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i powiatu wejherowskiego
Budowa tunelu pod torami w ciągu ulicy Kwiatowej

Decydująca faza inwestycji

Ukazuje się od 2011 roku
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Trasa Kaszubska
w powiecie
wejherowskim
W Starostwie w Wejherowie spotkali się przedstawiciele władz samorządowych województwa pomorskiego, powiatu wejherowskiego, samorządów
gminnych oraz przedsiębiorcy, aby rozmawiać o planach budowy drogi ekspresowej S6, łączącej Trójmiasto ze Szczecinem. Fragmentem tej drogi ekspresowej
będzie tzw. Trasa Kaszubska, przebiegająca przez powiat wejherowski. Inwestycja będzie miała również
wpływ na miasto Wejherowo.
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Rozlicz PIT
w Wejherowie

Fot. Urząd Miejski

Budowa wiaduktu kolejowego (tunelu) w ulicy Kwiatowej jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych
etapów prac w ramach inwestycji pod nazwą Węzeł Integracyjny Wejherowo (Kwiatowa). Po analizach i ekspertyzach, w porozumieniu z PKP, władze miasta zdecydowały o zmianie technologii budowy tunelu. Zamiast
przewiertu pod torami wybrano najbezpieczniejszą i najkorzystniejszą technologię otwartego wykopu.
Mimo, że teren inwestycji jest zabezpieczony i oznaczony, a przejście i przejazd kolejowy zamknięte, wiele
osób codziennie przechodzi tamtędy przez tory. O związanych z tym zagrożeniach i niebezpieczeństwie wypadków z udziałem pieszych rozmawiali na budowie Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa i Per
Anders Truedsson, prokurent wykonawcy inwestycji - firmy SKANSKA. 		
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Władze Wejherowa zachęcają mieszkańców,
aby płacili podatki w miejscu zamieszkania. Budowa i modernizacja dróg lokalnych, ścieżek
rowerowych, chodników, placów zabaw, wydatki na kulturę, sport oraz oświatę - to zadania finansowane m.in. z podatków mieszkańców.
Do budżetu miasta trafia ok. 40 proc. całkowitej kwoty podatku dochodowego płaconego przez jej
mieszkańców - osoby fizyczne (PIT). Spora grupa osób
mieszka w Wejherowie, ale jest zameldowana w innej
miejscowości i tam wysyła zeznania podatkowe.
- Im większa kwota podatku wpłynie do miejskiej
kasy, tym więcej będziemy mieli możliwości na realizację kolejnych inwestycji - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.
Osoba niezameldowana na pobyt stały, ale mieszkająca w Wejherowie może rozliczyć się w Urzędzie
Skarbowym w Wejherowie, wpisując jego adres w
rocznym zeznaniu podatkowym PIT.
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BEZPIECZEŃSTWO

Dobre
Nagrody od prezydenta wyniki
pracy
Policjanci ratowali mieszkańców

W poprzednim „Pulsie” informowaliśmy o wejherowskich policjantach, którzy ratowali mieszkańców podczas pożaru na os. Fenikowskiego. Obaj funkcjonariusze - sierż. Wojciech Bolda i post.
Patryk Nurkowski zostali wyróżnieni nagrodą prezydenta Wejherowa, który podziękował im za bohaterską postawę.
Wręczenie nagród odbyło się w ratuszu w obecności
komendanta powiatowego
policji insp. Beaty Perzyńskiej, komendanta powiatowego Państwowej Straży
Pożarnej st. bryg. Jacka
Niewęgłowskiego, zastępcy prezydenta Arkadiusza
Kraszkiewicza oraz szefa
Inspektoratu
Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzeja Fedoruka.
- Gościmy dzisiaj dwóch
wyjątkowych
policjantów,
którzy przyjeżdżając na służbie do zgłoszonego pożaru
wykazali się postawą obywatelską w sytuacji zagrożenia - powiedział prezydent
Krzysztof Hildebrandt,
wręczając im nagrody finansowe i składając gratulacje.
Prezydent
Wejherowa
przypomniał, że zdarzenie
miało miejsce 19 stycznia br.
o godz. 2.45. W jednym z budynków na os. Fenikowskiego pojawił się pożar. Obaj
funkcjonariusze
zareagowali bardzo szybko i zanim
przyjechała straż pożarna
doprowadzili do ewakuacji
mieszkańców III piętra. W
sumie wyprowadzili błyskawicznie z miejsca zagrożenia
18 osób, w tym 6 dzieci.
Pożar był dość znaczny.
Na miejsce do gaszenia pożaru przyjechało 8 pojazdów

Fot. Urząd Miejski
gaśniczych. Ogień udało się ugasić ok. godziny 4.
nad ranem. Dzięki natychmiastowej ewakuacji nikt
z mieszkańców nie doznał
obrażeń. Jednak sami policjanci po zakończeniu akcji
wymagali pomocy ratowników Pogotowia Ratunkowego ze względu na zbyt dużą
ilość dymu wchłoniętego do
płuc. Na szczęście skończyło
się tylko na podaniu tlenu.
- Wykonaliśmy to, co do
nas należało. Ludzie byli
przerażeni, a konsekwencje
mogły być różne. Smog w
mieszkaniach trudny był do
opisania, dlatego trochę się
podtrułem. Poczułem dolegliwości gardła i brzucha, i
sam też wymagałem pomocy - mówi post. Patryk Nurkowski dodając, że dopiero
później zdał sobie sprawę z

KONDOLENCJE

Panu

grożącego wszystkim niebezpieczeństwa.
Wysoko ocenili działanie
obu policjantów szefowie
wejherowskiej Policji i Państwowej Straży Pożarnej.
- Cieszą mnie wyróżnienia dla policjantów i jestem
z nich dumna, że zachowali
się tak dzielnie. Ich aktywność i odważna postawa w
sytuacji zagrożenia uchroniły zdrowie i życie mieszkańcom, a jednostkom Straży
Pożarnej umożliwiły natychmiastowe przystąpienie do
akcji gaśniczej - mówi insp.
Beata Perzyńska.
- Jestem podbudowany
postawą policjantów. Wykonali ponadstandardowe
procedury, przeprowadzając ewakuację, co ułatwiło i
skróciło czas akcji oraz ograniczyło straty wywołane pożarem, a najważniejsze, że
dzięki temu nikomu nic się
nie stało - dodał st. bryg. Jacek Niewęgłowski.

Andrzejowi Zieleniewskiemu
Wiceprezesowi Zarządu „Szpitali Pomorskich sp. z o.o.”
łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

Brata
składa
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Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

WAŻNE
TELEFONY:
Pogotowie
58 677 61 02
PolicjA
58 672 97 22
Straż Pożarna
58 677 61 00
Straż Miejska
58 677 70 40

W Komendzie Powiatowej Policji w
Wejherowie odbyła
się odprawa roczna,
podsumowująca wyniki wejherowskich
policjantów w minionym roku. Przedstawiono
również
priorytetowe zadania do realizacji w
2019 roku.
Podczas odprawy Komendant Powiatowy Policji
w Wejherowie insp. Beata
Perzyńska podziękowała
policjantom i pracownikom
za wkład oraz zaangażowanie w codzienną służbę.
Uczestniczący w spotkaniu I
zastępca komendanta wojewódzkiego w Gdańsku insp.
Krzysztof Kozelan bardzo pozytywnie ocenił pracę
wejherowskiego garnizonu
i również podziękował policjantom oraz pracownikom
cywilnym za zaangażowanie na rzecz społeczeństwa.
W 2018 roku wejherowska Komenda Powiatowa
odnotowała wzrost wykrywalności przestępstw ogółem. Policjanci w trakcie
prowadzonych postępowań
przygotowawczych zabezpieczyli od podejrzanych mienie
o wartości ponad 650 tys. zł.
W minionym roku doszło
do mniejszej liczby wypadków drogowych. Policjanci przebadali blisko 68 tys.
kierujących na zawartość
alkoholu w wydychanym
powietrzu i wyeliminowali z dróg 313 nietrzeźwych
kierujących.
Funkcjonariusze
uniemożliwili dalszą jazdę także
344 kierowcom, którzy przekroczyli prędkość o ponad
50 km/h w terenie zabudowanym. Zagadnienie poprawy bezpieczeństwa ruchu
drogowego jest jednym z
priorytetów na 2019 rok.
W ramach współpracy
z lokalnymi samorządami
pozyskano łącznie ponad
212 tys. zł.

Z POLICJI
Wjechał w słup

We wtorek przed południem kierowca peugeota z impetem najechał na słup oświetleniowy przy ul. Borowiackiej w
Wejherowie. Siła uderzenia była tak duża, że betonowy słup
przewrócił się na zaparkowane inne auto.
Kierowca „na bani” w wydychanym powietrzu „nazbierał”
prawie promil alkoholu. Policjanci zabezpieczyli teren i zabrali się za pijanego delikwenta, który teraz odpowie prawnie za zniszczenie betonowego słupa, innego samochodu i
oczywiście za jazdę z promilami.

