmian studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego
oraz projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, urbanistyczno–architektonicznych.
Komunikacja miejska
W MZK sp. z o.o. planowany jest zakup 2 autobusów za ok. 2 mln zł oraz budowa trzech wiat
przystankowych za około 45 tys. zł. Kontynuowany będzie wdrożony w 2018 roku projekt
bezpłatnych przejazdów dzieci szkół podstawowych i gimnazjów, którego wstępny koszt na
rok 2019 oszacowano na poziomie 470 tys. zł.
Oświata
Budżet oświaty na rok 2019 zaplanowano w
wysokości 65 639 877 zł, natomiast wstępna
rządowa subwencja ogólna - część oświatowa
to kwota 37 024 218 zł. Miasto musi zatem
dopłacić do oświaty ze swoich środków ponad
28,6 mln zł. Zaplanowane wydatki oświatowe
stanowią prawie 29% całości budżetu.
W roku 2019 rozpoczyna się budowa sali gimnastycznej w SP 5 z główną płytą boiska o wymiarach 44,5 m x 27 m. Znajdą się tam również
dwa mniejsze boiska oraz ściana wspinaczkowa o wysokości 7 m.
Ochrona zdrowia
Realizacja zadań z zakresu programów polityki zdrowotnej, przeciwdziałania narkomanii,
przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w
rodzinie i innym patologiom społecznym, które
jako zadania własne gminy realizują: Miejska
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej,
Wejherowskie Centrum Usług Wspólnych i organizacje - łączna kwota 1 174 145 zł.
Pomoc społeczna
Budżet Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano na ponad 61 mln zł.

Skupimy się na inwestycjach
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:
- Budżet na rok 2019
zapewnia funkcjonowanie miasta i realizowanie
zadań samorządu. W tym
roku skupimy się na kolejnych inwestycjach, czyli na rozwoju Wejherowa.
W stosunku do planu na
2018 rok, planowane na
2019 rok wydatki całego
budżetu wzrosną o 5%, zaś
wydatki na same inwestycje o 10%. A więc tempo
planowanego wzrostu inwestycji będzie 2-krotnie
szybsze, niż całości budżetu. Podobnie jak w latach
ubiegłych, w ciągu roku
środki te będą uzupełnianie i będą rosły.
Na inwestycje przeznaczamy ogółem 42,4 mln
zł, co oznacza, że każdego dnia roku, średnio zapłacimy za nie ponad 116
tys. zł. Zgodnie z konsekwentnie realizowanym,
przyjętym w poprzedniej
kadencji planem, priorytet
stanowią zadania drogowe, na które wydamy 70%
wszystkich środków.
Najbardziej
kosztowną, największą inwestycją w 2019 roku będzie
dokończenie Węzła Wej-

herowo (Kwiatowa) z tunelem. Pochłonie ona aż 44 %
wszystkich nakładów inwestycyjnych miasta, t.j. ponad
18,5 mln zł, w tym prawie 8
mln zł pozyskanej przez nas
dotacji unijnej.
Drugą pozycją w budżecie inwestycyjnym są szkoły,
to 11% wszystkich środków
na inwestycje. Budowa sali
gimnastycznej przy szkole
Podstawnej nr 5 to wydatek
4,5 mln zł w 2019 roku.
Ważną pozycją są remonty budynków mieszkalnych i
rewitalizacja ich najbliższego otoczenia, czyli podwórek.
Na ten cel przeznaczamy po-

Kultura
Strefa kultury jest ważną przestrzenią
działania na rzecz społeczności lokalnej.
Centrum naszego życia kulturalnego jest
Wejherowskie Centrum Kultury - Filharmonia Kaszubska.
W roku 2019 planowana dotacja dla WCK
wynosi 4 mln zł. Planowane są premierowe
filmy, spektakle teatralne, koncerty, cykliczne projekty festiwalowe, coroczne wydarzenia plenerowe.
Także Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie wpisuje się w przestrzeń kulturalną
miasta, zaspakajając potrzeby czytelnicze i
edukacyjne mieszkańców. Jej planowany tegoroczny budżet wynosi 1 053 000 zł.

nad 3 mln zł, t.j prawie
8% wydatków. Te wydatki obejmują również inwestycje służące poprawie
jakości powietrza, które są
oczekiwane przez mieszkańców. Oczywiście zabezpieczyliśmy środki na
inwestycje sportowo-rekreacyjne w ramach Budżetu
Obywatelskiego.
Dziękuję radnym za
współpracę, okazane zaufanie i poparcie budżetu.
Rada Miasta przyjęła 18.
głosami zaproponowany
przeze mnie i uzgodniony
z radnymi koalicji Wolę
Wejherowo-Koalicja Obywatelska Ponad Podziałami budżet na 2019 rok.
Cieszę się, że po dyskusji
poparli go również radni PiS. To nasza wspólna
sprawa. Wspólnie realizować będziemy zadania
zaplanowane w budżecie
na 2019 rok
Uważam, że w 2019 roku priorytety w naszym
budżecie są bardzo dobrze
dobrane i korzystne dla
wszystkich mieszkańców
Wejherowa, a wydatki inwestycyjne w pełni uzasadnione i potrzebne.

Sport
Zaplanowana kwota na ten cel to 420 045 zł.
Zadania z tej dziedziny zostaną realizowane
między innymi poprzez udzielanie dotacji organizacjom pozarządowym na szkolenie dzieci
i młodzieży oraz organizację współzawodnictwa sportowego.
Dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym z zakresu
sportu w 2019 roku wynosi 265 tys. zł.
Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
Na ten cel przeznaczono 2 252 468,00 zł, w
tym środki na: funkcjonowanie Straży Miejskiej, Ochotniczej Straży Pożarnej oraz na
obronę cywilną i zarządzanie kryzysowe.
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AKTUALNOŚCI
Odbiór robót drogowych na ul. Rybackiej w Wejherowie i w Gowinie

13 stycznia

Powiatowe inwestycje zakończone WOŚP
Samorząd powiatowy zmodernizował ulicę Rybacką w Wejherowie oraz drogę we wsi Gowino w gminie Wejherowo. Chociaż obie drogi są już przejezdne od dłuższego czasu, pod koniec grudnia 2018 r. odbyło się ich oficjalne oddanie z udziałem przedstawicieli władz powiatowych, miejskich i gminnych.
W ramach prac na ulicy
Rybackiej (zdjęcie po lewej)
wykonano dodatkowy pas
ruchu. Powstała także nowa
wiata autobusowa, oświetlenie i chodniki.
Z kolei w Gowinie (zdjęcie
po prawej) na półkilometrowym odcinku drogi wymieniono nawierzchnię jezdni,
powstały dwa przystanki
autobusowe, a także nowy
chodnik.
Obie inwestycje zrealizowano przede wszystkim
z myślą o bezpieczeństwie
mieszkańców, a także - w
przypadku ulicy Rybackiej
- udrożnieniem ruchu.

W niedzielę 13
stycznia br. Wejherowskie
Centrum
Kultury zaprasza na
27. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej
Pomocy w Filharmonii Kaszubskiej.
Właśnie przy WCK
działa Sztab WOŚP
w Wejherowie.
Fot. Starostwo w Wejherowie

W ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego

Rekreacja na osiedlu Fenikowskiego
Zakończono rozbudowę terenu rekreacyjnego na osiedlu Fenikowskiego w
Wejherowie, w ramach realizacji zadań Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. To
drugi etap inwestycji na tym osiedlu, którego mieszkańcy znakomicie wykorzystują
piękne położenie budynków.
Pod koniec ub. roku, w
zimowej oprawie, odbyło
się oficjalne otwarcie nowego placu zabaw dla dzieci oraz siłowni na świeżym
powietrzu. Nowe urządzenia do zabawy i rekreacji
uczyniły teren przy osiedlu
Fenikowskiego jeszcze bardziej atrakcyjny. Znajduje
się tam już wiata piknikowa z miejscem na ognisko,
scena, boisko, stoły do ping-ponga, ławki. W ramach
drugiego etapu inwestycji,
która kosztowała ponad 342
tys. zł zainstalowano stojaki na rowery oraz elementy
małej architektury - kosze
na śmieci, ławki, a także zagospodarowano zieleń. Cały
teren jest oświetlony.
Aktywni
mieszkańcy
na czele z radnym Mariu-
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zagra
w WCK

szem Łupiną organizują
festyny, kuligi, spektakle i
inne wydarzenia kulturalno-rekreacyjne. Wykorzystują znakomite położenie
osiedla, tworząc okazję do
integracji mieszkańców, do
ruchu i dobrej zabawy.

