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Ważna sesja
Rady Miasta
Wejherowa
Wejherowscy radni podczas sesji 17 grudnia przyjęli m.in.: budżet miasta na 2020 rok, nową metodę
naliczania opłat za odpady odbierane od mieszkańców
oraz nowe ceny biletów MZK.
Co nas czeka w 2020 roku? Więcej w tym numerze „Pulsu”.

Fot. Leszek Spigarski

Przedświąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy
na wejherowskim rynku to nie tylko kolorowe kramy z ozdobami, smakołykami i prezentami. Atrakcją jest również bezpłatne lodowisko dla małych i
dużych łyżwiarzy. Jarmarkowe atrakcje będa
czynne jeszcze do 22 grudnia.

Ciepłych, rodzinnych,
pełnych miłości i radości
Świąt Bożego Narodzenia
naszym Czytelnikom
życzy
Redakcja „Pulsu Wejherowa”
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AKTUALNOŚCI

Nowe ceny biletów MZK

Wspólnota Mieszkaniowa
Św. Jacka 18 z nową elewacją

Od 1 kwietnia 2020 w całej Aglomeracji Trójmiejskiej i gminach sąsiednich wzrosną ceny
biletów za przejazdy komunikacją miejską. Ceny biletów papierowych jednorazowych będą
wszędzie identyczne, ale w Wejherowie tańszy od innych będzie bilet jednorazowy elektroniczny. W naszym mieście ceny biletów okresowych wzrosną od 50 gr. do 6 zł, natomiast wszystkie
dzieci w wieku do 7. lat zyskają prawo do całorocznych darmowych przejazdów, podobnie jak
obecnie korzystają dzieci ze szkół podstawowych.
Rada Miasta Wejherowa na sesji w 17.12.2019 r.
podjęła uchwałę o nowych
cenach biletów w sieci obsługiwanej przez MZK Wejherowo. Za uchwałą głosowało
14. radnych, 5. wstrzymało
się, nikt nie był przeciw.
Nowe ceny w Wejherowie,
podobnie będzie w sieci gdańskiej i gdyńskiej, są zgodne
z uchwałą i rekomendacją
Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego
Zatoki
Gdańskiej zrzeszającego 14
miast i gmin aglomeracji.
Jest to element ujednolicania
taryf w celu wprowadzenia
jednego biletu we wszystkich
miastach i gminach naszego
województwa.

Koszty rosną szybciej
niż ceny biletów

- Powodem podwyżki cen
biletów jest przede wszystkim niezbędny wzrost wynagrodzeń,
zwłaszcza
kierowców których po prostu brakuje, ale też rosnące
koszty zużywanego paliwa.
Ta tendencja ma miejsce od
kilku lat i się obecnie nasila, a ceny biletów stały w
miejscu – wyjaśnia Prezes
MZK Wejherowo Czesław
Kordel. - Taka sytuacja była nie do utrzymana, gdyż
działalność zakładu zaczęłaby przynosić poważne
straty, a przecież musimy
też kupować kolejne nowoczesne autobusy - nasi pasażerowi oczekują wyższego
komfortu. Dlatego podwyżka biletów była koniecznością. Ten problem ma
miejsce w całej Polsce.

TARYFA WEJHEROWSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 01.04.2020 roku
Ceny biletów jednorazowych na jeden przejazd
Bilet papierowy
Bilet elektroniczny

Zakres ważności
Ważny na linii zwykłej w
granicach Miasta Wejherowo,
Reda, Rumia i Gminy
Wejherowo i Luzino

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

3,80 zł

1,90 zł

3,40 zł

1,70 zł

CENY BILETÓW OKRESOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 01.04.2020 roku
Bilet miesięczny imienny

Rodzaj
linii

Ważny na linii zwykłej
w granicach
Miasta Wejherowo,
Reda, Rumia i Gminy
Wejherowo i Luzino

ważny od poniedziałku
do piątku

ważny codziennie

Bilet imienny¹

Bilet na okaziciela

ważny przez
24 godziny

ważny codziennie

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY¹

ULGOWY

PRZEZ
MIESIĄC

PRZEZ
5 DNI

90 zł

45 zł

`
98 zł

49 zł

14 zł

7 zł

114 zł

26 zł

1. Bilet imienny 24-godzinny NORMALNY dostępny jest również, jako bilet na okaziciela.

Koszty rosną szybciej niż ceny biletów

Darmowe przejazdy dla dzieci
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
- Pomimo podwyżek cen biletów, których nie mogliśmy uniknąć, staramy się chronić rodziny z dziećmi. Dlatego wprowadzamy
w Wejherowie dla wszystkich dzieci w wieku do 7 lat prawo do
całorocznych darmowych przejazdów, podobnie jak od dwóch lat
korzystają z tego dzieci uczęszczające do szkół podstawowych.
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Rewitalizacja
przynosi efekty

