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Rzeźby z arbuza
i marchewki

Mistrz Polski Juniorów, Arkadiusz Rosiak w skupieniu rzeźbi w owo-
cach i warzywach, podobnie jak 25 pozostałych zawodników Carvin-
gowych Mistrzostw w Wejherowie.  Pełna emocji rywalizacja młodych 
adeptów sztuki carvingu odbyła się w minioną sobotę.     Str. 8-9

Prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt 
pogratulował piłkarzom i kibicom wejherowskie-
go „Gryfa” awansu drużyny do II ligi piłki nożnej. 
Prezydent spotkał się z prezesem klubu WKS Gryf 
Wejherowo Piotrem Wagą.     Str. 3

Gratulacje 
dla piłkarzy 

„Węzeł Działki” 
już w budowie

Rozpoczęła się jedna z najważniejszych, strategicznych inwe-
stycji drogowych, którą realizuje Urząd Miejski w Wejherowie. 
„Węzeł Działki” - bo o nim mowa - to układ drogowy łączący uli-
ce Sucharskiego i Sobieskiego z drogą krajową nr 6. 

 - Zaplanowane na ten rok 
inwestycje, „Węzeł Działki” 
i połączenie Lelewela-Nad-
rzeczna są elementami 
budowy Zachodniego Po-

łączenia Drogowego, któ-
re będzie stanowić ważny 
ciąg komunikacyjny - wyja-
śnia prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 

- To przyszłościowa i stra-
tegiczna inwestycja, która 
usprawni  ruchu w całej za-
chodniej części miasta.     

                                Str. 5

* Letnie koncerty,
* zwiedzanie miasta 
z przewodnikiem,
* taras widokowy
* plenerowe kino 
* liczne imprezy
    - to atrakcje lata
    w Wejherowie          

Lato w
mieście

Więcej na str. 13

Haftowane 
po kaszubsku

Przepiękne haftowane obrusy, serwetki, kamizelki, 
saszetki i obrazy można obejrzeć w  Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
gdzie uroczyście rozstrzygnięto IX Powiatowo-Miejski 
Konkurs Haftu Kaszubskiego.                            Str. 10

Podczas minionego weekendu w wypadkach drogo-
wych zginął młody człowiek, a pięć osób trafiło do szpitala. 

Tragiczny weekend

Nad ranem 14 czerwca między Warszkowem i Kniewem w gmi-
nie Wejherowo 26-letni kierowca volkswagena na łuku drogi ude-
rzył w drzewo. Pięć osób rannych przetransportowano do szpitala. 
W miejscowości Kamień, 13.06 doszło do podobnego zdarzenia w 
którym zginął 19-letni pasażer. 22-letni kierowca miał  sądowy za-
kaz kierowania pojazdami mechanicznymi. Świadkowie wypadku 
proszeni są o kontakt pod nr tel. 58 672 97 53 lub 58 672 97 50. 
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Komunikat MZK

Zmiany w czasie
letnich wakacji

O G Ł O S Z E N I E 

AKTUALNOŚCI

WAŻNE TELEFONY:
POGOTOWIE  -  58 677 61 02  lub  58 677 61 03

KOMENDA  POLICJI - Dyżurny 58 672 97 22 
 
STRAŻ POŻARNA  -  Dyżurny  58 677 61 00

STRAŻ MIEJSKA   -  Dyżurny 58 677 70 40

Z POLICJI

Wcześniej otrzymali zgło-
szenie o podpaleniu ciągnika 
rolniczego Ursus w jednej z 
miejscowości powiatu wejhe-
rowskiego. Już  dzień później 
w związku z tą sprawą za-
trzymali 23-latka. 

Podczas przeszukania je-
go mieszkania policjanci zna-
leźli także narkotyki - 7 porcji 
marihuany oraz 5 porcji am-
fetaminy. 

Mężczyzna został już prze-
słuchany i usłyszał zarzuty. 
Za popełnione przestępstwa 

Podpalił ciągnik
Kryminalni z Wejherowa tydzień temu 

przed północą zatrzymali mężczyznę podej-
rzanego o podpalenia ciągnika rolniczego. 

