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i powiatu wejherowskiego

Dzisiaj Święty Mikołaj,
a za tydzień jarmark
Już dziś, tradycyjnie
6 grudnia o godzinie
16.00 na placu Jakuba
Wejhera w Wejherowie pojawi się Święty Mikołaj, w dodatku
dobrze znany. Mikołajkowa zabawa będzie
pełna atrakcji.
Prezydent Wejherowa
i Wejherowskie Centrum
Kultury zapraszają dzieci
wraz z rodzicami i opiekunami na zabawę z konkursami i spektaklem o
Maszy, Niedźwiedziu i ...
Świętym Mikołaju, który
odwiedził bohaterów popularnej i zabawnej bajki.
Za tydzień i jeden
dzień, dokładnie w piątek
14 grudnia na wejherowskim rynku rozpocznie
się kolejne wydarzenie,
zwiastujące nadchodzące Święta. O godz. 17.00
zaplanowano inaugurację corocznego Jarmarku Bożonarodzeniowego
z atrakcjami dla dorosłych i dla dzieci. Nie zabraknie m.in. weneckiej
karuzeli.
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Podsumowanie
i podziękowanie
Ponad 200 osób wzięło udział w spotkaniu członków i sympatyków Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”. Podczas spotkania podsumowano niedawne
wybory samorządowe w Wejherowie, w których „Wolę Wejherowo” odniosło sukces.
Str. 3

Kapsuła Czasu
dla potomnych
W kolumnie z Orłem, postawionej przy Bramie
Piaśnickiej w Wejherowie, z okazji jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski umieszczono Kapsułę Czasu dla potomnych. Uroczyste zamknięcie kapsuły,
którą można otworzyć dopiero za 100 lat, poprzedziła msza św. w kościele Chrystusa Króla i bł. Siostry
Alicji Kotowskiej z udziałem władz miasta i powiatu
wejherowskiego.
Str. 4

Prace drogowe
na ulicy św. Jana
Nie tylko nowy chodnik, ale też nowa asfaltowa nawierzchnia jezdni zostanie wkrótce oddana do użytku
w centrum Wejherowa, na ul. św. Jana. Prace na tej
drodze powiatowej, na odcinku od skrzyżowania z ul.
Pucką do tunelu, dobiegają końca. Zakończenie inwestycji zaplanowano na 10 grudnia.
Str. 5
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AKTUALNOŚCI
Straż Miejska tropi osoby, porzucające śmieci

Bałaganiarze na celowniku
Strażnicy miejscy w Wejherowie zwracają baczną uwagę na przypadki wyrzucania
śmieci i odpadów w miejscach niedozwolonych. Chodzi m.in. o zaśmiecanie przystanków autobusowych, obrzeży lasu, itp. W
walce z bałaganiarzami pomagają kamery.
Między innymi ludzie zamieszkujący ogródki działkowe przy ul. Sucharskiego,
regularnie pozbywają się
śmieci poprzez podrzucanie
ich w różne miejsca publiczne. Największe wysypisko
śmieci tworzą przy przystanku autobusowym na ul. Sucharskiego. W miejscu tym
nie tylko składowane są odpady biodegradowalne, ale
także odpady komunalne,
w tym zużyte materiały budowlane, zużyte opony, itp.
Podrzucanie śmieci jest karalne i za tego typu czyny
nakładane są wysokie mandaty. „Śmieciarzom” wydaje
się, że będą bezkarni, ale pobłażania nie będzie, a sprawcy takich zachowań zawsze
są wykrywani.
Na
terenie
ogrodów
działkowych znajduje się
wewnętrzny
monitoring.

Działa tam 16 kamer obrotowych i przemysłowych,
działających w systemie
HD. Ponadto w miejscach,
gdzie dochodzi do zaśmiecania Straż Miejska montuje
tzw. fotopułapki, które rejestrują sprawców wykroczeń.
Strażnicy obserwują też osoby, które regularnie działają
przy drodze do Zibertowa, a
tam do lasku podrzucane są
odpady budowlane i opony.
Trwają czynności wyjaśniające, mające na celu ustalenie sprawców podrzucenia
śmieci w ciągu rowerowo-pieszym przy ul. Sucharskiego. Kobieta i mężczyzna
25 listopada około godz. 9.00
wyrzucili śmieci na teren
miejski. Na pewno zostaną
rozpoznani, a za tego typu
czyn grozi mandat do 500
złotych. Czy warto więc tak
śmiecić?

Z POLICJI
Zderzenie w Gowinie

Także we wtorek w Gowinie ok. godz. 15.00 na wysokości szkoły doszło do groźnie wyglądającego wypadku
drogowego. W zderzeniu aut uczestniczył samochód osobowy, który przewrócił się na bok oraz auto dostawcze.
Prawdopodobną przyczyną wypadku było wymuszenie
pierwszeństwa przejazdu przez auto, wyjeżdżające ze szkolnego parkingu. Na szczęście obyło się bez ofiar. Uczestnikom zdarzenia na miejscu udzielono pomocy medycznej.

Starostwo wspiera

Policyjne działania profilaktyczne w ruchu drogowym
wspiera Starostwo w Wejherowie, które przekazało policjantom elementy odblaskowe. Policjanci będą je wykorzystywać podczas różnych działań profilaktycznych.
Policjanci z wejherowskiej komendy już spotkali się z
uczniami Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego
w Wejherowie, a podczas pogadanki rozmawiali o odpowiedzialności, cyberzagrożeniach oraz bezpieczeństwie
w ruchu drogowym. Na koniec spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali zawieszki odblaskowe.
Działania te wpisują się w akcję „Świeć przykładem”, bo
odblaskujące elementy noszone przy plecakach i odzieży
zewnętrznej mają poprawić widoczność pieszych.

Marihuana w aucie

Śmieci i odpady często trafiają do lasu.

Tragiczne zdarzenia na ulicach

Plaga potrąceń na pasach

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Policjanci kryminalni z wejherowskiej komendy wspólnie z funkcjonariuszami Komedy Wojewódzkiej Policji w
Gdańsku, w Bolszewie na ul. Zamostnej zatrzymali do
kontroli drogowej kierowcę vw polo.
Podczas sprawdzania pojazdu policjanci znaleźli marihuanę o wadze około 0,5 kg. 23-latek został zatrzymany
i doprowadzony do wejherowskiej komendy. Mężczyzna
został przesłuchany przez policjantów, a potem doprowadzony do wejherowskiej prokuratury, gdzie usłyszał
zarzut posiadania znacznej ilości narkotyków. Narkotyki
zostały zabezpieczone do sprawy.
Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi mu kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Ostatnio często dochodzi do potrąceń pieszych przez samochody. Takim wypadkom sprzyja jesienno-zimowa aura. W poprzednim „Pulsie”
pisaliśmy o śmiertelnym potrąceniu starszej kobiety w Gościcinie, a dziś
donosimy o kolejnych podobnych zdarzeniach, w tym tragicznych.

Dostałeś maila z ZUS? To oszustwo!

We wtorek 27 listopada
ok. godz. 8.00 w Szemudzie
na ul. Wejherowskiej kierująca skodą 40-letnia kobieta potrąciła 91-letniego
mężczyznę, przechodzącego
przez ulicę prawdopodobnie
na „zebrach”.
Staruszek został ciężko
poturbowany i przewieziony
do szpitala. Niestety w wyniku poniesionych obrażeń,
które w połączeniu z sędziwym wiekiem są śmiertelne, zmarł w nocy.
Śledczy wyjaśniają okoliczności tego wypadku drogowego i kolejny już raz
apelują o ostrożność. Na

W ostatnim czasie oszuści
wzmogli swoją aktywność.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych otrzymuje sygnały od
klientów o podejrzanych mailach, pochodzących rzekomo
z ZUS. Oszuści wciąż udoskonalają metody. Chociaż schemat się zmienia, cel jest ten
sam - wyłudzić pieniądze
bądź zdobyć dane zapisane w pamięci komputera,
w tym hasła do konta bankowego i do portali społecznościowych.
Tylko jednego dnia do
ZUS zadzwoniło kilkanaście
osób z informacją o dziwnych mailach, w których jako nadawca figuruje właśnie
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miejscu wypadku pracował
m.in. biegły specjalista z
zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Kierująca skodą była trzeźwa.
Policjanci zatrzymali kobiecie prawo jazdy.
Śledczy szczegółowo wyjaśniają okoliczności tego
wypadku i proszą świadków
wypadku o kontakt - 58 672
97 53 lub 50.
W sobotę 1 grudnia około
godz. 18.00 w centrum Rumi
na ul. Dąbrowskiego kierujący renaultem 68-mężczyzna
potrącił
prawdopodobnie
przechodzącą przez przejście dla pieszych 62-letnią

kobietę. Kobieta z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.
Policjanci
zatrzymali kierowcy prawo jazdy i
sprawdzili jego trzeźwość.
Mężczyzna był trzeźwy.
Śledczy wyjaśniają okoliczności tego wypadku.
Policjanci przypominają o zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa
przez pieszych oraz ostrożności dla własnego dobra
a także apelują do kierowców o szczególną ostrożność
i uwagę, gdy zbliżają się do
przejść dla pieszych.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W temacie wiadomości
wpisana jest fraza „Zaległe
składki”, zaś w samym mailu prośba o potwierdzenie
odebrania wiadomości.
Na szczęście wątpliwości klientów wzbudził nieprawidłowy adres mailowy
ZUS, który był w stopce maila. Stopka, poza prawidłowym adresem centrali ZUS,
zawierała adres skrzynki
mailowej oparty o domenę
rządową tj. „gov.pl”, tymczasem tak strona www.
zus.pl, jak i adresy mailowe
pracowników ZUS nie funkcjonują w oparciu o domenę
rządową.

