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W Wejherowie
podatki
bez zmian
Prezydent Krzysztof Hildebrandt podjął decyzję, że podobnie jak w ubiegłych latach, w 2019 roku
w Wejherowie nie wzrosną stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych oraz opłata za
posiadanie psa. Pomimo tego rosną wydatki budżetu
miasta, szczególnie na inwestycje.
Str. 3

Świąteczna
pomoc
Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wejherowie po raz kolejny przyłączyli się do ogólnopolskiej akcji Szlachetna Paczka. Dla wybranej rodziny
przygotowali cały zestaw prezentów. Z kolei władze
miasta oraz inne instytucje i osoby ofiarowały dary,
zbierane w ramach Szlachetnej Paczki w Szkole Podstawowej nr 11. Prezenty przekazano 23 rodzinom,
które bardzo potrzebują pomocy.
Str. 4-5
Fot. Urząd Miejski

Wejherowo w świątecznej odsłonie jak zwykle wygląda bajecznie! Tradycyjnie też na rynku zagościł przedświąteczny Jarmark Bożonarodzeniowy. Do 23 grudnia na małych i dużych mieszkańców Wejherowa czeka
tam moc niespodzianek i atrakcji. Stoiska pełne różnych pyszności, ozdób choinkowych i ciekawych prezentów, czynne są w godz. 11-18, a w soboty i niedziele do godz. 19. Atrakcją jest m.in. karuzela wenecka oraz
kolejka świąteczna, czynne codziennie od 11 do 18, a w soboty i niedziele do 19.
W sobotę 22 grudnia w godz. 12.00-15.30 grupa „Mosaic” zaprasza do zabawy z udziałem elfów,
m.in. budowanie gigantycznego łańcucha z balonów. W niedzielę 23 grudnia o godz. 11 na plac J. Wejhera wjedzie psi zaprzęg. Podczas przejażdżki psim zaprzęgiem wokół rynku, Mikołaj opowiadać będzie
dzieciom baśnie z dalekiej Północy. Prezydent Wejherowa i WCK serdecznie zapraszają!

Naszym Czytelnikom
życzymy wspaniałych,
ciepłych, rodzinnych
Świąt Bożego Narodzenia!
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AKTUALNOŚCI
Nowoczesna kardiologia

Pierwszy taki zabieg
w Wejherowie
W Pracowni Elektroterapii i Elektrofizjologii Serca Oddziału Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej w Wejherowie po raz pierwszy
wszczepiono pacjentowi stymulator dwujamowy z elektrodą prawokomorową implantowaną bezpośrednio w pęczek Hisa.
- Tego typu zabiegi są
na świecie wykonywane
rzadko, ponieważ wymagają precyzyjnej elektrofizjologicznej
nawigacji
- mówi dr hab. n.med. Marek Szołkiewicz, ordynator Oddziału Kardiologii i
Angiologii Interwencyjnej
Szpitala Specjalistycznego
w Wejherowie. - Ich złożoność oraz koszty w istotnym
stopniu wykraczają poza za-

kres zabiegu klasycznego.
Podczas zabiegu klasycznego, prawokomorową
elektrodę stymulatora serca implantuje się w przegrodę międzykomorową lub
w koniuszek prawej komory. Zawsze prowadzi to do
zaburzeń synchronii skurczu komór serca, a często
do różnego stopnia pogorszenia tolerancji wysiłku.
Stymulacja pęczka Hisa

jest najdoskonalszą metodą stymulacji, bo nie burzy
synchronii skurczu komór i
przywraca fizjologiczną sekwencję stymulacji serca.
Zabieg
przeprowadzili
kardiolodzy z wejherowskiego szpitala: dr Roman Moroz i dr Adam Priebe przy
wsparciu pielęgniarek Urszuli Cymanowskiej i Janiny Turskiej.

Wejherowianie byli wśród ofiar tragedii

Cześć ich pamięci

Dwaj młodzi mieszkańcy Wejherowa: zaledwie 17-letni uczeń
Zbigniew Nastały i 33-letni stoczniowiec Marian Wójcik rankiem
17 grudnia 1970 roku zmierzali do Stoczni im. Komuny Paryskiej
w Gdyni. Nie wiedzieli, że ten tragiczny dzień przejdzie do historii
jako Czarny Czwartek, a oni nie wrócą już do domu. Obaj zostali
zastrzeleni.
Wejherowianie
znaleźli się wśród około 45 śmiertelnych ofiar Grudnia 1970
(według różnych źródeł liczba zabitych wynosi od 41 do
46 osób). Do tragicznych wydarzeń doszło w Gdańsku,
Gdyni, Elblągu i w Szczecinie. Najwięcej ofiar zginęło w Gdyni w tzw. Czarny
Czwartek. Tego dnia poległo
18 osób, w tym mieszkańcy
Wejherowa.
W 48. rocznicę tragicznej
śmierci dwóch wejherowskich robotników przy ich
grobach na wejherowskim
cmentarzu złożono kwiaty i
zapalono znicze. W ten sposób uczczono pamięć ofiar
Grudnia 1970.
Wśród zgromadzonych
obecni byli przedstawiciele władz miasta i powiatu, działacze „Solidarności”
oraz uczniowie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych
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Co roku władze miasta i powiatu oraz działacze „Solidarności” pamiętają o zabitych w Grudniu 1970 roku.

nr 4 im. Jakuba Wejhera w
Wejherowie.
Wieloletni kapelan wejherowskiej „Solidarności” ks.
prałat Daniel Nowak przypomniał nad grobami poległych okoliczności tragicznej
śmierci dwóch młodych wejherowskich robotników, którzy zginęli od kul w drodze
do pracy. Swoją drogę do
pracy w tym pamiętnym

dniu wspominał mieszkaniec
Wejherowa Tadeusz Trocki, chorąży sztandaru wejherowskiej „Solidarności”.
Do zebranych przemówiła
również starosta Gabriela
Lisius przypominając, że
ówczesna władza zachęcała
robotników, aby zakończyli
protest i wracali do pracy, a
następnego dnia na robotników poleciał grad kul.