Defibrylator się przydał

Strażnicy uratowali
mieszkańca miasta
Strażnicy miejscy, wezwani w nocy na po-
moc, uratowali mężczyznę, który nie dawał 
oznak życia. Pomógł w tym defibrylator.

Około godz. 1.00 w nocy 
właściciel jednego z lokali 
gastronomicznych poinfor-
mował dyżurnego Straży 
Miejskiej, że w lokalu za-
słabł mężczyzna i nie daje 
oznak życia. 

Gdy funkcjonariusze 
przybyli na miejsce, właści-
ciel jako pierwszy podjął już 
reanimację. Potem akcję ra-
tunkową wobec leżącego na 
podłodze mężczyzny prze-
jęli funkcjonariusze Straży 
Miejskiej. Użyli defibrylato-
ra AED, który od niedawna 
jest na wyposażeniu straż-
ników. 

Po kilku minutach akcja 
serca została wznowiona. 

Wezwano też karetkę po-
gotowia, która 59-letniego 
mieszkańca Wejherowa za-
brała do szpitala. 

Wejherowska Straż Miej-
ska ma na wyposażeniu de-
fibrylator od 14 kwietnia i 
po fachowym przeszkoleniu 
przeprowadzonym przez 
ratowników medycznych, 
radnego Tomasza Grotha i 
Bartłomieja Bobkowskiego, 
strażnicy mogą nieść pomoc. 
Jak widać, urządzenie ura-
towało już życie mieszkańca 
Wejherowa. 

Defibrylator służy do 
przywracania prawidłowe-
go rytmu serca w sytuacji  
jego nagłego zatrzymania.   

Jeden z nich zerwał strzał-
kę kierunkową do jednego z 
salonów telefonii komórkowej 
oraz wyrwał kwiaty z gazonu 
ustawionego na deptaku. Na-
stępnie przy cukierni „Pta-
szarnia” wyrwał parasol z 
betonowego stojaka. Idąc da-
lej próbował wyrywać znaki 
drogowe. 

Za szybko w mieście
Niespełna dziewiętnastoletni kierowca dość krótko 

cieszył się prawem jazdy, bo policjanci zatrzymali mu do-
kument za przekroczenie prędkości 50 km/h w terenie za-
budowanym W Bojanie jechał on oplem z prędkością 109 
km/h.  Mężczyzna posiadał prawko ponad rok, a teraz przez 
trzy najbliższe miesiące nie możne wsiąść za kierownicę. 
Został też ukarany mandatem karnym w wysokości 500 zł 
oraz 10 punktami karnymi.

Jazda z przekroczeniem o ponad 50 km/h w terenie 
zabudowanym dozwolonej prędkości jest bardzo nie-
bezpieczna i nieodpowiedzialna. Prędkość dozwoloną w 
terenie zabudowanym ustalono, biorąc pod uwagę bez-
pieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogo-
wego.

Jeżdżą bez uprawnień
Policjanci zatrzymali nietrzeźwego motorowerzystę, 

który był nietrzeźwy, bo miał ponad 2,5 promila alkoholu 
w organizmie. Okazało się też, że nie posiadał uprawnień 
do kierowania. 

Z kolei w Gościcinie zatrzymano do kontroli drogowej 
26-letniego kierowcę opla, który naruszył sądowy zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych. 

Obydwóm kierowcom za kierowanie w stanie nietrzeź-
wości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2, natomiast 
za naruszenie sądowego zakazu grozi kara pozbawienia 
wolności do lat 3.

Szesnastoletni włamywacz 
Kryminalni Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie 

zatrzymali podejrzanego 16-latka z powiatu wejherow-
skiego, który od grudnia 2014 r. do chwili obecnej ukradł 
łącznie 10 rowerów górskich oraz portfel, dwukrotnie wła-
mał się do piwnicy, a 20 razy włamał się do samochodu. 
Podczas włamań kradł elektronarzędzia oraz radia samo-
chodowe oraz CB radia. 

Policjanci podczas przeszukania odzyskali 2 rowery gór-
skie oraz telefon komórkowy. Przesłuchany i usłyszał łącz-
nie 33 zarzuty. Teraz o jego dalszym losie zadecyduje sąd 
rodzinny i nieletnich.

