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Sukces Wejherowskiego Podziękowania
Budżetu Obywatelskiego dla nauczycieli
Nowa świetlica
dla mieszkańców

Nauczyciele oraz pracownicy placówek oświatowych świętowali Dzień Edukacji Narodowej. Podczas
uroczystości miejskiej i powiatowej w Wejherowie
nauczycielom dziękowano za ich trud, a wielu z nich
otrzymało nagrody i wyróżnienia.
Str. 7

I po wyborach...
W Wejherowie Koalicja Obywatelska
wygrywa z PiS. 			
Str. 2

Kardynał był
na Kalwarii

Na osiedlu Sucharskiego w Wejherowie otwarto nową świetlicę, zrealizowaną w ramach Wejherowskiego
Budżetu Obywatelskiego. Kilka dni wcześniej w Filharmonii Kaszubskiej ogłoszono wyniki tegorocznego
głosowania na projekty BO. Aż 16 spośród 20 poddanych pod głosowanie projektów zostanie zrealizowanych.
												
Str. 3-4

Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia, zostanie beatyfikowany 7 czerwca 2020
roku. Mieszkańcy powiatu wejherowskiego
pamiętają, że kard. Stefan Wyszyński dwukrotnie odwiedził Wejherowo.
Razem z franciszkanami oraz duchowieństwem
diecezjalnym modlił się na Kalwarii Wejherowskiej
w 1953 roku.
Po raz drugi kardynał ks. Stefan Wyszyński był
na Kalwarii Wejherowskiej 28 maja 1974 r., kiedy
przewodził uroczystościom odpustowym. Unikatowy
filmik, nakręcony wówczas na taśmie 8 mm przez naszego fotoreportera Leszka Spigarskiego prezentujemy na:
https://www.facebook.com/PulsWejherowa.
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AKTUALNOŚCI
Warto
było!
Rafał Szlas,
kandydujący
w wyborach
na Posła:

I po wyrobach....

W Wejherowie
Koalicja Obywatelska
wygrywa z PiS
Wybory do Sejmu i Senatu 2019 za nami. Wyniki są nadal przedmiotem wielu analiz i zapewne będzie tak jeszcze przez długi czas.
A jak było u nas?

Z serca dziękuję osobno każdemu z 7113. wyborców, którzy oddali
ma mnie swój głos. Chociaż nie zostałem Posłem
swój wynik uważam za
dobry, nie ma się czego
wstydzić.
Otrzymałem
najwięcej głosów, najwyższe poparcie spośród
wszystkich kandydatów
ze wszystkich komitetów
wyborczych startujących
z terenu powiatu wejherowskiego. Patrząc na
zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej w Wejherowie,
Redzie, Rumi i Gdyni, uważam że warto było!
Dziękuję za okazane mi
zaufanie, ale i docenienie
mojego programu wyborczego.
Myślę, że dotarłem
do mieszkańców z przekazem, że samorząd jest
naprawdę ważny dla codziennego życia w mieście czy gminie i warto
walczyć dla naszej lokalnej wspólnoty. Ta myśl
przyświecała mi podczas
zeszłorocznych wyborów
samorządowych, obecnie
w czasie kampanii do Sejmu i nadal będę jej wierny
podczas mojej działalności jako Radny Miasta Wejherowa.
Dziękuję wszystkim,
którzy mnie wspierali i
pomagali w kampanii.
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Frekwencja w powiecie wejherowskim wynosiła
64,4 %, zaś w Wejherowie
63,4 %. W wyborach do
Sejmu w naszym powiecie Prawo i Sprawiedliwość
nieznacznie, o 0,4% (398
głosów) wyprzedziło Koalicję Obywatelską, ale w miastach Wejherowie, Redzie i
Rumi Koalicja Obywatelska
wyraźnie wygrała z PiS.
Wynik Sojuszu Lewicy
Demokratycznej był nieco
niższy niż w kraju, a Konfederacja Wolność i Niepodległość uzyskała większe
poparcie niż Polskie Stronnictwo Ludowe.

Najlepszy wynik spośród
wszystkich
kandydatów
startujących do Sejmu z terenu powiatu wejherowskiego ze wszystkich komitetów
wyborczych uzyskał Rafał
Szlas z KO, podobnie było
w Wejherowie. Choć mandatu poselskiego nie uzyskał,
to wynik radnego R.Szlasa
trzeba uznać za dobry. W
Wejherowie otrzymał więcej głosów niż liderka jego listy, startująca z pierwszego
miejsca posłanka Barbara
Nowacka, która uzyskała z kolei najwyższe poparcie w całym naszym okręgu
wyborczym. Drugi z wejhe-

rowskich radnych Marcin
Drewa z PiS zdecydowanie przegrał, uzyskując w
Wejherowie o ponad połowę
mniejsze poparcie niż Rafał
Szlas. Co więcej, M. Drewa
przegrał w okręgu również z
mało znaną Karoliną Haska startującą z Wejherowa
z listy SLD.
Szczegółowe dane z Państwowej Komisji Wyborczej
w przedstawiają wykresy.
Wybory do Senatu w
mieście i powiecie wygrał
Kazimierz Kleina z KO
(uzyskując ponad 60% głosów) z Dorotą Arciszewską-Mielewczyk z PiS.

Jestem otwarty na współpracę
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:
- Sukcesem nas wszystkich jest wysoka frekwencja wyborcza, w wyborach
parlamentarnych najwyższa od 30 lat. Co ważne, to
już trzecie wybory z rzędu z rekordowym udziałem mieszkańców, po
zeszłorocznych wyborach
samorządowych i wiosennych do Parlamentu Europejskiego. Polacy chcą
aktywne uczestniczyć w
podejmowaniu decyzji i
jest bardzo dobry trend.
Chciałem bardzo serdecznie
pogratulować
kandydatom, którzy 13
października uzyskali od
mieszkańców
mandaty
Posła RP, szczególnie w
naszym okręgu wyborczym (w kolejności alfabetycznej): Tadeuszowi
AZIEWICZOWI, Markowi
BIERNACKIEMU, Artu-

rowi DZIAMBOR, Marcinowi HORALE, Zbigniewowi
KONWIŃSKIEMU, Henryce
KRZYWONOS-STRYCHARSKIEJ, Aleksandrowi
MRÓWCZYŃSKIEMU, Piotrowi MÜLLER, Barbarze
NOWACKIEJ, Kazimierzowi
PLOCKE, Markowi RUTKA,
Joannie SENYSZYN, Magdalenie SROCE, Januszowi
ŚNIADKOWI oraz Senatorowi Kazimierzowi KLEINIE.
Jestem otwarty na współpracę ze wszystkimi, niezależnie od ich przynależności
politycznej czy partyjnej, dla
dobra mieszkańców Wejherowa. Mam nadzieję, że
problemy samorządów zostaną właściwie dostrzeżone na forum ogólnopolskim
i doczekają się korzystnych
dla mieszkańców rozwiązań. Gratuluję również tym
kandydatom, którzy choć się

nie dostali do parlamentu,
swoim wynikiem dowiedli znacznego poparcia
społecznego, zaś swoim
zaangażowaniem wnieśli
wkład w rozwój demokracji i - co jest mi szczególnie
bliskie jako Prezydentowi
Miasta - upowszechnili wiedzę na temat spraw
samorządowych i wspólnot lokalnych.

Czytaj nas również
w internecie: www.pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Sukces V Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego 2019!

Wejherowianie wybrali projekty
Aż 16 z 20 poddanych pod głosowanie przez mieszkańców Wejherowa projektów, zostanie zrealizowanych w ramach V edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Najpopularniejsze okazały się projekty inwestycyjne związane z rekreacją, sportem i bezpieczeństwem, a wśród projektów nieinwestycyjnych zwyciężyły inicjatywy kulturalne i sportowo-rekreacyjne. W głosowaniu wzięło
udział 8151 wejherowian, czyli 21,64 procent uprawnionych mieszkańców.
W Filharmonii Kaszubskiej rozstrzygnięto kolejną edycję Wejherowskiego
Budżetu
Obywatelskiego. Prezydent Wejherowa
Krzysztof
Hildebrandt
wręczył podziękowania autorom projektów i pogratulował zwycięzcom.
Spośród 20 projektów
poddanych pod głosowanie,
zrealizowanych zostanie 6
projektów inwestycyjnych i
10 nieinwestycyjnych, czyli
zdecydowana większość pomysłów.
Jak podkreślił Mariusz
Łupina, autor jednego ze
zwycięskich projektów inwestycyjnych: „Budowa boiska do piłki nożnej przy
Osiedlu Dzięcielskiego” do sukcesu przyczynili się
mieszkańcy osiedla, bo często powtarzały się tam głosy, że w tej części miasta
przydałoby się normalne
boisko do gry.
- To dzięki głosom mieszkańców, na osiedlu powstanie boisko, które będzie
naszym wspólnym sukcesem - powiedział Mariusz
Łupina.
- Grupa teatralna Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Srebrna Nitka” po-

stanowiła rozszerzyć zakres
swojej działalności - powiedziała Beata Myszka, autorka projektu „Srebrna
Nitka rozplata wspomnienia wejherowian”. - Projekt
ma zachęcić mieszkańców
do wyjścia z domu i wzięcia udziału w życiu miasta,
a nasz teart będzie wystawiajął spektakle w różnych
częściach miasta.
Natomiast
Krystyna
Laskowska, prezes Stowarzyszenia Wejherowskie-