Wybił szybę w autobusie

Policjanci z Komisariatu w Rumi zatrzymali 25-letniego
mężczyznę, który tzw. rozbijakiem wybił tylną szybę w autobusie miejskim. Straty zostały oszacowane wstępnie na
kwotę ok. 4000 zł.
Sprawcy grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.

Próbują oszukać na ZUS

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie ostrzega
przed kolejnym sposobem oszustwa, tym razem na „pracownika ZUS”. Podczas rozmowy, oszustka powiedziała, że
pokrzywdzona otrzymuje świadczenia rehabilitacyjne, które musi natychmiast zwrócić, bo gdy tego nie zrobi, czeka
ją egzekucja komornicza. Kobieta podejrzewając, że jest to
próba oszustwa, zawiadomiła policję i nie dała się oszukać.
Jeśli podejrzewasz oszustwo koniecznie powiadom Policję dzwoniąc na nr tel. 112.

Potrącił chłopca

W Redzie na al. Lipowej 11-letni chłopiec najprawdopodobniej wybiegł zza drzewa i wtargnął na jezdnię bezpośrednio przed jadące audi. Kierowca był trzeźwy. 11-latek z
obrażeniami został przetransportowany do szpitala.
Policjanci przypominają, że nadal warunki drogowe są
trudne, w wielu miejscach na drodze po zmroku jest ciemno.
Zanim wejdziemy na przejście dla pieszych musimy upewnić
się, że możemy przejść bezpiecznie na drugą stronę drogi.

Na narkotykach

Policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie zatrzymali
do kontroli drogowej kierowcę volkswagena. W trakcie rozmowy z kierowcą, funkcjonariusze zwrócili uwagę na jego
odbiegające od normy źrenice. Okazało się, że mężczyzna w
kieszeni w portfelu miał zwitek foli z białym proszkiem, który
po sprawdzeniu testerem okazał się amfetaminą. Narkotyk
został zabezpieczony.
Funkcjonariusze pojechali z zatrzymanym na badanie
krwi, które określi dokładną ilość narkotyków w organizmie.
23-latek został zatrzymany. Najprawdopodobniej usłyszy
zarzuty dotyczące posiadania narkotyków, jak i kierowania
pod ich wpływem. Za oba przestępstwa grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Szukają świadków wypadku

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie prowadzi
czynności w sprawie wypadku drogowego, do którego doszło 13 lutego 2019 r. po godz. 16 w Wejherowie przy ul.
Karnowskiego.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że mężczyzna
przechodził przez jezdnię poza wyznaczonym przejściem dla
pieszych i został potrącony przez Mitsubishi. Pieszy z obrażeniami trafił do szpitala.
Świadkowie tego wypadku proszeni są o kontakt, można
dzwonić pod numer 58 672 97 53.

redakcja@pulswejherowa.pl
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INWESTYCJE
Tunel jest budowany najbezpieczniejszą technologią

Jest rondo,
będzie parking

Ważny i trudny etap inwestycji
Jedna z największych inwestycji w Wejherowie - budowa metropolitalnego węzła
integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej weszła w decydującą i najtrudniejszą fazę prac. Na placu budowy
spotkali się niedawno: Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa i Per Anders Truedsson przedstawiciel wykonawcy - firmy SKANSKA.
Budowa wiaduktu kolejowego w ulicy Kwiatowej
jest jednym z najważniejszych i najtrudniejszych
etapów prac w ramach
budowy Węzła Integracyjnego Wejherowo.
- Jest to bardzo trudny moment, ponieważ jakiś
czas temu rozpoczęły się prace pod torami kolejowymi, a
to oznacza wiele dodatkowych,
administracyjnych
uzgodnień wykonawcy z
PKP - mówi Beata Rutkie-

wicz, zastępca prezydenta
Wejherowa. - Jesteśmy też
na etapie zmiany technologii wykonania tego tunelu.
Pierwotnie mieliśmy wykonywać tunel przewiertem
sterowanym pod torami, jednak ze względów bezpieczeństwa, w uzgodnieniu z PKP
oraz po wykonaniu ekspertyz, tunel wykonywany będzie technologią otwartego
wykopu. Okazało się, że jest
to rozwiązanie najbezpieczniejsze i najkorzystniejsze.
Terminy realizacji uzależ-

Fot. Urząd Miejski
nione są od harmonogramu
wyłączeń poszczególnych torów kolejowych, zatwierdzonego przez PKP.
Jak podkreśla prezydent

miasta Krzysztof Hildebrandt, budowa Węzła
Wejherowo usprawni i spopularyzuje transport zbiorowy. Z nowej infrastruktury

korzystać będzie wielu pasażerów publicznego transportu poprzez możliwość
przesiadania się na różne
środki komunikacji.

W ramach inwestycji
przebudowana
została
już ulica 10 Lutego i częściowo ulice: Kopernika,
Dworcowa i Kwiatowa.
Wybudowane zostało rondo przed dworcem PKP, a
także miejsca postojowe
dla taksówek, samochodów i rowerów oraz przystanki autobusowe.
Trwa budowa parkingu po północnej stronie
dworca PKP - między torami kolejowymi, a drogą
krajową nr 6. Ogólnodostepny, wielofunkcyjny dla
samochodów i rowerów
oraz przystanków autobusowych w pasie drogowo-kolejowym jest ważnym
elementem Węzła.
Cały teren wokół budowy Węzła Integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa)
zostanie zagospodarowany z uwzględnieniem terenów zielonych.

Mimo ostrzeżeń, zabezpieczeń i oznakowania trwa niebezpieczny proceder

Przechodnie narażają własne zdrowie i życie
Teren budowy Węzła Wejherowo jest odpowiednio zabezpieczony i oznaczony, a przejście i przejazd kolejowy są zamknięte. W tym
miejscu nie wolno przekraczać torów kolejowych. Jednak znaki i ostrzeżenia nie powstrzymują niektórych przechodniów, codziennie
przechodzących przez tory i przez plac budowy, co może skończyć się tragicznie.
O bezpieczeństwie pieszych i zagrożeniu wypadkami na torach rozmawiali
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa
i Per Anders Truedsson
przedstawiciel wykonawcy firmy SKANSKA.
- Nieostrożni mieszkańcy
wciąż łamią przepisy, narażając przy tym swoje życie. W
naszej obecności, w ciągu zaledwie kilku minut przez tory w miejscu niedozwolonym,
przeszło siedem osób - mówi
Beata Rutkiewicz, zastępca
prezydenta Wejherowa. - W
tym miejscu są bardzo głębokie wykopy, a teren jest
niebezpieczny. Zachowanie
nieostrożnych przechodniów
może być przyczyną wypadków. Nie chcemy dopuścić
do tragedii i apelujemy do
mieszkańców o przechodze-

nie tylko w wyznaczonych
miejscach. Rozmawiamy o
kolejnych zabezpieczeniach,
aby nie doszło w tym miejscu do tragedii.

- Nasz plac budowy jest
zabezpieczony, ale prace
prowadzimy po obu stronach torów, których nie
sposób wygrodzić. Wciąż

szukamy sposobów, aby
mieszkańcy korzystali z bezpiecznych przejść. Chodzi o
życie i zdrowie ludzi - mówi
Per Anders Truedsson.

Fot. Urząd Miejski

W ciągu minionych trzech lat w województwie pomorskim nielegalne przechodzenie przez tory i niezachowanie ostrożności spowodowało 70 zdarzeń, w wyniku
których zginęło na torach ponad 30 osób.
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UROCZYSTOŚCI
W rocznicę śmierci

Pamięć
o założycielu
Wejherowa
Jubileusze małżeńskie w pałacu

Z okazji przypadającej 20 lutego rocznicy
śmierci założyciela Wejherowa, w niedzielę
24 lutego w kościele św. Anny oraz pod poFot. Urząd Miejski mnikiem Jakuba Wejhera tradycyjnie odbędą się uroczystości.

Złote i Diametowe Gody
W Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków odbyła się uroczystość, podczas której
prezydent Krzysztof Hildebrandt wręczył małżonkom z Wejherowa „Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”, nadane przez Prezydenta RP.
- Bardzo się cieszę, że możemy wspólnie uczestniczyć w
uroczystości tak ważnej dla Państwa i Waszych najbliższych. Proszę przyjąć serdeczne gratulacje za sześćdziesiąt
i pięćdziesiąt lat wspólnego pożycia małżeńskiego - powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Państwo spędzacie ze sobą tyle czasu idąc wspólną drogą życia, pełną
zakrętów, trudności i niespodzianek, że musi budzić to
szacunek i uznanie. Dzisiaj bardzo potrzebujemy dobrych
wzorców, a Państwo jesteście dla nas wzorem i przykładem miłości oraz przezwyciężania trudów życia codziennego. Za długoletnie wspólne życie z całego serca Państwu
dziękuję i gratuluję. Małżeństwo to sztuka życia, sztuka
kompromisu i wspierania się. Życzę Państwu kolejnych
dni, miesięcy i lat pełnych szczęścia, radości, uśmiechu.
Gratulacje jubilatom złożył także kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Grzegorz Gaszta.
Uroczystość uświetniła swoim występem Dominika Abramczyk, solistka Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Rumi. Na uczestników uroczystości czekał również smaczny tort i kawa. Małżonkowie-jubilaci otrzymali też upominki i kwiaty, a także życzenia i
gratulacje od rodzin, uczestniczących w pięknej uroczystości.