W nocy z 7 na 8 czerwca, około godz. 2 operator ulicznego monito-
ringu zauważył dwóch mężczyzn, idących wejherowskim deptakiem.
Nocni spacerowicze  zaczęli dewastować urządzenia użytku publicz-
nego oraz znaki w pasie drogi. 

Wandale demolowali urządzenia na deptaku

Nocna eskapada

Drugi mężczyzna wyrwany 
parasol próbował zniszczył do 
końca. 

Wysłany na miejsce zda-
rzenia partol zatrzymał 
wandali, a okazali się nimi: 
32-letni mieszkaniec Wejhe-
rowa i 31-letni mieszkaniec 
Puzdrowa  w gm. Sierakowi-
ce. Mężczyźni byli nietrzeźwi. 

Jeśli wartość uszkodzone-
go mienia przekroczy 437,50 
zł (jedna czwarta minimalne-
go wynagrodzenia, ustalana 
na podstawie ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za 
pracę) czyn zakwalifikowany 
zostanie jako przestępstwo.

grozi kara pozbawienia wol-
ności do 5 lat. 

Wobec 23-latka został 
zastosowany środek zapo-
biegawczy w postaci dozoru 
policji.

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
uprzejmie przypomina, że w okresie letnich

wakacji szkolnych od dnia
29 czerwca 2015 roku

wejherowska komunikacja miejska na liniach
nr 1, 2, 3, 4, 7 i 12 kursować będzie zgodnie

z rozkładami jazdy ważnymi w okresie
letnich wakacji szkolnych.

Linie szkolne nr 13 i 14 nie kursują.

Linia nr 1 w dni powszednie - nie dojeżdża 
do Gimnazjum w Bolszewie
- kursy kończą się na pętli Bolszewo Słowackiego. 
Kursy powrotne do Os. Fenikowskiego również 
zaczynają się na pętli Bolszewo - Słowackiego.

Linia nr 5 nie dojeżdża do pętli przy szkole w Orlu.

Linia nr 11 nie wykonuje kursu „szkolnego”,
przyjazd do Kąpina o 7:16, 
odjazd do Prusa-Szkoła o 7:20

Pozostałe linie kursują zgodnie z rozkładami jazdy
ważnymi całorocznie.

Informacje DYSPOZYTOR tel. 58 572 29 33
oraz na stronie www.mzkwejherowo.pl

Informujemy Czytelników, że kolejny „Puls 
Wejherowa ukaże się wyjątkowo za trzy tygo-
dnie, 9 lipca br.

Kolejny Puls 9 lipca
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Mieszkańcy, którzy przy-
byli do dużej sali Filharmonii 
Kaszubskiej, skupili się na po-
mysłach i propozycjach doty-
czących rozwoju Wejherowa. 
Zgłaszali swoje rozwiązania 
związane z bezpieczeństwem, 
infrastrukturą drogową, za-
gospodarowaniem terenów. 
Kilka wystąpień dotyczyło 
propozycji w zakresie spor-
tu. Pojawiło się pytanie doty-
czące utworzenia przystanku 
kolejowego pomiędzy Wejhe-
rowem a Bolszewem, a także 
zwiększenia liczby stojaków 
na rowery w różnych czę-
ściach miasta. 

Mieszkańcy w wypowie-
dziach podkreślali konieczność 
takich rozmów bezpośrednio z 
prezydentem. Spotkanie prze-
biegało w spokojnej, rzeczowej 
atmosferze.

Niestety,  z okazji do roz-
mowy podczas spotkania 
nie skorzystało zbyt wielu 
mieszkańców. Być może wej-
herowianie, informowani na 
bieżąco przez lokalne media 
oraz stronę  internetową i 
biuletyn Urzędu Miasta zna-

Będzie cykl spotkań z mieszkańcami

Wejherowo rozmawia
Prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt wraz ze współpracowni-

kami spotkał się z mieszkańcami Wejherowa. Otwarte dla wszystkich 
spotkanie było okazją do wspólnej i bezpośredniej rozmowy, dotyczą-
cej wszystkich spraw związanych z rozwojem i działalnością miasta. 

ją już plany i przedsięwzięcia 
włodarzy. A może po prostu w 
Wejherowie nie ma obecnie 
ognisk zapalnych i większych 
konfliktów, które zawsze ścią-
gają ludzi na takie spotkania? 