STRAŻ
MIEJSKA
Choinki

Strażnicy kontrolują tereny przyleśne, a także
targowiska, place i drogi,
sprawdzając
legalność
sprzedaży drzew i krzewów
iglastych. W działania te włączy się również Straż Leśna.
W okresie poprzedzającym
Święta Bożego Narodzenia dochodzi do wycinania
drzewek z lasu bez wymaganej zgody i zezwolenia. Straż
Miejska przypomina: osoba
która dokona zakupu choinki z leśnictwa, otrzyma asygnatę. Osoby sprzedające
drzewka powinny posiadać
dokument na ich pochodzenie oraz wpis do działalności gospodarczej. Natomiast
rolnicy posiadający własne
gospodarstwa mszą udokumentować, że posiadają plantację choinkową lub
dokument jakim jest decyzja o wymiarze podatku.
W Wejherowie sprzedaży choinek bez zezwolenia
prowadzić nie można.

Z POLICJI
Uprawy za szafą

Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej z Wydziału dw. z Przestępczością Narkotykową, współpracując z kryminalnymi z Wejherowa oraz przy udziale
psa służbowego ze Straży Granicznej we Władysławowie, wykrywającego narkotyki, zlikwidowali nielegalną uprawę marihuany.
Śledczy zabezpieczyli 74 doniczki z tą rośliną wraz ze
sprzętem, który służył do uprawy narkotyków oraz 12 worków foliowych suszu roślinnego. Wszystko było ukryte w
dwóch pomieszczeniach w prywatnym domu w Wejherowie, a wejście znajdowało się za szafą. Narkotyki hodowane
były profesjonalnie. Technicy kryminalistyczni oraz policjanci z wydziału dochodzeniowo-śledczego zabezpieczyli
rośliny oraz sprzęt służący do uprawy.
Funkcjonariusze zatrzymali 34-letniego mieszkańca
Wejherowa podejrzanego o nielegalną uprawę zakazanych roślin. Za prowadzenie takiej działalności grozi kara
do 8 lat pozbawienia wolności.

Ścieki

Wydział Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wejherowie prowadzi działania
mające na celu uregulowanie gospodarki ściekowej
na terenach nieruchomości położonych w Wejherowie. Chodzi głównie o to
aby, właściciele nieruchomości ścieki odprowadzali
do kanalizacji miejskiej, a
nie gromadzili ich w przydomowych szambach. W
działania te włączono również Straż Miejską. Funkcjonariusze skontrolowali
19 posesji. W dwóch przypadkach stwierdzono, że
budynki podłączono już
do sieci kanalizacyjnej. W
sześciu brakowało umów
na wywóz nieczystości
płynnych. Strażnicy wydali
nakaz zawarcia umów. Właściciele z tego obowiązku
już się wywiązali. Pozostali właściciele posiadali stosowne umowy na wywóz
nieczystości.

Złapali złodziei

Policjanci z Łęczyc zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o kradzież balkonowych balustrad. Odzyskane balustrady policjanci przekazali właścicielowi, a
zatrzymanych 34-latka oraz 30-latka przewieźli do policyjnego aresztu.
Policjanci otrzymali zgłoszenie, więc pojechali na miejsce zdarzenia i tam ustalili jego przebieg oraz szczegóły dotyczące sprawców. Okazało się, że zostali oni przyłapani na
gorącym uczynku przez właściciela posesji. Złodzieje szarpali się w właścicielem posesji i przewrócili go na ziemię.
Mundurowi szybko zajęli się sprawą i rozpoczęli przeszukiwać pobliski teren i niespełna dwie godziny później
zatrzymali 34-letniego sprawcę kradzieży rozbójniczej. W
jego garażu ujawnili przyczepkę, a na niej kradzione balkonowe balustrady. Drugi złodziei został zatrzymany kilka
godzin później. Za kradzież rozbójniczą grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Świadkowie poszukiwani

Tydzień temu w Godętowie na drodze krajowej nr 6,
kierujący hyundaiem potrącił idącą 87-letnia kobietę, która
następnie wpadła pod nadjeżdżające z naprzeciwka audi.
Policjanci szczegółowo wyjaśniają przyczyny i okoliczności
zdarzenia.
Dlatego świadkowie wypadku proszeni są o kontakt
z Policją pod numerem 58 672 97 53 lub 50.
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AKTUALNOŚCI
Miasto pozyskuje dotacje i oszczędnie gospodaruje pieniędzmi Przy SP nr 8

Podatki w Wejherowie w 2019
roku pozostaną bez zmian

Lodowisko
pod dachem

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podjął decyzję, że podobnie jak w ubiegłych latach,
w 2019 roku w Wejherowie nie wzrosną stawki podatków od nieruchomości i od środków
transportowych oraz opłata za posiadanie psa. Pomimo tego rosną wydatki budżetu miasta, szczególnie na inwestycje.

Mieszkańcy Wejherowa i okolicznych
miejscowości od 6 grudnia mogą korzystać
z zadaszonego lodowiska przy Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie.

Od sześciu lat miejskie
podatki w Wejherowie pozostają na tym samym poziomie, a niektóre stawki są
nawet niższe, niż kiedyś. W
2019 r. nadal będą obowiązywały stawki z 2013 r., częściowo zmniejszone w 2017
r. Od 2011 roku nie zmienia
się także stawka opłaty od
posiadania psów.
Skąd miasto bierze
środki na rozwój?
Wzrost wydatków, zwłaszcza inwestycji, jest oczywisty. W kadencji 2015-2018
Wejherowo pozyskało ponad 50 mln zł dotacji zewnętrznych na inwestycje
oraz działania nieinwestycyjne. Razem ze środkami
zdobytymi przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
w latach poprzednich, jest to
już ponad 100 mln zł dodatkowych środków wykorzystanych na rozwój miasta,
który służy mieszkańcom.
Zadłużenie Wejherowa
utrzymuje się na względnie
niskim i bezpiecznym poziomie - wskaźnik zadłużenia
na koniec 2018 roku wyniesie 26,5 %, a za maksymalny przyjmuje się 60%.
Wysokość miejskich
podatków i opłat
Przypomnijmy, że roczne

Lodowisko otworzyli: prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt, Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta i Danuta Czernewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 8.
W dni powszednie w godz. 9-15 z lodowiska korzystają uczniowie wejherowskich szkół, natomiast od
godz. 15.50 będzie ono czynne dla wszystkich chętnych. W soboty i niedziele lodowisko czynne jest dla
wszystkich w godzinach: od 9.00 do 20.50.
Bilet normalny kosztuje 7 zł, ulgowy - 3 zł. Przy lodowisku
jest możliwość skorzystania z szatni, naostrzenia łyżew oraz
wypożyczenia łyżew i kasku.
Przypomnijmy, że lodowisko w Wejherowie na początku 2017 r. przeszło modernizację polegającą na budowie
zadaszenia i ruchomych ścianek. Zadaszenie lodowiska
chroni łyżwiarzy przed deszczem i śniegiem oraz obniża zapotrzebowanie lodowiska na moc chłodniczą niezbędną do
utrzymania tafli lodowej. Natomiast w sezonie wiosenno-letnio-jesiennym boisko jest wykorzystywane do gry w koszykówkę i siatkówkę.
Za tę inwestycję Wejherowo otrzymało Nagrodę Ministra Sportu i Turystyki. Nagroda przyznana została
w ramach XXI Edycji Konkursu „Modernizacja Roku”.