Kolejna wejherowska zabytkowa kamienica zyskała odnowiony wygląd w ramach
unijnego projektu „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”, który jest realizowany
wspólnie przez Urząd Miejski i mieszkańców. Tym razem wyremontowana została elewacja oraz dach budynku Wspólnoty
Mieszkaniowej „Św. Jacka 18”. Całkowita
wartość zadania wyniosła blisko 180 tys. zł.
W ramach zadania zrealizowany został remont elewacji i dachu budynku mieszkalno-usługowego położonego
przy ulicy św. Jacka 18 w Wejherowie. Wymieniono także
izolację cieplną stropu nad piętrem i okładziny schodów
zewnętrznych od strony podwórza oraz przemurowano kominy. Łączny koszt zadania wyniósł 178,6 tys. zł, z czego
kwota unijnego dofinansowania – 54,6 tys. zł, a wkład własny wspólnoty mieszkaniowej - 124 tys. zł
Warto dodać, że Wspólnota Mieszkaniowa „Św. Jacka
18” jest jednym z partnerów uczestniczących w projekcie „Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa” prowadzanym
przez Urząd Miejski. Zadanie zostało współfinansowane ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach projektu
„Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa”.
W oficjalnym odbiorze inwestycji uczestniczyli m.in.:
Tadeusz Pisała - jednoosobowy zarząd wspólnoty, który
osobiście zaangażował się w przygotowanie i nadzór nad
realizacją zadania, zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz, przedstawiciel administratora budynku
- Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego.
- Jak widać program rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa przynosi kolejne efekty - podsumowuje radny miejski ze
Śródmieścia Wojciech Kozłowski. - Zapoczątkowaliśmy
realizację tego programu ponad 10 lat temu modernizacją
ul. Wałowej i okolic, renowacją Parku Miejskiego, a następnie budową Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego
Centrum Kultury i ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki
Cedron. Obecnie w programie uczestniczą też wspólnoty
mieszkaniowe, o co zabiegałem i co mnie bardzo cieszy. Rewitalizacja budynków wspólnot mieszkaniowych postępuje
i widać tu zaangażowanie mieszkańców i Urzędu Miejskiego. Jest to realna szansa na dokonanie remontów budynków, na zamianę wyglądu podwórek i przede wszystkim na
wspólne działanie.
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Ostrożny i oszczędny
budżet na 2020 rok
Wejherowscy radni podczas sesji w dniu 17.12 przyjęli budżet miasta na 2020 rok. Został
on przygotowany bardzo ostrożnie i oszczędnie. Będzie to jeden z najtrudniejszych budżetów w ciągu ostatnich 10 lat. Miasto będzie wyraźnie negatywnie odczuwało ogromne
niedofinansowanie oświaty przez rząd, utratę znacznych dochodów z podatków w wyniku zmian ustawowych oraz duży powszechny wzrost kosztów w gospodarce. Z przyczyn
niezależnych od prezydenta i rady konieczna jest rezygnacja z wielu zadań. Za przyjęciem
budżetu głosowało 14. radnych, 5. wstrzymało się, nikt nie był przeciw.
Trzy powody cięć wydatków i zadań
1. Podstawowym problemem jest to, że miasto
musi bardzo dużo dopłacać ze swojego budżetu do oświaty, która jest
zadaniem rządu i powinna być finansowana przez
państwo. W efekcie brakuje
nam środków na inne zadania. Zaproponowany budżet
w 2020 roku przewiduje, że
do oświaty miasto musi dopłacić rekordową kwotę
35 mln zł, czyli 47% kosztów
jej utrzymania. To więcej
niż wydatki na wszystkie inwestycje miejskie!
Przy czym, ta kwota musi
zostać jeszcze zwiększona
w ciągu roku o kolejne kilka
milionów, gdyż nie obejmuje całego planowanego przez
rząd wzrostu wynagrodzeń
nauczycieli.
Skala
problemu
jest
ogromna, np. w 2015 roku Wejherowo dopłaciło do
oświaty niecałe 15 mln zł,
co wówczas stanowiło 28 %
jej kosztów. Wzrost dopłaty
z budżetu miasta jest zatem
ponad 2-krotny, o 20 mln zł
(patrz wykresy). Oświata to
tzw. wydatki sztywne i nie
ma możliwości dokonania

tu znaczących oszczędności.
Tego ogromnego wzrostu nie
pokrył wzrost wpływów z podatku PIT i CIT.
2. W 2020 roku Wejherowo straci 6 mln zł dochodów w wyniku zmian
w ustawach w podatku
PIT. Będzie mniej pieniędzy do wydania na potrzeby
mieszkańców.
3. Za posiadane środki
można coraz mniej zrobić dla
wejherowian. Powodem jest
duży wzrost cen usług,
robót budowlanych, dostaw, itd.

MIASTO
Musimy być gotowi
na dalsze trudności
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:
- Przyszłoroczne dochody wyniosą 250.449.880 zł, natomiast wydatki 250.424.304 zł. W praktyce dochody pokrywają wydatki, a więc nie przewidujemy deficytu. W
minionych latach często mieliśmy deficyt finansowany
nadwyżką z roku poprzedniego lub kredytem. Te dodatkowe środki były przeznaczane na inwestycje.
W przyszłym roku nie planujemy deficytu, ale nie dlatego, że jest tak dobrze, tylko dlatego, że musimy być gotowi
na pogorszenie sytuacji, która jest bardzo
nieprzewidywalna.
Musimy być ostrożni i zachować możliwości kredytowe. Nasz wskaźnik zadłużenia jest jednym z niższych i wynosi 26,76%,
co nie stanowi nawet połowy 60-cio procentowego progu przyjmowanego za wartość
dopuszczalną. Natomiast wskaźnik spłaty
zobowiązań został zaplanowany w wysokości 6,01% dochodów budżetu, przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku 16,31%.
W tych trudnych warunkach staraliśmy
się, aby budżet miasta zapewnił normalne funkcjonowanie i rozwój Wejherowa w
2020 roku z korzyścią dla naszych mieszkańców.

Najważniejsze zadania na 2020 rok
Z powodu cięć budżetowych wydatki na inwestycje musiały zostać ograniczone do 29,5 mln zł.
Miasto chroni inwestycje dofinansowane ze środków unijnych i budżet obywatelski, który będzie kontynuowany.

•

Największe wydatki są przeznaczone na drogi.
To kwota 13,4 mln zł stanowiąca 45% wszystkich inwestycji. Między innymi zostanie dokończona budowa
Węzła Wejherowo (Kwiatowa).

•
•

Za kwotę 4,8 mln zł zostanie dokończona budowa sali
sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 (zdjęcie obok).
Znaczne wydatki zostały przeznaczone na budynki i lokale mieszkalne, w tym zadania służące poprawie jakości powietrza - razem z remontami 4,7 mln zł.
Na budżet obywatelski zostanie wydane 1,6 mln zł.
Pomimo problemów miasto będzie dalej wspierało rozwój
kultury, sportu i cele społeczne m.in. poprzez WCK, bibliotekę, MOPS, szkoły oraz współpracę i dotacje dla organizacji
społecznych, klubów i stowarzyszeń.