-  Jest to pierwsze z cyklu 
spotkań z mieszkańcami, dla-
tego mam nadzieję, że w na-
stępnych weźmie udział więcej 
wejherowian. Chciałbym, że-
by istniała stała tego typu ko-
munikacja z mieszkańcami 
Wejherowa. Serdecznie za-
praszam do rozmowy - powie-
dział prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. - Spotkania 
mają zachęcić mieszkańców, 
by nie tylko wyrażali swo-
je opinie, ale również współ-
uczestniczyli w działaniach 
na rzecz Wejherowa. Najważ-
niejsze, by mieszkańcy czuli z 
miastem więź i mieli wpływ 
na to, co realizujemy. Ta-
ka forma komunikacji władz 
miasta z mieszkańcami to 
także chęć wysłuchania pro-
blemów wejherowian i pomoc 
w ich rozwiązaniu. Myślę, że 
mieszkańcy się przyzwyczają 
do takich spotkań, zaakceptu-

ją ten rodzaj komunikacji i bę-
dą z niego licznie korzystali . 

W odpowiedzi na wnioski 
i postulaty w czasie ostatnich 
wyborów samorządowych 
prezydent K. Hildebrandt za-
powiedział m.in. częstsze ogól-
nodostępne spotkania i zaczął 
się z tego  wywiązywać.  Spo-
tkania będą odbywać się 
cyklicznie, pod hasłem Wej-
herowo Rozmawia. Natomiast 
spotkania indywidualne pre-
zydenta z mieszkańcami 
odbywają się w każdy ponie-
działek od godz. 15:00. 

Więcej informacji na ten te-
mat można uzyskać na stronie: 
wejheroworozmawia.pl

W spotkaniu uczestniczy-
li także zastępcy prezydenta: 
Beata Rutkiewicz i Piotr Bo-
chiński, przewodniczący Ra-
dy Miasta Bogdan Tokłowicz, 
członek zarządu powiatu wej-
herowskiego Jacek Thiel, ko-
mendant Powiatowy Policji w 
Wejherowie Krzysztof Lawer, 
skarbnik Wejherowa Arka-
diusz Kraszkiewicz i sekretarz 
Wejherowa Bogusław Suwara.

AKTUALNOŚCI

Prezes WKS „Gryf Wejhe-
rowo” Piotr Waga podziękował 
w imieniu zarządu, zawodni-
ków, kibiców i sponsorów klu-
bu władzom Wejherowa za 
dotychczasową pomoc.

- Ostatnie sportowe osią-
gnięcia piłkarzy „Gryfa” 
Wejherowo napawają nas, 
wejherowian dumą. Gratulu-
jemy zawodnikom, trenerom 
i zarządowi wejherowskiego 
klubu awansu do II ligi i cieszy-
my się z sukcesów sportowych 

Jak Prezydent z Prezesem

Wsparcie dla piłkarzy 
w drugiej lidze

Prezes piłkarskiego klubu WKS Gryf Wejherowo Piotr Waga spotkał 
się z prezydentem miasta Krzysztofem Hildebrandtem, a przy okazji 
wzięli udział w wspólnej konferencji prasowej. Prezydent pogratulo-
wał zawodnikom i kibicom wejherowskiego „Gryfa” awansu drużyny 
do II ligi piłki nożnej. 

- powiedział K.Hildebrandt. 
Jak wyjaśnił Krzysztof Hil-

debrandt, choć budżet Wej-
herowa na 2015 rok jest już 
rozdysponowany, miasto bę-
dzie wspierać klub na miarę 
aktualnych możliwości finan-
sowych. 

- W związku z ostatnim 
sukcesem „Gryfa” będziemy 
musieli znaleźć w budżecie 
środki, które przeznaczone bę-
dą zarówno na wsparcie klubu, 
jak i na promocję miasta - wy-

jaśnił Krzysztof Hildebrandt - 
Te pieniądze znajdziemy!