stawki podatku od nieruchomości wynoszą od 2013
r.: podatek od budynków
mieszkalnych - 73 gr. od
1 mkw. powierzchni użytkowej, ale jeżeli jedynym
źródłem utrzymania jest
emerytura lub renta - 53 gr.
Od 2017 r. zmniejszyła
się stawka podatku związanego z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych
lub ich części zajętych na
prowadzenie
działalności
gospodarczej. Opłata wynosi 22,66 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej oraz
stawka podatku za budynek
zajęty na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń
zdrowotnych - 4,61 zł.
Podatek od pozostałych
budynków, w tym zajętych
na prowadzenie odpłatnej
działalności pożytku publicznego oraz organizacje
pożytku publicznego wynosi 7,50 zł od 1 mkw.
powierzchni. Podatek od
gruntów mieszkalnych wynosi 45 gr. od 1 mkw.
powierzchni,
natomiast
emeryci zapłacą 33 gr.
Nie zmienia się także
roczna stawka podatku od
środków
transportowych

Nie sięgamy głębiej
do kieszeni wejherowian
Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt
Przyszły rok może być
trudny, jeśli chodzi o wzrost
różnego rodzaju opłat, np.
dużo mówi się o znacznym
wzroście cen energii elektrycznej. Dlatego podjąłem
decyzję, że podatki lokalne
w Wejherowie w 2019 roku nie wzrosną. To nasza
celowa polityka skierowana ku mieszkańcom. Pozostawiając stawki sprzed
sześciu lat, stwarzamy
warunki przyjazne mieszkańcom, a także dbamy o
rozwój przedsiębiorczości
lokalnej. Pomimo tego, że
nie sięgamy głębiej do kieszeni wejherowian, stale
wzrastają nasze wydatki
budżetowe, zwłaszcza na
obowiązujących na terenie
Wejherowa. Podatek od autobusów uzależniony jest
od liczby miejsc siedzących
oraz od spełniania różnych
norm ekologicznych. Opłaty
roczne za posiadanie i użyt-

inwestycje. Rozwój miasta i potrzeby mieszkańców finansujemy przede
wszystkim, że zdobytych
dotacji zewnętrznych i
w bardzo ograniczonym
stopniu z kredytów. Staramy się też oszczędnie
gospodarować środkami
publicznymi
kowanie autobusów wahają
się od 900 zł do 2 320 zł.
Od 2011 roku nie zmieniła się stawka opłaty od posiadania psów, która wynosi
75 złotych rocznie od każdego psa.

Pierwszy wykres (po lewej) porównuje wydatki na początku poprzedniej kandencji w 2014 roku (zielony słupek) oraz
planowane wydatki na początku obecnej
kadencji (żółty słupek), a także zmianę
kwotową, czyli wzrost wydatków o 75,5
mln zł (czerwony słupek). Ostatni słupek (niebieski) pokazuje zmianę procentową - wzrost o 49,9 procent.
Drugi wykres (po prawej) pokazuje wydatki majątkowe z budżetu miasta, czyli inwestycyjne. W 2014 roku wynosiły one 17,5
ml zł (zielony słupek), a na początku obecnej kadencji w 2019 roku zaplanowano na
ten cel 42,4 mln zł (żółty słupek).
Kolejne słupki pokazują zmianę kwotową - wzrost o 24,9 mln zł oraz procentową
- wzrost o 142,3 proc.!
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AKTUALNOŚCI
Przed miastem nowe wyzwania

Prezydent Wejherowa
złożył ślubowanie
Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Obdarowano 23 rodziny

Szlachetna paczka
w Wejherowie
W hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie gromadzono dary w ramach akcji „Szlachetna Paczka”. Prezenty
dostarczono następnie 23 rodzinom na terenie Wejherowa, które
bardzo potrzebują pomocy.
ŻYCZENIA

Ogólnopolska akcja „Szlachetna Paczka” jest prowadzona
od 18 lat przez Stowarzyszenie „Wiosna” z Krakowa. Liderem wejherowskiej akcji jest Patrycja Miotk, a w akcję pomocy na terenie Wejherowa włączyła się Szkoła Podstawowa
nr 11, strażacy OSP, Urząd Miejski, Cukiernia Wenta, Piekarnia Kaszub, wolontariusze i dużo indywidualnych osób.
Z paczkami do szkolnej sali gimnastycznej przybyli również
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i zastępca
prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz.
- Idea Szlachetnej Paczki polega na tym, że najpierw wybieramy rodziny, a potem przygotowujemy dla nich paczki w
oparciu o potrzeby. Jest to pomoc dedykowana dla konkretnych rodzin i osób - mówi Iwona Kaluza, pełniąca funkcję
pomocnika lidera rejonu. - Informacje o rodzinach otrzymujemy od urzędów m.in. MOPS i PCPR, a także szkół. Wskazane rodziny odwiedzają wolontariusze w celu określenia
sytuacji socjalnej i konkretnych potrzeb.
- Adresatów Szlachetnej Paczki wskazywali również sąsiedzi i dobrzy ludzie mieszkający w pobliżu. Uczestnictwo
w tym przedsięwzięciu, to bardzo szczególne doświadczenie, gdy widzi się w jakich warunkach żyją inni ludzie. To
test wrażliwości społecznej głęboko zapadający w pamięć i
świadomość - mówi Magdalena Stankowska, która po raz
pierwszy włączyła się do tej akcji, ale jak zapewnia, na pewno nie po raz ostatni.
Na prezenty do Szlachetnej Paczki przyjmowane były
urządzenia, przedmioty i rzeczy nowe lub bardzo mało używane, lecz sprawne, dobre i przydatne. Organizatorzy tegorocznej akcji Szlachetna Paczka w Wejherowie mieli mało
czasu na jej przeprowadzenie, ale cieszą się, że udało się im
zgromadzić paczki pod choinkę dla 23 rodzin. W sumie było
ponad 300 paczek, bo dla każdej obdarowanej rodziny przypadło średnio po 12-13 paczek, a w jednym przypadku - aż 53.
Jak zapewniają organizatorzy, w przyszłym roku do akcji
przystąpią dużo wcześniej. Nabrali już doświadczenia, które
powinno to zaowocować większym zakresem świątecznej pomocy potrzebującym rodzinom w Wejherowie.
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Podczas nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta Krzysztof Hildebrandt otrzymał
od Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej dokument,
potwierdzający
wybór na Prezydenta Miasta
Wejherowa, a następnie złożył ślubowanie: „Obejmując urząd Prezydenta Miasta
Wejherowa uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko
dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców miasta. Tak mi dopomóż Bóg”.
Po ślubowaniu prezydent Wejherowa szczegółowo przedstawił zadania na
kadencję 2018-2023 oraz
podkreślił, jak ważna jest
współpraca na rzecz dalszego rozwoju miasta.