Fot. Urząd Miejski

Mieszkańcy i ich goście podczas grudniowego otwarcia nowego terenu rekreacji.

W ramach sztabu z Filharmonii Kaszubskiej na
ulice Wejherowa wyruszy
83 wolontariuszy. W Filharmonii odbędzie się impreza,
podzielona na osobne bloki
prezentacji i występów:
Blok nr 1 (godz. 12.30
do 13.20) - aukcja oraz prezentacja sekcji tanecznych.
Hymn WOŚP wykonaniu
Orkiestry dętej Fermata,
aukcja na sali głównej oraz
prezentacji sekcji tanecznych Elżbiety Czeszejko.
Blok nr 2 (godz. 13.40
do 15.10) - wystapią Szkoła Yamaha, chór Harmonia,
studio tańca Rytm Dance,
sekcja perkusji
Blok nr 3 (godz. 15.3016.00) - Zespół Świat Tańca
Blok nr 4 (od godz. 16.30)
zespół Restless Sea.
Na każdy z bloków obowiązują osobne wejściówki
dostępne w kasach.
Wokół Filharmonii powstanie zimowy obóz militarny grupy 10th Shadows.
Zobaczyć będzie można żywy pokaz umundurowania
oraz wyposażenia operatorów grupy oraz wiele innych
militarnych niespodzianek.

redakcja@pulswejherowa.pl

wiadomości ze Starostwa powiatowego
w wejherowie
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w marcu rozpocznie się remont

ulica przemysłowa
będzie przebudowana
W marcu br. ruszy długo oczekiwana przebudowa ulicy Przemysłowej w Wejherowie. W Starostwie podpisano umowę na wykonanie prac na siedmiusetmetrowym odcinku drogi. Planowany
termin oddania inwestycji do użytku to czerwiec tego roku. Przebudowa finansowana jest ze środków Powiatu Wejherowskiego,
część pieniędzy pochodzi także z budżetu państwa.
Przede wszystkim wymieniona zostanie nawierzchnia
ulicy. Dodatkowo na całej długości, a więc od ulicy
Granicznej do ulicy Wierzbowej wykonana zostanie
ścieżka rowerowa. Ponadto
zbudowana zostanie zatoka
autobusowa, przebudowane
zostaną sieci kanalizacyjne i
energetyczne.
- To pierwszy etap przebudowy ulicy Przemysłowej
i Tartacznej, w tej chwili na
ukończeniu jest także przygotowywanie dokumentacji
technicznej dla całej inwestycji od ulicy Wierzbowej
do Tartacznej - powiedział
Wicestarosta Wejherowski
Jacek Thiel.
Inwestycja
finansowana jest ze środków Powiatu
Wejherowskiego, a także z
budżetu państwa.
Łączny koszt zadania to
blisko 4 mln zł.
- Mieszkańcy już od dawna monitowali, że droga jest
w złym stanie, dlatego teraz
przyszedł czas na to żeby
przede wszystkim poprawić
tam bezpieczeństwo - dodaje

Rada powiatu uchwaliła budżet na 2019 rok

Blisko 25 mln złotych
na inwestycje
Starosta wejherowski Gabriela Lisius, wicestarosta
Jacek Thiel (po lewej) oraz przedstawiciel firmy
Kruszywo Jacek Wicki omawiają plany modernizacji
ulicy Przemysłowej.
Wicestarosta Wejherowski.
Ulica Przemysłowa to
ważny ciąg komunikacyjny,
który łączy między innymi
miasto z gminą Wejherowo.
- Cieszę się, że w końcu
doszło do podpisania umowy
i że ta ulica będzie remontowana. Przebudowa drogi poprawi bezpieczeństwo
użytkowników ruchu, któ-

rzy korzystają z tej części
miasta, w której ulokowane
są firmy. To serce gospodarcze Wejherowa, a więc droga jest bardzo uczęszczana
- tłumaczy Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.
Prace rozpoczną się w
marcu i według harmonogramu potrwają do 14
czerwca 2019 r. W związku z
przebudową wykonawca zapowiada niewielkie zmiany
w organizacji ruchu.
- Wszystko zależy od pogody, jeżeli będzie dobra
pracownicy wejdą wcześniej
na plac budowy. Nie przewidujemy dużych utrudnień,
będzie wprowadzony ruch
wahadłowy - mówi przedstawiciel firmy Kruszywo
Jacek Wicki.
Warto dodać, że Miasto
Wejherowo zaprojektowało rondo na wysokości ulicy
Karnowskiego, które będzie
elementem łączącym ulicę
Ofiar Piaśnicy z drogą krajową nr 6.

W grudniu 2018 roku odbyła się III Sesja VI kadencji Rady Powiatu Wejherowskiego, na której uchwalono najważniejszy dokument,
czyli budżet na 2019 rok.
Rada Powiatu Wejherowskiego jednogłośnie przyjęła projekt budżetu na 2019
rok. Najwięcej pieniędzy samorząd przeznaczy na edukację, sprawy społeczne oraz
zadania drogowe.
Blisko 25 mln złotych
przeznaczono na inwestycje.
Najważniejsze zaplanowane
zadania to: rozbudowa szkół
w Rumi i Redzie, kontynuacja budowy siedziby Ogniska Wychowawczego im. K.
Lisieckiego „Dziadka” w Rumi oraz remont drogi na odcinku Nawcz - Osiek.

wystawa w Muzeum
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie 8 stycznia otwarto wystawę obrazów Małgorzaty Wojciechowskiej, zatytułowaną „Jesień życia pędzlem malowana”.
Współorganizatorami
wystawy są: Uniwersytet
III wieku w Gniewinie oraz
Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Biblioteka w
Gniewinie. Podczas wernisażu wystąpiła grupa teatral-

no-kabaretowa „Alebabki”
z Uniwersytetu III wieku w
Gniewinie, w której występuje również autorka wystawy. Uczestnicząc w zajęciach
plastycznych na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, pro-

wadzonych przez Teresę
Marzec, Małgorzata Wojciechowska odkryła swoje umiejętności plastyczne.
Emerytowana nauczycielka
jest członkinią Stowarzyszenia Amarant.
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WYDARZENIE
Charytatywne kolędowanie w kościele pw. Chrystusa króla i Bł. S. Alicji kotowskiej

Festiwal Serc w niedzielę 20 stycznia

Po raz siódmy w wejherowskiej świątyni pw. Chrystusa Króla i Bł. Alicji Kotowskiej odbędą się koncerty wspaniałych chórów
i zespołów. Kolędowanie odbędzie się podczas mszy świętych w niedzielę 20 stycznia, a gwiazdą wieczoru będzie zespół GoldeN
Life. Wszystko wpisuje się w piękną ideę pomagania i dzielenia się tym co najpiękniejsze czyli własnym sercem. Organizatorzy
zapraszają mieszkańców Wejherowa na koncerty oraz do udziału w akcji charytatywnej.
OGŁOSZENIE

Z pierwszym koncertem wystąpi chór męski „Harmonia”
z Wejherowa, a następnie chór
„Lutnia” z Luzina, schola dziecięca „Chrystusowe Owieczki”,
Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo, Chór „Calasanz” z Bolszewa
oraz Chór „Camerata Musicale”
z Wejherowa.
Prawdziwą gwiazdą wieczoru
będzie znany zespół GoldeN Life
który wystąpi o godz. 19:00.
W trakcie występu odbędzie
się też licytacja fantów. Zebrane
środki poprzez parafialny zespół
Caritas przekazane zostaną na
leczenie chorych dzieci.
- To szczególne wydarzenie,
które łączy ze sobą odruch serca z pięknym muzycznym wydarzeniem. Co roku zapraszamy do
Wejherowa prawdziwe gwiazdy,
które poprzez piękne polskie kolędy utrzymują w nas klimat
Świąt Bożego Narodzenia - mówi Marcin Drewa, organizator
wydarzenia.
- Podczas finału zagra znany
w całej Polsce zespół GoldeN
Life. Muzycy przedstawią kolędy i pastorałki akustycznie, ale
zagrają również swoje największe hity, m.in. utwór „Oprócz błękitnego nieba”. Wszystko po to,
żeby przyciągnąć jak najwięcej
mieszkańców i zebrać środki dla
dzieci - dodaje Jacek Drewa,
organizator koncertu.