Prezes klubu Gryf Wejhe-
rowo Piotr Waga prosił pre-
zydenta o wsparcie w nowym 
sezonie kwotą 400 tys. złotych.

- Dotychczasowa pomoc fi-
nansowa miasta dla naszego 
klubu, zwłaszcza w ostatnim 
półroczu, na pewno przyczy-
niła się do ostatnich sukcesów 
- powiedział Piotr Waga. – Dla-
tego teraz chcielibyśmy popro-
sić o dalsze wsparcie.

Rekonstrukcyjne widowiska historyczne będzie można zobaczyć na Placu Wejhera oraz 
w Miejskim Parku w dniach 26-28 czerwca. Tam też będą odgrywane historyczne sytuacje 
oraz bitwy. 

Pomysłodawcą pokazów i demonstracji historycznych jest Grupa Rekonstrukcji Historycznych 
Czarnieckiego. Rekonstrukcja obejmie epizody historyczne z czasów najazdu Szwedów na Polską, 
czy tzw. Potopu Szwedzkiego. W trakcie plenerowej imprezy odbędą się także różnorodne atrakcyj-
ne przedsięwzięcia dla widzów jak i samych członków grup rekonstrukcyjnych. 

Organizatorzy zaplanowali turnieje kulinarne z epoki, turniej szabli bojowej i wiele innych po-
kazów. Na terenach przyległych do obozowiska, zorganizowanego w parku, działać będą kramy z 
regionalnymi produktami, a także z rzemiosłem, połączone z prezentacją.

Jak to na Pomorzu zdrajcy 
ze Szwedem próbowali się bratać

Spotkanie prezydenta Wejherowa i jego współpracowników z mieszkańcami miasta 
odbyło się 10 czerwca br. w Filharmonii Kaszubskiej.
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INWESTYCJE

- Prace idą już pełną parą. 
Powstanie 281 miejsc parkin-
gowych, 3 zatoki autobusowe, 
toaleta publiczna, monito-
ring, kompleksowe oświetle-
nie, miejsca handlowe oraz 
zostanie przebudowany chod-
nik. Mamy wstępny plan za-
gospodarowania, ale miejsca 
handlowe mogą się jeszcze 
zmienić, dlatego nie są jeszcze 
rozdysponowane - wyjaśnia 
Beata Rutkiewicz zastępca 
prezydenta Wejherowa. 

Wykonawca rozpoczął bu-
dowę w maju i ma pięć miesięcy 
na ukończenie robót i miesiąc 
na uzyskanie pozwolenia na 
użytkowanie, czyli wszystko 
będzie gotowe w ostatnich 
dniach października.

Budowę parkingu realizu-
je firma SKANSKA. Koszt ca-
łego przedsięwzięcia wyniesie 
blisko 1,7 mln złotych brutto. 
Dużą część środków pochłonę-
ło odwodnienie terenów prze-
znaczonych pod inwestycję. 
Pieniądze pochodzą z budże-
tu miasta. 

Dzięki tej inwestycji w 

Nowy parking  przy cmentarzu

Będzie porządnie i bezpiecznie
Obok cmentarza przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie trwa budowa dużego parkingu. 

Powstanie tam blisko trzysta miejsc postojowych. Teren będzie oświetlony i objęty monitorin-
giem. Ogólnodostępny, bezpłatny parking ma być gotowy przed 1 listopada br.

rejonie cmentarza będzie 
bezpieczniej i wygodniej, a 
parkowanie zostanie wresz-
cie uporządkowane. Jednak 

pomimo nowego parkingu, 
który zdecydowanie poprawi 
warunki dla odwiedzających 
nekropolię, to przy okazji 

świąt - zwłaszcza 1 listopada 
- i tak można się spodziewać 
utrudnień w okolicznym ru-
chu drogowym.

Nowa sala sportowa bę-
dzie miała prawie 450 m kw. 
wraz z zapleczem. Dzięki niej 
powstaną dodatkowe warun-
ki do realizacji programu 
nauczania wychowania fi-
zycznego dla uczniów SP nr 
9, także w oparciu o ogólnoro-
zwojowe treningi karate. 