- Jest dla mnie ogromnym
zaszczytem obejmować urząd
Prezydenta Miasta w VIII
kadencji samorządu - powiedział K. Hildebrandt. - Mam
świadomość, co jest do zrobienia w Wejherowie i jakie są
oczekiwania mieszkańców.

Zwracam się do wszystkich
radnych, ale także do wejherowian o wspólne działanie,
gdyż ta kadencja jest szczególna. Przed miastem nowe
wyzwania, m.in. trudne i
ambitne inwestycje. Wspólnie
zmieniamy Wejherowo!

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

20 grudnia 2018

Powiatowa Szlachetna Paczka Czad i ogień -

obudź czujność

Podczas konferencji w Starostwie Powiatowym rozmawiano o bezpieczeństwie mieszkańców podczas okresu grzewczego.
Strażacy i przedstawiciele służb mundurowych podkreślają, że podczas przygotowań do sezonu grzewczego należy
pamięć o wykonaniu przeglądu instalacji grzewczej, przeglądzie drożności wentylacji oraz wyposażeniu się w czujnik tlenku węgla i dymu. Trzeba też pamiętać o numerach
alarmowych służb ratowniczych.
Ponadto warto pamiętać o sprawdzeniu urządzeń gazowych, dbać o wentylację pomieszczeń, usunięciu materiałów
łatwopalnych z okolicy kominka, a także należy sprawdzić
czy gazowe podgrzewacze wody są sprawne.

Pracownicy Starostwa Powiatowego w Wejherowie po raz kolejny przyłączyli się do akcji Szlachetna Paczka!
- Każda pomoc w przygotowaniu darów dla osób potrzebujących jest na wagę złota, a my lubimy pomagać, zwłaszcza w
okresie Świat Bożego Narodzenia - mówi starosta wejherowski Gabriela Lisius.
Prezenty od Starostwa przekazano już wybranej rodzinie.
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AKTUALNOŚCI
słodycze, przedstawienie, zabawa i nagrody

Święty Mikołaj na rynku
Jak co roku, 6 grudnia najmłodszych mieszkańców Wejherowa odwiedził Święty Mikołaj i jego pomocnicy. Laureaci konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową otrzymali
nagrody, a wszyscy uczestnicy tradycjnej imprezy na rynku - słodycze. Dzieci mogły obejrzeć piękne przedstawienie i być świadkami uroczystego włączenia bajkowej świątecznej
iluminacji miasta, o której piszemy obok.
Główną atrakcją spotkanie ze Świętym Mikołajem,
w którego wcielił się tradycyjnie prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt,
było wręczenie dzieciom nagród w konkursie na najładniejszą ozdobę choinkową.
Na konkurs dla dzieci
z klas 1-3 szkół podstawowych i ośrodków szkolno-wychowawczych w Wejherowie
wpłynęło ponad 150 ozdób.
Pierwsze miejsce zajęli
Martyna Zwierz - SP 11
oraz Emil Sikorski - SP 9.
Drugie miejsce zajęli Milena Szymerowska - SP 6
i Wojciech Gruba - SP 5.
Trzecie miejsce zdobyli Maciej Voigt - Szkoła Sióstr
Zmartwychwstania
Pańskiego oraz Kacper Drozd
- Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących. Czwarte miejsce zajął
Oliwer Urbaniak - SP 6 i
Lena Kupc - SP 11, a piąte - Szymon Czoska - SP 8
i Weronika Wujec - SP 8.

w Luzinie

Święta
na kaszubach
W Hali Widowiskowo-Sportowej GOSRiT
im. Marszałka M. Płażyńskiego w Luzinie
odbyła się tradycyjna już impreza Boże Narodzenie na Kaszubach.
Fot. Urząd Miejski
W programie znalazły się
przygotowane przez Wejherowskie Centrum Kultury
zabawy i konkursy z nagrodami oraz spektakl „Święta
Maszy i Niedźwiedzia”.

Przypomnijmy, że Święty
Mikołaj zawita do Wejherowa po raz drugi, 14 grudnia
podczas otwarcia Jarmarku
Bożonarodzeniowego,
aby
wręczyć wyróżnienia oraz

nagrody za udział w konkursie. Ozdoby zostaną wyeksponowane na choince na
placu Jakuba Wejherowa,
na którym stanie również
Betlejemska Szopka.

ŻYCZENIA

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy świątecznej radości,
niezapomnianego smaku świątecznych
potraw i wciąż nowych możliwości
w nadchodzącym roku.
Życzymy, by ciepło świątecznych, szczerych
życzeń wzmocniło każdego z nas,
a nadchodzący Nowy 2019 Rok był dla Was
czasem spełnienia pragnień i marzeń,
upływającym w atmosferze życzliwości
i wzajemnego zrozumienia.
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
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Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt

W programie znalazł się świąteczny koncert Gminnej
Orkiestry Dętej, a także prezentacja tradycyjnych potraw
bożonarodzeniowych, przygotowana przez koła gospodyń
wiejskich z gminy Luzino. Tradycyjnie odbył się kiermasz,
podczas którego można było kupić ozdoby świąteczne i wyroby rzemieślnicze.
Podczas Balu Mikołajkowego dzieci wzięły udział w konkursach, tańcach i zabawach z czarodziejem. Święty Mikołaj wraz z wójtem gminy Luzino Jarosławem Wejerem
obdarowali dzieci upominkami.
W organizacji imprezy pomogło Nadleśnictwo Strzebielino z siedzibą w Luzinie oraz harcerze.
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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AKTUALNOŚCI
Akcja „Dzieci życzą dzieciom”

Życzenia od serca i uśmiechy
Akcja „Dzieci życzą dzieciom” skierowana jest do pacjentów przebywających w wejherowskim szpitalu na
oddziale dziecięcym oraz pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św.
Wincentego á Paulo. Jednych i drugich 6 grudnia odwiedziła ekipa Świętego Mikołaja.
- Nasza akcja charytatywna to dzielenie się nie
pieniędzmi czy rzeczami
materialnymi, a uczuciem
- szczerym odruchem serca,
spisanym w formie życzeń
na świątecznej kartce - mówi Jacek Drewa, pomysłodawca akcji. - Chcemy aby
dzieci przebywające w szpitalu oraz podopieczni DPS
poczuli świąteczną atmosferę i ciepło, które płynie prosto z naszych serc. Staramy
się uczyć dzieci zrozumienia,
empatii. One robią coś fantastycznego dla swoich chorych rówieśników w szpitalu
i osób starszych w Domu Pomocy Społecznej.