W ubiegłych latach na festiwalu można było usłyszeć takich znakomitych artystów, jak
Weronikę Korthals, zespół góralski Trebunie-Tutki czy Macieja Miecznikowskowskiego.
W 2018 roku, podczas szóstej
edycji wydarzenia zebrano rekordową kwotę - ponad 13 tys. zł.
Pieniądze zostały przekazane na
leczenie i rehabilitację Małgosi.
W tym roku zebrane środki
zostaną przeznaczone na rehabilitację i sprzęt dla 1,5-rocznej
Agatki, a także na zakup leków
i rehabilitację Wiktorii.
Wydarzeniu patronuje Metropolita Gdański arcybiskup
Sławoj Leszek Głódź, a także
Wojewoda Pomorski Dariusz
Drelich, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt i Wójt Gminy
Wejherowo Henryk Skwarło.

VII CHARYTATYWNE KOLĘDOWANIE
„FESTIWAL
SERC”
20 stycznia 2019
WSTĘP WOLNY

Podczas Mszy Św. wystąpią:

Chór „Harmonia” z Wejherowa

Chór „LUTNIA” z Luzina
Schola dziecięca „Chrystusowe Owieczki”
z parafii Chrystusa Króla
Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo
Chór „Calasanz” z Bolszewa
Chór „Camerata Musicale”

Mała Agatka potrzebuje
pomocy.

Koncert Wieczoru oraz Wielki Finał
Licy
zebr tacja
an
fantó ych
w

godz. 19.00
Miejsce koncertu:

Organizatorzy:

Przy współpracy:

Patronat Honorowy:
Metropolita Gdański Ks.Abp Sławoj Leszek Głódź
Wojewoda Pomorski Dariusz Drelich

Jacek Drewa

Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło

Sponsor Główny:

W zeszłym roku podczas Festiwalu Serc w wejherowskim kościele wystąpił znany zespół góralski Trebunie-Tutki.
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Parafia p.w.
Chrystusa Króla i Bł.Alicji Kotowskiej
w Wejherowie

Wojewoda Pomorski
Dariusz Drelich

& Małgorzata Zabrocka

Zarząd Portu Gdynia S.A.
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10 stycznia 2019

WYDARZENIA

Orszak Trzech Króli na ulicach Wejherowa

O tym, jak wiele osób uczestniczyło w tradycyjnym Orszaku Trzech Króli w Wejherowie świadczy fakt, że wolontariusze rozdali 1200 koron i tyle samo śpiewników. Oprócz
przeżyć duchowych i wspólnego śpiewania kolęd, organizatorzy zapewnili uczestnikom gorącą herbatę, a dla dzieci
przygotowali konkursy i słodkości.
- Orszak gromadzi co roku około półtora tysiąca mieszkańców Wejherowa. Takie wydarzenie nie mogło się odbyć bez
zaangażowania wielu osób i instytucji. Wszystkim dziękujemy, w tym sponsorowi tegorocznego Orszaku - Portowi Gdynia S.A. - mówi Wojciech Rybakowski, szef Misterników
Kaszubskich i reżyser widowiska. - Szczególne podziękowania należą się wolontariuszom: harcerzom wejherowskich
drużyn ZHP i ZHR oraz grupie męskiej Vera Virtu, a także
Towarzystwu Śpiewaczemu im. Jana Trepczyka.

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
oraz w Galerii na www.pulswejherowa.pl

Porozmawiajmy o zdrowiu Wielkie Nordowe
ze Szpitalami Pomorskimi Morsowanie po raz piąty
Szpitale Pomorskie, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt a
także Fundacja Pokonaj Raka zapraszają mieszkańców 15 stycznia o
godz. 17 do Wejherowskiego Centrum Kultury na rozmowę o zdrowiu.

6 stycznia z inicjatywy Stowarzyszenia Morsów we Władysławowie odbyło się V Wielkie Nordowe Morsowanie. Uczestniczyły w nim
morsy z Wejherowa.

Gośćmi spotkania pn.
„Porozmawiajmy o zdrowiu
ze Szpitalami Pomorskimi”
będą wybitni specjaliści onkolodzy oraz chirurdzy onkologiczni z jedynego na
Pomorzu akredytowanego
Breast Unit - Centrum Diagnostyki i Leczenia Chorób
Piersi w Szpitalu Morskim
im. PCK w Gdyni.
Pozmawiamy o profilaktyce chorób nowotworowych,

Wśród 750 uczestników
imprezy z całej Polski było
45 przedstawicieli Wejherowskiego Klubu Morsów
(na zdjęciu obok). Mimo
zimnej kąpieli w wysokich
falach atmosfera była gorąca i sprzyjała nawiązywaniu
ciekawych kontaktów.
Kolejna integracyjna zimowa kąpiel będzie miała
miejsce już w styczniu w
Kalmarze w Szwecji.

w tym piersi, chirurgii okołoplastycznej, leczeniu. Będą
również porady dietetyczne.
Ponadto podopieczni Fundacji Pokonaj Raka - osoby
doświadczone chorobą nowotworową, opowiedzą o swojej
walce z chorobą i tym, co w
nich ona wyzwoliła. Spotkanie połączone będzie z
wernisażem wystawy fotograficznej „Nie jesteś sam”,
przegotowanym przez Fun-

dację Pokonaj Raka. Fundacja od ponad 11 lat kieruje
swoje działania do osób doświadczających choroby nowotworowej. Do profilaktyki
zachęcają poprzez oswajanie
choroby, pokazywanie pozytywnych przykładów „wygranych”, przełamując lęk
i strach. Zdjęcia z wystawy
ozdobią później Poradnię
Onkologiczną Szpitala w
Wejherowie.
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WYDARZENIA
Film „Piaśnica” w Warszawie i w Wejherowie

Dwie premiery

„Poruszający, ciekawy, a jednocześnie odważny w formie” - takie opinie przeważały po
projekcji filmu „Piaśnica”, zrealizowanego przez Muzeum Piaśnickie w Wejherowie przy
wsparciu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na koniec minionego roku odbyły się dwie premiery filmu: 10 grudnia ogólnopolski pokaz dokumentu w Warszawie oraz 28 grudnia kaszubska premiera w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.
Ogólnopolską
premierą dwuodcinkowego filmu
„Piaśnica” - pierwszego
z cyklu dokumentalnego
„Młyny historii” - Muzeum
Piaśnickie w Wejherowie
rozpoczęło opowieść o mało znanych miejscach i
faktach dotyczących niemieckiej zbrodni pomorskiej, jaka miała miejsce
jesienią 1939.
- Zbrodnia Piaśnicka, a
szerzej Zbrodnia Pomorska
to zobowiązanie, by dociekać prawdy o liczbie ofiar,
ich tożsamości i niemieckich sprawcach zbrodni
- powiedziała podczas premiery w stolicy dyrektor
Muzeum Piaśnickiego w
Wejherowie, Teresa Patsidis. - Muzeum intensywnie
pracuje nad kultywowaniem pamięci i edukowaniem o zbrodni Piaśnickiej
i innych miejscach straceń
na Pomorzu. Podjęliśmy
współpracę z instytucjami,
środowiskami społecznymi,
organizacjami non profit
oraz z Oddziałem IPN w
Gdańsku, w tym z gdańskim Pionem Śledczym
IPN. Systematycznie przeprowadzamy kwerendy zagraniczne, w szczególności
w archiwach niemieckich.
Premiera w warszawskim
Multikinie była doskonałą
okazją, aby nie tylko przedstawić zebranym dotychczasowe działania instytucji,
ale również podziękować
twórcom filmu. W ogólnopolskiej premierze uczestniczyli m.in. reżyser Mariusz
Sławiński, kierownik produkcji Jadwiga Możdżer,
odpowiadająca wespół z Olgą Leszko również za kostiumy i charakteryzację
oraz jednocześnie odtwórczyni jednej z ról, kompozytor Marek Kuczyński,
koordynator grup rekonstruktorskich
Sebastian
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Reżyser filmu „Piaśnica” Mariusz Sławiński oraz dyrektor Muzeum Piaśnickiego Teresa Patsidis podczas
premiery w warszawskim Multikinie.