ZUS przypomina, że
nie wysyła do naszych
klientów korespondencji mailowej. Kontakt
elektroniczny ze strony Zakładu możliwy jest jedynie,
gdy klient posiada profil na
Platformie Usług Elektronicznych ZUS i wyraził zgodę na taką formę kontaktu.
ZUS ostrzega, aby nie
odpowiadać na podejrzane
maile, rzekomo pochodzące z Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, ani nie otwierać załączników. Korespondencja tego typu ma bowiem
najczęściej na celu zainfekowanie komputera lub uzyskanie dostępu do danych.
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AKTUALNOŚCI
Spotkanie członków i sympatyków ruchu Wolę Wejherowo Zapięte na ostatni guzik

Przygotowania
do zimy

Podsumowanie
i podziękowania

Ponad 200 osób wzięło udział w spotkaniu członków i sympatyków Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”. Podczas spotkania podsumowano niedawne wybory samorządowe w Wejherowie, w których „Wolę Wejherowo” odniosło sukces.
W spotkaniu uczestniczyli także nowo wybrani
radni - reprezentanci ruchu
„Wolę Wejherowo” w Radzie
Miasta. Władze Wejherowa,
pod nieobecność chorego tego dnia na grypę żołądkową prezydenta Krzysztofa
Hildebrandta reprezentowali jego zastępcy: Beata
Rutkiewicz i Arkadiusz
Kraszkiewicz.
Jak przypomniał zebranym przewodniczący klubu
radnych Wolę Wejherowo
- Wojciech Kozłowski, w
ostatnich wyborach prezydent Krzysztof Hildebrandt
osiągnął lepszy wynik niż 4
lata temu (z 52% na 56%),
podobnie radni (z 9 na 10
w Radzie Miasta). Wojciech
Kozłowski
poinformował
również o koalicji, zawartej obecnie przez radnych
„Wolę Wejherowo” i Koalicji
Obywatelskiej „Ponad podziałami” (pisaliśmy o tym
szczegółowo w poprzednim
wydaniu „Pulsu”).
Zebrani docenili sukces
wyborczy ugrupowania, a
przedstawiciele władz miasta dziękowali sympatykom Ruchu Społecznego za
wsparcie podczas wyborów.
Kandydatom na radnych
podziękowano za zaangażowanie, a sztabowi wyborczemu za intensywną pracę

O przygotowaniach do zimy rozmawiano
w wejherowskim Urzędzie Miejskim podczas posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
W celu sprawnego wykonywania prac związanych z
przeciwdziałaniem skutkom zimy, 13 listopada prezydent
Krzysztof Hildebrandt powołał Miejski Zespół Koordynacyjny ds. Akcji Zimowej, któremu przewodniczy Beata
Rutkiewicz, zastępca prezydenta miasta, a jej zastępcą
jest Stanisław Brzozowski. Pełnomocnikami przewodniczącej są Jarosław Jędrzejewski - ds. wykonawstwa i
Zenon Hinca - ds. organizacyjno-technicznych. W skład
zespołu wchodzą również: Andrzej Fedoruk, Leszek Miś,
Czesław Kordel, kom. Marek Koniewski, Karol Galczewski, Jerzy Wyczyński i Andrzej Lisakowski.
Jak podkreślił sekretarz miasta Bogusław Suwara,
sprawy związane z przygotowaniami miasta do zimy zostały
zapięte już na tzw. ostatni guzik. Przedstawiciele zarządów
dróg odpowiedzialni za odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg w Wejherowie na drogach wojewódzkich, powiatowych i miejskich zapewnili o wykonaniu przygotowań do
zimy i gotowości do akcji zimowej.

Zima ma być łagodna

Szef Miejskiego Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Andrzej Fedoruk zapoznał zebranych z
długoterminową prognozą pogody opracowaną specjalnie dla
Wejherowa przez Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej. Wynika z niej, że tegoroczny sezon zimowy nie będzie
odbiegał od roku ubiegłego. Na przełomie listopada i grudnia a także w grudniu temperatury powinny utrzymywać się
granicach od +5 do -5 stopni C z opadami deszczu i śniegu,
zwłaszcza w grudniu. W okresie świąteczno-noworocznym
można spodziewać się silnych wiatrów.
W styczniu i lutym mróz powinien utrzymywać się granicach -5 do -10 stopni C z krótkotrwałymi okresami kilkunastu stopni na minusie. W związku z nasileniem wilgotności
może występować szadź. Od połowy marca przewidziane jest
ocieplenie w granicach +8 st. C i wyższe.

Czad cichym zabójcą

podczas kampanii.
Na spotkaniu

gościli

przedstawiciele władz powiatu wejherowskiego: starosta Gabriela Lisius i
wicestarosta Jacek Thiel.
Starosta podziękowała wyborcom za poparcie dla
kandydatów
ugrupowania „Wspólny Powiat”, któ-

re również odniosło sukces
wyborczy w Wejherowie i
powiecie. G. Lisius poinformowała o wynikach wyborów członków Zarządu
Powiatu oraz przewodniczącego i wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

Dyskusje i konsultacje
Członkowie Ruch Społecznego „Wolę Wejherowo” spotykają się regularnie już od 16 lat. Konsultują z mieszkańcami
kolejne plany i zamierzenia, ale też rozliczają z tego co zostało zrobione. Wolę Wejherowo to poważny ruch społeczny.

Uczestniczący w posiedzeniu zastępca komendanta powiatowego PSP ST. bryg. Grzegorz Kmiecik przedstawił
informację w oparciu o prezentację multimedialną „Czujka
na straży Twojego bezpieczeństwa”, opracowaną na rzecz
kampanii edukacyjno-informacyjnej związanej z przeciwdziałaniem zatruciom dwutlenkiem węgla. Przekonywał, że
w domach ogrzewanych piecami niezbędne są czujki gazowe
i uczulił na zakładanie w nich dobrych baterii zasilających
przed każdym sezonem grzewczym.
Na zakończenie Andrzej Fedoruk zachęcił do korzystania
z Informatora zimowego utrzymania dróg wojewódzkich w
województwie pomorskim w sezonie zimowym 2018/2019,
który znajduje się na stronie zdw-gdansk.pl, a także śledzenia komunikatów o sytuacji drogowej dotyczącej miasta, powiatu i województwa na stronach internetowych.
Oto ważne adresy:
http://mapy.zarzaddrogowy.pl/zdp/wejherowo_zima.
html
http://www.zdw-gdansk.pl/zdw/menu-glowne/mapa-utrudnien-i-akcja-zima/
http://www.zarzaddrogowy.pl/mapy.html
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WYDARZENIA
W setną rocznicę odzyskania niepodległości ku czci wszystkich, walczących o Polskę

Kapsuła Czasu dla potomnych
zostanie otwarta za sto lat
Najpierw przy Bramie Piaśnickiej w Wejherowie stanęła kolumna z Orłem. Z okazji
jubileuszu 100-lecia niepodległości Polski, 25 listopada br. umieszczono w niej Kapsułę
Czasu dla potomnych. Uroczyste zamknięcie kapsuły, którą można otworzyć dopiero
za sto lat, poprzedzono mszą św. w kościele Chrystusa Króla i bł. Siostry Alicji Kotowskiej z udziałem władz miasta i powiatu wejherowskiego.
Inicjatorami
całego
przedsięwzięcia byli: Bogdan Tokłowicz - wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wejherowskiego oraz ks.
prałat Daniel Nowak, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla i bł. S. Alicji
Kotowskiej, dziekan Dekanatu Wejherowskiego.
- Kapsuła jest przekazem
dla następnych pokoleń,
jako znak jubileuszu setnej rocznicy wolności i niepodległości - powiedział ks.
Daniel Nowak. - Kapsuła
zawiera m.in. życzenia od
mieszkańców
Wejherowa,
którzy od kwietnia wpisywali się do pamiątkowej księgi.
Zalazły się w niej również
informacje o mieście, bieżąca prasa, aktualna mapa Wejherowa, „Leksykon
Wejherowian”
autorstwa
Reginy Osowickiej, album

o Kalwarii Wejherowskiej
oraz album „Wejherowo na
starej pocztówce”, a także
wspomnienia ostatniego żyjącego obrońcy Pomorza i
Kępy Oksywskiej 103-letniego Aleksandra Pawelca. Do
kapsuły włożono też książkę
arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.
- Podczas dzisiejszej uroczystości chcemy podziękować wszystkim, którzy
przez długie dziesięciolecia
niewoli naszej Ojczyzny nie
ustawali w pracy i walce o
suwerenny byt niepodległej
Polski - powiedział Bogdan Tokłowicz, wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wejherowskiego. - Kapsuła
Czasu jest inicjatywą, pod
którą podpisują się mieszkańcy miasta i goście, jest
przede wszystkim wiadomością dla potomnych.