Luzińskie
kolędowanie

Zaśpiewa
„Enej”
W styczniu 2019 r. w ramach corocznych koncertów
„Luzińskie Koledowanie”, znany zespół „ENEJ”, zaprezentuje polskie kolędy i pastorałki
w autorskich aranżacjach zespołu, urozmaicone melodiami rodem z Ukrainy.
Współorganizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenia
„Oliwskie Słoneczko”, a dochód ze sprzedaży biletów
na ten charytatywny koncert
zostanie przeznaczony na kolejny wyjazd dla dzieci.

2 grudnia w salce parafialnej „Caritas” przy parafii pw. Chrystusa Króla i
bł. Siostry Alicji Kotowskiej
dzieci rysowały i malowały
świąteczne kartki z życzeniami, a 6 grudnia przekazano je chorym dzieciom w
szpitalu oraz osobom w Domu Pomocy Społecznej.
Było też śpiewanie kolęd przy akompaniamencie
gitar, opłatek oraz wizyta
Świętego Mikołaja.
Organizatorami akcji jest
zespół „Caritas” parafii p.w.
Chrystusa Króla i Bł. Alicji
Kotowskiej, Jacek Drewa
oraz Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo”.
Ekipa Świetego Mikołaja w wejherowskim szpitalu.

Mikołajki aktywnych seniorów

Luzińskie Kolędowanie z
zespołem „Enej” odbędzie
się 11 stycznia 2019 r., o
godz. 19.00. w Hali Widowiskowo-Sportowej w Luzinie.

REKLAMA

Trampy od święta
Sekcja Turystyki Pieszej „Wejherowskie Trampy”, działająca
w ramach Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku zorganizowała Mikołajki. Uczestnicy spotkania ubrali się stosownie
do okazji i jak zwykle świetnie się bawili.
Podczas imprezy w Domu
Działkowca w Wejherowie
(świetlica Rodzinnych Ogrodów Działkowych im. mjr.
H. Sucharskiego) pojawił się
Mikołaj, który obdarował
wszystkich upominkami.

Były konkursy z nagrodami i dużo dobrej zabawy.
Było gwarnie i kolorowo. Na
stołach zagościły smakołyki i
kawa. Nie zabrakło też gości.
Aktywnych seniorów-turystów odwiedzili: starosta

wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta Jacek
Thiel oraz Michał Jeliński, naczelnik Wydziału
Kultury, Sportu, Spraw
Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego.

7

20 grudnia 2018

www.pulswejherowa.pl

KULTURA
Niezwykły koncert w kościele trójcy Św.

pieśni z księgi koheleta
Pod patronatem prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta oraz starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius w poniedziałek 17
grudnia odbył się wyjątkowy koncert, prawykonanie kompozycji
Anny Rocławskiej-Musiałczyk pt. „Osiem Pieśni z Księgi Koheleta”.

w Filharmonii kaszubskiej

koncert wigilijny
Prezydent Wejherowa oraz Wejherowskie Centrum Kultury,
zgodnie z tradycją, zaprosili mieszkańców miasta na Koncert Wigilijny w wykonaniu Polskiej Filharmonii Kameralnej „Sopot”
pod dyrekcją Wojciecha Rajskiego.
Zanim publiczność usłyszała piękne kolędy, Arkadiusz
Kraszkiewicz
zastępca prezydenta miasta
Wejherowa złożył wszystkim
życzenia świąteczne w imieniu własnym oraz prezydenta
Krzysztofa Hildebrandta.
- Życzę, byście Państwo
przeżyli wigilię i święta w
ŻYCZENIA

duchu jedności i wspólnoty
z bliskimi, by magia nocy
betlejemskiej zapadła głęboko w Państwa serca. Niech
w naszych domach zapanuje odświętny i przepełniony
miłością nastrój, a narodziny Małego Jezusa przyniosą
radość całemu światu.
W tegorocznym Koncer-

cie Wigilijnym filharmonicy przedstawili kolędy
w opracowaniu Macieja
Małeckiego oraz kolędy
kaszubskie w opracowaniu Witosławy Frankowskiej, w wykonaniu Anny
Fabrello - sopran i Stanisława Kotlińskiego - baryton.

Fot. Leszek Spigarski

Dzieło
wejherowianki,
uznawanej za jedną z najzdolniejszych kompozytorek
młodego pokolenia skomponowano do tekstu jednej z
najstarszych ksiąg Starego
Testamentu - Księgi Koheleta. Wybrane do utworu
fragmenty tekstów zostały przetłumaczone na język
kaszubski przez ojca prof. dr
hab. Adama Sikorę OFM.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

W kompozycji pojawiły
się instrumenty charakterystyczne dla kultury żydowskiej - duduk, greckiej
- harfa oraz kaszubskiej
- bazuna. Skład orkiestry
oprócz sekcji smyczkowej
oraz sekcji dętej rozszerzono o zestaw instrumentów
perkusyjnych. Koncert był
jednocześnie
prezentacją
w ramach przewodu doktorskiego znanego muzyka
Tomasza Chyły w klasie dyrygentury chóralnej
prof. zw. dr. hab. Marka
Rocławskiego w Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Wystąpili: kompozytor Anna Rocławska-Musiałczyk, dyrygent - Tomasz
Chyła oraz wykonawcy:

Julia Pruszak - sopran,
Maria Malinowska - sopran, Tomasz Fopke - recytator, Zofia Trystula
- Hovhannisyan - duduk
(Kraków), Paweł Gruba
- bazuna, Symfoniczna Orkiestra Projektowa, Chór
Mieszany „Cantores Veiherovienses”, Zespół Wokalny
Art’n’Voices i Chór Żeński
I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Wybickiego w Kościerzynie.
Wydarzenie współfinansowali: Urząd Miejski, Starostwo Powiatowe, Akademia
Muzyczna im. S. Moniuszki
w Gdańsku, Stowarzyszenie
Chór Mieszany Cantores Veiherovienses, Porta KMI Poland, El-Mark, Koszałka.