go Uniwersytetu Trzeciego
Wieku wyjawiła, że członkowie Stowarzyszenia przygotowują kilka przedstawień,
m.in. dotyczących dziejów
Wejherowa oraz znanych i
zasłuzonych mieszkańców.
W podsumowaniu V
edycji
Wejherowskiego
Budżetu Obywatelskiego
uczestniczył
Arkadiusz
Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa
oraz członkowie komisji ds.
Budżetu Obywatelskiego.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa:
W tym roku Wejherowo włączyło się do metropolitalnego
budżetu obywatelskiego, który w tym samym czasie był realizowany m.in. w Gdańsku, Sopocie, Gdyni i innych miejscowościach sąsiadujących z metropolią. Aktywność społeczna
wejherowian była duża i to ze strony wnioskodawców, którzy
wypracowali ciekawe projekty i ze strony mieszkańców, którzy oddali swoje głosy i zdecydowali o kolejnych inwestycjach
oraz wydarzeniach realizowanych w mieście.
Frekwencja podczas głosowania na projekty w naszym
mieście była najwyższa wsród wszystkich miast i gmin w całej
metropolii nad Zatoką Gdańską.
Wejherowianie najbardziej w naszej aglomeracji uczestniczą w bezpośredni podejmowaniu decyzji dotyczących ich
miasta. Bardzo dziękuję mieszkańcom za wspaniałe zaangażowanie w budżet obywatelski. Ta wysoka aktywność jest wynikiem wyjątkowej wejherowskiej dojrzałości obywatelskiej, a
także tego, że nasz budżet obywatelski jest dobrze zorganizowany i przynosi efekty doceniane przez mieszkańców.

Prezydent K. Hildebrandt oraz autorzy zwycięskich projektów inwestycyjnych.

Zwycięskie projekty inwestycyjne:
1. Budowa boiska do piłki nożnej II etap na os. Sucharskiego plac im. Ryszarda
Jakubka, autor: Dariusz Kreft - 1638 głosów
2. Bezpieczne miasto - sprzęt dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie,
autor: Kamil Groth - 1489 głosów
3. Rowerowe miasteczko - budowa wiaty rowerowej wraz z częściowym. zagospodarowaniem terenu obejmującym stacjonarne miasteczko ruchu drogowego
wraz z kreatywną strefą gier podwórkowych przy Szkole Podstawowej nr 11 im. Teodora Bolduana w Wejherowie, autorka: Izabela Sikora - 1159 głosów
4. „Wejherek” - od przedszkola do seniora, autor: Leszek Szczypior - 738 głosy.
5. Budowa boiska do piłki nożnej przy Osiedlu Dzięcielskiego, autor: Mariusz
Łupina - 627 głosów
6. Modernizacja boiska przy ul. Granicznej, autor: Anna Musiałek - 617 głosów.

Zwycięskie projekty nieinwestycyjne:
1. „Umiem Pływać” - Nauka pływania dla dzieci i młodzieży w wieku 7-15 lat mieszkających w Wejherowie, autor: Piotr Bławat - 1600 głosów
2. Pierwsza pomoc dla każdego, autorka: Katarzyna Dowgan - 1517 głosów.
3. Warsztaty integracyjno-rozwojowe na os. Sucharskiego, autorka: Iwona Musiał
- 1464 głosów
4. „Szkoła łączy pokolenia” - Festyn Szkoły Podstawowej nr 9 z okazji 50 rocznicy
powstania budynku na Osiedlu 1000-lecia PP 15, autorka: Lilianna Breen - 924 głosy
5. Dziecięca Wejherowska Liga Piłki Nożnej - WLPN Kids 2020, autor: Tadeusz Ciapa - 395 głosów
6. Spichlerz Sztuki 2020, autor: Artur Wyszecki - 268 głosów.
7. „Srebrna Nitka rozplata wspomnienia wejherowian”, autorka: Beata Myszka 264 głosy.
8. Międzynarodowy Turniej Koszykówki Młodzików - Wejher Cup 2020, autor Bartłomiej Woźniak - 205 głosów.
9. Rodzinne z bajkami zgrywanie, autor: Krzysztof Powałka - 149 głosów
10. Otwarte Biegi Przełajowe/Nordic Walking - VI Memoriał im. Macieja Kanteckiego, autorka: Aneta Kłosińska - 131 głosów
Autorzy zwycięskich projektów nieinwetycyjnych z prezydentem Wejherowa.

3

24 października 2019

www.pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI
Wejherowo wywalczyło pieniądze

Rewitalizacja
i termomodernizacja
Prawie 1,8 mln zł dodatkowych środków finansowych z Unii
Europejskiej otrzymał wejherowski miejski samorząd od władz
samorządowych województwa pomorskiego. Środki pochodzą z
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.
Wejherowo zdobyło dodatkowe
dofinansowanie
dla dwóch unijnych projektów realizowanych przez
miasto - rewitalizację Śródmieścia Wejherowa oraz
termomodernizację budynków komunalnych.
- Na projekt „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”
otrzymaliśmy
dodatkowo ponad 1,5 milionów złotych, natomiast
na projekt „Kompleksowa
termomodernizacja budynków komunalnych w Wejherowie w celu znaczącego
obniżenia
zapotrzebowania energetycznego” ponad
200 tysięcy złotych - powiedziała Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Jeżeli chodzi o
pierwszy projekt, wszystkie
działania w ramach rewitalizacji łączy jeden wspólny cel - ożywienie społeczne,
gospodarcze, uporządkowanie sfery przestrzenno-tech-

Prezydent Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca Arkadiusz Kraszkiewicz przekazali przewodniczącej Rady Osiedla Sucharskiego Iwonie Musiał pilota do
nowego, sprezentowanego przez miasto telewizora, który jest już w świetlicy.

Zbudowana z Budżetu Obywatelskiego

Osiedlowa świetlica
dla mieszkańców
nicznej oraz wsparcie w
sferze środowiskowej.
Projekty
realizowane
są w formule tzw. Zintegrowanych Inwestycji Te-

rytorialnych, dla których
Instytucją Pośredniczącą
jest Obszar Metropolitalny
Gdańsk -Gdynia - Sopot.

Na Osiedlu Sucharskiego uroczyście otwarto nową świetlicę,
realizowaną w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.
To miejsce spotkań, integracji i zabawy mieszkańców osiedla z zapleczem gospodarczym dla funkcjonującego obok Placu Zabaw i
Rekreacji im. Ryszarda Jakubka w Wejherowie.
W budynku, mieszczącym świetlicę do dyspozycji
mieszkańców jest przestrzeń

Zakończono kolejny remont w wejherowskim szpitalu

Łazienki na pediatrii jak nowe
Dobiegł końca remont łazienek na Oddziale Pediatrii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie.
Odnowiono 14 łazienek, a w tym 11 dla
dzieci przy salach chorych, 1 dla dzieci
niepełnosprawnych oraz 2 łazienki dla
personelu oddziału.
Koszt remontu wyniósł prawie 322 tys. zł, w tym 300
tys. zł przekazał Samorząd Województwa Pomorskiego.
W ramach prac remontowych wymieniono m.in. umywalki, wanienki do kąpieli dla dzieci, baterie nawannowe
i umywalkowe, sedesy, brodziki i kabiny prysznicowe, a
ponadto ułożono płytki ceramiczne na ścianie, wymieniono grzejniki, drzwi, oświetlenie, wymalowano ściany i zamontowano lustra.
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o pow. ok. 82 metrów kw.,
w tym przestronna sala na
około 45 miejsc, aneks kuchenny, pomieszczenie gospodarcze i łazienka.
W ramach inwestycji, która kosztowała ok. 420 tys. zł,
powstała kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociągowa, instalacja elektryczna
i odgromowa, a także instalacja gazowa umożliwiająca
ogrzewanie budynku piecem
z sieci gazowej.
Jak powiedział sekretarz
miasta Bogusław Suwara, obiekt przy ul. Mostnika,
przeznaczony na działalność
kulturalno-oświatową i samorządową, został oddany do
dyspozycji Rady Osiedlowej.
- Świetlica, która pełnić
będzie wiele funkcji, powstała dzięki aktywności i zaangażowaniu mieszkańców
tego osiedla, którzy udowadniają, że wspólnie można
zrobić wiele dla swojego otoczenia - powiedział prezydent
Wejherowa Krzysztof Hil-

debrandt. - W sąsiedztwie
jest już boisko do gry, plac
zabaw i siłownia zewnętrzna. Ponieważ wartość tego
projektu przekroczyła przewidziane w Budżecie Obywatelskim 200 tys. złotych,
musieliśmy ją uzupełnić ze
środków budżetu miasta.
- Mam nadzieję, że zarówno dzieci, młodzież jak
i dorośli mieszkańcy będą
zadowoleni z tego obiektu powiedział Dariusz Kreft,
autor zwycięskiego projektu. Radny D. Kreft podziękował swoim sąsiadom za
aktywność i zaangażowanie
podczas kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego.
W uroczystym otwarciu
świetlicy wzięli udział mieszkańcy Osiedla Sucharskiego, w tym m.in. członkowie
Rady Osiedla z jej przewodniczącą Iwoną Musiał.
Obecny był również przewodniczący Rady Miasta
Jacek Gafka oraz wejherowscy radni.