•
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Od 1 marca 2020 roku

Zmiana metody naliczania
opłat za odpady komunalne
Rada Miasta Wejherowa na sesji w dniu 17.12.2019 r. podjęła uchwałę o nowej metodzie naliczania opłat za odpady. Za przyjęciem uchwały głosowało 14. radnych, 5.
wstrzymało się, nikt nie był przeciw. Prezentujemy 8 punktów, które warto przeczytać, aby wiedzieć ile, dlaczego i za co płacisz.
1. Metoda mieszana: opłata od powierzchni mieszkania lub domu, ale z wyjątkami
Od 1 marca 2020 roku wchodzi w Wejherowie nowa metoda naliczania opłat za odpady komunalne odbierane od
mieszkańców. Opłata nie będzie naliczana od liczby
osób w zamieszkujących lokalu mieszkalnym jak dotychczas, a zostanie naliczona od liczby metrów kwadratowych powierzchni tego lokalu, ale z wyjątkami.
2. Obecnie 20% mieszkańców unika płacenia
Celem wprowadzenia nowej metody jest uszczelnienie
poboru opłat. Obecnie za swoje odpady nie płaci ok. 9 tys.
osób - prawie 20% mieszkańców Wejherowa, którzy nie
zgłaszają siebie do naliczenia opłaty. Urząd nie ma administracyjnych możliwości zweryfikowania faktu zamieszkiwana. Oznacza to, że wejherowianie uczciwie płacący
za odpady, w każdych 100 zł dziś płacą aż ok. 20 zł za
tych niepłacących. Jest to sytuacja patologiczna, którą
należy wyeliminować.
3. Od 1 marca 2020 wszyscy zapłacą za odpady
Metoda naliczania opłat od powierzchni lokalu
mieszkalnego jest prosta i skuteczna, nie pozwala też
na oszukiwanie. Urząd dysponuje pełnymi danymi na ten
temat. Dzięki temu nowa metoda będzie w 100% powszechna. Z tego punktu widzenia jest to metoda bardziej
uczciwa i sprawiedliwa. Nowa metoda przewiduje ponadto
mechanizmy chroniące różne grupy społeczne. Zgodnie z
ustawą, konieczne będzie złożenie nowych deklaracji przez
mieszkańców lub zarządców nieruchomości.
4. 1,17 zł za 1m2, są ograniczenia i wyjątki
Od 1 marca 2020 roku miesięczna opłata za odpady zbierane selektywne wyniesie 1,17 zł za każdy 1m2 powierzchni
lokalu mieszkalnego. Jednak będą wyjątki:
• Po pierwsze, chronione będą małe gospodarstwa domowe 1. i 2-osobowe (np. osoby samotne, emeryci, renciści). Niezależnie od wielkości metrażu zajmowanego
mieszkania lub domu jedna osoba będzie mogła
zapłacić (wg swojego wyboru) zamiennie opłatę 24
zł miesięcznie, zaś dwie osoby 45 zł miesięcznie, jeśli
na podstawie rachunków wykażą, że w ciągu ostatnich 6.
miesięcy zużycie wody nie przekroczyło 4m3 miesięcznie na
osobę - w ten sposób zweryfikowana zostanie mała wielkość
gospodarstwa. Ponadto właściciele domów, którzy na
posesji kompostują odpady zielone otrzymają dodatkową zniżkę w opłacie w kwocie odpowiednio 2 lub
4 złote miesięcznie.
• Po drugie, opłata będzie ograniczona do maksymalnie 100 m2 powierzchni. W ten sposób przed nadmiernymi opłatami chronieni będą właściciele dużych
nieruchomości. Właściciele wszystkich domów, którzy
na posesji kompostują odpady zielone otrzymają dodatkową zniżkę w opłacie w kwocie 0,12 zł za 1m2 .
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Od 1 marca 2020 roku obowiązuje mieszana metoda naliczania opłat za
odpady komunalne odbierane od mieszkańców Wejherowa:
1,17 zł za każdy 1m2 powierzchni lokalu mieszkalnego, ale
nie więcej niż za 100m2 plus inne wyjątki
DO WYBORU:
Niezależnie od wielkości metrażu
zajmowanego mieszkania lub
domu będzie można zamiennie
zapłacić:
• 1 osoba - 24 zł miesięcznie
• 2 osoby - 45 zł miesięcznie

Właściciele domów, którzy na 
posesji kompostują odpady zielone 
otrzymają dodatkowo zniżkę w
opłacie w kwocie odpowiednio
2 lub 4 złote.
Odpady należy zbierać wyłącznie w sposób selektywny (segregować).
Za brak segregacji karna stawka to 2-krotność opłaty.
Przykładowe opłaty za
ǣ
• 30m2 = 35,10 zł
• 40m2 = 46,80 zł
• 50 m2 = 58,50 zł
• 60 m2 = 70,20 zł
• 70 m2 = 81,90 zł
• 80 m2 = 93,60 zł
• 90 m2 = 105,30 zł
• 100 m2 i więcej =
117,00 zł


Właściciele domów,
którzy na posesji
kompostują odpady
zielone otrzymają
zniżkę w opłacie w
kwocie 0,12 zł za
1m2Ǥ

5. Tylko segregacja odpadów
Od przyszłego roku, zgodnie z ustawą, należy zbierać odpady wyłącznie w sposób selektywny (segregować). Wszyscy
mieszkańcy są do tego zobligowani.
Jeśli odpady nie będą segregowane, gmina będzie
musiała nałożyć karną stawkę w wysokości 2-krotności opłaty. Będzie to egzekwowane, gdyż przepisy nakładają
obowiązek uzyskania wyznaczonego poziomu odzysku odpadów na terenie każdej gminy. Jeśli nie uzyska tego poziomu,
to gmina zapłaci kary.
6. Wzrost kosztów został ograniczony
Jak wszędzie w Polsce, również w Wejherowie rośnie koszt zbiórki i zagospodarowania odpadów komunalnych. Miasto podjęło różnorodne wysiłki w celu
jego ograniczenia. Gdyby pozostawić obecną metodę naliczania od osoby, to stawka wzrosłaby teoretyczne z obecnych
16 zł do 28 zł od osoby, czyli o 75%, co jest niższym wynikiem
na tle gmin sąsiednich.
Ta stawka zawierałby również środki za tych, którzy unikają płacenia. Dzięki m.in. wprowadzeniu powszechnej
metody opłaty od powierzchni lokalu, przy której zapłaci również prawie 20% mieszkańców obecnie niepłacących, możliwe jest dodatkowo proporcjonalne
ograniczenie wzrostu kosztów płaconych przez ogół
mieszkańców. Będą się one różnie kształtowały w indywidualnych przypadkach. Z całą pewnością najwyższą podwyżkę odczują ci, którzy obecnie w ogóle nie płacą za odpady.

7. Wyższe koszty są niezależne od Urzędu Miejskiego
• Zwiększenie ilości odpadów od mieszkańców z
13.000 do 15.000 ton rocznie.
• Znaczny wzrost opłaty ustalanej przez ministerstwo na składowisku, np. ponad 2-krotny wzrost za odpady zmieszane: z 120,76 zł do 270,00 zł za tonę.
• Powszechny wzrost kosztów pracy, paliwa, energii, usług, itd.
• Duże problemy z recyklingiem i rosnące koszty zagospodarowania wysegregowanych surowców.
Dla przykładu, do niedawna 1 tonę podstawowego rodzaju tworzyw sztucznych można było sprzedać za ok. 70 zł,
obecnie trzeba będzie zapłacić 339 zł, aby ktoś je w ogóle
odebrał do przetworzenia.
• Nowe wymagania np. wydzielenie kolejnej frakcji opadów tzw. BIO kuchennych - konieczne dodatkowe wydatki
na pojemniki, transport, zagospodarowanie na składowisku.
• Wyższe wymagania zgodnie z przepisami Unii
Europejskiej dotyczące ekologii, np. zakaz składowania tzw. frakcji wysokoenergetycznej (powodującej zapalnie się składowisk śmieci) generuje dodatkowe koszty.
• Ekologia i czyste środowisko kosztują więcej.
8. Miasto nie zarabia i nie dokłada do odpadów
Zgodnie z przepisami system odbioru i zagospodarowania odpadów musi się w całości sfinansować z opłat od
mieszkańców, ale miasto nie może na tym zarabiać - tzn.
system musi być finansowo zbilansowany. Oznacza,
to, że jeśli rosną koszty, to muszą też wzrosnąć stawki za odpady. Stanowi to duży problem ogólnopolski.
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Ponad 2 mln zł na przebudowę ulicy Pomorskiej w Rumi