Remus dla tomasza Chyły
Podczas wydarzenia tomasz Chyła otrzymał z rąk starosty Gabrieli Lisius Nagrodę Remusa za osiągnięcia w
dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i
ochrony kultury.
Pochodzący ze Strzepcza utalentowany młody muzyk,
skrzypek, dyrygent, propagator kultury kaszubskiej jest
dyrygentem i kierownikiem muzycznym Chóru Mieszanego ,,Cantores Veiherovienses”.
Jest też współzałożycielem wejherowskiego zespołu
wokalnego Art’n’Voices (w którym śpiewa) oraz jazzowych zespołów związanych z trójmiejską sceną muzyczną
- MNR Kolektyw oraz Tomasz Chyła Quintet. Koncertował
w wielu miastach, a także uczestniczył w różnych konkursach, na których zdobywał najwyższe laury.
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WYDARZENIA
Premiera w Miejskiej Bibliotece

Wejherowo sto lat temu
W Miejskiej Bibliotece Publicznej 18 grudnia odbyła się premiera spektaklu „Niepodległa” w wykonaniu bibliotecznej grupy teatralnej „Errata”. Wydarzenie zorganizowano z okazji 100-lecia
odzyskania niepodległości przez Polskę oraz 80 rocznicy śmierci
patrona biblioteki Aleksandra Majkowskiego. Postać wybitnego
działacza kaszubskiego pojawiła się wśród bohaterów spektaklu.
Autorem
scenariusza
jest Piotr Schmandt, znany autor powieści, których
akcja toczy się w naszym
mieście w latach międzywojennych. Tym razem bohaterowie sztuki spotykają się
Wejherowie w mieszkaniu
nieżyjącego już przedsiębiorcy Pawła Pokory. Gości
ich Rozalia Pokorówna, siostra właściciela fabryki cygar. Jest listopad 1918 roku,
a goście żywo rozmawiają o
kończącej się właśnie wojnie i niepodległości Polsce,
o wydarzeniach w Warszawie, gdzie władze przejmuje

Józef Piłsudski oraz o sytuacji na Pomorzu.
W interesującym spektaklu, wyreżyserowanym przez
dyrektor biblioteki Ewelinę Magdziarczyk-Plebanek zagrali: Katarzyna
Ciesiołkiewicz, Agnieszka Lakowska, Wioletta
Urbańska,
Aleksandra
Ucińska-Makowska, Karol Miller, Jakub Szumilas i Mateusz Odowski.
Piękną scenografię przygotowała Aleksandra Lis,
a nagłośnienie i oświetlenie - Krzysztof Powałka.
Pomysłodawczynią wyda-

rzenia jest była dyrektor
biblioteki Danuta Balcerowicz.
Wśród
publiczności
był prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt,
który po spektaklu bardzo
chwalił jego twórców i aktorów, dziękując im za piękne
przedstawienie i przybliżenie ciekawej historii miasta.
Obecny był również zastępca prezydenta Arkadiusz
Kraszkiewicz.
Długie brawa publiczności świadczyły o tym, że
spektakl bardzo się wszystkim podobał.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Regionalne spotkanie po raz szesnasty

Po kaszubsku
chwalili Dziecinę

Piękne przedstawienie jasełkowe rozpoczęło XVI Regionalne
Integracyjne Spotkania Dzieci i Młodzieży Województwa Pomorskiego pod patronatem Starosty Powiatowego.
W wydarzeniu w Powiatowym Zespole Kształcenia
Specjalnego
w
Wejherowie wzięli udział goście z powiatu wejherowskiego, słupskiego, puckiego i
innych, a także z Trójmiasta.
W programie imprezy
znalazły się m.in. wystawa prac poplenerowych Kaszubskiego Stowarzyszenia
Artystów „Szlakami historycznych Kaszub”, a także
prezentacje
regionalnych
wypieków (i degustacja),
ozdób na choinkę wykonanych ze słomy oraz masko-

tek z motywem kaszubskim.
Artyści i nauczyciele PZKS
poprowadzili zajęcia warsztatowe, a dla wszystkich ze

specjalnym programem artystycznym „Chwalcie Dziecinę”wystąpili
uczniowie
PZKS w Wejherowie.

Finał konkursu Méster Bëlnégò Czëtaniô
Ponad stu uczestników, reprezentujących dziesięć powiatów kaszubskich wzięło udział
w święcie kaszubskiego słowa, czyli w konkursie „Méster Bëlnégò Czëtaniô. Finał konkursu odbył się w wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Rywalizowano w pięciu kategoriach wiekowych, ocenianych przez
dwie komisje. Młodszych
uczestników
wysłuchali:
przewodnicząca Rady Języka Kaszubskiego Danuta
Pioch, pisarz i poeta Stanisław Janke oraz Janina Kurowska z MPiMKP.

Starszych oceniali: dyrektor MPiMKP Tomasz
Fopke oraz pracownicy tej
instytucji: Roman Drzeżdżon i Grażyna Wirkus.
Wśród uczniów klas I-III
(27 osób) pierwsze miejsce
zdobyła Weronika Żmuda-Trzebiatowska z Zespołu Szkół w Brzeźnie

Szlacheckim. W kategorii uczniów klas IV-VI (25
uczestników)
zwyciężyła
Agata Lessnau ze SP w
Swarzewie.
Młodzież z klas VII-VIII
i gimnazjalistów reprezentowało 25 uczestników.
Najlepsza okazała się Aleksandra Okoniewska (ZK w

Łubianie), a wśród uczniów
szkół ponadgimnazjalnych.
zwyciężyła Julia Jankowska z I LO w Kościerzynie.
Najwyższy poziom zaprezentowali uczestnicy konkursu w kategorii dorosłych.
Pierwsze miejsce i 500 zł
zdobyła w tej kategorii Iwona Makurat.
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WYDARZENIA
Spotkanie opłatkowe SPON „Barka”