Nowa sala sportowa bę-
dzie wykorzystywana przez 
uczniów szkoły od rana do 
godz. 17, po czym przejdzie 
w użytkowanie przez kara-
teków. W uroczystości udział 
wzięli przedstawiciele władz 
miasta, dyrektor szkoły, 
działacze Karate Klubu Wej-
herowo oraz reprezentanci 
firmy budowlanej. 

- Karate jest formą spor-
tów, który trenować mo-
gą wszyscy - powiedział na 
uroczystości Mirosław Ell-
wart prezes KK Wejherowo 
i instruktor - Karate uczy 

Dodżo w szkole nr 9

Sala dla uczniów 
i karateków

Jesienią br. na terenie Szkoły Podstawo-
wej nr 9 w Wejherowie zostanie oddane do 
użytku  dodżo (dojo), czyli sala do treningów 
wschodnich sztuk walki, z której korzystać 
będą zawodnicy z Klubu Karate Wejherowo. 
W piątek 12 czerwca na placu budowy pod-
pisano akt erekcyjny oraz wmurowano ka-
mień węgielny.

dyscypliny, koncentracji, i 
kształtuje nasz charakter. 
Osoby trenujące karate ła-
twiej radzą sobie w życiu. 

- Od nowego roku szkolne-
go zamierzamy wprowadzić 
klasę sportową, a dzieci bę-
dą mogły ćwiczyć karate pod 
okiem instruktora. – powie-
działa Olga Tomaszewska 
dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 9. 

Zdaniem przewodniczą-
cego Rady Miasta Bogda-
na Tokłowicza, nowa sala 
sportowa poszerzy ofertę dla 
chętnych do uprawiania róż-
nych dyscyplin sportu, dla 
młodzieży szkolnej i także dla 
mieszkańców Wejherowa. 

Nowy budynek będzie 
bardzo nowoczesny i energo-
oszczędny. Dzięki niemu w 
dobrych warunkach treno-
wać będzie ok. 500 osób i do-
datkowo uczniowie. 

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Rozpoczęła się jedna z naj-
ważniejszych inwestycji dro-
gowych - „Węzeł Zryw”, która 
w pierwszym etapie obejmuje 
budowę kanalizacji deszczo-
wej w ul. Gryfa Pomorskiego. 
Trwa budowa parkingu przy 
ul. Roszczynialskiego (pisze-
my o tym na tej samej stronie) 
oraz układanie nawierzchni z 
płyt drogowych na ulicy Środ-
kowej, Architektów, Poprzecz-
nej  i Wschodniej. Rozpoczęła 
się budowa ul. Chmielewskie-
go oraz Leśnej (zdjęcie obok). 

Władze miasta proszą o 
zachowanie ostrożności w 
miejscu prowadzonych robót 
i przepraszają za utrudnienia.

- Liczymy na wyrozu-
miałość, budujemy dla 
Państwa - apelują wejhe-
rowscy samorządowcy. 

Prace drogowe powodują utrudnienia w ruchu

Mieszkańcy proszeni o wyrozumiałość
W Wejherowie rozpoczęło się kilka ważnych inwestycji, dlatego Urząd Miasta informuje, 

że w kilku miejscach mogą nastąpić utrudnienia w ruchu kołowym i pieszym. 
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INWESTYCJE

- Ten układ drogowy obej-
muje budowę nowej ulicy 
wraz z dwoma rondami na 
odcinku od ulic Sucharskie-
go-Sobieskiego do istniejące-
go skrzyżowania na drodze 
krajowej nr 6 na wysokości 
Powiatowego Urzędu Pracy. 
Nowo wybudowana ulica ma 
przebiegać między ogródkami 
działkowymi, a Osiedlem So-
bieskiego - mówi Beata Rut-
kiewicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. 