Medal z okazji 60. rocznicy zawarcia związku małżeńskiego otrzymali Teresa i Józef Karpisz.
Medale z okazji 50. rocznicy ślubu otrzymali:
Helena i Brunon Doeringowie, Brygida i Maksymilian
Kazimierczakowie, Władysława i Henryk Kiedrowscy,
Halina i Stanisław Machollowie, Bogumiła i Kazimierz
Mampe, Małgorzata i Jan Marzejonowie oraz Janina i
Stanisław Selinowie.

Na obchody 362. rocznicy
śmierci Jakuba Wejhera zapraszają: Mirosław Gaffka
- prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Oddział
w Wejherowie, prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz gwardian
klasztoru Ojców Franciszkanów - o. Daniel Szustak.
Obok uroczystej mszy
świętej, ważnym punktem
corocznych obchodów jest
złożenie kwiatów w krypcie kościoła klasztornego oo.
Franciszkanów na trumnie
Jakuba Wejhera, a także u
stóp pomnika założyciela i
ówczasnego właściciela miasta na placu Jego imienia.
W uroczystościach we-

zmą udział przedstawiciele władz miasta i powiatu,
przedstawiciele instytucji,
szkół i organizacji z pocztami sztandarowymi, a także
inni mieszkańcy miasta.
Jakub Wejher zmarł 20
lutego 1657 roku w Gdańsku. Uroczysty pogrzeb odbył się wówczas w gdańskim
kościele oo. Dominikanów
pw. św. Mikołaja. Zgodnie
z ostatnią wolą dowódcy armii Prus Królewskich (czyli Pomorza), zasłużonego i
utytułowanego
przedstawiciela pomorskiej arystokracji, on i jego najbliżsi
zostali pochowani w podziemiach kościoła klasztornego
w Wejherowie.

Kandydatów można
zgłaszać do 11 marca

Gala Sportu
Podczas corocznej Gali Sportu w Wejherowie
ogłoszone zostaną wyniki Konkursu na Najlepszego Sportowca i Trenera 2018 r.

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

Ponadto zostaną przyznane nagrody w innych kategoriach:
drużyna roku, wydarzenie sportowe roku, sportowa nadzieja,
lider sportu szkolnego (osiągnięcia za rok szkolny 2017/2018),
sportowiec sportu szkolnego (osiągnięcia za rok szkolny
2017/2018), sponsor roku oraz wyróżnienia specjalne.
Rozstrzygnięcia konkursu dokona powołana przez Prezydenta Miasta Wejherowa Kapituła, w skład której wchodzą działacze sportowi oraz radni.
Uroczysta Wejherowska Gala Sportu odbędzie się 26 marca
2019 r. w Filharmonii Kaszubskiej.
Zgłoszenia do wszystkich kategorii Wejherowskiej Gali Sportu znajdują się na stronie: www.wejherowo.pl/artykuly/wejherowska-gala-sportu-a6340.html
Zgłoszenia kandydatów wraz z opisem ich osiągnięć można
składać do 11 marca 2019 r. w Wydziale Kultury, Sportu, SSPiT
Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Trasa Kaszubska
w naszym powiecie
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie spotkali się przedstawiciele władz samorządowych województwa pomorskiego,
powiatu wejherowskiego, samorządów gminnych oraz przedsiębiorcy, aby rozmawiać o planach budowy drogi ekspresowej S6,
łączącej Trójmiasto ze Szczecinem. Fragmentem tej drogi ekspresowej będzie tzw. Trasa Kaszubska.

Młodzieżowa Rada
zakończyła kadencję
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie uroczyście zakończono pierwszą kadencję Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego. 7 lutego br. odbyła się ostatnia sesja młodzieżowego samorządu,
podczas której starosta wejherowski Gabriela Lisius podziękowała
młodym radnym za ich pracę, za inicjatywy oraz aktywny udział w
życiu publicznym powiatu.

Do Wejherowa przyjechał marszałek pomorski
Mieczysław Struk, aby
rozmawiać ze starostą Gabrielą Lisius, wicestarostą Jackiem Thielem,
dyrektorem Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego
Robertem Lorbieckim,
włodarzami gmin przez
które trasa będzie przebiegać oraz przedsiębiorcami
zainteresowanymi powstaniem tej drogi. Podczas
spotkania, zorganizowanego przez Powiatową Radę
Przedsiębiorczości, zadeklarowano, że za około trzy
miesiące odbędzie się kolejna dyskusja w tej sprawie.
To wstępny etap procedowania inwestycji. Przygotowywana jest dokumentacja
budowy drogi, a zakończenie planowane jest w drugiej połowie 2021 r.
- Inwestycja będzie powodować komplikacje transportowe, dotyczące m.in.

obsługi węzła transportowego w Szemudzie, węzła
łączącego drogi wojewódzkie biegnące przez Wejherowo, czyli drogi 218 i
224 - stwierdził marszałek
Mieczysław Struk. - Samorządowcy i przedsiębiorcy
zgłaszają potrzebę realizacji innych mniejszych inwestycji, które będą istotne dla
budowy całej drogi S6. Nie
jesteśmy w stanie ich w pełni zrealizować, ale należy je
wziąć pod uwagę.
Samorząd
wojewódzki
wesprze finansowo inwestycje drogowe na terenie Wejherowa, od ul. Strzeleckiej
do ronda przy ul. Sobieskiego oraz od drogi krajowej nr
6 do ul. Przemysłowej. Ta
inwestycja będzie prowadzona wspólnie z prezydentem
Wejherowa. Na dwa wejherowskie odcinki, trzeba przeznaczyć ok. 35 mln zł.
- Cieszy nas, że marszałek Mieczysław Struk
dostrzega potrzeby i wy-

zwania, jakie dla naszego
miasta wynikają z budowy
Trasy Kaszubskiej - powiedziała Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa dodając, że miasto
mając na uwadze plany drogowe na szczeblu wojewódzkim i krajowym, od wielu lat
przygotowuje się na przyjęcie ruchu drogowego z południa i wyprowadzenie go na
północ. W najbliższym czasie zostaną podjęte bardziej
szczegółowe rozmowy w celu
planowania i finansowania
obecnych i przyszłych rozwiązań drogowych.
Uczestnicy spotkania rozmawiali także o modernizacjach linii kolejowych na
terenie powiatu wejherowskiego. Ten problem będzie
rozwiązywany wspólnie z
PKP Polskie Linie Kolejowe
W opinii zebranych trzeba
zgłosić listę priorytetowych
zadań strategicznych, które będą realizowane w ciągu
najbliższych kilku lat.

Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego rozpoczęła swoją działalność 13
grudnia 2016 r. W jej skład
weszło 24 uczniów szkół ponadpodstawowych z powiatu
wejherowskiego. Przewodniczącym Rady był Konrad
Warmke, a opiekunem ze
strony Rady Powiatu - radna Anna Jamróz-Szadaj.
Uczniowie, zasiadający w
Radzie Powiatu zajmowali się m.in. organizacją wydarzeń kulturalnych oraz
akcji charytatywnych, promocją działań o charakterze
społecznym, edukacyjnym
i sportowym. Wymieniali

się również informacjami i
doświadczeniami z innymi
młodzieżowymi radami.
- Jestem przekonana, że
dzięki pracy w Młodzieżowej Radzie Powiatu Wejherowskiego uczniowie będą
w przyszłości bardziej świadomie wpływać na swoje lokalne środowisko i otoczenie
w którym żyją - podkreślała
radna Anna Jamróz-Szadaj.
- Udział w pracach Rady
był okazją do zdobycia wiedzy i doświadczenia na temat
funkcjonowania samorządu
i służby publicznej, które zaowocuje w przyszłości. Życzę
wytrwałości w dążeniu do

wyznaczonych celów, wszelkiej pomyślności w realizacji
planów i osiągnięć w dziedzinie samorządności i działalności społecznej w szkołach
i na wyższych uczelniach powiedziała na zakończenie
starosta Gabriela Lisius.
Na ostatniej, piątej w kadencji sesji uchwalono zmiany w statucie Młodzieżowej
Rady. Jej kadencja została
wydłużona z roku do dwóch
lat, a liczbę członków Rady
zmniejszono z 24 do 16.
Niebawem odbędą się
wybory do Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego
na II kadencję.

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 2204 ze zm.)

Starosta Wejherowski informuje,
		
że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4 oraz na stronach
internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiatwejherowski.pl,
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr III/2019 nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w Wejherowie, przeznaczonych do zbycia. Wykaz wywieszono w dniu 19 lutego 2019 r.
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ZDROWIE, SPORT, REKREACJA
Po raz pierwszy w wejherowskim szpitalu

Miasto wspiera sport i promuje aktywność

Kolejny nowy zabieg wykonano w Szpitalach Pomorskich, a dokładnie w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Po raz pierwszy wykonano tam zabiegi przezskórnego usuwania elektrod
wewnątrzsercowych.