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Życzenia świąteczne
Rozpoczął się czas spotkań opłatkowych w organizacjach, instytucjach, różnych placówkach. W restauracji „Leśna” spotkali
się w Wejherowie członkowie Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Barka” i ich goście.
Podobnie jak na wielu innych uroczystościach opłatkowych, wszyscy dzielili się
opłatkiem i składali sobie
świąteczne życzenia.
Uroczystość SPON „Barka” prowadzili Wojciech
Kaczkowski, prezes tej
organizacji oraz proboszcz
parafii św. Szymona w Ko-

leczkowie ks. Roman Naleziński, a wśród gości
znaleźli się: starosta wejherowski Gabriela Lisius, prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt,
zastępca prezydenta Arkadiusz Kraszkiewicz oraz
wiceprzewodniczący Rady
Powiatu Bogdan Tokło-

wicz. Spotkanie uświetnił występ Chóru Męskiego
„Harmonia”.
W uroczystych przedświątecznych spotkaniach
uczestniczyli też członkowie
Zrzesznia
Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie,
Polskiego Związku Niewidomych i innych organizacji.
OGŁOSZENIE

Utalentowna młodzież zagrała w Wejherowie

Konkurs Młodych
Pianistów

W Państwowej Szkole Muzycznej w Wejherowie odbył się XIII
Konkurs Pianistyczny Muzyka Krajów Nadbałtyckich, w którym
udział wzięli uczniowie szkół muzycznych z całego kraju.
Zadaniem uczestników
było wykonanie na fortepianie sonatiny lub sonaty
klasycznej, utworu kompozytora
słowiańskiego,
a także wybranego utworu kompozytora polskiego. Poziom wykonawczy
oceniany był przez specjalistów w zakresie gry na
fortepianie, którzy spośród
wielu usłyszanych produk-
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cji wyłonili te najlepsze.
Wśród uczniów naszej
szkoły drugie miejsce uzyskała Zofia Pałasz, uczennica klasy szóstej, natomiast
wyróżnienie
otrzymała
uczennica klasy piątej Emilia Sanecka. Obie pianistki
zostały przygotowane przez
panią Elżbietę Lieder.
Nagrody tegorocznej edycji konkursu zostały ufun-

dowane przez Starostwo
Powiatowe.
Z okazji 100 rocznicy
odzyskania Niepodległości
przyznano dwie nagrody
Prezydenta miasta Wejherowa, za najlepsze wykonanie utworu kompozytora
polskiego, które trafiły do
uczniów szkół muzycznych
w Grudziądzu i Gorzowie
Wielkopolskim.
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
życzy swoim klientom dni wypełnionych radością i ciepłem świątecznego nastroju.
Niech wyjątkowa i magiczna wigilijna noc
przyniesie szczęście w nadchodzącym Nowym Roku.
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KONDOLENCJE
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP.

Krystyny Bojarskiej

Zastępcy Dyrektora ds. obiektów sportowych
przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Wejherowie

działaczki na rzecz ojczyzny, kapitana w stanie spoczynku,
odznaczonej m.in. Krzyżem Armii Krajowej,
odznaką pamiątkową „Akcja Burza”
oraz medalem pamiątkowym „Nike”.

Sebastiana Markiewicza

Pogrążonej w żalu Rodzinie
najszczersze wyrazy współczucia składają:

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim Bliskim Zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

PANI
JOANNIE OSTROWSKIEJ
radcy prawnemu
Urzędu Miejskiego w Wejherowie
łącząc się w bólu,
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ból przeszywa Pana serce. Została pustka.
Śmierć zabrała - MATKĘ.
W tych niezmiernie trudnych chwilach,
przekazujemy słowa otuchy,
które choć na chwilę niech dadzą Panu ukojenie.

PANU
WOJCIECHOWI KOZŁOWSKIEMU

łącząc się bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI

składa
			

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

łącząc się bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi Miasta Wejherowa

Z głębokim żalem oraz smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp.

Jerzego Grotha

JERZEGO GROTHA
Właściciela Firmy budowlano - sprzętowo - transportowej
„GROTH”
Człowieka wielkiego serca, służącego pomocą i wsparciem stowarzyszeniom,
członka wielu organizacji, osoby zaangażowanej w działalność społeczną i dydaktyczną,
pracodawcy dbającego o swoich pracowników, niezwykle
solidnego wykonawcy prac realizowanych na rzecz miasta Wejherowa.
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają
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PANU
WOJCIECHOWI KOZŁOWSKIEMU

składa

składają
					
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Wiceprzewodniczącemu Rady Miasta Wejherowa

Wiceprzewodniczącemu
Rady Miasta Wejherowa

OJCA

Przewodniczący Rady
Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
wraz z Radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

wieloletniego Naczelnika Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolszewie
i Prezesa Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Wejherowie,
społecznika, działacza samorządowego
oraz Laureata Medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”.
Wspierał organizacje pozarządowe, jednostki publiczne i osoby prywatne,
akcje charytatywne, wydarzenia kościelne i kulturalno-oświatowe.
Odznaczony m.in. brązowym, srebrnym i złotym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”,
Medalem Honorowym im. Bolesława Homicza oraz Złotym Znakiem Związku OSP RP.
Niech spoczywa w pokoju.
Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
				
składają:		
Przewodniczący Rady
Starosta Wejherowski
Powiatu Wejherowskiego
Gabriela Lisius
Józef Reszke
wraz z Zarządem Powiatu
wraz z Radnymi
i współpracownikami
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KOMUNIKATY I OGŁOSZENIA
Szanowni Pasażerowie!

KOMUNIKACJA MIEJSKA
W OKRESIE ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNYM
WIGILIA (poniedziałek 24.12.2018 r.)

Linie autobusowe kursują według rozkładów ważnych
w dni robocze, przy czym wszystkie linie kończą kursowanie
około godziny 17:30.

PIERWSZY I DRUGI DZIEŃ ŚWIĄT (25.12.2018 r. i 26.12.2018 r.)
NOWY ROK (01.01.2019 r.)
Linie autobusowe kursują według rozkładów ważnych
w niedziele i święta.

SYLWESTER (poniedziałek 31.12.2018 r.)