- Zaplanowane na ten rok 
„Węzeł Działki” i połączenie 
Lelewela-Nadrzeczna są ele-
mentami budowy Zachodniego 
Połączenia Drogowego Wejhe-
rowa, który będzie stanowił 

Strategiczna inwestycja w Wejherowie

„Węzeł Działki” już w budowie
Rozpoczęła się jedna z najważniejszych, strategicznych inwestycji drogowych, którą realizuje Urząd Miejski w Wej-

herowie. „Węzeł Działki” - bo o nim mowa - to układ drogowy łączący ulice Sucharskiego i Sobieskiego z drogą krajową 
nr 6. Jest on elementem budowy Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa. 

Strategiczny ciąg komunikacyjny - od ul. Strzeleckiej przez las do skrzyżowania 
z ul. Sucharskiego-Sobieskiego, dalej przez Węzeł Działki do skrzyżowania na dro-
dze krajowej nr 6, następnie przez nową ul. Karnowskiego do ul. Przemysłowej i 
dalej do ul. Ofiar Piaśnicy, a potem przez ul. Lelewela i Nadrzeczną do ul. Chopina. 

Rozpoczęta w tym roku budowa „Węzła Działki”, a także połączenia ul. Lelewe-
la z ul. Nadrzeczną rozwiążą szereg problemów komunikacyjnych w Wejherowie. 

Dla poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu opracowana zostanie także kon-
cepcja wybudowania dwóch rond w ul. Ofiar Piaśnicy na skrzyżowaniu z ul. Kar-
nowskiego oraz ulicami Graniczna-Lelewela. 

To nazwa układu drogowego, który obejmuje nową uli-
cę wraz ze dwoma rondami na odcinku od ul. Sucharskie-
go-Sobieskiego do istniejącego skrzyżowania na drodze 
krajowej nr 6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy. 

Nowa ulica ma przebiegać między ogródkami dział-
kowymi, a Osiedlem Sobieskiego. Wybudowana zosta-
nie jezdnia o szerokości 7 m, obustronny chodnik, ścieżka 
rowerowa i rondo, które umożliwi połączenie z ul. Łę-
gowskiego. Parterem w tym zadaniu jest PEWIK, który 
przebuduje sieć kanalizacyjną i wodociągową. Wykonany 
zostanie przejazd kolejowy przez 1 tor - taki sam jak na 
ul. Sucharskiego. Dzięki pełnej automatyzacji oczekiwanie 
na przejazd pociągu nie będzie uciążliwe dla kierowców. 

W planie jest przejazd bezkolizyjny.

ważny ciąg komunikacyjny. 
- wyjaśnia prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hildebrandt. 
- To bardzo przyszłościowa i 
strategiczna inwestycja. Ce-
lem Zachodniego Połączenia 
Drogowego Wejherowa  jest 
istotne usprawnienie ruchu w 
całej zachodniej części miasta. 

Jak mówi prezydent Hilde-
brandt, dzięki ominięciu cen-
trum Wejherowa i rozbudowie 
systemu dróg ruch samocho-
dów będzie dużo płynniejszy i 
mniej uciążliwy. 

Powstanie całego połącze-
nia jest zaplanowane na kil-
ka lat i będzie realizowane 
przez miasto etapami, gdyż to 
ogromne i ambitne zadanie.

Co to jest „Węzeł Działki”?

Zachodnie Połączenie 
Drogowe Wejherowa (patrz mapka)

Połączenie Lelewela-Nadrzeczna
Rozpoczęła się budowa połączenia drogowego ulic Lelewela-Nadrzeczna. Na końcu 

ul. Lelewela, od ul. Okrężnej powstanie nowa ulica do zaprojektowanego ronda u zbie-
gu ulic: Nadrzecznej - Derdowskiego - Krasińskiego. Całość umożliwi połączenie ul. Ofiar 
Piaśnicy z ul. Chopina.

Wybudowana zostanie jezdnia o szerokości 7 m oraz chodnik. Ponadto w ramach tej 
budowy wykonana zostanie ścieżka rowerowa od ul. Niskiej do ul. Okrężnej wzdłuż ul. 
Lelewela. Natomiast na ul. Nadrzecznej, od nowego ronda do skrzyżowania z ul. Chopina, 
powstanie dodatkowy chodniki. 

Inwestycja ma kosztować ok. 1,9 mln złotych. Środki pochodzą z budżetu miasta Wej-
herowo.