Draga oraz konsultant historyczny prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski.
Wśród zaproszonych gości byli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
z Jarosławem Sellinem
na czele, Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie
(zastępca prezesa dr hab.
Krzysztof
Szwagrzyk
i dyrektor Biura Eduka-

cji Narodowej IPN Adam
Hlebowicz),
gdańskiego
Oddziału IPN (prokurator
Tomasz Jankowski i dr
Monika Tomkiewicz) i
wielu innych. Zaproszenie
przyjął także reżyser Filip
Bajon, który „Kamerdynerem” niejako otworzył wrota
Piaśnicy. Władze Wejherowa reprezentował zastępca prezydenta Arkadiusz
Kraszkiewicz, a powiatu

- wicestarosta Jacek Thiel.
Wśród wielu znamienitych gości wypatrzyliśmy
również aktora Jerzego
Zelnika.
Na sali zasiedli uczniowie szkół podstawowych w
Bożympolu Wielkim, Pucku i Bolszewie oraz Szkoły
Podstawowej nr 8 w Wejherowie im. Martyrologii
Piaśnicy. Wszystkie te placówki współpracują na co
dzień z Muzeum Piaśnickim. Na premierze w stolicy nie mogło zabraknąć
przedstawicieli rodzin ofiar
zbrodni w Piaśnicy.
* * *
Tuż po Świętach Bożego Narodzenia, 28 grudnia
2018 roku film „Piaśnica”
zaprezentowano wejherowskiej publiczności oraz gościom z Pomorza. Uroczysta
premiera kaszubska odbyła
się w Wejherowie, w sali Filharmonii Kaszubskiej.

Z inicjatywy starosty

Świąteczne
kolędowanie
Piękne polskie kolędy rozbrzmiewały w
kościele Najświętszej Marii Panny Królowej
Polski w Wejherowie. W okresie świąt Bożego Narodzenia wejherowianie z tej i innych
parafii razem kolędowali.
Ostatni w tym roku niedzielny wieczór w kościele NMP
Królowej Polski w Wejherowie upłynął na wspólnym kolędowaniu mieszkańców Wejherowa, na które zaprosili: ks.
proboszcz Piotr Żynda i starosta Gabriela Lisius - inicjatorka wspólnego śpiewania kolęd.
Wieczór kolęd prowadził Tomasz Fopke, śpiewający i
muzykujący dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, przy wsparciu znanej dyrygentki wejherowskich chórów Aleksandry Janus.

Artrykuł i zdjęcia pochodzą
ze strony internetowej
Muzeum Piaśnickiego
w Wejherowie

Archiwalia, fabuła, animacja
„Piaśnica” to dokumentalny obraz, wzbogacony archiwaliami fotograficznymi i
filmowymi, scenami fabularyzowanymi i animacją.
W pierwszej części film
traktuje m.in. o codziennym
wykuwaniu polskości Pomorza w dwudziestoleciu
międzywojennym
rękoma
patriotów, którzy po inwazji
niemieckiej w 1939 roku zginęli w Piaśnicy.
W drugiej części twórcy
filmu „Piasnica” opowiadają o mechanizmie zbrodni w
Lasach Piaśnickich, a także
o zacieraniu przez Niemców
jej śladów i ekshumacji ofiar

m.in. przez pryzmat zeznań
nielicznych świadków tej tragicznej historii.

W scenach rekonstruktorskich zagrali aktorzy i statyści
z Pomorza.

Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Kolędowanie w Luzinie

Kadr z filmu.

III Wspólne Kolędowanie odbędzie się 13 stycznia
br. (niedziela) o godz. 16.00 w kościele pw. św. Wawrzyńca w Luzinie. Organizatorzy zapraszają.
Wystąpią: harcerze z 70. Luzińskiej Wodnej Drużyny
Harcerskiej, panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Luzinie,
strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie oraz Chór
Lutnia z Luzina.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku samodzielny

Pożegnanie z YMCĄ

W kręgu zdrowia i urody

O kolorach
w bibliotece

Grudzień 2018 roku był ostatnim miesiącem, w którym Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dodawał do swej nazwy skrót YMCA. Od 1 stycznia 2019 uczelnia jest samodzielnym stowarzyszeniem. O kulisy tej zmiany oraz jej konsekwencje pytamy koordynator
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w WejheroWUTW - Krystynę Laskowską, prezesa nowego stowarzyszenia oraz zastepcę prezydenta
wie
15 stycznia o godz. 17.00 odbędzie się kolejWejherowa Arkadiusza Kraszkiewicza.
ne spotkanie z cyklu „W kręgu zdrowia i urody”.

- Dlaczego podjęto decyzję o odłączeniu
WUTW od gdyńskiej organizacji YMCA?
- Istniejemy 13 lat, rozrośliśmy się i wciąż rozwijamy w Wejherowie, ale przez
cały ten czas byliśmy mniej
„wejherowscy”, a wciąż bardziej „gdyńscy”, bo w Gdyni
mieściła się nasza dyrekcja.
Działaliśmy wszak w ramach organizacji YMCA z
siedzibą w Gdyni. Nadeszła
pora, aby podkreślić swoją
przynależność do naszego
miasta, do Wejherowa.
- Zmiana statusu to
szereg zabiegów prawnych. Jak się to odbywa?
- Zaczęliśmy od uzyskania
akceptacji ze strony wszystkich uczestników uniwersytetu. Jesteśmy po walnym
zebraniu i wstępnym wyborze obecnego zarządu. W
przygotowaniu potrzebnych
dokumentów i procesu ich
obiegu bardzo pomogły nam
władze miasta - uzyskujemy tam wszelkie wsparcie
prawne. Wielką pomoc okazuje nam też dyrektor YMCA
Grzegorz Arabczyk, który
doskonale rozumie nasze intencje i ambitne dążenia do
samodzielności.
Jesteśmy
bardzo wdzięczni, dlatego przygotowujemy przedstawienie naszego teatru
„Srebrna Nitka”, dedykowane panu dyrektorowi.

Tym razem będzie to spotkanie ze stylistką Aleksandrą Werenczuk-Hinc, zatytułowane „Kolorowe zasady
i typy urody”.
Cykl spotkań o zdrowiu i urodzie cieszy się dużym zainteresowaniem, a biblioteka zaprasza nie tylko najbardziej
zainteresowane tematem panie.

ZUS informuje

Biznesmen na
e-zwolnieniu
Na różnego rodzaju zajęcia na Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
uczęszcza ponad 300 słuchaczy.

Zostanie on też obdarowany pamiątkowym obrazem z
wizerunkiem Wejherowa.
- Co zmieni się w funkcjonowaniu WUTW jako
samodzielnego
stowarzyszenia?
- Właściwie nic, poza
większą swobodą w sprawach finansowych. W dalszym
ciągu
będziemy
Wejherowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, pozarządowym stowarzyszeniem
non profit i co najważniejsze,
w dalszym ciągu działającym wyłącznie na zasadach
wolontariatu.
* * *
O zmianie statusu Uniwersytetu rozmawiamy też

z wiceprezydentem Wejherowa,
Arkadiuszem
Kraszkiewiczem.
- Pomaga pan zarządowi
wejherowskiego
uniwersytetu
w jego
usamodzielnianiu się.
- Razem z panem prezydentem
Krzysztofem
Hildebrandtem uważamy
tę decyzję za ze wszech
miar słuszną. Tak prężnie, tak skutecznie działająca instytucja powinna
być bezwzględnie mocniej
związana z macierzystym
miejscem swej działalności.
Moja pomoc to tylko doradztwo w niektórych sprawach prawnych. Panie z
Rady Uczelni doskonale we

Co to jest YMCA ?

wszystkim dają sobie radę.
- Krystyna Laskowska twierdzi, że samodzielność daje uczelni
swobodę finansową. Czy
podziela pan tę opinię?
- Tak, to prawda. Samodzielna instytucja nie tylko
korzysta z grantów, ale może
również występować o środki
finansowe tzw. zewnętrzne.
Nie ukrywajmy - jest to bardzo ważne dla rozwoju uniwersytetu, pozwoli na stałe
bogacenie oferty programowej i przyciąganie tych
wszystkich osób, emerytów
rencistów, którzy jeszcze pozostają w domach. A na tym
miastu zależy najbardziej.
		