Linie autobusowe kursują według rozkładów ważnych
w dni robocze, przy czym wszystkie linie kończą kursowanie
około godziny 21:30.
OPRÓCZ WW. ZMIAN W DNIACH 24.12.2018 - 01.01.2019:
→ nie kursują linie szkolne 13 i 14,
→ nie będą wykonywane kursy:
- linii nr 1 o godzinie 6:59 z os. Fenikowskiego do Broniewskiego,
- linii nr 4 o godzinie 7:19 z SP w Orlu do Strzeleckiej oraz o 13:35
z Budowlanych 02 do Strzeleckiej i o 13:51 ze Strzeleckiej
do Gimnazjum w Bolszewie,
- linii nr 5 o 6:45 ze Szpitala do Orla,
- linii nr 11 o 7:03 z Pomorskiej 02 do Kąpina i powrót z Kąpina
do Prusa - Szkoła 02 o 7:20,
→ kurs linii nr 1 z os. Fenikowskiego o 13:23 kończy bieg przy Gimnazjum
w Bolszewie, a kurs z Góry o 14:18 zaczyna się od Gimnazjum,
→ autobusy linii 4 i 5 nie dojeżdżają do pętli Orle Szkoła 02.
Informujemy również, że w dniach 24.12.2018 r. i 31.12.2018 r.
kasa MZK przy ul. Tartacznej 2 będzie czynna od 8:00 do 12:00.
MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI
WEJHEROWO SP. Z O.O.
ul. Tartaczna 2, 84-200 Wejherowo

INFO:
Dyspozytor: (58) 572-29-33
Internet: www.mzkwejherowo.pl

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.

			
			
			

Zarządzenie Nr 295/2018
Prezydenta Miasta Wejherowa
z dnia 11 grudnia 2018 roku

w sprawie zarządzenia wyborów do Rad Osiedli Miasta Wejherowa oraz ustalenia okręgów wyborczych i kalendarza wyborczego dla wyborów zarządzonych na
dzień 17 lutego 2019 roku
Działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późniejszymi zmianami) w związku z § 7 ust. 2, § 8
i § 9 Uchwały Nr VIk/IV/42/2011 Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w
sprawie zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego
z 2011 r. Nr 18 poz. 446)

		
Prezydent Miasta Wejherowa
			
zarządza, co następuje:
				
§ 1.
1.
Prezydent Miasta zarządza na dzień 17 lutego 2019 roku wybory do Rad Osiedli
Miasta Wejherowa.
2.
W celu przeprowadzenia wyborów jak w ust. 1 ustala się okręgi wyborcze wielomandatowe dla wyboru Rad Osiedli Miasta Wejherowa.
				
§ 2.
Liczbę radnych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do zarządzenia.
				
§ 3.
Ustala się następujące terminy czynności wyborczych - kalendarz wyborczy:
• do 20 grudnia 2018 roku

- powołanie Miejskiej Komisji Wyborczej

• do 10 stycznia 2019 roku
do godz. 18.00

- zgłaszanie Miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie do
zarejestrowania kandydatów na radnych

• do 18 stycznia 2019 roku
do godz. 15.00

- zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji
wyborczych
- podanie do wiadomości wyborców poprzez rozplakatowanie
obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w sprawie:
• utworzenia obwodów głosowania
• adresów lokali wyborczych
• terminu wyłożenia spisu wyborców

• do 23 stycznia 2019 roku

- powołanie obwodowych komisji wyborczych
- sporządzenie spisu wyborców

• do 25 stycznia 2019 roku

- rozplakatowanie obwieszczeń o zarejestrowanych listach
kandydatów na radnych

• do 07 lutego 2019 roku

- składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa

• do 12 lutego 2019 roku

- dopisywanie niepełnosprawnych do spisu w wybranym obwodzie

• 16 lutego 2019 roku

- przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców, kart do głosowania i pieczęci

• 17 lutego 2019 roku
od godz. 8.00 do 20.00

- głosowanie

				
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w lokalnej prasie i telewizji oraz na słupach ogłoszeniowych na terenie osiedli.
						
Prezydent Miasta Wejherowa
						
/-/ Krzysztof Hildebrandt
Załącznik do Zarządzenia Nr 295/2018
Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 11 grudnia 2018 roku
Lp.

Okręg wyborczy

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1.

Osiedle „Przemysłowa”				

12

2.

Osiedle „Sucharskiego”				

12

3.

Osiedle „Śmiechowo - Północ I”			

12

4.

Osiedle „Śmiechowo Południe”			

12
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WYDARZENIA

„Gwiazdka tuż, tuż...”
Po raz 25 podsumowano największy konkurs organizowany co roku przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w
Wejherowie. Konkurs plastyczno-literacki pt. „Gwiazdka tuż, tuż…”
cieszy się ogromną popularnością wśród dzieci i młodzieży.
W tym roku szkoły podstawowe, gimnazja i ponadpodstawowe w sumie
nadesłały do nas około 2029
prac w kategorii: kartka
świąteczna, grafika komputerowa, szopka i praca literacka z podziałem na prozę
i poezję, z czego nagrodzonych została rekordowa
liczba dzieci i młodzieży,
bo aż 225.

Dzięki funduszom ze Starostwa Powiatowego w Wejherowie i Urzędu Miejskiego
w Rumi, nagrodzono jeszcze
więcej uczestników, a poziom prac w tym roku był
bardzo wysoki.
Uroczystość
otworzyła
wicedyrektor PZPOW Mariola Błaszczuk, witając
laureatów, opiekunów, nauczycieli oraz gości, wśród

których znaleźli się m.in.
Gabriela Lisius - starosta
wejherowski, wicestarosta
Jacek Thiel i Genowefa
Słowi - wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu.
Wręczaniu nagród laureatom towarzyszyła część
artystyczna w wykonaniu
wychowanków studia wokalnego, działającego przy
PZPOW w Wejherowie.

Fot. Starostwo w Wejherowie
OGŁOSZENIE
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Gala Czytelników
Powiatowa Biblioteka Publiczna 5 grudnia obchodziła kolejne „urodziny”. Z tej okazji po raz drugi, nagrodzono najbardziej aktywnych
Czytelników, organizując Galę Czytelników 2018”.
Każdy z laureatów otrzymał nagrodę książkową,
dobraną specjalnie do indywidualnych zainteresowań.
Wyróżniono kilka kategorii
czytelniczych, a widoczni na
górnym zdjęciu laureaci to
tylko jedna z kategorii.
Uroczystość poprowadziła
dyrektor Powiatowej Biblioteki - Barbara Gusman, a
gościem honorowym był wicestarosta wejherowski Jacek Thiel. Dodatkowym
prezentem dla gości był występ iluzjonisty Kajetana
Bieleckiego.

Wśród nagrodzonych czytelników znaleźli się także
najmłodsi bywalcy Powiatowej Biblioteki.
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OGŁOSZENIA
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@wtbs.wejher.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/
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W PULSIE WEJHEROWA
606 101 502,

redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIE

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00

Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
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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