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Dodatkowe pieniądze Rozbudowa Liceum
na jubileusz 70-lecia
dla powiatu

Najstarsze i największe w Rumi I Liceum Ogólnokształcące im.
Książąt Pomorskich świętowało 70-lecie działalności. Radość do
fetowania jubileuszu była tym większa, że dokonano uroczystego
otwarcia nowego obiektu w gmachu szkoły.

Samorząd powiatu wejherowskiego otrzymał kolejne dofinansowanie. Prawie 80 tysięcy złotych na kompleksową modernizację energetyczną trzech budynków będących
własnością Powiatu przekazał staroście Gabrieli Lisus i wicestaroście Jackowi Thielowi, marszałek województwa pomorskiego - Mieczysław Struk.
Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.

Nowy chodnik
w Łężycach

Zasłużoną dla miasta i powiatu wejherowskiego placówkę rozbudowano o trzy
piętra z salami do zajęć dydaktycznych oraz pracownią
komputerową i językową
(zdjęcie obok). Zainstalowano też windę, aby budynek
był w pełni dostosowany do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie zakończono
pierwszy etap inwestycji, natomiast trwa drugi etap prac
budowlano-remontowych, w
wyniku których pod koniec
roku szkoła wzbogaci się o
nową bibliotekę i czytelnią
multimedialną. Inwestycja
zakończy się całkowicie jeszcze w tym roku.
Łączny koszt tych zadań
to blisko 6,5 mln zł. Środki
na ten cel pochodzą z budżetu Powiatu Wejherowskiego.
- W rozbudowanej szkole
powstały dwie nowe kondygnacje i zagospodarowane
poddasze, w sumie są to trzy
piętra z salami do zajęć dydaktycznych. Na poddaszu
będą mogły odbywać się
konferencje spotkania z profesorami,
wykładowcami,
naukowcami czy artystami -

wyjaśniła Gabriela Lisius,
starosta wejherowski.
- Na przestrzeni minionych 70 lat placówka bardzo
się zmieniała - powiedziała
Lucyna Penkowska, dyrektor PZS nr 1 w Rumi. Zmieniała się szkoła jako
budynek, ale także uczniowie, nauczyciele, dyrektorzy,
systemy nauczania. Szkoła otrzymała halę gimnastyczną i zewnętrzną strefę
rekreacyjno-sportową. Jednak historię tworzyli przede
wszystkim ludzie.

Wydarzenie było okazją do życzeń i gratulacji, a
przede wszystkim przekazania podziękowań wszystkim
dyrektorom, nauczycielom, i
pedagogom za wysiłek włożony w wychowanie i nauczanie młodzieży.
Dyrektor L. Penkowska
podziękowała staroście Gabrieli Lisius, za przekazanie środków finansowych
na rozbudowę szkoły.
W części artystycznej,
wystąpili uczniowie i absolwenci szkoły.

W
Łężycach
(w
gminie Wejherowo)
na ulicy Fiołkowej
wybudowano nowy
chodnik. Teraz mieszkańcy wsi będą mogli
poruszać się bezpiecznie i wygodnie. Inwestycja była przez nich
wyczekiwana.
Przy okazji droga została doświetlona, powstało
także nowe przejście dla
pieszych. Inwestycja zrealizowana została przez
Powiat Wejherowski przy
współpracy Gminy Wejherowo oraz Stowarzyszenia
Szansa Dla Nas.

Moment uroczystego otwarcia nowej części szkoły.

Fot. Starostwo Powiatowe
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WYDARZENIA
Małżonkowie Jubilaci wyróżnieni w pałacu

Nagrodzony film

W pięknych wnętrzach pałacu - siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się wspaniała urczystość uhonorowania medalami małżonków, którzy przeżyli razem 50 lat. Z okazji Złotych Godów Medale Róży „Za
długoletnie pożycie małżeńskie” przyznał im przezydenyt RP, a wręczał - prezydent
Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt.

International Tourfilm Academy Award
wyróżniło Miejski Zakład Komunikacji sp.
z o.o. w Wejherowie za film „Mój zawód kierowca MZK”. Prezes Czesław Kordel, odebrał dyplom i statuetkę „Oskara” podczas
gali FilmAT Festival w Warszawie.

Oskar dla MZK

Przeżyli razem pół wieku
Oprócz medali Jubilaci
otrzymali prezenty i kwiaty,
a także serdeczne życzenia
i gratulacje od prezydenta Wejherowa oraz rodzin.
Życzenia przekazał też prowadzący uroczystość kierownik USC w Wejherowie
Grzegorz Gaszta.
Medale otrzymali:
Małgorzata
i
Jan
Bianga, Urszula i Władysław Hinz, Janina i Zygmunt Kałduńscy, Teresa
i Antoni Kass, Łucja i
Edward Kostenccy, Irena i Andrzej Litwinowie
oraz Jadwiga i Zbigniew
Żurawieccy.
Dla Jubilatów i gości wystąpili Dominika Abramczyk (śpiew) i Krzysztof
Pawłowski (gitara).

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Jurorzy docenili wejherowski dokument za wartościowe
podjęcie tematu bezpieczeństwa na drogach w roku Prezydencji Polski w Euro Controle Route. Film powstał na podstawie scenariusza Lilii Wilczyńskiej, a zrealizowali go:
Lilii Wilczyńska i Arkadiusz Jaskułka, który odpowiedzialny był także za zdjęcia i montaż.
- Dyplom i „Oskar” to prestiż w dążeniu do zwiększania
bezpieczeństwa w transporcie miejskim przekazany w obrazie filmowym, którego właścicielem i pomysłodawcą jest
MZK Wejherowo - mówi prezes Czesław Kordel. - Przesłaniem filmu było zaproszenie kandydatów do pracy na
stanowisku kierowcy autobusu poprzez przybliżenie ich codziennych obowiązków.
Festiwal FilmAT jest polskim członkiem Międzynarodowej Organizacji Festiwali Filmów Turystycznych - CIFFT
(Comité International des Festivals du Film Touristique) z
siedzibą w Wiedniu. Celem tego festiwalu jest prezentacja
najnowszych trendów w dziedzinie filmów dokumentalnych,
reportaży telewizyjnych, komunikacji turystycznej, filmów
korporacyjnych i instytucjonalnych oraz ocena produkcji
audiowizualnych w zależności od ich poziomu artystycznego
i możliwości wpływania na grupę docelową.

Ślubowanie pierwszoklasistów
Uczniowie pierwszych klas z pięciu wejherowskich szkół podstawowych - nr 5, nr 6, nr 8,
nr 9 i nr 11, zostali pełnoprawnymi członkami
szkolnej społeczności. Pierwszoklasiści złożyli
uroczyste ślubowanie.

Oprócz rodziców, dziadków i nauczycieli, we wszystkich
uroczystościach uczestniczył zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz. W imieniu prezydenta i swoim własnym, złożył życzenia nowym uczniom, podkreślając
rolę rodziców w przygotowaniu dzieci do życia szkolnego.

Fot. Urząd Miejski

Międzynarodowy Dzień Białej Laski
Fot. Urząd Miejski

Polski Związek Niewidomych - Koło Powiatowe w Wejherowie świętował Międzynarodowy Dzień Białej Laski.
Z członkami stowarzyszenia spotkał się zastępca prezydenta Arkadiusz
Kraszkiewicz, który złożył świętującym serdeczne życzenia pomyślności z
okazji Międzynarodowego
Dnia Białej Laski, a także
wręczył list gratulacyjny
prezesowi koła powiatowego Polskiego Związku
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Niewidomych, Genowefie Domoradzkiej.
- Od wielu lat realizujecie państwo z olbrzymim
zaangażowaniem
nadrzędny cel jakim jest
pomoc osobom niewidomym i słabowidzącym.
Jest ona niezwykle istotna, gdyż dotyczy wszystkich sfer życia, chroni

interesy
zawodowe,
ekonomiczne i społeczne oraz pełni rolę
integracyjną i przeciwdziała dyskryminacji.
Dziękujemy za tę pełną pasji i poświęcenia
pracę - powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta
Wejherowa.

Powyżej: Prezes MZK Czesław Kordel (pierwszy z prawej) i dyplom
dla wejherowskiej spółki komunikacyjnej za wyróźniony film.
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AKTUALNOŚCI
Dzień Edukacji Narodowej - miejska i powiatowa uroczystość w Wejherowie