- Jubileusz 100-lecia odzyskania
niepodległości
pobudza nas do wdzięczności wszystkim pokoleniom Polaków, którzy nie
tracili ducha w czasie zaborów i walczyli o niepodległość, kierowani wielką
miłością do Ojczyzny oraz
przywiązaniem do tradycji narodowych i wiary
katolickiej - mówił prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. - Polacy
nie poddawali się. Dzisiaj
cieszmy się z wolnej Ojczyzny, uczcijmy setną rocznicę
najlepiej jak umiemy. Od-

dajmy Ojczyźnie cześć, okazujmy swój patriotyzm. To
od nas samych i naszego
zaangażowania zależy wielkość i znaczenie Polski.
W księdze, która umieszczona została w kapsule,
podpisali się m.in. starosta
powiatu
wejherowskiego
Gabriela Lisius, prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt,
inicjatorzy
tego wydarzenia, przedstawiciele
Stowarzyszenia „Rodzina Piaśnicka”,
przedstawiciele służb mundurowych i różnych wejherowskich instytucji.

Podpis w pamiątkowej księdze składa prezydent

Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Obok stroją (od
lewej) ks. Daniel Nowak, Bogdan Tokłowicz i starosta
Gabriela Lisius.
Fot. Starostwo Powiatowe

Na tablicy pamiątkowej na kolumnie z Orłem czytamy:
„1918-2018
Tym, którzy żyli godnie, gdy wolność była droższa niż życie.
Niech nasza droga będzie wspólna.
Niech nasza modlitwa będzie pokorna.
Niech nasza miłość będzie potężna.
Nich nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego,
co się tej nadziei może sprzeciwiać.
Wdzięczni Bogu i wierni Ojczyźnie
W uroczystość Chrystusa Króla 25 listopada 2018 r.”
Kapsułę opatrzono odpowiednią informacją dla potomnych.
Fot. Leszek Spigarski

Pamiątkowe zdjęcie organizatorów i uczestników.
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Fot. Leszek Spigarski

Moment wsunięcia kapsuły do niszy w kolumnie.

Fot. Leszek Spigarski
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Będzie nowy chodnik
Dobiega końca remont chodnika i jezdni na ul. św. Jana w Wejherowie,
na odcinku od tunelu do skrzyżowania z ul. Pucką. Inwestycja jest finansowana z budżetu Powiatu Wejherowskiego, a jej koszt wynosi 150 tys. zł.

Chodnik na ul. Św. Jana otrzymał nową nawierzchnię wraz z podbudową, pas zieleni,
wyregulowane studzienki telekomunikacyjne oraz ozdobne słupki przeciw parkowaniu. W
ramach remontu tego odcinka ulicy wymieniona zostanie również asfaltowa nawierzchnia
jezdni. Zadanie realizuje firma G.M.M Mirosław Gaffka. Prace potrwają do 10 grudnia br.

Piękny dziedziniec
Powiatowej Biblioteki
Teren przy Bibliotece Powiatowej przy ul. Dworcowej w Wejherowie
przeszedł prawdziwą metamorfozę. Zamontowano tam ogrodzenie, ułożono estetyczną kostkę brukową, założono trawniki i klomby z roślinami.
Przy budynku powstał
parking, a wewnątrz wykonano instalację elektryczną.
Odnowiony teren przed biblioteką będzie służył czytelnikom. Stanie się również
miejscem imprez organizowanych na zewnątrz.
- Inwestycja została wykonana bardzo starannie.
Powstało estetyczne ogrodzenie i zasadzono nową
roślinność - podkreśla Gabriela Lisius, starosta wejherowski.

Rozbudowa I LO w Rumi
Uroczyście wmurowano akt erekcyjny pod rozbudowę I Liceum Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich, wchodzącego w skład Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi.
Prace już się rozpoczęły i obejmują nadbudowę nad małą halą sportową dwóch kondygnacji z pięcioma
salami lekcyjnymi oraz wielofunkcyjnego poddasza, w którym mieścić
się będzie czytelnia multimedialna.
Inwestycja kosztować będzie ok.
5 mln zł, a środki pochodzą z budżetu Powiatu. Rozbudowa ma zakończyć się w 2019 r.

Obradowała Rada Powiatu
W miniony piątek, 30 listopada obradowała Rada Powiatu Wejherowskiego, podejmując szereg uchwał w sprawie ustalenia liczby i nazw stałych komisji Rady Powiatu na kadencję 2018-2023. Najpierw powołano
Komisję Rewizyjną i jej przewodniczącego, a następnie Komisję Skarg,
Wniosków i Petycji oraz jej przewodniczącego.
Kolejne uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego dotyczyły powołania Komisji
Budżetu i Finansów, Komisji
Edukacji, Komisji Zdrowia,
Polityki Społecznej i Prorodzinnej, Komisji Kultury,
Komisji Sportu i Turystyki,
Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony, Komisji
Bezpieczeństwa i Porządku

Publicznego. Wybrano także
przewodniczących poszczególnych komisji.
Radni podjęli również
uchwałę w sprawie zmian
budżetu Powiatu Wejherowskiego na rok 2018 oraz
zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego na lata
2018-2028. Kolejna uchwała

Rady Powiatu dotyczyła rocznego programu współpracy
Powiatu Wejherowskiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2019 rok.
Radni Powiatu Wejherowskiego zdecydowali o
wysokości wynagrodzenia
Starosty Wejherowskiego.
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AKTUALNOŚCI
Sukces w Cieszynie

Wejherowskie
chóry najlepsze
Zespół Art’n’Voices oraz Wejherowski
Chór Mieszany Camerata Musicale odniosły sukces podczas IV Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki im. prof. Józefa Świdra
w Cieszynie.
Konkurs chóralny, towarzyszący
Festiwalowi
im. Józefa Świdra cieszy
się dużą popularnością. Do
tegorocznej edycji zakwalifikowanych zostało 21 zespołów z Polski i Europy
reprezentujących
wysoki
poziom wykonawczy.
Chór Camerata Musicale pod dyrekcją Aleksandry Janus zdobył Złoty
Dyplom w kategorii chórów
mieszanych.
Zespół wokalny Art’n’Voices został zwycięzcą Festiwalu w kategorii chórów
kameralnych, powiekszając swój dorobek o dziesiątą już nagrodę Grand Prix.
Oprócz pierwszego miejsca w kategorii chórów kameralnych i Grand Prix
konkursu,
Art’n’Voices
zdobył również nagrodę

specjalną za najlepsze wykonanie utworu kompozytora współczesnego.
Nagroda ta cieszy podwójnie,
ponieważ
doceniona została (znana
z pewnością wejherowskiej publiczności) parafraza kaszubskiej kolędy
W. Frankowskiej „Bibi,
Synku, bi” autorstwa Anny Rocławskiej-Musiałczyk - członkini zespołu.
Ta przejmująca kompozycja napisana specjalnie na
ośmioosobowy skład wywarła wielkie wrażenie zarówno na jury, jak i innych
uczestnikach konkursu.
Obu chórom należy się
uznanie i serdeczne gratulacje za popularyzację
wejherowskiego ruchu chóralnego i promowanie miasta Wejherowa.

Po naszych publikacjach

Indywidualne
decyzje radnych
W nawiązaniu do artykułu w Pulsie Wejherowa z
dnia 22.11.2018 r. dotyczącego wyboru na funkcję wiceprzewodniczącego
Rady
Powiatu Wejherowskiego,
gdzie funkcję tę powierzono
Genowefie Słowi, jak i w
przypadku wyboru na członka Zarządu Powiatu Wejherowskiego, gdzie funkcję
tę powierzono Ludwikowi
Zegzule wskazano, iż są reprezentantami PiS.
W związku z powyższym
wyjaśniam, że ww. radni
startowali do wyborów z list
PiS i zobowiązali się pisemnie do wstąpienia do Klubu
Radnych PiS.
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Jednakże to zobowiązanie zaraz po wyborach złamali i wstąpili do Klubu
Radnych Wspólny Powiat
Gabrieli Lisius.
Oświadczam, iż radni
Genowefa Słowi oraz Ludwik Zegzuła nie są reprezentantami
PiS
we
władzach powiatu, a ich
decyzja o przyjęciu funkcji miała charakter indywidualny, bez konsultacji i
akceptacji ze strony statutowych władz PiS.
Witold Reclaf
przewodniczący
Komitetu Powiatowego PiS
Powiatu Wejherowskiego

Dwa turnieje w hali SP nr 6 w Wejherowie

Taniec i wdzięk na parkiecie
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie w miniona niedzielę odbyły
się Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Federacji Tańca Sportowego. Rozegrano także III Turniej Sportowego Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa.
Na parkiecie zatańczyło około 200 zawodników, rywalizujących w różnych kategoriach wiekowych - od przedszkolaków po seniorów starszych. Imprezie towarzyszyło ogromne
zainteresowanie mieszkańców miasta i okolic. Wsparło ją
wielu sponsorów.
Organizatorem turnieju był Taneczny Klub Sportowy „Fala“ przy współpracy z Pomorskim Związkiem Tańca Sportowego, Federacją Tańca Sportowego i Miastem Wejherowo.
Otwarcia gali wieczornej, w której były rozgrywane półfinały i finały turnieju, dokonała Beata Rutkiewicz - zastępca prezydenta Wejherowa, która wspólnie z Adamem
Pięciakiem - członkiem Zarządu Wojewódzkiego Federacji
Tańca Sportowego, wręczyła na zakończenie zawodów puchary dla najlepszych par tanecznych w poszczególnych kategoriach.
Przebieg gali wieczornej obserwowali m.in. wicestarosta
wejherowski Jacek Thiel, sekretarz miasta Bogusław Suwara, kierownik Wydziału Kultury SSPiT UM w Wejherowie Michał Jeliński i dyrektor Szkoły Podstawowej nr 6
Piotr Litwin.