BoZ

Yang Men’s Christian Assosation powstał w Londynie w roku
1844 i miał na celu organizowanie zajęć sportowych i intelektualnych. Idea YMCA szybko rozszerzyła się na Stany Zjednoczone,
Kanadę, aż wkrótce dotarła do państw europejskich. Na początku XX wieku w 150 krajach stały już budynki YMCA służące jako akademiki, tanie hotele, zachęcające do szeroko rozumianej
wymiany międzynarodowej.
Do Polski YMCA dotarła wraz z armią gen. Józefa Hallera i
pierwsze swe kroki postawiła na Pomorzu. 11 listopada 2019
roku w Polsce obchodzić będziemy 100-lecie Polskiej YMCA. W
latach 50-tych ub. wieku we Francji powstał pierwszy uniwersytet III wieku YMCA. Obecnie organizacja prowadzi takie uniwersytety we wszystkich krajach Europy, Ameryki, a nawet Japonii.
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Przedsiębiorcy, jak wszyscy chorują i korzystają ze
zwolnień lekarskich. Dzięki elektronicznemu zwolnieniu lekarskiemu nie muszą się martwić jak dostarczyć
druczek do ZUS. Zrobi to za nich system, a oni będą
mogli spokojnie wracać do formy. Jednak, aby otrzymać zasiłek chorobowy należy złożyć wniosek.
Jeśli lekarz wystawi przedsiębiorcy elektroniczne zwolnienie (e-ZLA), to trafi ono do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
elektronicznie. Lekarz nie musi dodatkowo wydawać jego
wydruku. Przedsiębiorca musi jednak pamiętać, aby złożyć
wniosek o zasiłek chorobowy.
Jak to zrobić szybko i sprawnie? Jeśli jest to pierwsze e-ZLA, to jako wniosek o zasiłek chorobowy należy złożyć
zaświadczenie płatnika składek na druku Z-3b. Gdy przedsiębiorca otrzyma kolejne zwolnienie za nieprzerwany okres
niezdolności do pracy (choroby), to jako wniosek o zasiłek
może złożyć jeden z następujących dokumentów: zaświadczenie na druku Z-3b, wypełnione tylko do pkt. 1 lub wniosek
o zasiłek chorobowy na druku ZAS-53 bądź w innej formie. W
tym ostatnim przypadku, we wniosku trzeba wskazać imię i
nazwisko, adres, okres niezdolności do pracy, serię i numer
wystawionego zaświadczenia lekarskiego (o ile je znamy), informację, czy niezdolność do pracy wynika z wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy albo choroby
zawodowej oraz informację czy okres niezdolności przypada
w czasie ubezpieczenia, czy po jego ustaniu. Jeśli korzystamy
z profilu na Platformie Usług Elektronicznych ZUS to dokumenty Z-3b i ZAS-53 możemy wypełnić i przesłać do urzędu
elektronicznie. Dokumenty te są też dostępne w wersji do
wypełnienia i wydrukowania na stronie www.zus.pl.
O wniosku o zasiłek chorobowy muszą również pamiętać
pracownicy, których zatrudnienie ustało.
e-ZLA, które obowiązują od 1 grudnia 2018 r. docenia coraz
więcej lekarzy i pacjentów. W listopadzie jak dotąd do pomorskich oddziałów ZUS trafiło przeszło 28 tys. dokumentów e-ZLA,
co stanowi ponad 51 proc. wszystkich zwolnień lekarskich.

redakcja@pulswejherowa.pl
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EDUKACJA
Nowa pracownia w „Elektryku”

XIII Konferencja Literacka w LO

W Powiatowym Zespole pod koniec minionego roku otwarto pracownię termodynamiki stosowanej, w której kształcić się będą m.in.
przyszli pracownicy elektrowni jądrowych. To trzeci etap doposażenia pracowni w „Elektryku” w ramach współpracy z PGE EJ 1.

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie oraz Wejherowskie Centrum Kultury były organizatorami
XIII Konferencji Literackiej pt. „Różne smaki świata tego”.

Termodynamika
W ramach współpracy z
PGE EJ 1 Powiatowy Zespół
Szkół nr 2 w Wejherowie posiada już trzy specjalistyczne
pracownie. Pracownię fizyki
atomowej i jądrowej otwarto w 2016 roku, a rok temu
- pracownię multimedialną. Projekt związany jest
z funkcjonowaniem przyszłej elektrowni jądrowej
oraz obecnego Powiatowego
Ośrodka Wspierania Rozwoju Zawodowego Przyszłych
Pracowników Pierwszej w
Polsce Elektrowni Jądrowej.
PGE EJ 1 na ten cel przeznaczyło 100 tys. zł.
- Uważam, że powstanie
w przyszłości elektrowni jądrowej jest nieuniknione ze
względu na wzrost zużycia

Fot. Starostwo w Wejherowie
energii. Cały czas się do tego
przygotowujemy, bo kadra
będzie potrzebna - powiedziała starosta wejherow-

ski, Gabriela Lisius.
Polska Grupa Energetyczna od wielu lat współpracuje z „Elektrykiem” kształcąc
tym samym specjalistów z
różnych dziedzin. Dyrektor
szkoły, Krystyna Grubba
bardzo ceni sobie współpracę z PGE, ponieważ dzięki
dofinansowaniu, jakość nauczania młodych ludzi na
przestrzeni lat wzrosła.
Szkoła otwarta jest także na współpracę ze wszystkimi placówkami z powiatu
wejherowskiego. W pracowniach, bowiem odbywają się
konkursy wykłady i inne
spotkania związane tym tematem.

Powiatowe konkursy rozstrzygnięte

Oblicza Niepodległej

Różne smaki świata tego
Jak co roku konferencja
była podsumowaniem Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych (XIII
OPMFT „Luterek”), którego
tematem przewodnim były
w tym roku „Różne smaki
świata tego”. Uczestnicy mogli wysłuchać interesujących
wykładów, m.in. o smakach
Sycylii,
przygotowanego
przez Ewę Cichocką - globtroterkę, pisarkę i dziennikarkę (na zdjęciu obok).
Jakub Wojewódka z
Seminarium Duchownego w
Gdańsku omówił smaki potraw, pojawiających się w Biblii, a student Uniwersytetu
Wrocławskiego Kamil Podolski zaprezentował smaki
w opowiadaniach M. Hłaski.
Uczniowie PZS nr 4, pracujący pod opieką polonistki Barbary Malawskiej,
omówili smaki poezji, a młodzi dziennikarze z liceum
„Sobieskiego” biorący udział
w projekcie WCK „Oblicza
Niepodległej”, przedstawili
efekty poszukiwań „smaków przedwojennego Wejherowa”. Wszyscy otrzymali z
rąk dyrektor WCK Jolanty Rożyńskiej pamiątkowe
publikacje zawierające ich
artykuły i wywiady.
- Celem konferencji jest
uatrakcyjnienie
procesu
edukacji poprzez udział w
wykładach nauczycieli akademickich oraz przygotowanie prezentacji przez uczniów
- mówi Edyta Sobiczewska-Łysakowska, główna
organizatorka, prowadząca