Nagrody i podziękowania dla nauczycieli
Znany piosenkarz Robert Janowski wystąpił z zespołem dla wejherowskich nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Koncert
w Filharmonii Kaszubskiej zwieńczył uroczystość ślubowania nauczycieli minowanych oraz wręczania nagród Prezydenta Miasta
Wejherowa nauczycielom i pracownikom administracji w szkołach.
Nagrody, gratulacje i podziękowania dla nauczycieli wypełniły również powiatową uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej, która odbyła się w PZS nr 3 w Wejherowie.
Podczas miejskiego święta nauczycieli prezydent
Krzysztof
Hildebrandt
przekazał podziękowania i
uznanie nauczycielom wejherowskich szkół i przedszkoli, a także pozostałym
pracownikom oświaty.
- Nauczyciele są ważnym filarem szkoły a zawód nauczyciela odgrywa
w społeczeństwie szczególnie doniosłą rolę. Nasze myśli kierujemy w tym dniu w
stronę szkoły i nauczycieli,
którzy od najmłodszych lat
prowadzą swoich uczniów
w dorosły świat, przekazują
niezbędną wiedzę, kształtują
ich osobowość, zaszczepiają
system wartości etycznych
i moralnych - powiedział
prezydent Krzysztof Hildebrandt. - System oświaty w
naszym kraju jest sferą, bodajże najczęściej poddawaną
reformom. Ciągłe zmiany w
prawie oświatowym powodują, że podstawowa rola
szkoły, jaką jest wychowanie
dobrych, odpowiedzialnych
ludzi i przygotowanie ich do
dorosłego życia, schodzi na
drugi plan. Problemem jest

finansowanie oświaty na poziomie samorządów, które
dopłacają do oświaty coraz
więcej ze swojego budżetu,
gdyż nie otrzymują należnych środków od państwa.
Dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury Jolanta Rożyńska odczytała list
gratulacyjny dla nauczycieli
i pracowników szkół z okazji
Dnia Edukacji Narodowej,
nadesłany przez Pomorskiego Kuratora Oświaty Małgorzatę Bielang. Życzenia
nauczycielom i pracownikom szkół złożyła w Filharmonii Kaszubskiej również
Gabriela Lisius - starosta powiatu wejherowskiego oraz ks. prałat Daniel
Nowak - dziekan dekanatu
wejherowskiego.
Starosta Gabriela Lisius i ks. Daniel Nowak,
a także wicestarosta Jacek
Thiel składali życzenia i
gratulacje nauczycielom z
całego powiatu wejherowskiego podczas uroczystości w Powiatowym Zespole
Szkół nr 3 im. Ks. Edmunda
Roszczynialskiego (zdjęcia
poniżej). Zasłużeni pedago-

dzy otrzymali nagrody i wyróżnienia. .
Podczas uroczystego apelu z okazji Dnia Edukacji
Narodowej wprowadzono i
poświęcono nowy sztandar
PZS nr 3. W części artystycznej uczniowie zaprezentowali spektakl „Szkolne Dziady”.
Odbył się także pokaz musztry w wykonaniu uczniów
klas mundurowych.

Wielu nauczycieli wejherowskich szkół otrzymało nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa. Dla wszystkich pedagogów były życzenia i podziękowania za
ich trud.
Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Nagrodą Prezydenta Miasta Wejherowa zostali uhonorowani: Beata Frąckowiak, Agata Jasińska-Krajnowska
i Beata Dampc - ze Szkoły Podstawowej nr 5; Justyna
Boszke i Arkadiusz Szlas - ze Szkoły Podstawowej nr 6;
Elżbieta Rohraff i Mirosława Skrzypkowska - z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego SP nr 8; Aleksandra Janus,
Anita Siemińska i Wojciech Kurowski - ze Szkoły Podstawowej nr 9; Izabela Sikora, Izabela Polańska, Emilia
Grzybowska i Wioleta Podolska - ze Szkoły Podstawowej nr 11; Anna Kaup i Magdalena Janiak - z Przedszkola
Samorządowego nr 2.
Na stopień nauczyciela mianowanego awansowani
zostali: Hanna Urban - SP 9, Marcelina Dutkiewicz - SP
5, Katarzyna Morawska - SP 6, Kamila Bujak - SP 11,
Gracjana Miszka - SP 5, Patrycja Nowak - SP 5, Paula
Podbielska - SP 5, Sylwia Krauze - SP 5, Natalia Heba-Przybylska - SP 9 oraz Marta Semmerling - SP 11.

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

Fot. Starostwo w Wejherowie
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KULTURA
Prezydent udzielił wsparcia finansowego

Konkurs pianistyczny
i maraton pieśni

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki w Wejherowie otrzymało
wsparcie finansowe od prezydenta Wejherowa w wysokości 4 tys.
zł na realizację XIV Konkursu Pianistycznego „Muzyka Krajów
Nadbałtyckich” oraz VI Maratonu Pieśni Patriotycznej w Pałacu.
Umowę podpisali w ratuszu: prezydent Krzysztof
Hildebrandt oraz Elżbieta Lieder - prezes Stowarzyszenia
Miłośników
Muzyki w Wejherowie. Przy
podpisaniu umowy obecny
był zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.
Elżbieta Lieder poinformowała, że odbywający się
tradycyjnie w świąteczne
popołudnie 11 Listopada
Maraton Pieśni Patriotycznej w Pałacu, cieszy się coraz większą popularnością
wśród mieszkańców i każdego roku bite są rekordy
frekwencji.
Natomiast konkurs pianistyczny odbył 21 października br. w auli Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. w
Wejherowie. Rywalizowali
w nim po raz kolejny młodzi
pianiści z Pomorza i z całej
Polski, a także z Obwodu Ka-

Głosowanie
do 4 listopada

Wejherowska Biblioteka bierze udział w
akcji Kinder Mleczna Kanapka „Przerwa na
wspólne czytanie”. Dzięki głosom Czytelników placówka może wzbogacić księgozbiór
o książki za kwotę 5 tysięcy złotych!

Fot. Urząd Miejski
liningardzkiego.
Prezydent
Krzysztof
Hildebrandt wyraził zadowolenie ze współpracy ze
środowiskiem
muzyków
tworzących
wejherowskie Stowarzyszenie Miłośników Muzyki, których
większość związana jest z
Państwową Szkołą Muzycz-

W Muzeum

ną I stopnia w Wejherowie.
Podkreślił, że podejmowane
przez Stowarzyszenie działania patriotyczne w Wejherowie zasługują na uznanie
i wsparcie ze strony miasta.
Prezydent podziękował
za promowanie miasta Wejherowa poprzez muzykę.

Kaszubska kolęda

Mistrz czytania Konkurs
kompozytorski

Wejherowski oddział Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego zaprasza na eliminacje miejskie i gminne konkursu Méster
Bëlnégò Czëtaniô, 6 listopada w siedzibie
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

O szczegółach poinformują przedstawiciele
oddziału ZKP lub koordynator konkursu Dariusz
Majkowski (tel. 609 763 757).
Powiatowe eliminacje (dla całego powiatu
wejherowskiego) odbędą się tym razem w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Luzinie - 26 listopada od godz. 10. Regulamin konkursu wraz
ze spisem lektur znajduje się tutaj: https://www.
muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/konkursy/
mester-belnego-czetanio/mester-belnego-czetanio-zaproszenie-do-konkursu/ oraz wzory kart
zgłoszeniowych (wraz z klauzulą informacyjną,
którą musi podpisać każdy uczestnik lub jego
opiekun) oraz protokoły dla komisji konkursowych różnych szczebli.

8

Szansa na zakupy książek

I Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski na kolędę kaszubską organizują: Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Lęborku,
Sanktuarium św. Jakuba Apostoła w Lęborku, Lęborskie Stowarzyszenie św. Jakuba Apostoła oraz Lęborskie Centrum
Kultury FREGATA.
Chodzi wyłącznie o utwory oryginalne, nigdzie nie prezentowane. Oceniane będą kompozycje przeznaczone na głos z akompaniamentem.
Kompozytor może zgłosić do Konkursu maksymalnie 2 utwory. Termin nadsyłania prac upływa
31 grudnia 2019 roku.
Wszelkie pytania związane z konkursem należy kierować do Działu Muzyki, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie, tel. 58 672 29-56, e-mail: dm@muzeum.wejherowo.pl

W akcji nagradzanych jest 300 bibliotek, które zbiorą najwięcej głosów. 50 pierwszych bibliotek z rankingu otrzyma
nawet 5000 złotych na zakup książek do wspólnego czytania z dzieckiem. Dodatkowo zwycięskie biblioteki otrzymają
pufy, dzięki którym będą mogły urządzić w bibliotece kącik
do wspólnego czytania. Głosować można do 4 listopada.
Możesz oddać jeden głos dziennie.
Strona głosowania: www.kinder.com
Wspólne czytanie przez dzieci i rodziców, to piękny sposób na spędzanie wolnego czasu. Nic tak nie uczy empatii,
nie rozwija wyobraźni i nie mówi „kocham Cię”, jak książka
przeczytana razem.

Rocznik
Kulturalny
Piąte wydanie Wejherowskiego Rocznika
Kulturalnego z informacjami o najważniejszych
wydarzeniach
kulturalnych w Wejherowie w 2018 roku jest
dostępne dla czytelników w Miejskiej Bibliotece w Wejherowie.
O wydarzeniach, które odbyły się w minionym
roku w Bibliotece przy ul.
Kaszubskiej lub z inicjtywy biblioteki napisała
Iwona Block. Inne części
wydawnictwa przygotowały: Muzeum PiMK-P, Wejherowskie Centrum Kultury i
Państwowa Szkoła Muzyczna I w Wejherowie.

Konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”

Poezja patriotyczna

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza uczniów
klas IV - VIII do wzięcia udziału w organizowanym co roku przez
tę placówkę konkursie recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”.
Konkurs skierowany jest do uczniów
szkół podstawowych z powiatu wejherowskiego. Jego celem jest pogłębienie wiedzy
o poezji patriotycznej, rozwijanie zainteresowań literackich, kształtowanie kultury
żywego słowa oraz doskonalenie warsztatowych umiejętności recytatorskich, a przede
wszystkim uczczenie rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości.
Konkurs odbędzie się 18 listopada 2019
roku (rozpoczęcie o godz. 10.00) i będzie
miał formę prezentacji jednego dowolnego
patriotycznego utworu poetyckiego.
Wejherowska biblioteka prosi dyrekcje
szkół podstawowych o wytypowanie do konkursu reprezentantów - po dwóch uczniów z
klas IV-V oraz z klas VI-VIII. Zgłoszenia do
konkursu (poprzez wypełnienie formularza
zgłoszeniowego oraz zgód na przetwarzanie
danych osobowych) należy kierować drogą
mailową na adres krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl lub przekazać osobiście
w siedzibie Biblioteki przy ul. Kaszubskiej
14 w Wejherowie do dnia 13 listopada
2019 roku.