Powiat skuteczny
w pozyskiwaniu funduszy
Powiat Wejherowski otrzymał 2,2 mln zł dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Pomorskiej w Rumi. To kolejne w ostatnim czasie środki pozyskane przez samorząd na modernizację i remonty powiatowych dróg.
W przyszłym roku gruntowną przebudowę przejdzie
ulica Pomorska w Rumi.
Wszystko za sprawą rządowej dotacji, która wyniosła
ponad 2 mln zł.
- W ramach zadania na
odcinku od ronda Unii Europejskiej do ronda Rotmistrza
Witolda Pileckiego w Rumi
Janowie pojawi się nowa
nawierzchnia, chodniki oraz
ścieżka rowerowa. Szacowany koszt całej inwestycji to
około 4,5 mln zł - mówi starosta wejherowski Gabriela
Lisius.
Pozostałą kwotę, czyli po
1,1 mln zł dołoży z budżetu
Powiat Wejherowski i Miasto Rumia.
Pieniądze z Rządowego
Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej w wysokości
1,1 mln zł wsparły także budowę ronda u zbiegu ulic 12
Marca i Sikorskiego w Wejherowie.
- Przez cały rok zabiegaliśmy o środki na tę inwestycję, którą pod koniec lata
zrealizowaliśmy wspólnie z
Miastem Wejherowo. Początkowo zadanie było na liście
rezerwowej i nie otrzymało
dofinansowania. Dopiero teraz, dzięki oszczędnościom
poprzetargowym powstałym
w ramach innych już realizowanych projektów, pozyskaliśmy 1,1 mln zł - wyjaśnia
wicestarosta wejherowski

Fot. Starostwo w Wejherowie

Obradowała Rada Powiatu
Wejherowskiego

Budżet
uchwalony

Budżet Powiatu Wejherowskiego na rok
2020 został uchwalony na ostatniej, przedświątecznej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego. W przyszłorocznym budżecie
największa pula środków, bo ponad 105
milionów złotych zostanie przeznaczona
na zadania z zakresu oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej.
Fot. Starostwo w Wejherowie
Jacek Thiel. - Dzięki tym
środkom będziemy mogli
zrealizować kolejne zadania drogowe.
Warto przypomnieć, że
w tym roku Powiat Wejherowski otrzymał z Funduszu
Dróg Samorządowych środki na realizację kilku zadań
drogowych, w tym m.in. 700
tys. na przebudowę drogi na
trasie Kisewo - Żelazno w
miejscowości Świchowo czy
4,6 mln zł na remont ulicy
Obwodowej z budową ronda
w Redzie i drogi Szemud –
Karczemki.

Łącznie w 2019 r. na inwestycje drogowe Powiat
Wejherowski pozyskał ze
środków rządowych 8,6
mln zł.
Oprócz środków zewnętrznych na drogi Powiat Wejherowski otrzymał także w
ostatnim czasie 250 tys. zł
dofinansowania z rezerwy
części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Pieniądze przeznaczone zostaną
m.in. na doposażenie nowych
pomieszczeń szkolnych w
rozbudowanych szkołach w
Rumi i Redzie oraz zmoderni-

zowanej biblioteki i czytelni
w Powiatowym Zespole Szkół
nr 1 w Wejherowie.
- Każdego roku z ogólnej
puli wydzielane jest 0,4 procenta rezerwy. Kryteria jej
podziału między jednostki samorządu terytorialnego określa Ministerstwo Edukacji
Narodowej w porozumieniu
ze stroną samorządową - wyjaśnia starosta wejherowski
Gabriela Lisius. - Cieszę,
że kolejne środki będziemy
mogli przeznaczyć na doposażenie naszych placówek
edukacyjnych.

Na poprawę infrastruktury drogowej samorząd wyda 20
mln zł, a na zadania z zakresu pomocy społecznej, polityki
społecznej oraz rodziny blisko 46 mln zł.
Wśród najważniejszych inwestycji drogowych zaplanowanych na 2020 rok wymienić można przebudowę ulicy
Pomorskiej w Rumi, drogi powiatowej na odcinku Szemud
- Kamień, Kielno - Karczemki oraz modernizację ul. Obwodowej w Redzie (I etap), a także projekty budowy nowego
odcinka drogi powiatowej wraz z rondem w miejscowości
Koleczkowo, rozbudowy drogi Reda - Gniewowo czy przebudowy drogi Zamostne - Góra.
Ruszy również przebudowa i nadbudowa budynku Starostwa Powiatowego przy ul. 3 Maja w Wejherowie, w którym
odbywają się m.in. obrady Rady Powiatu Wejherowskiego.
Uchwalony przez radnych budżet powiatu wejherowskiego
na 2020 rok jest najważniejszym dokumentem, na którym
opierają się konkretne działania samorządu we wszystkich
dziedzinach, nie tylko w zakresie inwestycji i remontów.

Nowy chodnik
Chodnik prowadzący z Luzina do Barłomina jest już gotowy. Inwestycja prowadzona była przez Powiat Wejherowski przy współpracy
z Gminą Luzino.
Samorządy podzieliły się kosztami po połowie. Powstał
ponad kilometrowy chodnik, łączący Luzino z Barłominem.
Najważniejsze, że zwiększyło się bezpieczeństwo pieszych
użytkowników drogi.
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IDĄ ŚWIĘTA
Wszyscy jesteśmy tacy sami

Piknik integracyjny
II Piknik Integracyjny „Wszyscy jesteśmy tacy sami”, który
odbył się 14 grudnia na wejherowskim rynku, cieszył się dużym
zainteresowaniem mieszkańców. Dzieci, a nawet całe rodziny dekorowały pierniki, uczestnicząc w konkursie z nagrodami.
Podczas zabawy przeprowadzono akcję edukacyjna ,,Mini kulturka w
użyciu, savoir vivre wobec
osób z niepełnosprawnościami”. Na zakończenie
został rozstrzygnięty konkurs na najlepszą dekorację. Dodatkową atrakcją
była obecność św. Mikołaja,
który obdarowywał wszyst-

kich drobnymi upominkami
i cukierkami.
Celem wydarzenia była
integracja dzieci podczas
wspólnego
dekorowania
ciastek, a także edukacja
przez zabawę, wpajanie zasad savoir vivre wobec osób
z niepełnosprawnościami,
kształtowanie podstaw empatii, tolerancji i szacunku.