Fot. Dominika Kondonikolu
spotkanie. - Uczniowie muszą
poszukać
odpowiedniej literatury, wykazać się
umiejętnością pracy zespołowej oraz wygłosić wykład
przed publicznością. Każde
wystąpienie publiczne uczy
przełamywania tremy oraz
szacunku do wystąpień innych, a to bardzo potrzebne

umiejętności. Cieszy nas fakt,
że w konferencji biorą także
udział absolwenci „Sobieskiego” oraz uczniowie gdyńskich i
wejherowskich szkół. Słuchanie młodych ludzi mówiących
ładną polszczyzną o dawnej,
jak i współczesnej literaturze
i sztuce to balsam dla duszy
każdego nauczyciela.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

W grudniu 2018 r. rozstrzygnięto powiatowe konkursy z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Laureaci
otrzymali nagrody i wyróżnienia.
Uroczyste wręczenie nagród odbyło się w auli przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie jeszcze przed Świętami Bożego Narodzenia. Starosta wejherowski, Gabriela
Lisius nagrodziła laureatów konkursu filmowego, muzycznego, a także konkursu wiedzy o powiecie wejherowskim.
Podczas gali na scenie wystąpili także uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie, którzy zaprezentowali poetycko-muzyczny spektakl „Uchodzone umyślenia
poemacę”, czyli Futurobnia w Elektryku - ciąg dalszy.
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POWIAT
Nowa sala sportowa w Luzinie

Dwa konkursy w gminie Łęczyce

W grudniu ub. roku, tuż przed świętami Bożego Narodzenia uroczyście otwarto salę sportową GOSRiT przy Szkole Podstawowej
nr 1 w Luzinie.

W gminie Łęczyce rozstrzygnięto dwa konkursy bożonarodzeniowe, zorganizowane przez Gminną Instytucję Kultury i Bibliotekę.

Gmina stawia na sport Piękne stroiki i choinki
Obiekt ten służyć będzie
zarówno uczniom Szkoły Podstawowej im. Lecha
Bądkowskiego, jak i wszystkim mieszkańcom gminy
Luzino. Salą sportową, podobnie jak Halą Widowiskowo-Sportową im. Marszałka
Macieja Płażyńskiego, zarządzać będzie Gminny
Ośrodek Sportu, Rekreacji i
Turystyki w Luzinie.
W godzinach lekcyjnych
odbywać się tam będą zajęcia WF-u dla uczniów SP nr
1. W pozostałych godzinach
obiekt udostępniany zostanie sekcjom sportowym,
działającym na terenie gminy Luzino oraz innym grupom zorganizowanym.
Od stycznia przeprowadza się na nią m in. sekcja
tenisa stołowego GOSRiT
Luzino oraz sekcja sportów
walki
koluchstyl.
Warto dodać, że obecnie w
luzińskich sekcjach sportowych trenuje systematycznie ponad 500 dzieci i
300 dorosłych, dla których,
zwłaszcza w okresie zimowym, stworzą się kolejne
warunki do treningu.
Uroczyste otwarcie hali rozpoczęło się od tradycyjnego przecięcia wstęgi,
którego dokonali: Jarosław Wejer - wójt Gminy

Uczestnicy pierwszego konkursu na Najpiękniejszy Stroik Bożonarodzeniowy 2018
wykazali się dużymi zdolnościami i umiejętnościami artystycznymi. Spośród wielu
pieknych dekoracji wybrano dziewięć najpiękniejszych, nagrodzonych w trzech różnych kategoriach.
- Napłynęło do nas wiele pięknych prac,
które swoją kreatywnością, estetyką i wyglądem przykuły uwagę naszą, jak i wszystkich odwiedzających naszą placówkę - mówi
Hanna Mancewicz, dyrektor GIKiB z sie-

Pełnowymiarowa sala o wymiarach 36x18, przystosowana
jest do gier zespołowych, piłki nożnej, futsalu, piłki ręcznej, siatkówki i koszykówki. W obiekcie znajdują się 4 szatnie z zapleczem sanitarnym, zaplecze magazynowe, pomieszczenie dla
obsługi sali oraz 3 małe sale gimnastyczne.
Sala wraz z przylegającym do niej boiskiem Orlik, tworzyć
będzie kolejny kompleks sportowy w Luzinie.
Budowa sali została dofinansowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ze środków MSiT kwotą 2
mln złotych.

Luzino, Bartłomiej Formela - przewodniczący Rady Gminy Luzino, Dariusz
Rompca - dyrektor SP 1 w
Luzinie oraz przewodnicząca Samorządu Szkolnego
- Zuzanna Dąbkowska i
przedstawiciel środowiska
sportowego, młody piłkarz
GOSRiT Luzino - Nicolas
Dombek.
Następnie na sali głównej odbyła się uroczystość,

którą prowadził Piotr Klecha - dyrektor GOSRiT
Luzino. Nie zabrakło występów sportowych, prezentów w postaci sprzętu
sportowego oraz poświecenia sali, którego dokonał
ksiądz proboszcz Waldemar Waluk.
Na zakończenie wójt gminy Luzino J. Wejer wręczył
zaproszonym gościom pamiątkowe statuetki.

dzibą w Strzebielinie. - Mogliśmy zobaczyć
przeróżnej techniki, m.in. prace wykonane z
tworzyw naturalnych i sztucznych. Okazuje
się, że takie rzeczy jak np. kawa świetnie
komponuje się w stroikowej aranżacji. Dziękujemy wszystkim uczestnikom i gratulujemy nagrodzonym.
Oto wyniki konkursów:
W konkursie na najpiękniejszy stroik bożonarodzeniowy w kategorii szkolnej (klasy
VII-VIII) lauretką konkursu została Wiktoria Kopeć.
W kategorii grupowej laureatami zostali:
Klasa I Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim, Świetlica w Nawczu, Świetlica w
Świetlinie oraz Świetlica w Kaczkowie.
W kategorii osób dorosłych tytuły laureatów zdobyli: Stefania i Mirosław Nowakowie oraz Teresa Lewna. Wyróżnienia
przyznano Marcie Bigus-Majewskiej i
Janowi Kwiatkowskiemu.
Drugi konkurs, ogłoszony przez Gminną Instytucję Kultury i Bibliotekę to konkurs na Najpiękniejszą Choinkę Sołecką
2018. W ramach rywalizacji w niektórych
sołectwach gminy Łęczyce stanęły piękne drzewka. Pierwsze miejsce w konkursie
zdobyły ex aequo dwa sołectwa: Kaczkowo
(choinka na zdjęciu obok) i Dąbrowa. Drugie miejsce zajęły: Nawcz i Rozłazino.
Wyróżnienia otrzymały: Świetlino,
Strzebielino Osiedle, i Brzeźno Lęborskie.
Gratulujemy wszystkim laureatom!

OGŁOSZENIE

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

Występy sportowe w nowej sali w Luzinie.
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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.
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AKTUALNOŚCI

Kolarstwo pasją

Nestor wejherowskiego kolarstwa szosowego 79-letni Gerard
Patok wciąż zadziwia swoją dyspozycją i udziałem w zawodach.
Mimo problemów zdrowotnych, które z upływem lat dotykają każdego człowieka, trenuje intensywnie - latem na trasach wokół Wejherowa, a jesienią i zimą na rowerze ustawionym na rolkach.
Kołem i Żuławy Wkoło. W
sumie w tym roku zdobyłem 5 pucharów - informuje Gerard Patok dodając,
że miał też zamiar pojechać na tradycyjny maraton rowerowy do Szwecji,
ale ostatecznie zrezygnował ze względu na zbyt
małą ilość treningów.
Ogólnie Gerard Patok
zadowolony jest z realizacji
ubiegłorocznych planów.
Jesienią, ze względu na
ochłodzenie pan Gerard
przestał przesiadł się z roweru na domowy trenażer.
Jak podkreśla cyklista, sama jazda na rowerze, to nie
wszystko. Potrzebna jest
odpowiednia dieta, uzupełnianie płynów i kalorii,
a także stosowny do aury
sprzęt i ubiór.
Swoją aktywność monitoruje przez profesjonalną
nawigację rowerową Garmin sprzężoną cyfrowo z
pulsometrem, aby kontrolować pracę serca m.in.
bezpieczne tętno przy odpowiednim wysiłku.