Pytania dotyczące konkursu należy kierować pod nr telefonu 58 677 65 76.
Komisja konkursowa dokona oceny wg
następujących kryteriów: dobór repertuaru,
kultura słowa, interpretacja, ogólny wyraz
artystyczny. Szczególnie nagradzany będzie
dobór repertuaru i prezentacja mniej znanych utworów literackich. Laureaci I, II, III
miejsca otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy. Pozostałym uczestnikom konkursu
zostaną wręczone dyplomy-podziękowania.

redakcja@pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA
MOPS po raz drugi zaprosił podopiecznych

Festyn integracyjny
i informacyjny

W ramach Światowych Obchodów Zdrowia Psychicznego wejherowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował festyn
dla mieszkańców Wejherowa, w który włączyło się wiele instytucji
i stowarzyszeń społecznych.
Fot. Urząd Miejski

Dzień Seniora w Wejherowie

Najważniejsze zdrowie,

aktywność i miłość bliskich
Z okazji Europejskiego Dnia Seniora w Wejherowie w sali Atlantic w Wejherowie świętowali członkowie kół oddziału Polskiego
Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów w powiecie wejherowskim.
Gratulacje i życzenia
seniorom w imieniu prezydenta Miasta Wejherowa przekazał Arkadiusz
Kraszkiewicz,
zastępca
prezydenta, a także Teresa Grzywacz, przewodnicząca Zarządu Rejonowego
Polskiego Związku Rencistów, Emerytów i Inwalidów w Wejherowie.
- W imieniu prezydenta
Wejherowa życzę Państwu,
abyście długo zachowali
swoją aktywność w życiu

społecznym, kulturalnym
i politycznym - powiedział
Arkadiusz Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta. - Żyjcie pełnią życia, rozwijajcie
swoje pasje i zainteresowania oraz realizujcie najskrytsze marzenia.
W samym mieście Wejherowie mieszka ok. 12 tysięcy seniorów. W ubiegłym
roku prezydent Krzysztof
Hildebrandt powołał zespół
ds. seniorów, który stanowi organ doradczy i inicja-

tywny w zakresie spraw
dotyczących osób w wieku
dojrzałym.
- Życzę nam wszystkim
dużo radości, ale przede
wszystkim zdrowia - powiedziała Teresa Grzywacz,
przewodnicząca
Zarządu
Związku. - Życzę, abyście
byli otoczeni ludźmi, którzy
Was kochają. Cieszmy się
życiem, cieszmy się chwilą,
bo ona ucieka. Trzeba ją łapać i zapamiętać…

Na hali sportowej Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących i
Słabosłyszących w Wejherowie do dyspozycji mieszkańców przygotowano 25
stanowisk różnych instytucji i organizacji pozarządowych, które zajmują się
tematyką zdrowia psychicznego. Specjaliści i działacze
społeczni w trakcie imprezy udzielali wielu porad i
informacji mieszkańcom,
którzy skorzystali z zaproszenia na festyn.
- Naszym celem działania jest promocja wiedzy
o zdrowiu psychicznym, o
zaburzeniach i chorobach
psychicznych a także promowanie miejsc, w których
można uzyskać odpowiednią pomoc w tym zakresie
- wyjaśnił Robert Kozłowski,
zastępca
dyrektora MOPS w Wejherowie.
- Przygotowaliśmy również
Światowy Dzień Ziemniaka, realizowany w ramach
Rewitalizacji Śródmieścia
Wejherowa. dzięki temu ma
to większy zasięg, jest nas
więcej i jest weselej.

Fot. Urząd Miejski
W trakcie festynu odbywały się prezentacje, zabawy i konkursy. Plastycy ze
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie
zaprosili do wspólnego malowania obrazu, a zawodnicy Stowarzyszenia Walki
Shotokan zaprezentowali
swoje umiejętności. Odbył
się też koncert Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia
w Wejherowie oraz przedstawienie teatralne, przygotowane przez uczniów
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.

W organizację festynu zaangażowali się m.in. Stowarzyszenie
„Przystanek”,
Klub Integracji Społecznej
Śródmieście, Wejherowskie
Centrum Mediacji, Ośrodek
Profilaktyki Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych,
OSW nr 2 dla Niesłyszących
i Słabosłyszących, Gabinet
Psychoterapii, Klub Plastyki
przy ZKP, Powiatowa Biblioteka Publiczna, PCK, PCPR,
Medyk Wejherowo, Świetlica TAO, Stowarzyszenie na
Rzecz Osób z Autyzmem, Dom
Pomocy Społecznej oraz ZUS.

OGŁOSZENIE

Szemud

INFORMACJA

VI Gminny
Dzień
Seniora
W minioną niedzielę na
hali sportowej w Bojanie spotakało się kilkuset seniorów
z gminy Szemud. Podczas
VI Gminnego Dnia Seniora były życzenia, występy,
poczęstunek, zabawa i medale dla par za długoletnie
pożycie małżeńskie, które
wręczał wójt gminy Szemud
Ryszard Kalkowski.
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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,

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

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
XIV/2019 nieruchomości, stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej w gminie Choczewo, przeznaczonej do oddania w użyczenie.
Wykaz wywieszono w dniu 21 października 2019 r.

24 października 2019

redakcja@pulswejherowa.pl

WYDARZENIA
IV Konkurs o Historii Wejherowa

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Panie wiedzą więcej
o swoim mieście
Po raz czwarty odbył się Konkurs Wiedzy o Historii Wejherowa
im. Reginy Osowickiej. Tym razem uczestnicy spotkali się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego.
Nie brakowało emocji i
niełatwych pytań z bogatej
historii miasta.
- Głównym celem Konkursu jest propagowanie
wśród mieszkańców, oraz
wszystkich
sympatyków
Historii Wejherowa- od czasów nowożytnych do czasów
współczesnych - mówi Marcin Drewa, główny organizator konkursu. - Poprzez
przygotowania do Konkursu zgłębiamy swoją wiedzę
dotyczącą historii naszego
miasta, jak również postaci śp. Reginy Osowickiej, jej
życia, publikacji i twórczości naukowej.
Wydarzenie odbyło się
pod patronatem honorowym wiceministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego
Jarosława Sellina oraz
starosty
wejherowskiego
Gabrieli Lisius.
Do finału weszły trzy
uczestniczki i trzech uczestników konkursu. Tym razem wygrały kobiety, ale
gratulujemy
wspaniałej
wiedzy o dziejach miasta
wszystkim finalistom.

Fot. Leszek Spigarski

Rodzinna atmosfera i dobra zabawa

Seniorzy zaśpiewali

Soliści oraz zespoły amatorskie wystąpili podczas III Rodzinnego Przeglądu Pieśni Seniora w Wejherowie. Niektórzy wykonawcy
wyjechali z nagrodami, ale wszyscy, a także ich rodziny i przyjaciele na pewno dobrze się bawili.

Laureatki tegorocznej edycji Konkursu Wiedzy o
Historii Wejherowa.
Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Wyniki konkursu
I miejsce - Wioletta Wójcik-Milewska
II miejsce - Ewelina Witkowska
III miejsce - Ewa Cielecka
Do finału konkursu dostali się również: bracia Łukasz i
Mateusz Syposz oraz Tomasz Mering.

- Jestem pod ogromnym
wrażeniem i podziwem dla
każdego z wykonawców – mówi pomysłodawca przeglądu,
wiceprezes stowarzyszenia
„Żyj Godnie”, Jacek Drewa. - Każdy z uczestników
włożył serce w wykonanie
swojego repertuaru. Słuchaliśmy piosenek i pieśni o
różnej tematyce, od piosenek
biesiadnych, rozrywkowych,
kaszubskich po pieśni kościelne czy utwory klasyczne
przełożone na język polski.
Uważam, iż każdy nawet

Nagrody otrzymali:
Zespół z Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego a Paulo,
Stanisław Kiedrowicz, Stanisław Dampc
i Zespół wokalno-instrumentalny „Gdyńska Bryza”.

najbardziej wymagający pasjonat śpiewu odnalazł coś
dla siebie. Zespoły również
skrupulatnie dbały o choreografię oraz stroje.
Organizatorami III Rodzinnego Przeglądu Pieśni

Seniora byli: Stowarzyszenie Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj
Godnie” z Wejherowa oraz
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie

Dzieci malowały Ojca Świętego Jana Pawła II
W Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w Wejherowie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II - Wstańcie, Chodźmy!”. Spośród 127
nadesłanych na konkurs prac nagrodzono 41 osób.
Pierwsze miejsca w konkusie plastycznym w poszczególnych
kategoriach
wiekowych zajęli:
Blanka Kreft Szkoła
Podstawowa w Wyszecinie,
Julia Brzozowska SP nr
6 w Rumi, Marcelina Wilanowska z PZPOW Wejherowo, Anna Glińska - SP
nr 6 w Wejherowie, Hanna Łojek Zespół Szkolno-Przedszkolny w Łęczycach,