Miasto Wejherowo promuje zdrowy tryb życia i wspiera rozwój
kultury fizycznej i sportu. W tym roku rozpocznie się remont nawierzchni boiska „Jamajka”przy ul. Partyzantów. Na ten cel przeznaczono 300 tys. zł.

W Kaszubskim Centrum
Chorób Serca i Naczyń w
Szpitalu Specjalistycznym
w Wejherowie (Szpitale
Pomorskie sp. z o.o) rozpoczęto wdrażanie kolejnych
procedur terapeutycznych.
W Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca Oddziału Kardiologii i
Angiologii Interwencyjnej
przeprowadzono
pierwsze zabiegi przezskórnego
usunięcia układu stymulującego (rozrusznik, kardiowerter-defibrylator)
razem z wewnątrzsercowymi elektrodami. Są to
zabiegi bardzo skomplikowane, realizowane w zaledwie kilkunastu ośrodkach
elektroterapii w Polsce.
Najczęstszą
przyczyną
usunięcia elektrod jest mechaniczne ich uszkodzenie,
w wyniku czego nie spełniają one swojej funkcji, chociaż
przyczyny mogą być także
inne (infekcja związana z
implantowanym układem,
utrudniony odpływ krwi z
żył, w których znajdują się
elektrody). W wielu przypadkach usunięcia wymagają
także nieczynne elektrody,
pozostawione podczas poprzednich zabiegów.
- Istnieją dwie metody
usuwania elektrod: metoda
kardiochirurgiczna, wymagająca otwarcia klatki piersiowej i usunięcia elektrod w
krążeniu pozaustrojowym;
oraz metoda przezskórna, w
której z małego nacięcia skóry otwiera się jedynie lożę
urządzenia, a elektrodę usuwa się z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi - mówi
dr hab. n. med. Marek Szołkiewicz, ordynator Oddziału Kardiologii i Angiologii
Interwencyjnej szpitala w
Wejherowie. - Trudność metody przezskórnej polega na
tym, że każda elektroda
po kilku latach obecności
wewnątrz układu naczyniowego może przyrastać
do naczyń krwionośnych i
ścian serca. Zabiegi tego ty-

Boisko piłkarskie ze
sztuczną nawierzchnią przy
ul. Partyzantów zwane „Jamajką” wybudowano w 2007
roku. Stan nawierzchni ze
względu na dużą eksploatację tego obiektu, wymaga
jednak gruntownego remontu. Jak mówi Arkadiusz
Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa,
przygotowywana jest w tej
chwili dokumentacja i jeszcze w tym roku rozpocznie
się remont nawierzchni, na
który miasto przeznaczyło
300 tys. zł.
- Dokładamy starań, aby
dostępność obiektów sportowych i warunki sprzyjające
rekreacji w Wejherowie były
coraz lepsze, dlatego miasto
wciąż buduje nowe, ogólnodostępne obiekty i modernizuje istniejące - podkreśla
prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Promujemy

Trudne, nowe zabiegi „Jamajka” do remontu
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Na zdjęciu zespół Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Wejherowie wraz profesorem Maciejem
Sterlińskim, kierownikiem Pracowni Elektrofizjologii
Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w
Warszawie.

Fot. Szpitale Pomorskie

pu są uważane za jedne z
najbardziej wymagających
procedur w elektroterapii.
Zabiegi
przezskórnego
usunięcia elektrod przeprowadza się w pełnym znieczuleniu ogólnym. W celu
zapewnienia maksymalnego
bezpieczeństwa pacjenta, w
zabiegu uczestniczy specjalnie przeszkolony, wieloosobowy,
interdyscyplinarny
personel medyczny, w tym
między innymi dwóch kardiologów (operatorzy przeprowadzający
zabieg),
anestezjolog, kardiochirurg
(będący w natychmiastowej
gotowości na wypadek ewentualnych groźnych dla życia
powikłań), a także pielęgniarki kardiologiczne, anestezjologiczne oraz technik
elektrokardiologii.
Po zabiegu pacjent podlega ścisłemu monitorowaniu pooperacyjnemu przez
co najmniej 12 godzin. Całkowity okres pobytu szpitalu zależy od przebiegu
zabiegu, wyników badań i
skuteczności postępowania
farmakologicznego.
- Pierwsze trzy zabiegi
przeprowadzone w Wejherowie wiązały się z jednoczasową wymianą całego układu
do stymulacji i/lub defibrylacji. Wykonano je w pełni

skutecznie i bezpiecznie. Zostały one przeprowadzone
przez kardiologów i pielęgniarki Oddziału Kardiologii
i Angiologii Interwencyjnej
w Wejherowie pod nadzorem
profesora Macieja Sterlińskiego, kierownika Pracowni
Elektrofizjologii Kliniki Zaburzeń Rytmu Serca Instytutu Kardiologii w Warszawie,
a zarazem przewodniczącego
Sekcji Rytmu Serca Polskiego
Towarzystwa Kardiologicznego - dodaje doktor Marek
Szołkiewicz.
Przypomnijmy, że Oddział Kardiologii i Angiologii
Interwencyjnej
w
Wejherowie poszerzył zakres oferowanych świadczeń
medycznych. Tylko w ub. roku uruchomiono szereg programów, w tym hipotermię
terapeutyczną,
rotablację
wieńcową, przezskórne zamykanie ubytków w przegrodzie międzyprzedsionkowej
(ASD, PFO), zamykanie
uszka lewego przedsionka,
wszczepianie stymulatorów
serca z elektrodą komorową implantowaną w pęczek
Hisa, a teraz program przezskórnego usuwania elektrod wewnątrzsercowych.
Kolejna sesja zabiegów
usuwania elektrod zaplanowana jest w tym miesiącu.

zdrowy tryb życia i wspieramy rozwój kultury fizycznej i sportu. Jest to jeden z
przyświecających mi celów
służących polepszeniu jakości życia w Wejherowie.
W Wejherowie nie brakuje miejsc, w których
można uprawiać sport. Na

Światowy Dzień Chorego

Wizyta uczniów
w szpitalu
11 lutego z okazji Światowego Dnia Chorego pacjentów w Szpitalu Specjalistycznym
im. F. Ceynowy w Wejherowie odwiedzili
wolontariusze ze specjalnie przygotowanymi kartkami z życzeniami. Chorzy otrzymali
kartki od wolontariuszy z powiatu puckiego
oraz z Wejherowa.
Kartki przygotowały specjalnie na ten dzień dzieci z
Domatówka pod opieką Agnieszki Szymańskiej, a także
dzieci i młodzież z Darżlubia, Błądzikowa i z Leśniewa.
Życzenia na kartkach przygotowały dla chorych również
dzieci z „zerówki” w Szkole Podstawowej nr 9 im. Józefa
Wybickiego w Wejherowie (opiekunowie: Emilia Nawrocka-Elas i Marta Straszewska).
Pacjentów oddziałów szpitalnych odwiedziła też grupa
artystyczna „Awokado” pod kierunkiem Wiesławy Anny
Szypelt, z kartkami zrobionymi przez uczniów oddziałów
gimnazalnych w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie
im. gen. J. Wybickiego.

bazę
sportowo-rekreacyjną składają się wielofunkcyjne
boiska
sportowe,
siłownie plenerowe w wielu miejscach miasta, kryta
pływalnia, korty tenisowe,
sztuczne lodowisko. Obiekty te otwarte są dla wszystkich wejherowian.

Gimnastyka

Aktywność
zalecana
Szpitale Pomorskie zapraszają pacjentów onkologicznych oraz tych,
którzy zakończyli proces
leczenia na gimnastykę.
Zajęcia odbywają się w
Szpitalu Morskim im. PCK
w Gdyni (budynek nr 5, sala
konferencyjna), co tydzień
w poniedziałki o godz.
18.00. Zajęcia rekreacyjno-ruchowe pomagające poprawić ogólną sprawność
poprowadzi Tomasz Konieczny, trener Karate
Klubu Gdynia - wolontariusz szpitala w Gdyni Redłowie.
Zajęcia trwają 45 minut i są bezpłatne. Wystarczy wziąć ze sobą wygodne
sportowe ubranie i obuwie,
a jeśli to możliwe - również
matę do ćwiczeń.

redakcja@pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla Muzeum PiMK-P w Wejherowie