Najwięcej wdzięku i niemałe umiejętności taneczne
zaprezentowały na parkiecie dzieci, wzbudzając
aplauz widzów.
Fot. Urząd Miejski

Finał w grudniu w Filharmonii Kaszubskiej

Kaszubski Idol w Wejherowie
20 grudnia o godzinie 18.00 w Filharmonii Kaszubskiej (Wejherowskie Centrum Kultury) odbędzie się Koncert Finałowy Konkursu Kaszubski Idol 2018. Wstęp na koncert jest
wolny po wcześniejszej rezerwacji miejsc pod numerem telefonu: 609 119 165. Podczas finału gościnnie wystąpi zespół ColoRed.
Kaszubski Idol 2018 (Kaszëbsczi IDOL) to konkurs
dla młodych wokalistów,
organizowany przez Radio
Kaszebe. W trakcie konkursowych przesłuchań uczestnicy muszą jeden z utworów
zaśpiewać w języku kaszubskim. Jury tegorocznego
konkursu wybrało 10 osób,
które powalczą o tytuł Kaszubskiego Idola 2018.

Są to: Nicole Modzelewska, Zuzanna Gulczyńska, Julia Bronk,
Patrycja Teterycz, Klara
Filar, Justyna Gapińska,
Zofia Muchowska, Magdalena Mikulska, Julia
Ziółkowska i Patrycja
Wierzba.
Utwory w wykonaniu finalistów zostaną zarejestrowane w celu ich prezentacji

na antenie Radia Kaszëbë.
Wydane zostaną również na
płycie, która zostanie rozesłana do instytucji kultury
na Kaszubach oraz trafi do
słuchaczy Radia Kaszëbë.
W sześciu wcześniejszych
edycjach wzięło udział ponad
700 uczestników. Wśród finalistów znalazła się m.in.
znana wokalistka Natalia
Szroeder.

Partnerami są Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
i Administracji oraz centra
kultury: Młodzieżowy Dom
Kultury w Gdyni , Bytowskie Centrum Kultury, Kościerski Dom Kultury w
Kościerzynie, Filharmonia
Kaszubska-Wejherowskie
Centrum Kultury i Kartuskie Centrum Kultury oraz
Fregata w Lęborku
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AKTUALNOŚCI
Spotkanie w siedzibie Wspónoty Pokoleń

Wspominanie
i wpólne śpiewanie

W siedzibie Stowarzyszenia „Wspólnota Pokoleń” w Wejherowie
spotkali się działacze dawnej wejherowskiej „Solidarności”. Wspólnie uczcili 100 lat niepodległości Polski. Inicjatorem i organizatorem spotkania był Witold Klass przy współpracy z Zygmuntem
Pałaszem i Edwardem Formelą.
Uczestnicy
spotkania
obejrzeli filmy dokumentalne opowiadające o bohaterach naszej historii, a także
śpiewano pieśni patriotyczne. Z recitalem wystąpił
Marian Musiatowicz. Na
gitarze grał i śpiewał również Stanisław Dampc.
Na spotkanie z dawnymi działaczami NSZZ „Solidarność” przybyli włodarze
Wejherowa i powiatu wejherowskiego:
prezydent
Krzysztof Hildebrandt,
zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz oraz
starosta wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta
Jacek Thiel.
Przy kawie i słodkim poczęstunku rozmawiano o historii Polski, wspominając
okres sierpniowych strajków w 1980 roku i trudne
lata przeobrażeń społeczno-

Fot. Urząd Miejski
-gospodarczych, a także politycznych i demokratycznych
w naszym kraju.
Dodajmy, że w siedzibie stowarzyszenia można
obejrzeć ciekawe wystawy
historyczne m.in. wystawę „Wejherowo w okresie

niemieckiej okupacji 19391945” - przygotowaną wspólnie w 2014 roku przez Urząd
Miejski w Wejherowie i Instytut Pamięci Narodowej
Oddział Gdańsk, a także
wystawę poświęconą historii „Solidarności”.

Życzenia dla Jana Brodalskiego

Skończył 104 lata!
Jan Brodalski z Wejherowa obchodził 104. urodziny! Pan Jan jest
obecnie jedną z dwóch najstarszych osób w naszym mieście.
- Sto cztery lata, to piękny jubileusz, który wzbudza podziw oraz uznanie
- powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa, który ze swoim
zastępcą odwiedził jubilata.
- Dzisiaj jest Pana wielkie
święto - dzień, który mogą
przeżyć tylko wybrańcy losu, którym sprzyja szczęście
dzięki opatrzności Niebios.
Życzę zdrowia i radości na
kolejne lata życia.
Jak mówią bliscy Jubilata, to wyjątkowo pogodny i
życzliwy człowiek, którego
cieszą nawet najdrobniejsze rzeczy. Jan Brodalski podkreślił, że dzięki
troskliwej rodzinie może
cieszyć się każdym dniem.
Sądząc po wyglądzie, również świetną formą.
Wśród
urodzinowych

Fot. Urząd Miejski

gości był m.in. dyrektor
Wejherowskiego
Zarządu
Nieruchomości Komunalnych Jarosław Jędrzejewski, który podarował
Jubilatowi stylowe radio.

W budynku komunalnym,
w którym mieszka m.in. Jan
Brodalski WZNK przeprowadziło remont, m.in. wymianę
ogrzewania na proekologiczne i ocieplenie ścian.

REKLAMA

Młody, zdolny, ambitny

Nagroda dla tenisisty
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przyznał nagrodę
Maciejowi Kosowi za wybitne osiągnięcia sportowe w tenisie, w
kategorii młodzików do lat 14.
Zawodnik Klubu Tenisowego Gdańskiej Akademii
Tenisowe odniósł już sporo sukcesów m.in. w grze
pojedynczej i podwójnej w
Ogólnopolskim Turnieju Tenisowym U 14, oraz na międzynarodowym turnieju Tennis
Europe U 14 w Szczecinie.
Brał udział w ćwierćfinałach
międzynarodowego turnieju
Tenis Europe U 14 Bavarian Junior Cup w Augsburgu. Nastolatek z Wejherowa awansował
do pierwszej dziesiątki U 14 w
rankingu Polskiego Związku
Tenisowego. Gratulujemy!

Fot. Urząd Miejski
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IDĄ ŚWIĘTA
Kolejne spotkanie ze św. Mikołajem

Tradycyjnie 6 grudnia
Już dziś, tradycyjnie 6 grudnia o godzinie 16.00 na Placu Jakuba
Wejhera w Wejherowie pojawi się Święty Mikołaj.
W tym szczególnym dniu
każdy może poczuć atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Dotyczy
to nie tylko najmłodszych
mieszkańców Wejherowa.
Główną atrakcją będzie
spotkanie z brodatym i
opruszonym siwizną Mikołajem, odzianym w czerwony uniform. Wejherowski
Święty Mikołaj jest mieszkańcom dobrze znany.
W programie mikołajkowego popołudnia znajdą
się zabawy, przygotowane
przez Wejherowskie Centrum Kultury i prezydenta

Wejherowa. M.in. rozstrzygnięty zostanie konkurs
na najpiękniejszą ozdobę
choinkową, zorganizowany
przez dział promocji Urzędu
Miejskiego w Wejherowie.
Laureaci otrzymają nagrody z rąk Świętego Mikołaja.
Teatr „Pana O.”, czyli
grupa aktorów i animatorów doświadczonych w zabawianiu
najmłodszych,
przygotował specjalnie na
tę okazję wyjątkowy spektakl „Święta Maszy i Niedźwiedzia”. Masza od dawna
psoci Niedźwiedziowi, a on
cierpliwie to znosi. Pewne-

go dnia puka do ich domku
sam Święty Mikołaj, który jak co roku, odwiedza
Niedźwiedzia. Nie wie, co
go czeka ze strony pomysłowej Maszy. Tylko czy przez
te tarapaty, w które wpędzi
Masza Mikołaja prezenty
dojdą na czas do grzecznych
dzieci? O tym przekonamy
się już dziś o godz. 16 na
wejherowskim rynku.
WCK zaprasza dzieci
i ich rodziców, dziadków,
opiekunów tym bardziej, że
tego popołudnia rozbłysną
wspaniałe świąteczne iluminacje.