W wolnych chwilach
analizuje swoje osiągi na
komputerze, przeglądając
wykresy i różnego rodzaju dane gromadzone przez
system. Wszystko po to,
żeby świadomie dawkować
wysiłek i racjonalnie planować treningi.
Celem
jesienno-zimowych przygotowań jest
otwarcie tegorocznego sezonu kolarskiego w Sobótce
koło Wrocławia. Ma tam zamiar spotkać się z młodszymi wiekiem kolegami m.in.
z Ryszardem Szurkowskim
i Janem Brzeźnym oraz innymi dawnymi tuzami polskiego kolarstwa.
Wcześniej,
bo już w
styczniu br. weźmie udział
w zjeździe kolarzy dolnośląskich, licząc na spotkanie dawnych kadrowiczów.
- Jazda na rowerze jest
dla mnie wszystkim. Bez
roweru nie potrafiłbym
żyć. Gdyby mi tego zabrakło, to by była moja życiowa katastrofa - wyznaje
pan Gerard.

Autobusy linii nr 7
jeżdżą zmienioną trasą
Na początku nowego roku otrzymaliśmy komunikat Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Wejherowie, dotyczący zmiany trasy autobusów linii nr 7. Od 8 stycznia, czyli od dwóch dni, linia ta obejmuje swym zasięgiem Zibertowo i Gościcino.

Uwaga Pasażerowie!

ZMIANY NA LINII NR 7

Informujemy, że od 8 stycznia 2019 r. (wtorek) linia nr 7
będzie funkcjonowała na częściowo zmienionej trasie obejmując swym zasięgiem Zibertowo i Gościcino.
TRASA W KIERUNKU GOŚCICINA:
WEJHEROWO CEGIELNIA 01 (przystanek początkowy) - na odcinku w Wejherowie do ronda
„Wejherowo Zachód” (za ogródkami działkowymi) bez zmian - następnie autobus pojedzie ulicą
Południową i Drzewiarza do nowej pętli przy stacji kolejowej Gościcino Wejherowskie - przystanek
końcowy GOŚCICINO PKP 01.
TRASA W KIERUNKU WEJHEROWA:
GOŚCICINO PKP 01 (przystanek początkowy) - Drzewiarza - Południowa - od ronda „Wejherowo
Zachód” trasa w Wejherowie bez zmian do przystanku końcowego WEJHEROWO CEGIELNIA 01.
Na nowym odcinku trasy przy ul. Południowej do Gościcina uruchomione zostają nowe przystanki:
Wejherowo Zibertowo 03 (za rondem „Wejherowo Zachód”), Gościcino Fiołkowa 01 (w zatoce przed
skrzyżowaniem z ul. Fiołkową), Gościcino Grubby 01 (w zatoce przed skrzyżowaniem z ul. Drzewiarza).
W kierunku do Wejherowa przy ul. Południowej uruchomione zostają przystanki:
Gościcino Grubby 02 (w zatoce przed skrzyżowaniem z ulicą Kazimierza Grubby), Gościcino
Fiołkowa 02 (w zatoce przed skrzyżowaniem z ulicą Fiołkową).
Informujemy również, że dotychczasowy przystanek przy pętli Gościcino Południowa 02 zostaje
wyłączony dla linii nr 7! Funkcję pętli przejmie nowy przystanek Gościcino PKP 01 przy stacji
kolejowej Gościcino Wejherowskie.
Linia 7 nie będzie jeździła ulicą Sucharskiego od ronda „Wejherowo Zachód” na odcinku do Bolszewa
oraz drogą krajową nr 6. Połączenie z centrum Wejherowa dla tego rejonu zapewniać będzie nadal
linia 3. Uprzejmie prosimy Pasażerów o uwzględnienie zmian w planowaniu podróży.
Gościcino
PKP 01
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Latem pan Gerard musi
przejechać codziennie co
najmniej 50 km, a bywa że
około stu. Na rolkach wystarczy godzina intensywnego treningu dziennie.
- W zeszłym roku było
gorzej, niż w poprzednich
latach, bo wiosną miałem
zabieg onkologiczny. Dopiero od czerwca mogłem
systematycznie
jeździć
na rowerze - mówi z nieukrywanym żalem Gerard
Patok. - W sumie, w ubiegłorocznym skróconym sezonie, przejechałem tylko
(!) 3 tysiące kilometrów.
Mimo wiosennych perturbacji zdrowotnych, wejherowianin rozkręcił się
latem i wziął udział w kilku zawodach kolarskich.
- Kilkakrotnie stawałem na najwyższym podium w swojej kategorii
wiekowej (60+) m.in. w
Cyklo Kartuzy, gdzie startowałem wspólnie ze swoim prawnukiem. Brałem
też udział w zawodach w
Cyklo Pelplin, Kociewie

Od dwóch dni do Zibertowa i Gościcina
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W zawodach startował ...z prawnukiem
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INFO:
Dyspozytor: (58) 572-29-33
Internet: www.mzkwejherowo.pl
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Gerad Patok (w środku) z jednym ze zdobytych w 2018 roku pucharów.
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SPORT
Wejherowianie na wojewódzkich finałach

Cztery starty - cztery medale
Ostatnie dwa tygodnie minionego roku obfitowały w doskonałe
występy sportowców z powiatu wejherowskiego.
Drużyna tenisistek stołowych z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie
wzięła udział w XIX Finale
Wojewódzkiej Licealiady,
w Miechucinie. Katarzyna
Płotka i jej siostra Magda
(obie na zdjęciu obok), zdobyły tam złoty medal. W całych zawodach nie przegrały
seta. Nasza ekipa okazała
się najmocniejsza w stawce sześciu zespołów z województwa
pomorskiego.
Opiekunem złotego zespołu
jest Małgorzata Mika.
W Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie
dziewczęta z „Samochodówki” zdobyły brązowe medale w Finale Wojewódzkiej
Licealiady. Całej drużynie
należą się największe słowa
uznania, ponieważ kolejny
rok godnie reprezentują nasz
powiat na arenie wojewódzkiej. Dobry wynik był możliwy dzięki znakomitej pracy
Joanny Syski w Szkole Podstawowej w Bolszewie oraz
Joanny Kwiatkowskiej w Powiatowym Zespole Szkół nr
OGŁOSZENIE
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4 w Wejherowie.
Obie trenerki są również
instruktorkami w Powiatowym Zespole Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
Na tych samich mistrzostwach ekipa chłopców z Powiatowego Zespołu Szkół nr
4 w Wejherowie wywalczyła
srebrne medale. Opiekunem

srebrnych chłopaków był
Cezary Lewandowski, który
jest także instruktorem w
PZPOW w Wejherowie.
Chłopcy z Powiatowego
Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie zdobyli złoty medal
w Finale Wojewódzkiej Licealiady w Futsalu w Chojnicach, o czym piszemy na
sąsiedniej stronie.

Futsalowe Mistrzostwa Powiatu

Finały dla wejherowian
W rozgrywanych na sali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie Otwartych Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego w Halowej Piłce Nożnej Oldbojów i Seniorów o puchar
Starosty Wejherowskiego wśród oldbojów (zawodnicy 35.letni i starsi) zwyciężył wejherowski Prosport, który meczu finałowym pokonał
1:0 Sychowiankę Sychowo, a „złotą bramkę” zdobył Krzysztof Gosz.
Drużyna Prosport Wejherowo zagarła w składzie:
Wojciech Pionk (najlepszy bramkarz mistrzostw),
Wiesław Krutul, Jaromir
Jeżowski, Arkadiusz Kątny, Krzysztof Gosz (najlepszy zawodnik), Mariusz
Gosz i Tomasz Koliński.
Sychowianka Sychowo:
Adam Spigarski, Szczepan
Kass, Sławomir Górkowski, Damian Mehring, Sylwester Krauze i Remigiusz
Sarbak.
Wśród seniorów zwyciężyła ekipa Nordiki Wejherowo, która pokonała
Mundurówkę.
Nordika Wejherowo: Karol Spławiński, Krzysztof
Szczygieł, Patryk Ziegert
(najlepszy zawodnik), Jarosław Sobczak, Piotr Połubiński i Sebastian Fajtek.
Mundurówka Wejhero-

Najlepsze drużyny seniorów: Nordika i Mundurówka po meczu finałowym.
wo: Kamil Blok (najlepszy
bramkarz), Dominik Dudziński, Piotr Petke, Jakub
Petke i Dominik Klimczak.
Zawody, którego organizatorem było Wejherowskie

Towarzystwo Krzewienia
Kultury Fizycznej, prowadził i sędziował licencjonowany menedżer sportu
Leszek Lenda.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT
Futsal dziewcząt

Biegi, unihokej, piłka nożna i inne dyscypliny

Na hali widowiskowo-sportowej Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji
w Bojanie rozegrano Finał XX Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w Futsalu
Dziewcząt. Trzecią lokatę wywalczyła drużyna Szkoły Podstawowej nr 2 w Luzinie.