Wystawy, konferencje, koncerty, edukacja,
wydawnictwa i ochrona zbiorów przez 50 lat
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w ubiegłym roku świętowało 50-lecie działalności. Z tej
okazji odbywały się różne wydarzenia. 8 lutego uroczyście podsumowano jubileuszowy rok, a wejherowska placówka została odznaczona Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”.
W uroczystości wziął
udział Jarosław Sellin,
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa
Narodowego, który podkreślił niezwykle ważną rolę
wejherowskiego Muzeum w
krzewieniu kultury Kaszub.
Szczególnym momentem wystąpienia było wręczenie odznaczeń nadawanych przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie otrzymało Srebrny Medal „Zasłużony
Kulturze Gloria Artis”, przyznawany osobie lub instytucji wyróżniającej się w
dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i
dziedzictwa narodowego.
Odznaczeniami „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
wyróżnione zostały wieloletnie pracownice Muzeum:
Joanna Cichocka, Janina Kurowska oraz Grażyna Wirkus. Minister
wręczył także odznaczenia

ks. dziekanowi Danielowi
Nowakowi oraz muzykowi Błażejowi Musiałczykowi (wszyscy na górnym
zdjęciu, razem z ministrem
J. Sellinem).
Jubileuszowy wykład na
temat zasłużonej placówki
wygłosił prezes Instytutu
Kaszubskiego prof. dr hab.
Cezary
Obracht-Prondzyński, a sprawozdanie
z realizacji obchodów roku
jubileuszowego zaprezentował dyrektor Muzeum, Tomasz Fopke.
Gratulacje na ręce dyrektora placówki złożyli:
przewodniczący Kaszubskiego
Zespołu
Parlamentarnego Senator RP
Kazimierz Kleina oraz
dyrektor
Departamentu
Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Pomorskiego Władysław
Zawistowski,
starosta
Wejherowski Gabriela Lisius oraz przewodniczący
Rady Muzeum, a zarazem
prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego prof. Ed-

mund Wittbrodt.
Podczas uroczystości nie
zabrakło podziękowań dla
osób, które przyczyniły się
do powstania wejherowskiego Muzeum - Edmunda Kamińskiego, Ireny
Kameckiej, Jerzego Kiedrowskiego,
Adama
Patoka, Zygfryda Strzebrakowskiego (niektórzy
na zdjęciu obok, poniżej).
Podziękowania obecnym
podczas jubileuszu założycielom złożyli starosta dr
Gabriela Lisius, wicestarosta Jacek Thiel oraz dyrektor Muzeum Tomasz
Fopke. Dyrektor podziękował również obecnym
pracownikom
instytucji,
wręczając im kwiaty.
Uroczystej gali w Muzeum towarzyszył koncert
pieśni kaszubskich i regionalnych w wykonaniu solistów Marii Malinowskiej
(sopran) oraz Wojciecha
Winnickiego (tenor). Przy
fortepianie
towarzyszyła im dr hab. Witosława
Frankowska.

Placówka powiatowa

Bogata działalność

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej powołało do życia 31
lipca 1968 roku uchwałą Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Wejherowie.
Placówka rozpoczęła działalność 1 września tego roku.
Instytucja funkcjonowała w kilku kolejnych siedzibach: przy ul. Sienkiewicza 10,
Sobieskiego 239 i obecnie przy ul. Wałowej
14a oraz w pałacu przy ul. Zamkowej 2a.
Muzeum zajmuje także część magazynu
przy Powiatowym Urzędzie Pracy.
Muzeum było finansowane przez budżet Państwa, a obecnie jest placówką
prowadzona przez samorząd Powiatu Wejherowskiego, przy wsparciu Województwa Pomorskiego. Muzeum aktywnie i
skutecznie pozyskuje co roku środki dodatkowe, także z innych źródeł.

Oprócz bogatych i cennych zbiorów (druki, rękopisy, czasopisma, książki, zbiory utworów, nagrania, numizmaty, obrazy, grafika,
ceramika, hafty, pamiątki po pisarzach, kompozytorach, folklorystach i działaczach kaszubskic, i inne) Muzeum prowadzi szeroko
pojętą działalność wystawienniczo-edukacyjno-wydawniczą dla mieszkańców miasta,
powiatu i regionu oraz dla turystów.
Muzeum jest ośrodkiem kultury i nauki
kaszubskiej, organizatorem konferencji naukowych, spotkań z pisarzami, promocji
książek, konkursów i koncertów. Od wielu lat
jest m.in. organizatorem Ogólnopolskiego
Konkursu Prozatorskiego im. J. Drzeżdżona.
W pałacu odbywają się też spotkania
edukacyjno-kulturalne i muzyczne dla najmłodszych mieszkańców, m.in. podczas ferii
zimowych i letnich.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

KONDOLENCJE

Panu

Andrzejowi Zieleniewskiemu

Wiceprezesowi Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.
Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy z siedzibą w Wejherowie.
serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy
z powodu śmierci

BRATA
składają
Józef Reszke
Przewodniczący Rady Powiatu
wraz z Radą Powiatu Wejherowskiego

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu
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KULTURA
Jubileuszowa uroczystość stowarzyszenia „Pasja”

Malują z pasją od 20 lat

Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja” w Wejherowie działa już od 20 lat. Z
okazji okrągłego jubileuszu w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się uroczystość, połączona z wernisażem.
Uczestnicy
spotkania
wysłuchali
interesującej
historii
stowarzyszenia,
skupiającego 32 artystów
amatorów, którzy z zapałem
malują lub fotografują. Obejrzeli też prezentację multimedialną, obrazującą bogatą
działalność organizacji.
Zarówno prezes SAP “Pasja” Longina Wysocka, jak
i wiceprezes Aleksandra
Maria Mazurkiewicz-Tiesler odbierały gratulacje,
kwiaty i upominki od gości,
wśród których byli przedstawiciele władz miasta i
powiatu
wejherowskiego
oraz różnych zaprzyjaźnionych instytucji.
Jubileusz grupy plastyków nie mógłby się obyć
bez wernisażu, a zatem w
Muzeum otwarto wystawę
obrazów członków Stowarzyszenia „Pasja”.
Ciekawym akcentem artystycznym był też występ
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie pod
kierunkiem Moniki Kubisiak, które przedstawiły
swoją wersję Nut Kaszubskich, a także tę oficjalną.

Stowarzyszenie organizuje wystawy plastyczne
i fotograficzne ukazujące
piękno Kaszub w różnych
placówkach kultury. Co roku organizuje również plenery artystyczne.
W skład Zarządu SAP
“Pasja” wchodzą:
Longina Wysocka - prezes,
Aleksandra
Mazurkiewicz-Tieslar - wiceprezes,
Krystyna Jędykiewicz skarbnik i Monika Korzeniewska - sekretarz.

Fot. Urząd Miejski

3 marca (czwartek) godz. 16.00 - spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki dla Dorosłych poświęcone zbiorowi opowiadań „Ojciec” (oprac. zbiorowe, m.in. J. Małecki, J., Dukaj,
W. Szostak, Ł. Orbitowski, M. Cichy i in.)
8 marca - Dzień Kobiet w Bibliotece - kolejne spotkanie z
cyklu „W kręgu zdrowia i urody” dotyczące kosmetologii
12 marca (wtorek) godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego
Czytelnika (grupa Puchatki)
27 marca (środa) godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego
Czytelnika (grupa Tygryski)
25 marca (poniedziałek) Światowy Dzień Czytania
Tolkiena - etiudy teatralne na podstawie fragmentów powieści J. R. R. Tolkiena w wykonaniu grupy „Srebrna Nitka” Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
26 marca (wtorek) godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego
Czytelnika (grupa Puchatki)
27 marca (środa) godz. 11.00 - spotkanie Klubu Małego
Czytelnika (grupa Tygryski)
27 marca (środa) godz. 12.00 - „Dotyk Teatru” - przegląd teatrów jednego aktora z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru (szczegóły w regulaminie)
W marcu odbędzie się również uroczysta gala „Gryf Literacki 2018”. Zostanie otwarta wystawa regionalna w bibliotecznej galerii „Na Piętrze”.
Informacje będą się pojawiać na bieżąco na stronie biblioteki i na łamach „Pulsu”.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie ogłasza XX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona.
Prace w jednej z trzech kategorii: opowiadanie lub esej w języku kaszubskim, utwór poetycki w języku kaszubskim; utwór
sceniczny w języku kaszubskim, można nadsyłać do 2 sierpnia
2019 roku.
Szczegóły na stronie:
http://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/komunikaty/xx-ogolnopolski-konkurs-literacki-j-drzezdzona/

Moniuszko w pałacu
Podczas jednego z koncertów w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie rozbrzmiewały pieśni
Stanisława Moniuszko w wykonaniu młodych utalentowanych artystów.
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Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, przy ul. Kaszubskiej 14, zaprasza na
spotkania w marcu.