Imprezy i wydarzenia w całym powiecie

W świątecznym nastroju
Konkursy, jarmarki, koncerty organizowane są przed świętami zarówno w Wejherowie, jak i w całym powiecie wejherowskim. We wszystkich
gminach wiejskich mieszkańcy zapraszani są do udziału w spotkaniach i
zabawach dla najmłodszych, które wprowadzają ich w świąteczny nastrój.
W Choczewie w niedzielę 9
grudnia odbędzie się impreza
mikołajkowa dla dzieci. Sołtys
i Rada Sołecka zapraszają na
godz. 15.00 do stołówki ZSP,
gdzie na najmłodszych czekają konkursy, tańce z elfami, lawina baniek i wizyta świętego
Mikołaja z prezentami.
W Gniewinie rozpoczynają
się dzisiaj coroczne Dni Kultury
Gminy Gniewino, podczas których nie zabraknie akcentów
świątecznych. W dniach 6-9
grudnia w Centrum Kultury będzie można obejrzeć spektakle,
koncerty i pokazy taneczne, a
o poczęstunek zadbają panie z
Kół Gospodyń Wiejskich.
W Lini ogłoszono gminne
konkursy z okazji Świąt Bożego Narodzenia: na najpiękniejszą kartkę świąteczną
oraz na ozdobę bożonarodzeniową. Termin dostarczenia prac do Gminnego Domu
Kultury mija już jutro, 7 grudnia, a uroczyste rozstrzygniecie konkursów zaplanowano
w tej placówce 13 grudnia.
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W Luzinie w najbliższą niedzielę 9.12 odbędzie się tradycyjna piękna impreza pt. Boże
Narodzenie na Kaszubach. Organizatorzy zapraszają do hali widowisko-sportowej im.
M. Płażyńskiego w godz.
15.00-17.30 na występy, bal
mikołajkowy i prezentację
świątecznych potraw.
Warto dodać, że już po
świętach w tym samym miejscu odbędzie się kolejne
charytatywne Luzińskie Kolędowanie z udziałem zespołu
„Enej” (11.01 o godz. 19.00).
W Łęczycach tamtejsza
Gmina Instytucja Kultury i Biblioteka ogłosiła konkurs dla
sołectw na terenie gminy na
najpiękniejszą choinkę, ustawioną we wsi. W gminie Łęczyce można tez wziąć udział w
konkursie na świąteczny stroik, który trzeba dostarczyć do
12 grudnia do siedziby GIKiB w
Strzebielinie.
W Szemudzie 12 grudnia
odbędzie się gminny etap XIV
Pomorskiego Konkursu Ka-

szubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej dla dzieci i młodzieży.
W dniach 10-11 oraz 17
grudnia w siedzibie Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Rekreacji w Szemudzie zaprezentowane zostaną świąteczne spektakle dla dzieci pt.
„Opowieść Wigilijna”„Przygody
Smoka Jabberwocka”.
Będą to spektakle kierowane do szkół i przedszkoli
działających na terenie gminy
Szemud,. Zostanie również zabezpieczona pula biletów dla
widzów indywidualnych.
W gminie Wejherowo,
w hali sportowo-widowiskowej w Bolszewie 8 grudnia w
godz. 11-14 zaplanowano pełne atrakcji Mikołajki dla dzieci. Również w Bolszewie, w
tamtejszym Artparku dzisiaj
(6 grudnia) zostanie odsłonięta Szopka Bożonarodzeniowa.
Będzie ją można podziwiać do
6 stycznia 2019 roku.
To tylko niektóre propozycje. Więcej informacji na stronach internetowych gmin.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt co roku wciela się w rolę Świętego Mikołaja,
wywołując uśmiech na buziach dzieci.
Fot. Urząd Miejski
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza po raz szesnasty:

KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ
DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ
BALKONU, OKNA LUB OGRODU
NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA
Celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego w swym charakterze i uroku czasu Świąt Bożego Narodzenia
i Nowego Roku.

REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien lub ogrodów obiektów
położonych na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w konkursie.
2. Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch kategoriach:
I - dekoracje świąteczne okien i balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych
II - dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych.
3. Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone dekoracje wg następujących kryteriów:
• pomysłowość i samodzielność dekoracji,
• widoczność dekoracji z zewnątrz,
• niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie,
• ogólny wyraz estetyczny.
4. W terminie do 1 lutego 2019 r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, po 3
miejsca w każdej kategorii, za zdobycie których zostaną przyznane nagrody pieniężne. Dopuszcza
się przyznanie wyróżnień i nagród za wyróżnienia i uczestnictwo w konkursie.
5. Zgłoszenia pisemne do dnia 21 grudnia 2018 r. przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie,
ul. 12. Marca 195, Wejherowo. Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 58 677-71-06.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela dekoracji, numer telefonu, kategorię dekoracji przedstawionej do konkursu, dokładny adres obiektu na którym umieszczono dekorację oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Druk jest dostępny w Urzędzie Miejskim
w Wejherowie oraz na stronie www.wejherowo.pl.
6. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów, znajomych
itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji. Zgłoszenie musi zawierać dodatkowo:
imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej.
7. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji.
8. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
9. Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są organizatorzy.

redakcja@pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA
Wejherowscy seniorzy w stolicy

Z wizytą w Senacie
Na zaproszenie Wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza,
członkowie Klubu Olimpijczyka z Wejherowa, Gdańska, Gdyni,
Malborka i Pruszcza Gdańskiego pojechali do Warszawy. Wszyscy są uczestnikami II etapu I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy
Obywatelskiej ”Senior Obywatel”.

Uroczyste spotkanie w MOPS

Dzień Pracownika
Socjalnego
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, przy kawie i własnych wypiekach spotkali się pracownicy MOPS, przedstawiciele instytucji współpracujących z MOPS oraz włodarze miasta.
Okazją były obchody Dnia Pracownika Socjalnego.
- Dzień pracownika socjalnego jest okazją do refleksji nad pomocą jakiej
udziela państwo i samorząd
swoim mieszkańcom znajdującym się w trudnej sytuacji, zwłaszcza finansowej
i materialnej - powiedział
Arkadiusz Kraszkiewicz
zastępca prezydenta Wejherowa. - Z okazji święta życzę wszystkim zadowolenia
z dobrze wypełnianych obowiązków, których treścią jest
pochylanie się nad ludzkimi
problemami.
Dyrektorce MOPS Annie Kosmalskiej A. Krasz-

kiewicz przekazał pisemne
gratulacje od prezydenta
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta oraz kwiaty. Do
gratulacji dołączyli inni goscie, m.in. Zenon Hinca komendant Straży Miejskiej,
na co dzień ściśle współpracującej z MOPS.
Zawód pracownika socjalnego wymaga szczególnej wrażliwości, empatii i
umiejętności poszanowania
godności człowieka znajdującego się w potrzebie.
- Dzień pracownika socjalnego to szczególna okazja,
aby podziękować pracowni-

kom ośrodka za zaangażowanie w pracę i pełnienie misji
na rzecz społeczeństwa, systematycznie przez cały rok.
Ta ogromna praca przekłada się na zadowolenie mieszkańców i dobre imię ośrodka
- dodała dyrektorka MOPS
Anna Kosmalska.
W wejherowskim MOPS,
razem ze stażystami i praktykantami, pracuje około 70
osób. Z pomocy MOPS w ramach ustawy o pomocy społecznej korzysta około 1500
osób, a około 6500 rodzin korzysta ze świadczeń „Rodzina 500 plus”.

Miłośnicy historii Wejherowa słuchali

Osiedle Harcerska

Osiedle Harcerska w Wejherowie jest pierwszym „blokowiskiem” w
mieście i najstarszym tego rodzaju osiedlem spółdzielni mieszkaniowej.
Członkowie Klubu Miłośników Wejherowa spotykają się, aby zgłębiać wiedzę
o historii Grodu Wejhera. Niedawno w Powiatowej Bibliotece Publicznej
przy ul. Dworcowej w Wejherowie wysłuchali prelekcji o powstaniu pierwszego
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„blokowiska”, czyli osiedla
mieszkaniowego przy ul.
Harcerskiej.
O historii tego osiedla
ciekawie opowiadała klubowa koleżanka Agnieszka
Wszałek. Wprowadzenie do
spotkania wygłosił Paweł
Formela, przewodniczący

klubu i jednocześnie radny
miasta Wejherowa.
Prelegentka Agnieszka
Wszałek poprowadziła słuchaczy przez historię osiedla
„Harcerska”, przy wykorzystaniu własnoręcznie wykonanych map i rodzinnych
fotografii.

Z Klubu Olimpijczyka,
działającego w ramach Wejherowskiego Uniwersytetu
III Wieku, do stolicy pojechało 12 osób: 10 olimpijczyków, koordynator WUTW
Krystyna Laskowska
i
sekretarz OPS, współorganizator wycieczki Teresa
Malinowska.
Uczestnicy
wycieczki
zwiedzali budynek Senatu
przy ul. Wiejskiej, byli na
sali posiedzeń, w salach obrad senatorów. Co ważne,
spotkał się z nimi Wicemarszałek Senatu Bogdan Borusewicz, który opowiadał
o pracy senatorów, burzliwych obradach i emocjach
politycznych. Później odpowiadał na pytania gości.

Pamiątkowe zdjęcie z Wicemarszałkiem Senatu Bogdanem Borusewiczem.
Atmosfera była bardzo
przyjazna. Każdy z uczestników spotkania otrzymał
gadżety z emblematami

Senatu, m.in. foldery, płytę z pieśniami „Dla Niepodległej”, książkę i filiżankę
do kawy. Podczas obiadu w
budynku przy ul. Wiejskiej
uczestnicy wyjazdu obserwowali posłów i senatorów.
Jak mówią uczestnicy wyprawy, rozpierała ich duma
i radość, że znaleźli się w
takim ważnym miejscu.
W programie wyjazdu
znalazło się jeszcze zwiedzanie Zamku Królewskiego.
Wyprawę do stolicy przygotowały panie: Barbara
Badowska-Średniawa, Irola
Ferlin, Halina Goczewska
i Teresa Malinowska. Bezpieczny przejazd zapewniło
biuro TRANS-BUS.
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EDUKACJA
Konkurs w PZPOW

Niebezpieczne
uzależnienia
W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie podsumowano konkurs „Uzależnienia XXI wieku”. W tym roku była to już
szósta edycja konkursu, na który tym razem
wpłynęło około 400 prac.