Organizatorami pikniku
byli: Dziecięcy Klub Integracyjny TAO z Wejherowa
oraz Fundacja wspierania
,,Razem po Sukces”.
Piknik sponsorowała i
współorganizowała Cukiernia E.M Wenta. Patronat
nad imprezą objął prezydent Wejherowa.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Wejherowo błyszczy

Nie ma zimowej aury, ale…

Wejherowo rozświetliło się tysiącami lampek i pięknymi iluminacjami świątecznymi. Udekorowany jest ratusz i kamienice na
rynku, a także deptak, przyległe ulice oraz park. Jak co roku można głosować na nasze miasto w plebiscycie „Świeć się z Energą”.

Sześćdziesiąt łyżwiarzy może jednocześnie jeździć na łyżwach
na zadaszonym i osłoniętym lodowisku przy Szkole Podstawowej
nr 8 przy ul. Nanickiej w Wejherowie.

Świąteczne iluminacje Jest już lodowisko
Przed ratuszem stoi kilkumetrowa podświetlana choinka, którą zdobią bombki z wzorami kaszubskimi i
logo Wejherowa. W tym roku świątecznie ozdobiona została także fontanna z figurą św. Franciszka.
Światełka ozdobiły ulice Śródmieścia oraz wejherowski park,
w którym można podziwiać m.in.
świecące drzewko i podświetloną
pergolę różaną.
Na rynku tradycyjnie jak co roku
stanęła drewniana Szopka Bożonarodzeniowa. Dekoracje świąteczne
na ulicach Wejherowa oraz w parku,
będzie można podziwiać do początku
lutego 2020 roku.
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Zagłosujmy na Wejherowo w kolejnym plebiscycie
„Świeć Się z Energą”. Dla najlepszych miast przygotowano nagrody z przeznaczeniem na cele charytatywne.
Więcej na stronie: www.SwiecSie.pl

Lodowisko jest oświetlone i osłonięte. Bilet wstępu
kosztuje 7 zł, a ulgowy 3 zł.
W dni powszednie od
godz. 9 do 15 z lodowiska
korzystają uczniowie wejherowskich szkół, a od
godz. 15 może tu przyjść
każdy miłośnik łyżew. Natomiast w soboty oraz niedziele lodowisko czynne jest
dla wszystkich chętnych w
godzinach od 9 do 21. Dla
zainteresowanych uruchomiono wypożyczalnię łyżew,
kasków oraz szatnię.
W tym roku na lodowisku będzie możliwość nauki
łyżwiarstwa przez najmłod-

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
szych mieszkańców Wejherowa. Aby umożliwić
naukę dla dzieci przygo-

towano specjalne tzw. chodziki, których wypożyczenie
kosztuje 2 zł.

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

19 grudnia 2019

Śledź i wątróbka w
konkursach kulinarnych
W Powiatowym Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie odbył się przedświąteczny konkurs kulinarny. Uczniowie razem ze swoimi gośćmi
- znanymi osobami, przygotowywali potrawy ze śledzia.

Szlachetna paczka
na Boże Narodzenie

Konkursowe dania przygotowywali m.in.: starosta wejherowski Gabriela
Lisius, wicestarosta Jacek Thiel, poseł na Sejm
Magdalena Sroka, inni
przedstawiciele samorządu, instytucji powiatowych
oraz służb mundurowych.
Wszyscy uczestnicy spisali się na medal i otrzymali pamiątkowe dyplomy.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wejherowie, po raz kolejny przyłączyli się do akcji Szlachetna Paczka i przygotowali
prezenty dla potrzebujących rodzin.
Za sprawą Szlachetnej
Paczki w całej Polsce odbywał się Weekend Cudów.
Do magazynu w Wejherowie, który mieści się w Po-

wiatowym Zespole Szkół nr
2 przez dwa dni przywożone
były dary, dedykowane najbardziej potrzebującym
Dzięki wolontariuszom

i wszystkim ludziom, którzy włączyli się do akcji ten
weekend dla wielu rodzin
będzie weekendem spełnionych marzeń.

Program profilaktyki
cukrzycy typu 2
Mieszkańcy Powiatu Wejherowskiego będą mogli skorzystać z
darmowych badań profilaktycznych na cukrzycę typu 2.

W Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Rumi odbył się konkurs
„Hipolit Chef” dla uczniów techników gastronomicznych z całego
województwa. Głównym składnikiem dania była wątróbka.
Najlepsi uczestnicy kulinarnej rywalizacji będą
mieli okazję odbyć staże w
prestiżowych restauracjach

w naszym regionie. Celem konkursu jest przede
wszystkim
sprawdzenie
umiejętności młodych ku-

charzy, zapoznanie ich z różnymi technikami gotowania,
a także integracja uczniów z
całego województwa.

Wszystko dzięki udziałowi w projekcie pn.: „Program profilaktyki cukrzycy
typu 2 na terenie powiatów:
gdyńskiego, wejherowskiego i puckiego”.
Samorządowcy z wymienionych powiatów podpisali umowę w tej sprawie
w Urzędzie Miasta Gdyni.
Gdynia jest liderem projektu, który swoim działaniem obejmie mieszkańców
trzech powiatów.
Łącznie w programie
planowany jest udział 8000
uczestników.

7

19 grudnia 2019

www.pulswejherowa.pl

IDĄ ŚWIĘTA
Mikołajkowa parada i spotkanie

W czerwonych czapkach
Ponad 100-osobowa grupa członków Sekcji Turystycznej Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przemaszerowała 6 grudnia ulicami Wejherowa. Zgodnie z datą w kalendarzu,
wszyscy mieli czerwone czapki, symbolizujące św. Mikołaja.

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski
życzenia
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Turyści-seniorzy przeszli
spod Powiatowej Biblioteki
Publicznej na plac Jakuba
Wejhera, gdzie spotkali się
z 20-osobową grupą z Klubu
Motocyklowego „Nine Six” z
Wejherowa.
Motocykliści
wieźli paczki dla dzieci ze
Specjalnej Szkoły Podstawowej w Wejherowie.
W budynku Urzędu Miejskiego seniorzy spotkali
się również z prezydentem
Krzysztofem
Hildebrandtem i jego zastępcą

Arkadiuszem Kraszkiewiczem. Wanda Kantecka przypomniała legendę
związaną ze św. Mikołajem,
a także opowiedziała o tradycjach Świąt Bożego Narodzenia w różnych krajach.
Alicja Orszulak przypomniała,
że
pierwsze
świąteczne spotkanie turystów-seniorów
odbyło
się kilka lat temu w redzkim Betlejem. Teraz rośnie grono sympatyków
turystyki pieszej, a przemie-

rzanie szlaków powiatu wejherowskiego jest przyjemne
i popularne. Na zakończenie
spotkania goście otrzymali
mikołajkowe upominki, a seniorzy paczki. W spotkaniu
uczestniczyli m.in. Barbara
Gusman - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Wejherowie, Krystyna
Laskowska - prezes Stowarzyszenia WUTW i Teresa
Kowalska - przewodnicząca
Koła Przewodników PTTK w
Wejherowie.
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IDĄ ŚWIĘTA
Tradycyjnie 6 grudnia