Patrycja Stańczyk PZS nr
1 w Wejherowie oraz Wiktoria Lubocka PZS nr 3 w
Wejherowie.
Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Uroczystość uświetnił
występ wychowanków Studia Wokalnego, prowadzonego przez Monikę Kitel:
Aleksandry Hutnik i Tymoteusza Żywickiego.
Dla laureatów przygoto-

wane zostały zagadki, które
dotyczyły najważniejszych
wydarzeń z życia Jana Pawła II. Za poprawne odpowiedzi dzieci otrzymywały
drobne upominki.
Na zdjęciu grupa laureatów z wicedyrektor
PZPOW Mariolą Błaszczuk. Niestety, nie możemy pokazać wszystkich
nagrodzonych dzieci.
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AKTUALNOŚCI
13 października - Dzień Ratownika Medycznego

Zbiórka krwi w Bolszewie

Najważniejsze jest pomaganie Dziesięć litrów
cennego daru
Z okazji przypadającego 13 października Dnia Ratownika Medycznego rozmawiamy
z Markiem Kukuczką, ratownikiem Falck Medycyna w Wejherowie. M. Kukuczka pracuje również w Zespołach Wyjazdowych Ratownictwa Medycznego Szpitali Pomorskich
oraz w Miejskiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Gdyni.
- Jakie wykształcenie i przygotowanie powinien mieć ratownik
medyczny?
- Zawód ratownika wiąże się z ciągłym kształceniem. Przez okres 5
lat każdy ratownik musi zdobyć 200
punktów edukacyjnych. Obecnie musi ukończyć 3-letnie studia wyższe
na kierunku ratownictwo medyczne.
Wcześniej wystarczyło ukończenie
szkoły policealnej. Skończyłem studia w PSW w Kwidzynie, a obecnie
studiuję bezpieczeństwo narodowe w
Słupsku.
- Z tego co wiem, nie poprzestał
pan na kierunku ratownictwo medyczne.
- Owszem, ukończyłem także kilka kursów, na przykład ratownictwa wysokogórskiego, hipotermii
czy postępowania na wypadek zdarzeń masowych. Dodatkowo jestem
absolwentem szkoły podoficerskiej
Wojsk Lądowych w Poznaniu. Zdobyłem specjalizację wojskową ratownika pola walki (Combat Lifesaver).
Kurs, który odbywał się w Wojskowym Centrum Kształcenia Medycznego w Łodzi, polegał na ćwiczeniach
praktycznych, dzięki którym poznałem techniki pierwszej pomocy i podtrzymywania życia, przedszpitalnej
opieki medycznej na polu walki oraz
wzywania medycznej ewakuacji.
- Wszystko to brzmi imponująco. Oprócz wykształcenia z
pewnością nie brakuje panu doświadczenia i pasji. Czy zawsze
chciał pan pomagać innym?
- Pomaganie zawsze było i jest moją
pasją i myślę, że podobnie czuje każdy ratownik. Doświadczenia zdobywam się w codziennej pracy od kilku
dobrych lat. Dodam jeszcze, że pasją i
zapałem do dalszego szkolenia wojskowego „zaraził mnie” mat Łukasz, jeden
z dowódców w jednostce wojskowej w
Wejherowie. Jego wzorowa postawa i
przykład żołnierskiego życia mobilizowały nas do głębszego zapoznania się z

działalnością wojskową.
- Wracając do codziennej pracy
ratownika medycznego, jakich wezwań jest najwięcej? Czy zawsze są
one uzasadnione?
- W większości karetki pogotowia są
wzywane do różnego rodzaju zachorowań. Niestety, zbyt często jeździmy do
chorych, którzy powinni raczej skorzystać z pomocy lekarza w przychodni.
Często nie zdają sobie sprawy, że wzywając Zespół Ratownictwa Medycznego, blokują ratowników, którzy mogą
być w tym czasie potrzebni w nagłych
wypadkach, na przykład do reanimacji
dziecka. Tymczasem zdarza się nawet,
że odwiedzamy kogoś, kto ma złe samopoczucie lub migrenę. Dla mnie jako ratownika najbardziej bulwersujące jest
podawanie dyspozytorom medycznym
objawów, które po przyjeździe na miejsce okazują się zupełnie inne.
Dlatego proszę mieszkańców Wejherowa, aby nie wzywali ratowników
medycznych w przypadku, gdy mogą i
powinni skontaktować się z lekarzem
podstawowej opieki zdrowotnej. Poza godzinami pracy przychodni można
przecież skorzystać z nocnej lub świątecznej obsługi chorych, która mieści
się w szpitalu w Wejherowie. Tam jest
m.in. lekarz wyjazdowy.
- Czy udział w akcjach ratowniczych wywołuje u ratowników duże
emocje, silne przeżycia?
- Tak, jeśli dochodzi do szczególnie
niebezpiecznych lub tragicznych zdarzeń, przezywamy je, czasem bardzo.
Największe emocje wywarła na mnie
sytuacja, która miała miejsce przy ulicy Zamkowej w Wejherowie. Podczas
osunięcia się ziemi, mężczyzna - właściciel firmy budowlanej - zginął pod
wodą. Najgorsze, że nie było możliwości pomocy tak szybkiej, aby dało się
uratować tego mężczyznę. Każda taka
sytuacja wywiera w nas ratownikach
jakieś piętno. Pojawia się myśl, co można było jeszcze zrobić? Uważam jednak,
że w chwili działania każdy z nas robi
wszystko, co w danej sytuacji i miejscu

Dzień Ratownictwa Medycznego - święto polskiego ratownictwa medycznego, po raz pierwszy obchodzone 13 października 2006 w Wyszkowie w województwie mazowieckim. Zostało ono powołane Ustawą z dn. 8 września
2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym.
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Po raz kolejny w Bolszewie przed siedzibą Ochotniczej
Straży Pożarnej, 12 października stanął „Krwiobus”, w
którym 23 zakwalifikowane osoby oddały najważniejszy
dar życia - krew.
Mimo kapryśnej pogody, akcja zakończyła się pomyślnie. Zebrano łącznie ponad 10 litrów krwi, która jest bardzo potrzebna do ratownia osób chorych i poszkodowanych.

Ćwiczenia nad rzeką

Powódź
w Wejherowie
Marek Kukuczka.
jest w stanie zrobić.
- Jakie są największe problemy
w państwa pracy?
- Ubolewam nad wzmożoną agresją,
której coraz częściej doświadczamy, zarówno my ratownicy, jak i inne służby.
Agresywni bywają pacjenci lub osoby z
ich otoczenia. Karygodnym jest atakowanie osób które chcą pomagać.
Problemem jest też spory koszt
utrzymania zespołu i zakup sprzętu,
który jest bardzo drogi. Liczymy na
wsparcie samorządów oraz prywatnych przedsiębiorców.
Cieszę się, że samorządy inwestują w bezpieczeństwo mieszkańców,
m.in. w Wejherowie i powiecie wejherowskim, o czym świadczą dofinansowania do zakupu sprzętu zarówno od
pana Prezydenta Miasta Wejherowa
jak i pani Starosty Gabrieli Lisius.

Przy rzece Cedron w Wejherowie przeprowadzono ćwiczenia przeciwpowodziowe „Powódź
Wejherowo 2019” zorganizowane wspólnie przez
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wejherowie i Komendę Powiatową PSP wraz
z jednostkami OSP.
- Ćwiczenia miały na celu sprawdzenie możliwości
taktycznych rozwinięcia zastępów ratowniczych, podczas
wypompowywania wody z terenów zalanych oraz zabezpieczenia terenów i obiektów przy pomocy rękawów przeciwpowodziowych i worków z piaskiem - wyjaśnił prowadzący
ćwiczenia kpt. poż. Tomasz Ziarek. - Ponadto ćwiczono doskonalenie współpracy z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wejherowie oraz koordynację
współdziałania jednostek JRG i OSP w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.
Założeniem ćwiczenia była sytuacja, w której w wyniku silnych opadów deszczu wystąpiło ryzyko przekroczenia
stanów alarmowych na rzece Cedron, a nadmierny stan
wody zagroziłby zalaniem Centrum Handlowego „Jantar”,
niżej położonych budynków mieszkalnych oraz pobliskiego
boiska sportowego. Przewidywana była również aplikacyjnie ewakuacja użytkowników pobliskich obiektów.
W ćwiczeniu brały udział zastępy jednostki JRG Rumia
oraz OSP Wejherowo, Linia, Nadole i Gościcino.

- Co przynosi panu i pana kolegom satysfakcję w pracy?
- Możliwość pomagania chorym
i poszkodowanym, ogromna radość
kiedy uda się uratować komuś życie.
Cieszą nas też bardzo pozytywne opinie na temat pracy zespołów wyjazdowych, publikowane w internecie. To
takie miłe podziękowanie za to, że mogliśmy być Państwu potrzebni.
- Dziękuję za rozmowę.

Fot. Urząd Miejski
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SPORT
Piłka nożna. Gryf

W strefie
spadkowej
Gryf Wejherowo przegrał na własnym
stadionie z Legionovią Legionowo 1:2, a
w miniony weekend na wyjeździe wejherowscy piłkarze zremisowali z Garbarnią
Kraków 1:1.
Piłkarze Legionovii to najsłabsza drużyna rozgrywek,
ale na boisku w Wejherowie okazali się lepsi od gospodarzy. Fakt, że pierwszą bramkę strzelili wejherowianie nie
uchroniło gospodarzy od blamażu. Po stracie gola goście
ruszyli do ataku. Radzili sobie zdecydowanie lepiej, a na
dodatek skuteczniej. W 65. min. padło wyrównanie, a dwadzieścia minut później gol zwycięski.
Natomiast Krakowie wynik ustalono w ciągu 18 minut.
W 13. min. dla gospodarzy padł gol z rzutu wolnego, a po
pięciu minutach nieporozumienie bramkarza Garbarni wykorzystał O. Sikorski. A potem to już tylko była „kopanina”,
a kiepska skuteczność pozwoliła na „dowiezienie” remisu.
Po 13. kolejkach Gryf znajduje się w strefie spadkowej.
Gryf Wejherowo: Ferra, Biedrzycki, Koprowski, Sikorski, Prusinowski (Burkhardt), Majewski (Gabor), Hebel,
Goerke, Sławek, Szewczyk, Nowicki (Czychowski.)