Pasowanie przedszkolaków

Pierwszy krok

W otwartym w tym roku przedszkolu specjalnym w Wejherowie odbyła się wyjątkowa uroczystość. Najmłodsze dzieci zostały
pasowane na przedszkolaków.
Uroczystego pasowania dokonała dyrektor Powiatowego
Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, Małgorzata Woźniak (na zdjęciu u góry).
Nie obyło się bez łez wzruszenia osób uczestniczących
w pasowaniu, zwłaszcza rodziców i opiekunów. Z tej okazji
przygotowano specjalne przedstawienie. Program wykonały
maluchy wraz ze swoimi wychowawcami.
W trakcie tej szczególnej uroczystości do użytkowania oddano dwie pracownie do terapii sensorycznej światłem.
Do przedszkola specjalnego uczęszcza 29 dzieci.

Prace dzieci i młodzież zostały ocenione w 3 kategoriach:
praca plastyczna, fotografia oraz film. Dodatkowo uczestników podzielono na grupy wiekowe. Jury w składzie: Magdalena Cyman-Szlas, Marzena Hazuka-Beraś, Alicja
Radzio, Mariusz Żarnecki, Piotr Litwin i Daniel Zaputowicz miało nie lada wyzwanie, bo poziom prac plastycznych był bardzo wysoki. Nagrodzono aż 66 laureatów.
Uroczyste wręczenie nagród w auli Powiatowego Zespołu
Szkół nr 1 (I LO) w Wejherowie zostało poprzedzone szkoleniem „Status społeczny online”, które dotyczyło aktualnych
zagrożeń występujących w sieci. Młodzież, wchodząc w interakcję z prowadzącym, została uwrażliwiona została na
problem nadużywania internetu, który wypiera tradycyjne
metody komunikacji interpersonalnej.
Po szkoleniu zaprezentowano nagrodzone prace i wręczono nagrody. Dyplomy oraz nagrody rzeczowe, sfinansowane
ze środków Starostwa w Wejherowie wręczyli: Jacek Thiel
- wicestarosta wejherowski, Katarzyna Bojke - dyrektor
PZS nr 1 w Wejherowie oraz Mariola Błaszczuk - wicedyrektor PZPOW w Wejherowie.
W części artystycznej wystąpiła młodzież, uczęszczająca
na zajęcia wokalne organizowane przez PZPOW w Wejherowie: Maja Stefaniszyn, Monika Sowińska, Joanna Śleszyńska i Wiktoria Mirkowicz.
Organizatorem konkursu jest Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
Na zdjęciach obok: laureaci nagród w poszczegółnych
kategoriach wiekowych, wraz z Mariolą Błaszczuk i
Jackiem Thielem.
Fot. Starostwo Powiatowe

Obywatelski projekt edukacyjny w PZS nr 4

Jak być skutecznym w życiu?
Fot. Starostwo Powiatowe

Cenna kolekcja
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie pozyskało do swoich zbiorów cenną kolekcję
prawie tysiąca druków sakralnych, zakupionych od prof. Józefa Borzyszkowskiego.
Kolekcja ta zawiera m.in. śpiewniki, katechizmy i księgi liturgiczne. Najstarsze egzemplarze pochodzą z połowy XVII w.
Szczególnie cenne są druki sakralne, które należały do znanych
działaczy i literatów kaszubskich, jak Anna Łajming, Józef Ceynowa czy Stanisław Pestka.
„Zakup kolekcji druków sakralnych od prof. Józefa Borzyszkowskiego” to program dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz ze środków Powiatu Wejherowskiego.

W listopadzie w Powiatowym Zespole Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie odbyły się zajęcia w ramach programu Pomorskiej Akademii Kompetencji Obywatelskich, czyli
projektu edukacyjnego realizowanego przez Instytut Debaty Publicznej pod patronatem
Pomorskiego Kuratorium Oświaty.
Uczniowie pod okiem nauczycieli akademickich i trenerów biznesu pracowali nad podniesieniem swoich kompetencji obywatelskich, m.in. rozwojem umiejętności „miękkich”,
takich jak argumentacja i przekonywanie.
Projekt obejmuje szkoły w Wejherowie, Rumi, Redzie, i
innych miastach na Pomorzu. Uczestnicy biorą udział w debatach obywatelskich dotyczących najważniejszych spraw
lokalnych, bo umiejętność toczenia merytorycznych dyskusji
jest niezwykle ważna w edukacji obywatelskiej.
Zwieńczeniem zajęć będzie gala finałowa na Uniwersytecie Gdańskim. Dzięki finansowaniu ze środków FIO Narodowego Instytutu Wolności.
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EDUKCJA I KULTURA
Atrakcje w bibliotece

W „Złotych Tarasach” w Warszawie

Dzień Seniora
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie świętowano biblioteczny Dzień Seniora. Tego dnia w placówce gościli starsi czytelnicy, dla których przygotowano wiele atrakcji.
Występy
artystyczne
przygotowali tego dnia nauczyciele i uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 6 w Wejherowie pod kierunkiem Jolanty Arendt (grupa teatralna)
oraz Joanny Rompzy (szkolny chór). Program wywołał
wzruszenie widzów.
W trakcie spotkania wystąpił fitoterapeuta Michał
Konkel, który opowiedział
o zbieraniu i wykorzystaniu ziół. Indywidualne konsultacje z ziołolecznictwa
były jednym z punktów spotkania. Odbyły się także
warsztaty tworzenia kartek
świątecznych z Ewą Narloch-Kerszka, fotobudka
i słodki poczęstunek. Dzięki słuchaczom Powiatowego
Zespołu Szkół Policealnych
w Wejherowie można było
skorzystać z masażu oraz
usług kosmetycznych.
Udział w imprezie umożliwili swoim podopiecznym
pracownicy Domów Pomocy
Społecznej, dzięki temu biblioteka stała się miejscem
spotkań wielu osób starszych, w tym podopiecznych
wspomnianych placówek.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Fot. Urząd Miejski

OGŁOSZENIE

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu,
ukierunkują gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.
Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00
do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108,
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl
Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich
działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4,
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie pomorskim.
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Ogólnopolska premiera
filmu „Piaśnica”
10 grudnia br. w Warszawie odbędzie się premiera filmu „Piaśnica”, pod patronatem honorowym Jarosława Sellina - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od
ogólnopolskiej premiery filmu Muzeum Piaśnickie w Wejherowie
rozpoczyna opowieść o mało znanych miejscach i faktach dotyczących niemieckiej zbrodni jesienią 1939.
- Każdy widz jest dla mnie
ważny, szczególnie jednak
zależy mi na młodych widzach, żeby historia się nie
powtórzyła - mówi reżyser
Mariusz Sławiński.
Lasy wokół wsi Piaśnica
nieopodal Wejherowa stały
się swoistym poligonem doświadczalnym. To właśnie
tu Niemcy po raz pierwszy
przeprowadzili zaplanowane masowe egzekucje na
ludności cywilnej. Zagładę
polskich elit połączyli z eliminacją osób psychicznie
chorych w ramach akcji T 4.
Piaśnicy określana jest
jako największa na Pomorzu i jedna z pierwszych
na tak ogromną skalę w
Europie. Film „Piaśnica”
zrealizowany został przez
Muzeum Piaśnickie w Wejherowie, a sfinansowany
ze środków Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Składający się z
dwóch ok. 25-minutowych
odcinków dokument wzbogacony został archiwaliami
fotograficznymi i filmowymi,
scenami fabularyzowanymi
i animacją. Pierwsza część
traktuje o wykuwaniu polskości Pomorza w dwudziestoleciu
międzywojennym
rękoma patriotów, którzy po
inwazji niemieckiej w 1939
roku zginęli w Piaśnicy.
Część druga to już opowieść o
mechanizmie zbrodni w Lasach Piaśnickich, zacieraniu
przez Niemców jej śladów i
ekshumacji ofiar.

- Nie ma już bezpośred- filmów dokumentalnych pt.
nich świadków wydarzeń, „Młyny historii”.
- Projekt powstał po to, by
którzy mogliby podzielić się
pamięcią i prawdą o Piaśni- uświadomić rozmiar zbrodni
cy. Dlatego zdecydowaliśmy, pomorskiej 1939 roku, ale
Film sfinansowany ze środków
że naszą „Piaśnicę” wzboga- również aby przywracać naMinisterstwa
Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
leżną pamięć
o jej ofiarach
cą fragmenty filmu Tadeusza
Wudzkiego „Las Piaśnicki” - - mówi dyrektor Muzeum
informuje reżyser i współsce- Piaśnickiego w Wejherowie,
narzysta Mariusz Sławiński. Teresa Patsidis. - Nasza
- Do wybranych wypowiedzi opowieść przybliży Bohaświadków wydarzeń tam terów Niepodległej, którzy
zarejestrowanych
dodali- swoim zaangażowaniem i
śmy dokumenty pozyskane codzienną pracą wykuwali
przez Muzeum Piaśnickie polskość Pomorza, za co zaz niemieckich archiwów. W płacili najwyższą cenę. Doroopowiedzeniu historii pomo- bek przedwojennej elity, to
gły nam również wypowie- dla nas zobowiązanie kondzi ekspertów, archiwalia, tunuowania rzetelnej pracy
sceny inscenizowane oraz na rzecz naszej Ojczyzny.
Sceny filmu kręcone były
animowane. Film „Piaśnica” powstał w ramach cyklu pod koniec listopada 2017 roku m.in. w Piaśnicy, Muzeum
Techniki Wojskowej „Gryf”
W ramach przeprowadzonej przez Niemców akcji „Tanw Dąbrówce, w Skansenie
nenberg”, a potem „Intelligenzaktion” na Pomorzu zamorw Nadolu, na terenie staredowano około 30 tys. osób. Szacunkowo w Wielkopolsce
go Młyna przy ul. 12 Marca
zginęło 10 tysięcy, na Śląsku 1500, a na północnym Maw Wejherowie, na Kalwarii
zowszu 1000 osób.
Wejherowskiej i w Mini MuW Lasach Piaśnickich z rąk niemieckich katów życie stracizeum - Bankowcu w Gdyni.
ło wg różnych źródeł od 10 do 14 tys. ludzi. Wśród ofiar byli
Muzeum Piaśnickie na
chorzy psychiczne przewożeni z III Rzeszy i ziem wcielonych,
początku 2019 roku planuje
byli przeciwnicy ideologii nazistowskiej i inni.
kaszubską premierę filmu.
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KULTURA
Sukces twórców filmów