Konkurs literacki
im. Jana Drzeżdżona

Studenci śpiewali pieśni wiary i nadziei

Koncert został zorganizowany przez wspomnianą placówkę wspólnie z Akademią Muzyczną im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku oraz Pomorskim Koordynatorem Roku
Moniuszkowskiego. Był to XVII koncert z cyklu „Akademia
w Pałacu”, zatytułowany „Stanisław Moniuszko - pieśni wiary i nadziei”.
Podczas wydarzenia zaprezentowano utwory z unikatowego nagrania Stanisław Moniuszko „Pieśni religijne” w
wykonaniu studentów Wydziału Wokalno-Aktorskiego Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku z
klasy prof. Jadwigi Rappe.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Marzec w bibliotece

Bezpłatny kurs angielskiego

Fot. Leszek Spigarski

Firma Innowacyjne Centrum Rozwoju zaprasza osoby
z wykształceniem maksymalnie średnim na bezpłatny
kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym oraz średnim, z dofinansowaniem z UE.
Kurs będzie realizowany w Wejherowie, Redzie oraz
Gdyni. Zostały ostatnie wolne miejsca, Zapraszamy!
Więcej informacji pod nr tel 577-862-168
lub katarzyna.mikolajka@wp.pl

redakcja@pulswejherowa.pl

21 lutego 2019
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EDUKACJA, ZDROWIE
Przedszkole Specjalne

Nowe miejsca
i nowoczesny sprzęt
Fundacja „Uśmiech Dziecka” realizuje projekt dofinansowany z
Funduszy Europejskich „Rozbudowa Niepublicznego Przedszkola
Specjalnego Uśmiech Dziecka w Wejherowie szansą na rozwój dzieci z niepełnosprawnościami w regionie”. Dzięki projektowi powstanie 10 nowych miejsc dla dzieci z niepełnosprawnościami.
Realizacja projektu pozwoli też na rozszerzenie
oferty zajęć specjalistycznych. Przedszkole, które
zaprasza dzieci z opinią
wczesnego
wspomagania
rozwoju, z orzeczeniem o
niepełnosprawności, zostanie wyposażone w nowoczesny sprzęt edukacyjny.
Przedszkole
Specjalne
Fundacji „Uśmiech Dziecka”, które mieści się na
ulicy Chopina 15 (dawna
stacja pogotowia ratunkowego za Szpitalem Specjalistycznym) ) działa od 2010
roku. Uczęszczają do niego
dzieci niepełnosprawne z
Wejherowa i powiatu wejherowskiego, a także z powiatu puckiego i innych.
Jest to placówka edukacyjna, która spełnia kryteria
kształcenia dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia
specjalnego. W ramach szerokiej oferty rehabilitacyjnej przedszkola znajduje się
m.in. hipoterapia, dogoterapia, hydroterapia, rehabili-

Bal karnawałowy w przedszkolu.

tacja ruchowa oraz rytmika.
Na dzieci czeka doskonale
przygotowana kadra, baza
terapeutyczna i edukacyjna.
W 2018 roku Fundacja
Uśmiech Dziecka otrzymała dofinansowanie do projektu rozbudowy działającego
przedszkola i poszerzenia
oferty edukacyjnej. Dotacja
na ten cel wynosi 580 tys. zł.
- To dla nas olbrzymia
szansa, dzięki której możemy wprowadzić nowoczesne
metody terapii - mówi dyrektor przedszkola mgr Iwona

Kreatywne zajęcia plastyczne.

Nabór jest prowadzony od 1.02.2019 r. do wyczerpania
miejsc. Szczegółowe zasady rekrutacji oraz dokumentacja
wymagana podczas zgłoszenia dostępna jest w biurze projektu: Fundacja „Uśmiech Dziecka” , 84-200 Wejherowo,
ul. Chopina 15, tel. 58 572 78 98; 572 78 97
oraz na stronie: www.usmiechdziecka.org.pl
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Zakrzewska.
Chodzi m.in. o komunikację alternatywną, prowadzoną w przygotowanym do tego
i wyposażonym w nowoczesne komunikatory gabinecie,
a także o programy multimedialne, wspierające rozwój
mowy. Możliwa jest terapia
z pomocą urządzenia, umożliwiającego rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.
- Dzięki nowoczesnemu
wyposażeniu jesteśmy w
stanie wspierać osoby niemówiące lub mówiące w
ograniczonym stopniu w
komunikacji z otoczeniem dodaje dyrektor I. Zakrzewska. - Pomaga to dzieciom z
zaburzeniami mowy wyrazić
swoje myśli i podejmować
samodzielne decyzje.
Dzięki
projektowi i
wsparciu
finansowemu
Fundacja Uśmiech Dziecka
może pozyskać nowoczesne wyposażenie gabinetu SI i sal przedszkolnych,
co pomoże w rozwoju mowy dzieciom autystycznym,
dzieciom z mózgowym porażeniem dziecięcym oraz z
innymi schorzeniami ośrodkowego układu nerwowego.
Projekt zakłada rozbudowę przedszkola i stworzenie 2
grup z miejscami dla 10 dzieci, zamieszkałych w Wejherowie. Trwają zapisy do nowo
otwartych oddziałów.

Wejherowskie Stowarzyszenie
na rzecz Osób z Autyzmem

Leczenie stomatologiczne
szybciej i bliżej
Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem podjęło starania o utworzenie stomatologicznej poradni z leczeniem w
znieczuleniu ogólnym na terenie Szpitala św. Wincentego a Paulo
w Gdyni. Dzięki temu znacznie skróci się czas oczekiwania na leczenie stomatologiczne dla osób dotkniętych tą chorobą.
Na terenie województwa
pomorskiego są tylko dwie
specjalistyczne
poradnie,
które świadczą takie usługi
z kontraktu z NFZ. Jest to
poradnia stomatologiczna w
Szpitalu św. Wojciecha „Copernicus” w Gdańsku oraz
poradnia stomatologiczna w
Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Korczaka w Słupsku.
Czas oczekiwania na leczenie nawet z bólem zęba
to już prawie półtora roku.
Dla osób z autyzmem oraz
ich opiekunów to prawdziwa gehenna. W Wejherowie
takiej poradni na razie nie
ma, ale do Gdyni chorym i
ich opiekunom będzie bliżej. Dzięki nowej przychodni skróci się także kolejka
oczekujących na leczenie.
Prezes Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z
Autyzmem Arkadiusz Raguza oraz wiceprezes Beata Roszman pierwsze
rozmowy w tej sprawie podjęli w maju 2018 r., zaczynając od wizyty w Pomorskim
Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdro-

Przedstawiciele wejherowskiego stowarzyszenia z
wizytą w Pomorskim Oddziale Wojewódzkim NFZ.
wia. Rozmowy z dyrektor ds.
medycznych
Małgorzatą
Grodziewicz doprowadziły do ogłoszenia dodatkowego konkursu w zakresie
zawarcia umowy z nowymi
podmiotami
medycznymi
na świadczenie usług stomatologicznych w poradni
z leczeniem w znieczuleniu
ogólnym.
W styczniu 2019 r., dzięki zaproszeniu przez prezesa i wiceprezesa zarządu
Szpitale Pomorskie Sp. z

o.o. Jolantę Sobierańską-Grenda i Dariusza Nałęcza, Arkadiusz Raguza
i Beata Roszman rozmawiali na temat utworzenia
stomatologicznej poradni z
leczeniem w znieczuleniu
ogólnym na terenie Szpitala św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Teraz wszyscy
z niecierpliwością czekają
na dobre wieści od zarządu
Pomorskiego Oddziału NFZ
oraz od zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o.

OGŁOSZENIE

Archiwalne
wydania
„Pulsu
Wejherowa”
są dostępne
w internecie:
Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

www.pulswejherowa.pl
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EDUKACJA I ZABAWA
Ferie w Miejskiej Bibliotece i w WCK

Podróż na Daleki
Wschód i do Grenlandii
Podczas zimowej przerwy w nauce Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie organizuje zajęcia
dla najmłodszych czytelników. W tym roku odbywają się one pod
hasłem „Nie z tej bajki”, czyli „Daleki Wschód w baśni i legendzie”.
Poprzez podróż literacko-plastyczną, a także twórczą dzieci poznają Daleki
Wschód. Przez pierwsze dni
najmłodsi budowali Mur
Chiński, a także poznawali
zapachy z dalekiego Wschodu. Podczas prac plastycznych budowali różne rzeczy
ze wschodnich przypraw.
- Dzięki temu powstały
ładne rekwizyty i ilustracje, a dzieci poznały różne
przyprawy kuchenne i ich
właściwości, w tym smak i
zapachy - mówi Ewelina
Magdziarczyk-Plebanek,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
W bibliotece gościł też Teatrzyk „Blaszany Bębenek”
prezentując spektakl pt. „Pinokio” oraz przedstawienie
pt. „Anaruk w Grenlandii” .
W zajęciach warsztatowych uczestniczą dzieci
zgłoszone wcześniej przez
rodziców, ale prezentacje
spektakli mają charakter
otwarty.

Zakończenie zimowych
zabaw bibliotece odbędzie
się w piątek, 22 lutego br.
Dodajmy, że ciekawe i
twórcze warsztaty dla dzieci odbywają się również w
Wejherowskim Centrum
Kultury. Tworzenie myde-

łek, mozaika i malowanie
piaskiem, warsztaty szydełkowania, tworzenia koszyka ze sznurka i warsztaty
muzyczne „Dźwiękołowy”
to tylko niektóre propozycje
WCK na tegoroczną zimę w
mieście.

W miniony wtorek w Miejskiej Bibliotece odbywało się przedstawienie „Anaruk w
Grenlandii”, które dzieci oglądały z wielkim zainteresowaniem i podczas którego
przeniosły się na daleką północ.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Uczestników ferii w bibliotece powiatowej odwiedził wicestarosta Jacek Thiel.