Piłka ręczna. Tytani

Znowu polegli
Tytani Wejherowo nie mają dobrej passy
rozgrywkach ligowych. Przegrali na wyjeździe z drużyną MKS Nielba Wągrowiec 34:28
i w I lidze zajmują ostatnią pozycję w tabeli. Potem po pucharowym pojedynku wygranym drużyną z zaplecza PGNiG Superligi
SPR GKS Żukowo 36:27, w minioną niedzielę znowu „polegli” w starciu z SMS ZPRP
Gdańsk 31:23.
Tytani okazali się dużo
słabsi od gdańszczan, a popełniane na pakiecie błędy
techniczne pokazały, jak
daleko wejherowianom do
przyzwoitego średniego poziomu innych drużyn.
Trener Piotr Rembowicz
nie krył rozżalenia i niezadowolenia z drużyny.
- Trudno doszukać się pozytywów. Było bardzo mało
elementów, z których możemy być zadowoleni. Jest
nam wstyd i chciałbym prze-

Radiojachting

Sukcesy Blizy-BalexMetal
W rozgrywanych w Pucku regatach jachtów żaglowych kierowanych radiem, sternicy walczyli o medale w klasie F5-M
(junior, senior) oraz najbardziej popularnej i licznej klasie F5-E
(młodzik, junior, senior, oldboy).
W grupie seniorów już od
kilku sezonów o miano najlepszego sternika Polski w
klasie F5-M i F5-E rywalizują Jan Springer z klubu
Roda Gdynia i Julian Damaszk, zawodnik wejherowskiego Radiojachtklubu
PZPOW Bliza-BalexMetal.
Tym razem dwa srebra trafiły do J. Damaszke.

W kategorii junior tytuł
najlepszego sternika sezonu regatowego 2019 trafił do Kacpra Konkola (na
zdjęciu obok) , brązowego medalisty mistrzostw
świata i multimedalisty mistrzostw Polski, zawodnika
RJK PZPOW Bliza-BalexMetal Wejherowo.
W kategorii najlepszych

Mistrzostwa Polski F5-M
Juniorzy: 1. Artur Mroske, 2. Kacper Konkol, 3. Igor Pawłowicz, RJK PZPOW - wszyscy Bliza-BalexMetal Wejherowo
Seniorzy: 1. Jan Springer, RODA, Gdynia 2. Julian Damaszk,
RJK PZPOW Bliza-BalexMetal Wejherowo
Mistrzostwa Polski F5-E
Młodzicy: 1. Błażej Pawłowicz, 2. Igor Pawłowicz, RJK PZPOW
- obydwaj z Bliza-BalexMetal Wejherowo
Juniorzy 1. Kacper Konkol, 2. Artur Mroske, RJK PZPOW obaj z Bliza-BalexMetal Wejherowo
Seniorzy 2. Julian Damaszk, 3. Mieczysław Muller - obaj z
RJK PZPOW Bliza-BalexMetal Wejherowo

zespołów Puchar Polski po
raz 23 trafił do wejherowskiego RJK PZPOW Bliza-BalexMetal.
Wejherowianie wywalczyli także inne trofea.

prosić kibiców za taką grę ocenił trener Tytanów.
Trener zapowiedział, że
zwiększy ilość i intensywność treningów, a efekty
może pojawią się w pojedynku z SPR GKS Żukowo
- 2 listopada.

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
OGŁOSZENIE

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW
W URZĘDZIE MIEJSKIM
W WEJHEROWIE
Prezydent Miasta Wejherowa informuje,
że obsługa przedsiębiorców w zakresie wszelkich
spraw związanych z działalnością gospodarczą
znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195.

Kickboxing

Kolejne
medale
W Otwartym Pucharze
Polski
w
kickboxingu - wersji pointfighting dla
kadetów i juniorów,
kolejne sukcesy odnieśli sportowcy z
Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego oraz GOSRiT
Luzino.
Pierwsze miejsce i Puchar Polski wywalczyły: Zuzanna Kalbarczyk (GOSRiT
Luzino) w kat. junior + 70
kg i Nikola Siecińska (Wejherowskie Stowarzyszenie
Sportowe) w kat. junior do
55 kg.
Srebrne medale otrzymały: Żaneta Stenka (GOSRiT
Luzino) w kat. kadet do 65
kg oraz Zuzanna Kalbarczyk
w kat. junior do 70 kg, a trzecie lokaty i brązowe krążki
wywalczyli: Nikola Siecińska w kat. junior do 60 kg
oraz Bartłomiej Drewa (GOSRiT Luzino)w kat. kadet st.
do 63 kg.
Wszyscy zawodnicy to
podopieczni trenera Rafała
Karcza.

Interesanci przyjmowani są
w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców, znajdującym się
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego (parter) lub
w pokoju 114 (I piętro) w godzinach:
poniedziałek 7.30-17.00
od wtorku do piątku 7.30-15.30
Wszelkie informacje dotyczące działania Urzędu
i poszczególnych wydziałów znajdą Państwo na stronie
www.wejherowo.pl lub pod numerem tel. 58 677 70 00.

REKLAMA

Szkoła nauki jazdy
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
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SPORT

Trzeci Boccia
Boxing Najlepsze
Show Wejherowo
9 listopada od godz.
17.00 na hali wejherowskiego
„Elektryka” odbędzie się
doroczne święto boksu czyli trzeci Wejherowski Boxing Show.
Organizatorzy:
WKB
„Gryf” Wejherowo i Gruchała Team, przygotowali
wyjątkowe widowisko. W
programie
przewidziano
mecz bokserski Polska vs.
Rosja.
- Nie zabraknie na pewno
wielkich emocji - stwierdził
prezes WKB „Gryf” Wejherowo Wojciech Wasiakowski.
- Od początku organizowania Wejherowskiego Boxing
Show postawiliśmy sobie
wysoko poprzeczkę i staramy się utrzymać ją na tym
samym poziomie.
Trwa sprzedaż biletów
na III Wejherowski Boxing
Show. Można je kupować w
Pizzerii Alcatraz przy ul. Rybackiej w Wejherowie.
OGŁOSZENIE
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W Ogólnopolskim Integracyjnym Turnieju
Bocci niepełnosprawnych sportowców, drużyny ISS „START” Wejherowo zajęły pierwsze i drugie miejsca.
Wejherowo reprezentowały dwie drużyny w składzie: Gabriela Andrzejewska, Anna Konik i Waldemar Konik oraz
START II Wejherowo w składzie: Andrzej Puchowski, Franciszek Kuźmiński i Jan Zębko. W wielkim finale START I
Wejherowo pokonał drugi zespół Startu 3:2.
Turniej zorganizowało Stowarzyszenie „Szansa START”
Gdańsk. W zawodach wzięło udział 13 drużyn z: Gdańska,
Grudziądza, Bydgoszczy, Grazymia, Wejherowa, Giżycka,
Hamerni, Pozedrza i Węgorzewa. Trenerem wejherowskich
drużyn był Waldemar Konik
Wyniki końcowe: START I Wejherowo, START II Wejherowo, Grudziądz I, Grudziądz II.

Pomerania Trail w Luzinie

Biegi górskie i po zdrowie
W ekstremalnych warunkach pogodowych, rywalizowali biegacze
i biegaczki w ramach pierwszego Pomerania Trail - Biegi Górskie na
Pomorzu. Mimo trudnych warunków do Luzina zjechało ponad 300
biegaczy z całej Polski, w tym goście z Ukrainy i Anglii.
Zawody odbyły się na 4
dystansach: 11 km, 21 km,
41 km oraz 65 km. Biegacze
rywalizowali o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego oraz o liczne nagrody
ufundowane przez Urząd
Marszałkowski, Gminę Luzino, Powiat Wejherowski,
Pomorski LZS, Nadleśnictwo Strzebielino, GOSRiT

Luzino, LGD Kaszubska
Droga, Markę Polar, gdyńskie SoulPharmacy City
Spa. Impreza odbyła się z
inicjatywy Marka Wróbla z
Pomerania Sports, któremu
pomagała liczna rzesza wolontariuszy oaz: Paweł Radecki, Paweł Hinz i Maksym
Graczyk z GOSRiT Luzino,
GOK Luzino, panie z KGW

Luzino, strażacy z OSP Luzino, harcerze z ZHP Luzino
im. Żołnierzy Niezłomnych.
Pomerania Trail połączona była z jesienną edycją Biegów Po Zdrowie. W
tym biegu wystartowało ponad 40 młodych biegaczy.
Liczne nagrody zrekompensowały im trudne warunki
pogodowe.
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SPORT
Sztafety dzieci i młodzieży