Święty Mikołaj
na rynku
Tradycyjna zabawa mikołajkowa na Placu Wejhera wprowadziła najmłodszych w
przedświąteczną atmosferę. Nasze miasto
odwiedził, jak co roku, Święty Mikołaj

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski

Podczas miejskich Mikołajek można było obejrzeć
przepełniony
świąteczną
atmosferą spektakl ,,Święta Maszy i Niedźwiedzia”.
Były zimowo-mikołajkowe
zabawy z bohaterami spektaklu, świąteczna Zumba,

korowód, hece i gagi animacyjne, konkursy, a na koniec
wykonano wspólne zdjęcie z
postaciami z bajki.
Główną atrakcją tego
dnia było spotkanie ze Świętym Mikołajem, w tej roli wystąpił tradycyjnie prezydent

Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
Jak co roku św. Mikołaj
wręczył nagrody laureatom
konkursu na najładniejszą
ozdobę choinkową dla dzieci z
klas 1-3 szkół podstawowych
i ośrodków szkolno-wycho-

wawczych w Wejherowie. W
tym roku na konkurs wpłynęło ponad 120 ozdób, które
oceniała komisja w składzie:
Teresa Patsidis (przewodnicząca), Izabela Barzowska,
Magdalena Roszkowska i
Joanna Boyke.

życzenia
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Św. Mikołaj z pomocnikami u małych pacjentów

Kolędowanie w szpitalu

Św. Mikołaj wraz ze wspaniałymi pomocnikami odwiedził Szpital Specjalistyczny im F. Ceynowy w Wejherowie. W ramach corocznej akcji „Dzieci
życzą dzieciom” Stowarzyszenie Naprzód Wejherowo, dziewczyny z wejherowskiej „Samochodówki” oraz Jacek Drewa wnieśli trochę radości w
szpitalne mury. Odwiedzili również Dom Pomocy Społecznej w Wejherowie.

- Dzielimy się nie rzeczami materialnymi a uczuciem, szczerym odruchem serca spisanym w formie życzeń
na świątecznej kartce. Chcemy zrobić
wszystko, aby dzieci przebywające w
szpitalu czy pensjonariusze DPS poczuli świąteczną atmosferę i ciepło,
które płynie prosto z naszych serc mówi Jacek Drewa, pomysłodawca
akcji. - Dzieci robią coś fantastycznego dla swoich chorych rówieśników w
szpitalu i dla osób starszych, rysując,
malując i tworząc świąteczne kartki.
życzenia
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Wspólne tworzenie kartek miało miejsce na początku grudnia w salce parafialnego „Caritas”.
6 grudnia kartki trafiły do małych
pacjentów i podopiecznych DPS, czemu towarzyszyło m.in. śpiewanie kolęd oraz wizyta świętego Mikołaja.
Organizatorami akcji „Dzieci zyczą dzieciom” jest zespół „Caritas”
parafii p.w. Chrystusa Króla i Bł.
Siostry Alicji Kotowskiej, Jacek Drewa oraz Stowarzyszenie „Naprzód
Wejherowo”.

19 grudnia 2019

redakcja@pulswejherowa.pl

IDĄ ŚWIĘTA
życzenia

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzymy,
by były radosne, pogodne, pełne refleksji i optymizmu.
Niech osobliwy urok tego czasu sprawi,
że z nadzieją spojrzymy na następne dni,
a marzenia i plany staną się bliższe i osiągalne.
Nadchodzący Nowy 2020 Rok niech będzie
pełen szczęścia i radości.

Prace artystyczne
w bibliotece
Przedświąteczne warsztaty kreatywne w
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie były okazją do tworzenia artystycznych
kartek z okazji Bożego Narodzenia.

Dołączamy życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
w życiu osobistym w imieniu Pracowników Urzędu Gminy
i Radnych Rady Gminy Łęczyce.
Przewodniczący Rady Gminy Łęczyce
Tomasz Białobrzeski

Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt

Aby samodzielnie wykonać kartkę świąteczną nie trzeba przejawiać talentu artystycznego, wystarczą podstawowe zdolności manualne, trochę zaangażowania i wyobraźnia.
A potem można z przyjemnością obdarować swoich najbliższych własnoręcznie wykonanymi kartkami świątecznymi!
życzenia

Trwają zapisy

Nowy
Klub
Seniora

Klub Seniora 3/4
zaprasza
wszystkie chętne osoby
w wieku 60+ do
uczestnictwa w zajęciach Klubu.
Jeśli chcesz miło spędzić
czas, nawiązać nowe znajomości i przyjaźnie, to ten
Klub jest właśnie dla Ciebie.
W ramach Klubu oferujemy, poradnictwo, spotkania z ciekawymi ludźmi,
zajęcia tematyczne i wiele
innych atrakcji.
Klub mieści się przy ul.
Hallera 1a, natomiast zapisy
do Klubu prowadzi Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul.
Kusocińskiego 17 pod nr telefonu: 58 677 79 60.
MOPS serdecznie zaprasza mieszkańców Wejherowa do nowego klubu.
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WYDARZENIA

STRAŻ MIEJSKA
Pobity taksówkarz

Około godz. 23 kierowca taksówki zatrzymał zmotoryzowany patrol Straży Miejskiej i poinformował, że na ulicy Zachodniej został pobity przez nieznanego mężczyznę. Kierowca
doznał urazu oczodołu oraz nosa. Według poszkodowanego
sprawca wszedł do pobliskiego sklepu przy ulicy Spacerowej.
Tam też został przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej ujęty.
30-letni mieszkaniec Wejherowa znajdował się pod wpływem alkoholu. W trakcie interwencji zachowywał się wulgarnie. Mężczyznę przekazano policji.

Smrodzą i trują

Spotkanie działaczy i podopiecznych SPON „Barka”

Świąteczne życzenia od serca
Przedświąteczne spotkanie integracyjne Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” odbyło się 7 grudnia w Gościcinie. Jak co roku była wspólna modlitwa, kolędy i serdeczne życzenia świąteczne.
Podczas
opłatkowego spotkania modlitwę w
intencji uczestników odmówił ks. Roman Naleziński z Koleczkowa.
Uczestnicy dzielili się
opłatkiem i składali sobie
życzenia świąteczne. Najlepsze życzenia z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia w imieniu
prezydenta
Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandta
złożył
wszystkim
zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.
Z życzeniami dla działaczy i podopiecznych
SPON Barka przyjechali
także wójtowie: Szemu-

da - Ryszard Kalkowski i
Gminy Wejherowo - Henryk
Skwartło.
- Celem naszych corocznych spotkań jest integracja członków stowarzyszenia
oraz ich poprawienie samopoczucia. To także doskonała okazja, aby podziękować
za bardzo dobrą współpracę władzom samorządowym
oraz wszystkim organizacjom wspierającym nasze
stowarzyszenie - powiedziała Genowefa Małyszko, sekretarz SPON „Barka”.
Spotkanie uświetnił występ chóru męskiego „Harmonia”, który zaprezentował
m.in. tradycyjne kolędy.