Ciekawe ferie w placówkach powiatowych

W bibliotece teatr i film,
w muzeum gry i rysowanie

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz
w Powiatowej Bibliotece podczas ferii odbywają się ciekawe zajęcia dla dzieci, m.in. teatralne i plastyczne.
Podczas warsztatów teatralnych w Powiatowej
Bibliotece Publicznej dzieci pod kierunkiem Alicji
Araszkiewicz
(reżysera,
teatrologa, instruktora animacji filmowej) przygotowały premierowy spektakl
„Zimowe opowieści dziwnej
treści”. Na deskach „bibliotecznej sceny” zaprezentowały zabawne dialogi oraz

świetne aktorskie kreacje.
Nie zabrakło bogatej choreografii. Spektakl odniósł pełen sukces!
W drugim tygodniu ferii
biblioteka na ul. Dworcowej
zaprosiła na warsztaty z animacji poklatkowej, prowadzone również przez Alicję
Araszkiewicz.
W Muzeum odbywały się
zajęcia pt. „Od leniwca do ge-

Zajęcia plastyczne w Muzeum PiMK-P.

parda”, w tym m.in. warsztaty komiksowe, malarskie i
rysunkowe (malarstwo sztalugowe, rysunek ołówkiem,
malowanie na tkaninach).
Były też gry planszowe i
turnieje, lepienie z gliny,
plasteliny, modeliny, a także wypiekanie ciasteczek i
pierniczków. Na koniec dzieci uczestniczyły w warsztatach fotograficznych.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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AKTUALNOŚCI
Na Śmiechowie za mała frekwencja

Wyłoniono Radę
Osiedla Sucharskiego
W wyniku wyborów samorządowych do Rad Osiedli, jakie miały
miejsce 17 lutego br., tylko w jednym przypadku został przekroczony próg frekwencji wyborczej, tj. na os. Sucharskiego. Dzięki temu
Rada Osiedla nadal będzie funkcjonować na tym osiedlu.
Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. wyborów Bogusław Suwara informuje,
że próg frekwencji wyborczej
gwarantujący wybór Rady
Osiedla wynosił minimum
10%. Na osiedlu Sucharskiego frekwencja wyniosła
22,38%, tym samym wybory
na tym osiedlu są ważne, a
mieszkańcy tego osiedla mogą się cieszyć z wyboru nowej
Rady. Na 1546 mieszkańców
os. Sucharskiego udział w
wyborach wzięło 346 osób.
Dodajmy, że na osiedlu
Śmiechowo Północ frekwencja wyniosła 6,48%, na osiedlu
Śmiechowo Południe

Radnymi Rady Osiedla Sucharskiego zostali:
Mirosława Buja, Brygida Honorata Buras, Teresa
Barbara Butowska, Krystyna Dąbk, Irena Halina Formela, Dariusz Kreft, Jakub Filip Miotk, Iwona Musiał,
Alicja Barbara Piekielny, Jarosław Plichta, Michalina,
Maria Potrykus i Gracjan Marek Stencel.
Na najbliższym zebraniu Rady Osiedla zostaną wybrane
nowe władze Rady Osiedla Sucharskiego.
- 3,92%, a na os. Przemysłowa - 3,26%.
- Aktywność społeczna
mieszkańców na os. Sucharskiego przynosi konkretne
efekty - mówi zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz. - Mieszkańcy tego

osiedla poprzez skuteczny
udział w wyborach mają duży wpływ na najbliższe otoczenie, w którym mieszkają.
Gratuluje radnym, którzy
zostali wybrani do Rady
Osiedla i życzę im owocnej
pracy w Radzie.

Bezdomni

Zagraża
im chłód
Policjanci pełniący służbę
na terenie powiatu wejherowskiego aktywnie włączyli się w realizację czynności
związanych z liczeniem osób
bezdomnych w ramach działań inicjowanych przez Ministerstwo Rodziny Pracy i
Polityki Społecznej pn. „Ogólnopolskie badanie liczby
osób bezdomnych”.
Policjanci systematycznie
sprawdzają miejsca, w których
bezdomni szukają schronienia przed zimnem. Najczęściej
przebywają oni w wiatach i
opuszczonych
budynkach,
tam też rozpalają ogniska,
aby się ogrzać. W przypadku
ujawnienia osób bezdomnych
funkcjonariusze informują o
możliwości udzielenia pomocy, wskazywali miejsca gdzie
można bezpiecznie schronić
się przed zimnem.

Powstał przy wsparciu miasta

Przewodnik
nagrodzony

W ogólnopolskim konkursie na najlepsze
wydawnictwa i najlepsze aplikacje promujące gminy, miasta, regiony wybrano dziesięć najlepszych projektów spośród 130
zgłoszonych. W Top 10 znalazł się nowy
przewodnik przyrodniczy „Kaszuby Północne na cztery pory roku”.
Na gali Róża Regionów
w Poznaniu Marta Balicka, prezes Stowarzyszenia
Turystycznego
„Kaszuby
Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna odebrała
dyplom z wyróżnieniem za
przewodnik
przyrodniczy
przygotowany w języku polskim oraz angielskim.
Konkurs Róża Regionów
organizowany przez Wiadomości Turystyczne zwraca
uwagę na jakość promocji
naszego kraju poprzez eks-

percką ocenę wydawnictw
promujących miasta, regiony i produkty turystyczne.
Przewodnik
„Kaszuby
Północne na cztery pory roku” oceniało jury w zakresie grafiki, redakcji i stylu
przekazu językowego, komunikacji z turystą, oceny
konsumenckiej oraz marketingu internetowego.
Realizacja projektu była
możliwa dzięki wsparciu i
zaangażowaniu m.in. miasta Wejherowa.

OGŁOSZENIA

							

Łęczyce, dnia 21.02.2019r.

RIR.6721.4.2015.KM

Wójta Gminy Łęczyce

			

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geod. Strzebielino, gmina Łęczyce oraz do sporządzenia prognozy
oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce uchwały
nr LXIII/90/2018 z dnia 15 października 2018 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyjętego Uchwałą Rady Gminy Łęczyce Nr V/4/2007
z dnia 8 lutego 2007 r. ze zm. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu geod. STRZEBIELINO gmina Łęczyce na terenie działki nr 666/1 obr. Strzebielino w
granicach określonych w załączniku graficznym.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
Wnioski do projektu planu miejscowego należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce - w terminie do 15.03.2019r .
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Jednocześnie na podstawie art. 39 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018r poz. 2081) zawiadamiam o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko do w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Plan ma na celu wskazanie przeznaczenia terenów oraz zasad ich zabudowy i zagospodarowania,
zgodnie z obowiązującym dokumentem Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce oraz zgodnie ze stanem faktycznym zagospodarowania działki (istniejąca
zabudowa na terenie działki). Zmiana obowiązującego planu umożliwić ma zamianę gruntów pomiędzy Nadleśnictwem (dz. geod. nr 666/1) a Gmina (działki drogowe w lasach).
Zakres ustaleń planu zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Uwagi, wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, w Urzędzie i na adres Urzędu Gminy Łęczyce
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce lub e-mail: sekretariat@leczyce.pl, w terminie do 15.03.2019 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia jest uwag i wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce. Wnioski złożone
po terminie pozostaną bez rozpatrzenia.				
Wójt Gminy Łęczyce
							
Piotr Wittbrodt
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Łęczyce, dn. 21.02.2019r.

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 39 ust. art. 46 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081),

Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia
o zmianie
uchwały nr XLVII/38/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 inaja 2014 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu
Uchwałą nr LXIII/89/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 15 października 2018 r.
zmieniającą załącznik graficzny nr 1 do uchwały
W publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń tego Planu.
Granice obszaru objętego Planem przedstawiono na załączniku graficznym do uchwały nr
LXIII/89/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 15 października 2018 r. dostępnej na stronie internetowej
Gminy Łęczyce: http://www.bip.leczyce.pl/.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w projektu Planu oraz do opracowywanej dla w/w Planu prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy w Łęczycach, ul. Długa
49, 84-218 Łęczyce, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na e-mail: gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl
w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia tzn. do dnia 15.03.2019 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz
oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce.
							
							Wójt Gminy Łęczyce
							
Piotr Wittbrodt

redakcja@pulswejherowa.pl
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BEZPIECZEŃSTWO
Będą działać sprawniej i skuteczniej

Pomoc w ratowaniu życia i zdrowia

Strażacy z ochotniczej jednostki w Luzinie otrzymali nowe auto
ratowniczo-gaśnicze GBA MAN TGM 13.290 4×4 BB. Przed luzińską
remizą zebrali się strażacy z Luzina i innych gmin, przedstawiciele
władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich i zaproszeni goście.
Drugi samochód strażacki otrzymali ochotnicy z Choczewa.

W imieniu prezydenta Wejherowa, sekretarz miasta Bogusław
Suwara przekazał torbę ratownictwa medycznego przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie.