Od początku roku szkolnego do końca kalendarzowego roku 2018, młodzież z wejherowskiego „Elektryka” (PZS nr 2) odnosiła sukcesy sportowe w różnych dyscyplinach.

Luzino na pudle Sukcesy sportowców z „Elektryka”

W rywalizacji wzięło udział 5 najlepszych zespołów z województwa pomorskiego. Drużyna z Luzina zagrała w składzie: Julia Bargańska, Julia Fajter, Milena Fajter, Oliwia
Falk, Nikola Kankowska, Angelika Kotłowska, Bernadetta
Landowska, Samuela Landowska, Wiktoria Miotk, Weronika Westphal, opiekun drużyny - Grzegorz Semak.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie, Gminne
Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie oraz Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku.

OGŁOSZENIE

Podczas Międzyszkolnego Marszu na Orientację
„Niezapominajka” drużyna Powiatowego Zespołu
Szkół nr 2 (Łukasz Syposz ,
Krzysztof Czaja , Karol Bychowski) pod opieką Barbary Bączek-Motała zajęła
I miejsce w kategorii TPdla początkujących.
Drużyna chłopców z
„Elektryka” jest mistrzem
powiatu w sztafetowych
biegach przełajowych.
Podczas zawodów w Redzie, Błażej Potrykus wypracował dużą przewagę
nad rywalami, którą pozostali zawodnicy utrzymali
aż do mety.
Drużynę w składzie: Błażej Potrykus, Przemysław
Rutkowski, Rafał Maciszka,
Damian Patelczyk, Dawid
Stankiewicz Nikodem Stenka, Dawid Cierocki, Paweł
Baran, Jan Rutkowski, Maciej Koszałka, rez. Dominik
Więckowski, Oskar Formela
przygotowała również Barbara Bączek-Motała.

W piłce nożnej, chłopcy
z PZS nr 2 w Wejherowie
pod opieką Mariusza Jaszewskiego zajęli I miejsce
w Mistrzostwach Powiatu
w Rumi.
W Finale Wojewódzkiej
Licealiady w Futsalu w
Chojnicach, drużyna z PZS
nr 2 (na zdjęciu obok) zdobyła złoty medal. Była to
kontynuacja
znakomitej
passy drużyny, która od
początku roku szkolnego
zdobyła w Finałach Wojewódzkich już trzy medale.
Opiekunem
futsalowców
był Tomasz Kotwica.
W unihokeju uczniowie PZS nr 2 w Wejherowie
także są nie do pokonania.
Drużyna chłopców (Paweł
Baran, Oskar Formella,
Mikołaj Jakubowski, Maciej Korthals, Maciej Koszałka, Szymon Krauze,
Patryk Kunc, Rafał Maciszka, Szymon Rzepka)
wywalczyła złoty medal w
Mistrzostwach Wojewódz-

twa. Opiekunem drużyny
jest Sebastian Richter.
W
półfinale
Wojewódzkiej
Licealiady
Młodzieży Szkolnej w badmintonie chłopców reprezentacja „Elektryka” pod
opieką Marii Olewczyńskiej, w składzie: Fabian
Kątny, Bartłomiej Szwarc
oraz Damian Patelczyk wywalczyła II miejsce.

OGŁOSZENIE

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: poniedziałek
07.00-08.00
16.00-17.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506
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BEZPIECZEŃSTWO
Zimą rośnie zagrożenie pożarami oraz zatruciami

Czujka na straży bezpieczeństwa
„Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa!” to ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w
mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Kampania
jest realizowana od października 2018 r. do marca 2019 r.
W okresie jesienno-zimowym, w mieszkaniach
i domach jednorodzinnych
wzrasta ryzyko powstania
pożarów, najczęściej w wyniku wad, albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń
grzewczych, elektrycznych
i gazowych. W tym samym
okresie odnotowywany jest
także wzrost liczby zatruć
tlenkiem węgla, zwanym
„cichym zabójcą”, gdyż jest
niewidoczny oraz nie ma
smaku, ani zapachu.
Jak zapobiegać niebezpiecznym sytuacjom? Oto
działania profilaktyczne:
• należy uchylić okno w
mieszkaniu, gdy korzystasz
z jakiegokolwiek źródła ognia
(pieca gazowego z otwartą
komorą spalania, kuchenki
gazowej lub węglowej),
• nie zasłaniać kratek
wentylacyjnych i otworów
nawiewnych,
• przy instalacji urządzeń
i systemów grzewczych korzystaj z usług wykwalifikowanej osoby,

• dokonywać okresowych
przeglądów instalacji wentylacyjnej i przewodów kominowych oraz ich czyszczenia.
Gdy używasz węgla i drewna
należy to robić nie rzadziej
niż raz na 3 miesiące. Gdy
używasz gazu ziemnego czy
oleju opałowego - nie rzadziej niż raz na pół roku,
• użytkować sprawne
techniczne urządzenia, w
których odbywa się proces
spalania zgodnie z instrukcją producenta.
• należy stosować urządzenia posiadające stosowne dopuszczenia w zakresie
wprowadzenia do obrotu;
• w przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania
wentylacji, ponieważ nowe
okna są najczęściej o wiele
bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych
w budynku i mogą pogarszać
wentylację,
•należy systematycznie
sprawdzać ciąg powietrza,
np. poprzez przykładanie

kartki papieru do otworu, bądź kratki wentylacyjnej; jeśli nic nie zakłóca
wentylacji, kartka powinna
przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki,
• należy często wietrzyć
pomieszczenie, w których
odbywa się proces spalania
(kuchnie, łazienki)
• rozmieścić czujniki
tlenku węgla w części domu gdzie są urządzenia
grzewcze, w której sypia
twoja rodzina. Dodatkowe
czujniki warto umieścić w
każdym pomieszczeniu,
• nie spalaj węgla drzewnego w domu, garażu, na
zamkniętej werandzie itp.,
jeżeli pomieszczenia te nie
mają odpowiedniej wentylacji,
• nie zostawiaj samochodu w garażu na zapalonym
silniku, nawet jeżeli drzwi
do garażu pozostają otwarte
• nie bagatelizuj objawów
duszności, bólów i zawrotów
głowy, nudności, wymiotów,
oszołomienia,
osłabienia,

przyspieszenia
czynności
serca i oddychania, gdyż
mogą być sygnałem o zatruciu czadem; w takiej sytuacji należy natychmiast
przewietrzyć pomieszczenie,
ewakuować współmieszkańców, wezwać straż pożarną i
zasięgnąć porady lekarskiej.
Jak informuje st. kpt.
Mirosław Kuraś - oficer
prasowy Komendanta Powiatowego
Państwowej
Straży Pożarnej w Wejherowie, jesienią ub. roku - od
1 października do 21 listopada- strażacy interweniowali 21 razy przy pożarach,
w których poszkodowanych
zostało łącznie 12 osób (w
tym 8 dzieci) oraz 1 ratownik, a także 11 razy w
związku z sprawdzeniem
zagrożenia od tlenku węgla
i innych substancji niebezpiecznych. Zatruciu uległy 4
osoby dorosłe.
Więcej na ten temat na stronie: https://www.straz.gov.pl/
aktualnosci/lista_aktualnosci/
Czujka-na-strazy-Twojego-bezpieczenstwa/idn:36473

SKUTECZNA REKLAMA
W PULSIE WEJHEROWA
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl

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/