Emigranci
nagrodzeni

Film „Emigranci. Urywki z pamiętnika”
Wandy Dittrich i Mariusza Wirskiego zdobył Srebrną Emigrę na VI Festiwalu Filmowym EMIGRA 2018 w Warszawie.

Fot. Patrycja Kruk

Widowisko baletowe z udziałem ponad 60 tancerzy

„Kopciuszek” w Filharmonii

Film zdobył nagrodę jako „niezależny, skromny w środkach
wyrazu i ciekawie opowiedziany dokument o aspiracjach i
tęsknotach młodej polskiej rodziny w Wielkiej Brytanii. Pokazuje tydzień z życia pary wykształconych ludzi, którzy
zdecydowali się na emigrację zarobkową.
Film wyreżyserował Mariusz Wirski, który napisał
także scenariusz wspólnie z Wandą Dittrich. Film został
nakręcony za pomocą nietypowych środków, w formie pamiętnika o charakterze domowego wideo.
O sukcesach tej pary filmowców niejednokrotnie informowaliśmy na łamach „Pulsu Wejherowa”. W marcu br. w
WCK odbył się z pokaz filmów „Pan Werner” oraz „Próby”.
Ten drugi jest dokumentem o przygotowaniach do corocznego Misterium Męki Pańskiej w Wejherowie.

Baletowa wersja baśni o Kopciuszku, zgubionym pantofelku, dwóch złośliwych siostrach i okrutnej macosze zagościła na scenie Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.
Premiera tego pięknego widowiska miała miejsce 1 grudnia, a kolejne przedstawienie odbyło się dzień później. Dzisiaj, 6 grudnia widzowie obejrzą trzeci i ostatni z grudniowych
spektakli „Kopciuszek”. Kolejne zaplanowano po Nowym Roku.
„Kopciuszek” od ponad
sześćdziesięciu lat należy
do stałego repertuaru baletowego scen baletowych
świata. 1 grudnia w Filharmonii Kaszubskiej premierę
miał spektakl przygotowany
przez Elżbietę Czeszejko
i Annę Czeszejko-Gromadkę. Ten zrealizowany
z niezwykłym rozmachem
spektakl, podczas którego
na scenie pojawiło się ponad sześćdziesięciu młodych
tancerzy, zachwycił wejherowską publicznością, w tym
nawet najbardziej wymagających widzów.
Niemal we wszystkie postaci przedstawienia wcie-

lili się młodzi adepci tańca
Wejherowskiego Centrum
Kultury, którzy od wielu lat,
doskonalą swoje umiejętności taneczne pod czujnym i
wymagającym okiem Elżbiety Czeszejko - choreografki i
reżyserki spektaklu.
O niezwykłym poziomie
uczestników tych zajęć może z pewnością świadczyć
fakt, że tancerze pani Elżbiety zdobywają główne nagrody podczas prestiżowych
konkursów tanecznych na
terenie całej Europy. Jej
podopieczni zdobyli ponad
450 pucharów w 90 turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych.

Spektakl czaruje bajkową atmosferą, wyrazistą choreografią, czytelnym
przesłaniem moralnym, ale
przede wszystkim wspaniałą muzyką, współtworzącą
urokliwy, baśniowy klimat.
Jej melodyjność, bogactwo
stylistycznych nawiązań do
tańców i rosyjskiej muzyki
pozostawia niezapomniane
wrażenia.
Do pracy nad spektaklem Wejherowskie Centrum Kultury zaprosiło
szereg profesjonalnych i doświadczonych partnerów. W
reżyserii i stworzeniu choreografii Elżbiecie Czeszejko
towarzyszy jej córka Anna

Czeszejko-Gromadka, która
na co dzień jest tancerką w
Polskim Balecie Narodowym
i możemy podziwiać ją w Teatrze Wielkim w Warszawie.
Nad scenografią i kostiumami pracowała Sabina
Czupryńska, która stworzyła wiele wspaniałych projektów w Teatrze Miejskim
w Gdyni. To dzięki niej, w
dużej mierze, będziemy mogli przenieść się do baśniowego świata.
Spektakl grany będzie
na deskach Filharmonii Kaszubskiej 1, 2 oraz 6 grudnia. Na kolejne spotkania z
„Kopciuszkiem” WCK zaprasza po nowym roku.

Wanda Dittrich i Mariusz Wirski - utalentowani i nagradzani filmowcy z Wejherowa.

Wystawa
w Filharmonii

Spotkania z muzyką Kaszub
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie serdecznie zaprasza na
LVIII koncert z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub” pt. Grôjta kòlãd zwónczi.
Program przedświątecznego koncertu wypełnią kaszubskie kolędy oraz pieśni bożonarodzeniowe Szymona Chylińskiego, Renaty Gleinert, Kazimierza Guzowskiego, Jerzego
Łyska, Wiktora Niemiro, Antoniego Peplińskiego, Jerzego
Stachurskiego, Jana Trepczyka,
Koncert odbędzie się w piątek 14 grudnia 2018 r. wyjątkowo o godz. 17.00 w Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.
Wykonawcy koncertu: Justyna Kantorowicz - sopran,

uczniowie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w
Wejherowie pod dyrekcją Barbary Mudlaff i przy życzliwym współudziale Grona Pedagogicznego, Witosława
Frankowska - fortepian, słowo o muzyce.
Wstęp wolny.
Koncert dofinansowano ze środków przyznanych przez
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz
Powiat Wejherowski.

Fot. Starostwo
3 grudnia, z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych we foyer Filharmonii Kaszubskiej otwarto
wystawę pięknych prac podopiecznych warsztatów terapeutycznych z powiatu wejherowskiego. Wernisaż był okazją do
integracji uczestników, którzy są prawdziwymi artystami.
Wystawę można oglądać do końca tygodnia.
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SPORT
Piłka nożna. Gryf

Piłka ręczna. Tytani

Tenis stołowy. Grand Prix

Piłkarze drugoligowego Gryfa Wejherowo nie
mogą pozwolić sobie na „gubienie” punktów w
rozgrywkach, więc każdy występ muszą traktować bardzo poważnie. Na własnym obiekcie
zmierzyli się z Resovią Rzeszów i wygrali 1:0. 1
grudnia pokonali na wyjeździe wyżej notowaną
Elanę Toruń 0:2.

Tytani Wejherowo przegrali po bardzo zaciętym pojedynku z liderem rozgrywek II ligi szczypiorniaka USAR Kwidzyn. W miniony weekend
jako wicelider pojechali, aby zmierzyć się z Borowiakiem Czersk, którego pokonali.

W Ostródzie, w rozgrywanych tam zawodach II Grand
Prix Polski Juniorów i Juniorek w tenisie stołowym,
wśród 64 najlepszych tenisistek Polski wystąpiła zawodniczka GOSRiT Luzino
Magda Płotka.
Po dwóch turniejach
Grand Prix Polski, w rankingu ogólnopolskim, Magda
zajmuje 15 miejsce. Łącznie
sklasyfikowanych jest ponad
400 tenisistek.