Strażacy dostali
nowe samochody
Samochód ratowniczo-gaśniczy GBA
MAN TGM kosztował 824 100 zł, a
pieniądze pochodziły z dotacji Gminy
Luzino (455 tys. zł), Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
(200 tys. zł), Komendanta Głównego
PSP (117 tys. zł), Powiatu Wejherowskiego (50 tys. zł) oraz środków własnych OSP Luzino (2 100 zł).
Oficjalnego przekazania pojazdu, poprzez symboliczne wręczenie kluczyków
i dowodu rejestracyjnego na ręce naczelnika OSP Luzino Sławomira Miotka
dokonali: wicewojewoda pomorski Mariusz Łuczak, zastępca Pomorskiego
Komendanta PSP st. bryg. Piotr Socha, starosta wejherowski Gabriela
Lisius i wójt Luzina Jarosław Wejer.
Pojazd został poświęcony przez ks. Waldemara Waluka proboszcza parafii św.
Wawrzyńca w Luzinie.
Odbierając kluczyki naczelnik luzińskich strażaków gorąco podziękował
darczyńcom i zapewnił, że samochód
będzie zawsze sprawny należycie konserwowany i gotowy do akcji.
Podczas uroczystego apelu z okazji
przekazania samochodu pożarniczego

dla OSP Luzino, przekazano również lekki samochód rozpoznawczo-ratowniczy Nissan Terrano
II, zakupiony z zasobów KPPSP w Wejherowie
dla jednostki OSP w Choczewie.

Ochotnicy lepiej
wyposażeni
Torba ratownictwa medycznego PSPR-1 wartości
4,5 tys. zł w swoim wyposażeniu posiada m.in. zestaw
do tlenoterapii, opatrunki
żelowe do zabezpieczenia
oparzeń, szyny Kramera i
kołnierz ortopedyczny.
- We współczesnym ratownictwie torba PSPR-1
jest zestawem dedykowanym dla Państwowej Straży
Pożarnej, ale ze względu na
częste wyjazdy do akcji ratowniczych przez strażaków
OSP Wejherowo, staje się
narzędziem pilnej potrzeby,
a przede wszystkim zestawem umożliwiającym skuteczną pomoc w ratowaniu
życia i zdrowia ludzkiego powiedział sekretarz miasta
Bogusław Suwara, przekazując sprzęt wejherowskim druhom OSP.

- Będziemy teraz pewniej
się czuć mając w samochodzie torbę ratownictwa medycznego w czasie wyjazdu
do zdarzenia drogowego czy
pożaru - powiedział Maciej
Ziółkowski, naczelnik OSP
Wejherowo, dziękując władzom miasta za zakupiony
sprzęt ratowniczy.

Fot. Urząd Miejski
W przekazaniu nowo zakupionego przez miasto
sprzętu ratowniczego uczestniczył szef Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Andrzej Fedoruk oraz grupa druhów
wejherowskiej Ochotniczej
Straży Pożarnej.

Torba z zestawem do ratownictwa

Prezent od KRUS

Torbę z profesjonalnym zestawem do ratownictwa przedlekarskiego otrzymali również strażacy z OSP w Choczewie. Fundatorem sprzętu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Fot. Starostwo w Wejherowie

1 lutego br. w Sasinie (gmina Choczewo) odbyło się walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej z gminy Choczewo.
Podczas zebrania dyrektor Oddziału
Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Gdańsku, Jarosław Pergoł wręczył Wojciechowi
Wypychowi, prezesowi OSP w Choczewie torbę z zestawem do ratownictwa
przedlekarskiego.
Przekazanie zestawu było możliwe
dzięki porozumieniu, zawartemu w 1999
roku między prezesem KRUS a prezesem
Związku OSP RP na temat współpracy we wdrażaniu systemu ratownictwa
przedlekarskiego na terenach wiejskich.
- Mamy nadzieję, że przekazany zestaw
ratownictwa przedmedycznego przyczyni
się do podniesienia bezpieczeństwa na terenie gminy Choczewo - powiedział dyrektor KRUS w Gdańsku, Jarosław Pergoł.
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SPORT
Tenis stołowy

Trudne mecze tenisistek
Tenisistki stołowe MAR-BRUK ZRB GOSRiT Luzino zremisowały 5:5 z
MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka. Mimo dopingu kibiców i obecności
na meczu sponsora drużyny oraz prowadzenia przed dwoma ostatnimi partiami gier 5:3, luziniankom nie udało się zainkasować kompletu punktów.
Po tym spotkaniu Katarzyna i Magda Płotka udały
się do Gdańska, na zgrupowanie kadry wojewódzkiej i
zagrały w eliminacjach wojewódzkich do Mistrzostw
Polski Seniorek. Kasia zajęła drugie miejsca, a Magda

była piąta. Niestety tylko zwycięstwo zapewniało
awans do Mistrzostw Polski
w Gliwicach.
Z Gdańska luzinianki
udadzą się do Białegostoku
na mecz z miejscowym Galaxy. Będzie to bardzo trudne

spotkanie, bo w podstawowym składzie Galaxy występują dwie zawodniczki z
Białorusi. W ostatnich trzech
spotkaniach zespół z Białegostoku zainkasował komplet
punktów, pokonując m.in. lidera tabeli AZS Łomża.

Licealiada w Halowej Lekkoatletyce

Zmagania na parkiecie
W XVII Powiatowej Licealiadzie w Halowej Lekkoatletyce zwyciężyła drużyna Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi, przed Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 w Wejherowie i nr 4 także w Wejherowie.
Kolejne miejsca zajęły
ekipy z PZS nr 3 w Wejherowie, PZS nr 2 w Rumi oraz
PZS nr 1 w Wejherowie. W
rywalizacji wzięło udział
ponad 200 zawodników i
zawodniczek z powiatu wejherowskiego. Poszczególne
konkurencje przysporzyły
licznie zgromadzonym kiOGŁOSZENIE
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bicom mnóstwo emocji oraz
wrażeń. Dyscyplina sportowa jest punktowana w
sportowej klasyfikacji szkół
powiatu wejherowskiego w
ramach Powiatowej Licealiady. W historii zawodów
startowało wielu medalistów Mistrzostw Polski,
Europy oraz Świata, m. in.

Marta Jeschke - jedna z najlepszych polskich sprinterek
i Marcin Chabowski – jeden z najlepszych biegaczy
długodystansowych w Polsce. Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół
Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
oraz MOSiR w Rumi.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Kickboxing. Szkolenie dzieci i młodzieży

Wspieramy
młode talenty

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

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe ruszyło z autorskim projektem „2020PF - wspieramy młode talenty”, który ma na celu znalezienie funduszy i środków na realizację szkolenia sportowego dzieci
i młodzieży, trenującej kickboxing w Wejherowie i w Luzinie.
Projekt 2020PF obejmie
wszystkich sportowców Klubu, być może w przyszłości
także spoza Klubu, którzy
angażują się w sposób nieprzeciętny w sport i wykazują chęć rywalizacji sportowej
w kraju i za granicą. Projekt
powstał z myślą o najmłodszych uczestnikach zajęć
sportowych, a także z myślą
o utalentowanej młodzieży.
Na tym projekcie zyskają przede wszystkim dzieci i
młodzież, dla których stworzono program szkolenia,
jak również polski kickboxing, który zyska docelowo
nowych zawodników.
Środki finansowe zbierane będą na zakup sprzętu
sportowego, środków do treningu i strojów reprezenOGŁOSZENIE

Adres korespondencyjny:
84-200 Wejherowo,
ul. Polna 3/41
(w siedzibie firmy „ARTEX”)
Spotkanie z dziennikarzem
- tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy
w terenie): 606 101 502
Wydawca: INFO-PRZEKAZ
z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media
w Bydgoszczy
Nakład: 10000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść
nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów.

tacyjnych, a także wyjazdy
na turnieje krajowe i zagraniczne, obozy, szkolenia i
seminaria dla dzieci i młodzieży.
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe powołuje
do życia tzw. KLUB 100,
który ma być wsparciem w
realizacji Projektu 2020PF.

Na stronie Stowarzyszenia
www.sportwejherowo.pl
- zostanie utworzona zakładka KLUB 100, a w niej
znajdą się osoby, która należą do Klubu i co za tym
idzie wspierają młode talenty sportowe.
Na wyraźne życzenie, można pozostać anonimowym.

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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WYDARZENIA
1 marca

Pamięć
i hołd

SKUTECZNA REKLAMA
W PULSIE
WEJHEROWA

1 marca mieszkańcy Wejherowa i powiatu wejherowskiego
oddadzą
hołd
żołnierzom
wyklętym,
przedstawicielom antykomunistycznego i
niepodległościowego
podziemia w latach
1945-1957 roku.

606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
REKLAMA

Szkoła nauki jazdy

Uroczystości upamiętniające poległych bohaterów odbywać się będą w
całej Polsce z okazji Narodowego Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.
Obchody
Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych w Wejherowie
rozpoczną się, jak co roku,
w kościele Chrystusa Króla
i bł. s. Alicji Kotowskiej.
Po mszy św. uczestnicy
przejdą pod Bramę Piaśnicką, gdzie ceremonia będzie
kontynuowana. Szczegóły
na plakacie obok.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest
polskim świętem państwowym od 2011 roku.

Arkadiusz
Żukowski
Kursy kat. AM, A1, A2, A, B
oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje
wstępne dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

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

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się
21 lutego i 7 marca 2019 r.

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/