K O N D O L ENC J E

Panu

Maciejowi Tamkunowi
wyrazy szczerego współczucia i żalu
w trudnych chwilach po śmierci

Matki
składa
Zarząd i Mieszkańcy
Wspólnoty Mieszkaniowej
„Osiedle Przyjaźni 3” w Wejherowie
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Stowarzyszenie
Pomocy
Osobom Niepełnosprawnym
„Barka” działa już od ponad
17 lat, pomagając osobom nie-

pełnosprawnym z powiatu
wejherowskiego. Prezesem
stowarzyszenia jest Wojciech Kaczkowski.

Zmiany w autobusach

Otwieraj drzwi
przyciskiem
Od wczoraj, 18 grudnia, w wejherowskich autobusach miejskich uruchomiono system samodzielnego otwierania drzwi przez pasażerów,
wyłącznie na przystankach. Wszystkie pojazdy
miejskie są w to rozwiązanie wyposażone.
Jak informuje Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. w
Wejherowie, po przyjeździe autobusu na przystanek i jego
zatrzymaniu się, pasażer uruchamia przyciskiem otwieranie drzwi i będzie mógł wtedy wsiąść do pojazdu. Przyciski wewnątrz autobusu znajdują się na pionowej poręczy
obok drzwi, a na zewnątrz umieszczone są obok drzwi po
prawej lub lewej stronie. Każdy przycisk jest wyraźnie
oznakowany piktogramem.
Otwieranie drzwi przez pasażerów z powodzeniem
funkcjonuje w wielu miastach, a w Gdańsku i Gdyni od
kilku już lat. Zimą oszczędzamy ciepło, a latem schłodzone
klimatyzacją wnętrza autobusów. Otwierane będą przecież tylko drzwi, którymi ktoś rzeczywiście wsiada lub
wysiada. Zamykanie pozostaje po stronie kierowcy jak
było dotychczas. Kierowca będzie miał zawsze możliwość
otwarcia drzwi niezależnie od woli pasażera.

Strażnicy odebrali informację o śmierdzącym i duszącym
dymie wydobywającym się komina. Patrol na miejscu i na gorącym uczynku zatrzymał mieszkańca Wejherowa, który w piecu CO palił odpady z lakierowanych płyt meblowych oraz drzwi.
Właściciel pieca został ukarany mandatem karnym.
W innym przypadku w rejonie Wejherowa Śmiechowa-Południe kobieta paliła w piecu lakierowanymi płytami. Kontrola
potwierdziła nielegalny proceder, który zakończył się mandatem karnym.

Mistrz kierownicy

Młody mężczyzna, który dopiero co odebrał prawo jazdy
przejeżdżając w nocy obok Filharmonii Kaszubskiej, stracił panowanie nad BMW, wjechał na chodnik i z impetem uderzył w
betonowe zapory. Zapora przetoczyła się o kilkanaście metrów.
Na całe szczęście nikogo nie było w pobliżu. Strażnicy zatrzymali „mistrza kierownicy”.

Ratowali poszkodowaną

Na ulicy Kwiatowej w Wejherowie funkcjonariusz Straży
Miejskiej będący już po służbie zauważył lezącą na ziemi zakrwawioną kobietę. Obok niej leżały zakupy.
Powiadomiono natychmiast strażników-ratowników medycznych oraz pogotowie ratunkowe. Ratownicy zatamowali krwawienie z nosa i okryli kobietę folią NRC. Lekarz
pogotowia podjął decyzję o przetransportowaniu poszkodowanej kobiety do szpitala. Obrażenia, jakich doznała powstały w wyniku upadku na chodnik.
Mieszkanka gminy Wejherowo upadła z zakupami po wyjściu ze sklepu, tuż przed przejściem dla pieszych.

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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W sobotę Forcecon po raz czwarty

W Kisewie, w gminie Łęczyce

Pokazy filmów, gra,
Gminne Mikołajki
parada ulicami miasta
Za dwa dni w Wejherowie odbędzie się po raz czwarty Zlot Fanów
Gwiezdnych Wojen „Forcecon”. Jedną z atrakcji zlotu będą dwa
premierowe pokazy filmu „Skywalker: Odrodzenie” i spotkanie z
Geraldem Home, aktorem z „Powrotu Jedi”. Zaplanowano także
Mobilną Grę Miejską „Po Moc”, przygotowana przez Wejherowskie
Centrum Kultury i Miejską Bibliotekę Publiczną.
Zlot Fanów Gwiezdnych
Wojen „Forcecone” rozpocznie się 21 grudnia o godz.
12 od Mobilnej Gry Miejskiej „Po Moc”, a oficjalne rozpoczęcie gwiezdnego
wydarzenia odbędzie się
o godzinie 14 przed pomnikiem Lorda Vadera (Jakuba Wejhera), a
uczestnicy przejdą ulicami miasta do Filharmonii Kaszubskiej. Pierwszy
premierowy pokaz filmu
„Skywalker:
Odrodzenie"
rozpocznie się o godz. 16.30,
a drugi – o godz. 20.15. Przed
projekcjami o godz. 15 odbędzie się spotkanie z
Geraldem Home - aktorem wcielającym się w filmie „Powrót Jedi” w postaci
oficera Mon Calamari z floty
Admirała Ackbara oraz doradcy Jabby Tesseka.

Od godz. 14.45 do 20.30
na miłośników Gwiezdnej
Sagi czekać będzie mnóstwo
atrakcji m.in. wystawa modeli i eksponatów, kiermasz
książek, komiksów i pamiątek, Strefa Czytelnia. W
Strefie Gier przygotowano
gry planszowe i konsole, a
w Małym Kinie - projekcke
fan-filmów. W Strefie Malucha zaplanowano malowanie
twarzy i szkółkę Sithów, a w
sali 300 odbędą się warsztaty Figury Piotra Miniatury.
W sali konferencyjnej odbędzie się szereg wykładów i
prelekcji (patrz plakat). W
godz. 19-19.45 odbędzie się
konkurs strojów.
- Cieszę się, że tylu fanów
Gwiezdnych Wojen przyjeżdża do Wejherowa - mówi prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.