Dwa złota
i dwa srebra

Reprezentacja powiatu wejherowskiego
rewelacyjnie zaprezentowała się w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Szkół
Podstawowych oraz Ponadpodstawowych w
Sztafetowych Biegach Przełajowych w Gdyni. Nasz powiat zdobył w klasyfikacji drużynowej 4 medale - dwa złote i dwa srebrne.
W młodszej kategorii wygrali reprezentanci Szkoły
Podstawowej nr 4 w Redzie
i zostali Mistrzami Województwa
Pomorskiego.
Natomiast w rywalizacji
dziewcząt w starszej grupie,
wygrała ekipa Powiatowego
Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie. Dziewczęta z „Samochodówki” od początku do
końca prowadziły i wbiegły
na metę z dużą przewagą.
Mistrzowska
sztafeta
biegła w składzie: Kamila Domarus, Julia Myszk,
Aleksandra Dominik, Martyna Piekut, Marta Kandziora, Weronika Siwonia,
Dominika Dopke, Natalia
Mathea, Milena Fajter, Daria Teska, Natalia Molenda.
OGŁOSZENIE

Trenerem tej ekipy jest Maria Maj-Roksz i Beata Zaustowska.
Srebrne medale w młodszej grupie zdobyła Szkoła
Podstawowa w Bojanie, a wicemistrzami Województwa
Pomorskiego wśród szkół ponadpodstawowych
zostali
chłopcy z Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie.
Srebrna drużyna z „Samochodówki” biegła w składzie: Dominik Noweta, Igor
Wiczkowski, Oskar Ciba, Paskal Czaja, Mikołaj Formella, Maciej Gawiński, Jakub
Dettlaff, Konrad Stawicki,
Jakub Godlewski oraz Ryszard Lademann. Trenerami
teamu są: Maria Maj-Roksz
oraz Sławomir Szmuda.

Badminton w Szemudzie i w Wejherowie

OGŁOSZENIE

Rywalizowali uczniowie
W Szemudzie odbyły się Powiatowe
Igrzyska Dzieci w Badmintonie Drużynowym. Wśród dziewcząt i chłopców
najlepszymi okazała się Szkoła Podstawowa w Orlu.
Pozostałe miejsca zajęły drużyny: dziewczęta - SP nr 10 w Rumi, SP nr 5 w Wejherowie, SP w Jeleńskiej Hucie, a chłopcy - SP
nr 11 w Wejherowie, SP nr 9 w Rumi.
Organizatorami zawodów były: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie oraz Gminne Centrum
Kultury, Sportu i Rekreacji w Szemudzie.
Na hali Powiatowego Zespołu Szkół
nr 3 w Wejherowie odbyła się Powiatowa Licealiada w Badmintonie Drużynowym Dziewcząt, którą wygrały
dziewczęta z Powiatowego Zespołu
Szkół nr 4 w Wejherowie, broniąc tytuł
wywalczony przed rokiem.
Kolejne miejsca w turnieju
zajęły: PZS nr 3 w Wejherowie, PZS nr 2 w Wejherowie,
PZS w Redzie, PZS nr 1 w
Rumi, PZS nr 1 w Wejherowie, PZS nr 2 w Rumi.
W rywalizacji wzięło
udział ponad 20 zawodniczek z powiatu wejherowskiego. Poziom turnieju stał
na bardzo wysokim poziomie. Organizatorami zawodów byli: PZPOW oraz PZS
nr 3 w Wejherowie.

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
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.00-17.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-15.00
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

Wydawca: Anna Kuczmarska
INFO-PRZEKAZ
z siedzibą w Rumi
Redaktor prowadzący:
Dariusz Kuczmarski
tel. 606 267 960
Współpraca: Leszek Spigarski
Adres korespondencyjny:
84-200 Wejherowo,
ul. Polna 3/41
(w siedzibie firmy „ARTEX”)
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.
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AKTUALNOŚCI
Koncert charytatywny

30 października - 2 listopada 2019 r.

Komunikacja miejska
w okresie Wszystkich Świętych
Info

30.10 - 01.11

Uruchomiona zostaje dodatkowa linia

01.11

Oprócz linii

.

WEJHEROWO ROGALI 02 → Gulgowskiego 02 → Graniczna 02 → Lelewela 02 → Ofiar Piaśnicy 02 → Chopina 02 → Kochanowskiego SKM Nanice 02
→ Pomorska 02 → Prusa - Szkoła 02 → Necla 02 → Rybacka 04 → WEJHEco 90 minut ROWO CMENTARZ 02
WEJHEROWO CMENTARZ 01 → Rybacka 03 → Necla 01 → Prusa Szkoła 01 → Pomorska 01 → Kochanowskiego SKM Nanice 01 → Chopina
01 → Ofiar Piaśnicy 01 → Graniczna 03 → WEJHEROWO ROGALI ENERGA 03

uruchomione zostają linie

i

.

WEJHEROWO DWORZEC PKP 02 → Sobieskiego - GS 02 → Mickiewicza
02 → Reformatów 02 → Wniebowstąpienia 02 → WEJHEROWO CMENTARZ 02
co 15 minut
WEJHEROWO CMENTARZ 01 → Wniebowstąpienia 01 → Rzeźnicka 01 →
Świętego Jana 01 → Sobieskiego - Sąd 01 → WEJHEROWO DWORZEC
PKP 01
WEJHEROWO POMORSKA 02 → Prusa - Szkoła 02 → Necla 02 → Rybacka 04 → WEJHEROWO CMENTARZ 02
WEJHEROWO CMENTARZ 01 → Rybacka 01 → WEJHEROWO POMORco 20 minut
SKA 02

3

02.11

Linia 3 będzie obsługiwana autobusami wielkopojemnymi - przegubowymi
o długości 18 metrów. Obowiązuje rozkład ważny w niedziele i święta.

Po zakończeniu popołudniowej mszy na Starym Cmentarzu
przy ul. Sportowej przed bramę główną zostaną podstawione
autobusy z oznakowaniem linii 2 w kierunku Szpitala oraz
linii 3 w kierunku Odrębnej.

1 listopada zostanie uruchomiony dodatkowy punkt
sprzedaży biletów przy cmentarzu. Prosimy o posiadanie
odliczonej kwoty. Zachęcamy do zakupu biletów elektronicznych oraz telefonicznych. Taki bilet jest tańszy i znacząco
usprawni funkcjonowanie komunikacji w tych dniach.
Dziękujemy!

BILET JEDNOPRZEJAZDOWY
PAPIEROWY
ELEKTRONICZNY
NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

Stary cmentarz

Zbudują wieżę Sprzątanie
otwartych ser grobów
9 września br. w Choczewie doszło do
katastrofy budowlanej, w wyniku której
cztery rodziny straciły dorobek życia i
dach nad głową. Wśród lokalnej społeczności zrodził się pomysł zorganizowania
koncertu „Wybudujemy wieżę otwartych
serc”, z którego dochód zostanie w całości przeznaczony na odbudowę domu.
Koncert odbędzie się w najbliższą niedzielę 27 października w Choczewie.
Organizatorzy akcji pomocy zapraszają do udziału w
koncercie wszystkich ludzi dobrej woli. Koncert odbędzie
się 27 października br. od godz. 12.30 w Szkole Podstawowej w Choczewie przy ul. Szkolnej 2.
Zaplanowano występy artystów, a gościem specjalnym
będzie Mateusz Mijal. Obok szkoły odbędą się pokazy
sprzętu militarnego oraz motocykli, a także pyszne lokalne potrawy oraz ciasta. Fundusze na pomoc dla poszkodowanych będą pozyskiwane również w trakcie licytacji
i loterii fantowej.
Potrzeby poszkodowanych czterech rodzin są ogromne. Znajdują się oni w trudnej sytuacji materialnej i psychicznej. Osoby zainteresowane bezpośrednim wsparciem
finansowym zachęcamy do odwiedzenia profilu facebookowego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Choczewie, na
którym znajduje się numer rachunku bankowego.
Organizatorami koncertu charytatywnego są: Zespół
Szkolno-Przedszkolny im. Unii Europejskiej w Choczewie, Urząd Gminy Choczewo oraz Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga Sasino.

Dziś, 24 października o godz.
11:00 na zabytkowym cmentarzu przy ul. 3 Maja w Wejherowie rozpoczyna się III edycja
ogólnopolskiej akcji „Nie pozwól pamięci zarastać trawą...
Sprzątnij grób obok”.
Muzeum Piaśnickie w Wejherowie co roku włącza się w tę akcję, trwającą do 31 października,
a także zachęca do udziału osoby
prywatne, szkoły, stowarzyszenia, instytucje. Muzeum prosi o
przesyłanie na adres e-mailowy:
muzeum@muzeumpiasnickie.
pl - fotografii z akcji sprzątania
Miejsc Pamięci Narodowej i nekropoli wraz z danymi o uczestnikach
- kontakt i dane indywidualne
(osoby/szkoły/organizacje/instytucji) i miejscu pamięci (lokalizacja, komu jest poświęcone).
Najciekawsze zdjęcia zostaną
opublikowane na stronie Muzeum
Piaśnickiego i Facebooku oraz nagrodzone publikacjami.
Zgłoszenia uczestnictwa w akcji należy kierować do koordynatora - Katarzyny Bieszke, tel. 58
736-11-11, tel. kom. 669-660-365,
muzeum@muzeumpiasnickie.pl.
Organizatorzy proszą o zabranie w
miarę możliwości grabi lub innych
narzędzi potrzebnych do prac przy
sprzątaniu grobów na cmentarzu.

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/