Bardzo
Twarde
ważne punkty pojedynki

Spotkanie w Wejherowie było zacięte. Gospodarze i goście całą uwagę skupili na obronie, szczególnie w pierwszej
połowie. W drugiej połowie mecz się wyrównał, a po upływie
godziny gry atakować zaczęła Resovia, W 80. min. gry los
uśmiechnął się do gospodarzy. Faul na polu karnym i okazji
do zdobycia bramki nie zmarnował K. Wicki. Wynik meczu
mógł w 90. min. podwyższyć Rogalski
W Toruniu niespodziewanie wejherowianie zagrali bardzo dobrze i skutecznie. Elana uważana jest za mocnego kandydata do walki o awans do I ligi i zajmuje trzecią pozycję
w tabeli II ligi. Natomiast Gryf znowu walczy o utrzymanie.
Tymczasem to wejherowianie strzelili dwa gole i pokonali
„toruńskie pierniki”. Gryf po tym spotkaniu oddalił się od
strefy spadkowej. Pierwsza część spotkaniu zakończyła się
bezbramkowo, choć jedni i drudzy mogli strzelić bramki. Po
zmianie to przyjezdni zaczęli skuteczniej poczynać sobie na
boisku. W 51. minucie bramkę strzelił D. Rogalski, a kilka
minut później drugą bramkę zdobył M. Goerke.
Gryf Wejherowo: Leleń - Brzuzy, Kołc, Wicki, Goerke Ryk (Bury), Sikorski (Ewertowski), Koziara, Chwastek (Czychowski), Włodyka - Rogalski.
OGŁOSZENIE
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Hala sportowa „pękała w szwach”, bo do Wejherowa
przyjechał lider USAR Kwidzyn. Pojedynek dwóch najlepszych drużyn okazał się zwycięski dla gości, którzy pokonali wejherowian 27:28. Zwycięski gol padł w ostatnich
sekundach meczu.
Od samego początku mecz był wyrównany, a żadna z drużyn nie potrafiła wywalczyć zdecydowanej przewagi bramkowej. Tak było przez całe spotkanie. Do tak emocjonującego
pojedynku, stojącego na wysokim poziomie, dostroiła się publiczność, co rusz gorąco zagrzewając Tytanów. Gospodarze
zakończyli pierwszą część z dwubramkową przewagą. Druga
część nic nie zmieniła bo gra polegała na wzajemnych „wymianach ciosów”. Decydujący gol dający zwycięstwo USAR
padł w ostatnich sekundach meczu.
Do Czerska Tytani pojechali jako wicelider, ale pojedynek
z Borowiakiem okazał się niezwykle trudny. Przez pierwszą część trwała równa „wymiana ciosów”. Nikt nie mógł
wywalczyć przewagi bramkowej. Tym razem wejherowianie
popisywali się wyjątkową nieskutecznością i nazbyt często
pudłowali w dogodnych sytuacjach. Na dodatek bramkarze
z Czerska bronili tego dnia wyśmienicie. W drugiej części
wejherowianom udało się uspokoić i poukładać grę w polu
oraz trafiać do siatki. Od razu przyniosło to pożądany efekt
i ostatecznie Tytani wygrali 28:33.

Magda Płotka
punktuje

Dla namłodszych

Kaszub Cup
Po krótkiej przerwie piłkarze amatorzy wracają na parkiety. Tym razem czas na najmłodszych adeptów piłkarstwa.
W Luzinie 15-16 grudnia rozgrywany będzie Kaszub Cup,
tradycyjnie na hali widowiskowo-sportowej GOSRiT w Luzinie. Rywalizować będą adepci futbolu z rocznika 2010. Organizatorem imprezy jest znany ligowy piłkarz, Paweł Buzała.
Informacje i zapisy: pawelbuzala24@gmail.com.
Więcej na FB: https://www.facebook.com/kaszubcup/
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SPORT
Piłka nożna

Halowa piłka nożna

Sukces piłkarek Turniej o Puchar Prezydenta
z Luzina

Zakończyły się rozgrywki 43. edycji wejherowskiej halowej ligi piłki nożnej. W tegorocznych rozgrywkach w kategorii oldbojów (35 lat i starsi) zwyciężyła drużyna Sychowianki Sychowo. Wśród seniorów zwyciężyła wejherowska Mundurówka.

Kolejny sukces zanotowały luzińskie piłkarki. Tym razem
reprezentacja SP 2 Luzino w piłce nożnej, wygrała Powiatowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej i awansowała do eliminacji
wojewódzkich.
Drużyna dziewcząt składała się w większości z piłkarek
GOSRiT Luzino, a podczas turnieju prowadzona była przez
Grzegorza Semaka.

W turnieju wystartowało
21 drużyn z Wejherowa i okolic. Główne trofea zawodów
oraz nagrody dla najlepszych
zawodników ufundował prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt. Zawody rozegrano w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
Sychowianka w składzie:
Szczepan Kass, Sławomir Górkowski, Damian Mering, Adam

Spigarski, Remigiusz Sarbak
i Sylwester Sałata finale pokonała Nordikę Wejherowo.
Nagrody indywidualne otrzymali: S. Górkowski - najlepszy
zawodnik, Czesław Bach - najlepszy bramkarz i Janusz Ekstowicz - najlepszy strzelec ligi.
Wejherowska Mundurówka
w składzie: Kamil Blok, Dominik Klimczak, Dominik Dudziński, Ariel Gołda i Jakub Petke

w finale wygrała z Pajacami
Wejherowo. Najlepszymi zawodnikami zostali: Remigiusz
Frankowski, Olaf Nowak i Dominik Klimczak.
Zawody, których organizatorem było Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej, prowadził i sędziował licencjonowany menedżer
sportu Leszek Lenda.
L.L.
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Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Wtorek
8.00-9.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06
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AKTUALNOŚCI
MOPS apeluje o pomoc

Przeciw pneumokokom

To już dziś

dla seniorów

Tytanami

Potrzebna pralka Bezpłatne szczepienia Mikołaj z
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie
prosi o przekazanie pralki automatycznej, używanej
w dobrym stanie technicznym, dla rodziny, która bardzo jej potrzebuje.
Jednocześnie MOPS prosi o zapewnienie transportu i dostarczenie pod wskazany adres.
Kontakt i szczegółowe informacje w tej sprawie pod nr
telefonu 58 677 79 90 lub 91, oraz 58 677 79 60.
Z góry dziękujemy za okazanie serca.
		
* * *
Jak już informowaliśmy w poprzednim wydaniu
„Pulsu” trwa jesienno-zimowa zbiórka ubrań dla osób
bezdomnych, samotnych i potrzebujących pomocy materialno-rzeczowej organizowana jest w Wejherowie przez
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
Ciepłe ubrania i buty zbierane są w budynku
MOPS przy ulicy Kusocińskiego 17 obecnie, ale także przez cały rok.
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie także zgłasza zapotrzebowania na rożne ubrania dla osób bezdomnych,
które bardzo często i w różnym stanie, trafiają z ulicy do
tej placówki medycznej.
Dostarczane ubrania powinny być wyprane, czyste oraz
znajdować się w dobrym stanie. W dobrym stanie do użytkowania, powinno być także obuwie.

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

Mieszkańcy powiatu, którzy ukończyli 65 lat mogą do końca roku skorzystać z bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom.
Program finansowany jest ze środków Powiatu Wejherowskiego i
Samorządu Województwa Pomorskiego.
Trwa realizacja programu profilaktyki zakażeń
pneumokokowych skierowanego do seniorów. Do końca
roku osoby powyżej 65. roku
życia, które nie były szczepione przeciwko pneumokokom, są zameldowane na
terenie powiatu wejherowskiego oraz znajdują się w
grupie ryzyka, tj. leczone są
m.in. na choroby układu oddechowego, mogą bezpłatnie
zaszczepić się przeciwko tym
groźnym drobnoustrojom.
Pneumokok, czyli dwoinka zapalenia płuc to gram-dodatnia bakteria, która
może powodować wiele chorób. Zakażenia wywołane
przez pneumokoki można
podzielić na nieinwazyjne
(niewymagające hospitalizacji) jak: zapalenie zatok,
zapalenie migdałków, zapalenie ucha środkowego oraz
inwazyjne (wymagające ho-

spitalizacji) np. zapalenie
opon mózgowo-rdzeniowych
czy sepsa. Natomiast pośrodku jest zapalenie płuc.
Nosicielami są zarówno osoby zdrowe jak i chore, a zakażenie przenosi się głównie
drogą kropelkową – podczas
kichania i kaszlu.
- Osoby powyżej 65. roku
życia, ze względu na stan
zdrowia oraz przewlekłe
choroby, na które cierpią,
znajdują się w grupie podwyższonego ryzyka zakażeń
pneumokokami - zaznacza

wicestarosta wejherowski
Jacek Thiel.
Ośrodkiem, który na terenie powiatu wejherowskiego
realizuje bezpłatny program
szczepień przeciwko pneumokokom jest przychodnia
NZOZ Śródmieście w Redzie
przy ulicy Osadniczej 5.
- Seniorzy, którzy jeszcze
nie skorzystali z akcji bezpłatnych szczepień przeciwko pneumokokom mogą to
zrobić do końca 2018 r. Serdecznie zachęcam - mówi wicestarosta Jacek Thiel.

Osoby spełniające warunki i zainteresowane szczepieniem powinny z jednodniowym wyprzedzeniem zadzwonić
pod numer 58 743 17 20 lub 58 742 37 80 i zarezerwować
termin. W przychodni zostanie wykonane lekarskie badanie kwalifikacyjne oraz będzie możliwość uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania. Szczepienia wykonywane są
każdego dnia, poza sobotami i niedzielami.

Jak co roku w
Szkole Podstawowej
nr 6 (ul. Śmiechowska 36) w Wejherowie
odbędzie się impreza
„Mikołaj z Tytanami”. Zaplanowano ją
tradycyjnie w Mikołajki, czyli dzisiaj, 6
grudnia. Klub Sportowy Tytani serdecznie zaprasza.
Zabawa rozpocznie się
już o godzinie 16:00 przywitaniem przez samego Świętego Mikołaja.
Następnie na boisku rozpocznie się festiwal gier,
zabaw i konkursów przygotowanych przez klub. Na
pewno każdy znajdzie coś
ciekawego dla siebie i miło
spędzi wspólnie z nami czas.
Oczywiście wszyscy są
mile widziani, a dla każdego dziecka które aktywnie
włączy się w zabawę, przewidziany jest słodki poczęstunek wręczony przez
Mikołaja.
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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/
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