Tradycyjna gminna zabawa mikołajkowa odbyła się 13 grudnia w
świetlicy wiejskiej w Kisewie. Na Mikołajki przyjechało około 160
dzieci z całej gminy Łęczyce, a Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka przygotowała mnóstwo atrakcji.
Podczas Warsztatów Św.
Mikołaja dzieci dekorowały pierniki i choinki, a także robiły zabawne skrzaty.

Było śpiewanie piosenek i
nagrywanie życzeń, zorganizowano konkurencje sportowe, nie zabrakło wreszcie

upominków od św. Mikołaja. Najważniejsza była dobra
zabawa i integracja uczestników gminnych Mikołajek.

- To prawdziwe święto dla
miłośników sagi George'a Lucasa, której popularność jest już zjawiskiem na
skalę światową. Sam chętnie oglądam każdy film z
cyklu „Gwiezdne Wojny”.
To współczesna baśń, z jasno nakreślonym dobrem i
złem, walką jednego z drugim zakończoną zwycięstwem dobra.
Organizatorami
jest
Urząd Miejski w Wejherowie, Wejherowskie Centrum Kultury i Fundacja
Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro turris”.
Więcej na stronie:
http://www.wejherowo.
pl/artykuly/fani-gwiezdnych-wojen-znow-opanuja-wejherowo-a6967.html

Taniec, piosenki, upominki, zajęcia plastyczne i ruchowe - podczas zabawy
mikołajkowej w Kisewie nie
brakowało atrakcji i dobrego
humoru.

O G Ł O S ZENIE

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

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

Boże Narodzenie na Kaszubach
„Boże
Narodzenie na Kaszubach”
to tytuł corocznej,
przedświątecznej
imprezy w Luzinie,
która odbyła się w
niedzielne popołudnie 8 grudnia.
Organizatorzy
zadbali o wiele atrakcji, nic więc
dziwnego, że mieszkańcy dopisali. Nie zabrakło muzyki,
i występów dla dzieci, smacznych potrwaw oraz świątecznego kiermaszu. To było
rodzinne spotkanie w bożonarodzeniowej atmosferze.

Bezpłatna mammografia
7 stycznia 2020 roku w Łęczycach odbędą się bezpłatne badania mammograficzne dla pań w wieku 50-69 lat, w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ i nie wymagają skierowania lekarskiego.
Mobilna pracownia mammograficzna LUX MED będzie czynna 7 stycznia 2020 roku od godz.
13.30 do 17.00 przy budynku szkoły, przy ul. Topolowej 1 w Łęczycach.
LUX MED prosi o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44 lub na stronie http://www.
mammo.pl/formularz. W celu weryfikacji uprawnień do badania przed połączeniem telefonicznym należy przygotować dowód osobisty. Na badanie powinno się zabrać zdjęcia z poprzednich
mammografii. W badaniu mogą wziąć kobiety ubezpieczone, nie leczone z powodu raka piersi, a
także nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy.
O G Ł O S ZENIE
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Więcej zdjęć na facebook.com/PulsWejherowa

Drużyny z Luzina wśród najlepszych

Rywalizacja strażaków

Dwie drużyny Ochotniczej Straży Pożarnej w Luzinie wzięły
udział w ogólnopolskich zawodach sportowo-pożarniczych w Aleksandrowie Kujawskim.
Drużyny z Luzina, jako
jedyne reprezentowały województwo pomorskie. Na
sześć startujących drużyn
„młodsza” drużyna z OSP

Luzino zajęła drugie miejsce, a seniorska OSP - piąte.
Drużyny wystąpiły w
składach: 1 - Dominik
Miotk, Jakub Drabik, Bar-

tosz Miotk, Łukasz Paszki i
Stanisław Paszki, 2 - Piotr
Marszał, Miotk Leszek, Sławomir Miotk, Krystian Drywa i Mariusz Wick.
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SPORT
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Orszak Trzech Króli 2020

Cuda, cuda
ogłaszają...

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych

Pod takim tytułem rusza ogólnopolski Orszak Trzech Króli 2020, który tradycyjnie
odbywa się 6 stycznia. Trasa wejherowskiego Orszaku pozostaje niezmienna.
Kolędowanie rozpocznie się o godz. 13.30 przed
Pałacem Przebendowskich.
Następnie
zaplanowano
przemarsz na rynek, inscenizację oraz koncert góralskiego zespołu „Równica” z
Ustronia.
Inicjatorem i organizatorem głównym wejherowskiej edycji Orszaku jest
stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy, które jak co
roku o patronat honorowy wystąpiliło do J.E. Ks.
Arcybiskupa oraz do Prezydenta Miasta i Starosty
Wejherowskiego. W organiO G Ł O S ZENIE

zację orszaku włączyli się:
Urząd Miejski w Wejherowie, Starostwo Powiatowe,
Muzeum PiMKP,
WCK,
Harcerze i wielu innych.
Sponsorem lokalnym Orszaku jest Port Gdynia S.A.
- Zapraszamy 6 stycznia o godzinie 13.30. Zabierzmy jak co roku dobry
nastrój i mocne głosy. Na
uczestników czekają korony, śpiewniki i gorąca herbata. Do zobaczenia - mówi
Wojciech
Rybakowski,
główny organizator i reżyser Orszaku Trzech Króli w
Wejherowie.

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

23 grudnia 2019 r. - 1 stycznia 2020 r.

Komunikacja miejska w okresie
świąteczno-noworocznym
kursuje według rozkładu jazdy ze zmianami:

WIGILIA (wtorek, 24.12.2019 r.)
Linie autobusowe kursują według rozkładów ważnych w dni powszednie,
przy czym wszystkie linie kończą kursowanie około godziny 17:30.

1 i 2 DZIEŃ ŚWIĄT (25.12.2019 r. - 26.12.2019 r.)
NOWY ROK (01.01.2020 r.)
Linie autobusowe kursują według rozkładów ważnych w niedziele i święta.

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

SYLWESTER (wtorek, 31.12.2019 r.)
Linie autobusowe kursują według rozkładów ważnych w dni powszednie,
przy czym wszystkie linie kończą kursowanie około godziny 21:30.
Ponadto w tym okresie:
• nie będzie kursowała linia 13 ,
• nie będzie wykonywany kurs skrócony linii 1 z os. Fenikowskiego do Broniewskiego - Dworzec PKP 01 o 7:01,
• nie będą wykonywane kursy na linii 11 z Kochanowskiego SKM Nanice 01
do Kąpina o 6:59 i kurs skrócony do przystanku Prusa-Szkoła 02 z Kąpina
o 7:15,
• autobusy linii 4 i 5 nie będą dojeżdżać do pętli Orle Szkoła.
Informujemy również, że w dniach 24 grudnia 2019 r.
oraz 31 grudnia 2019 r. kasa MZK przy ul. Tartacznej
będzie czynna od 8:00 do 12:00.
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