Warto dodać, że koszt budowy Węzła Działki wynosi ok. 6,1 mln zł
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POWIAT

O G Ł O S Z E N I E

Kongres Rodzicielstwa Zastępczego

Wyróżnienie dla powiatu 
wejherowskiego i PCPR

Pod hasłem „Dziecko jest 
najważniejsze” odbył się w 
Ministerstwie Gospodarki w 
Warszawie III Kongres Ro-
dzicielstwa Zastępczego zor-
ganizowany przez Koalicję na 
Rzecz Rodzinnej Opieki Za-
stępczej. Ideą Kongresu jest 
promocja rodzinnej opieki 
zastępczej oraz zwiększanie 
świadomości społecznej w za-
kresie opieki nad dzieckiem i 
rodziną.

Wyróżniono w  tym ro-
ku cztery powiaty ziem-
skie: bialski, legionowski, 
turecki i wejherowski oraz 
pięć miast na prawach po-
wiatu: Gdańsk, Gdynię, 
Kielce, Radom i Rybnik. 

Wyróżnienie przyznawane 
za wkład w rozwój rodzinnej 
opieki zastępczej oraz podej-
mowanie wysiłków, aby do-
brze realizować zapisy ustawy 
o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej odebrali  
w Warszawie - Jacek Thiel 

9 czerwca odbył się ogólnopolski Kongres Rodzicielstwa Zastępcze-
go, podczas którego wręczono wyróżnienia dla Organizatorów Ro-
dzinnej Pieczy Zastępczej i Powiatów najbardziej zaangażowanych 
w rozwój pieczy zastępczej. Wśród wyróżnionych znalazł się powiat 
wejherowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie. 

etatowy członek Zarządu Po-
wiatu, Iwona Romanow-
ska, dyrektor Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Wejherowie oraz zastępca dy-
rektora PCPR w Wejherowie 
Małgorzata Bernacka. 

- To wyróżnienie jest dla 
nas sygnałem, że dobrze re-
alizujemy założenia koncepcji 
pieczy zastępczej -  powie-
dział Jacek Thiel. - Ustawa 
o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej ściśle 
określiła zadania, zasady fi-
nansowania oraz rolę samo-
rządów i podległych placówek 
opiekuńczo-wychowawczych. 
Jednak realizując te założe-
nia zawsze staramy się mieć 
na uwadze przede wszystkim 
dobro dzieci.  

Nagrody przyznawane są 
w oparciu o przeprowadzo-
ne we wszystkich powiatach 
ankiety wraz z dołączonymi 
wnioskami, a także dane z 
Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. 
Podczas Kongresu uczest-

nicy spotkania wysłuchali 
także wystąpień prelegentów, 
którzy zwrócili uwagę na 
potrzebę stałości i poczu-
cie bezpieczeństwa dzieci w 
rodzinach zastępczych. Ce-
lem rodzinnej opieki zastęp-
czej powinno być bowiem 
zapewnienie ochrony, opieki 
i warunków do zaspokajania 
podstawowych potrzeb dziec-
ka, w tym m.in. potrzeby po-
czucia bezpieczeństwa, czego 
życzyła wszystkim dzieciom 
Natalia.

W Kongresie uczestniczy-
ło około 400 osób. Koalicja 
na rzecz rodzinnej opieki za-
stępczej to grupa praktyków z 
całej Polski. Ich misją jest re-
alizowanie prawa dziecka do 
wychowania w rodzinie oraz 
promowanie rodzicielstwa za-
stępczego, ponieważ w Polsce 
brakuje kandydatów na rodzi-
ców zastępczych. 

Po raz drugi Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie oraz Stowa-
rzyszenie Rodzicielstwa Za-
stępczego „Nasze Gniazdo” 
zorganizowało Powiatowy Fe-
styn Rodzinny z okazji Dnia 
Rodzicielstwa Zastępcze-
go. Spotkanie było okazją do 

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w PCPR

Rodzinny festyn
Na terenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie 

odbył się festyn rodzinny zorganizowany w ramach obchodów Dnia 
Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to uchwalone zostało przez Sejm w 
2006 r. w celu popularyzacji ruchu rodzicielstwa zastępczego. 

wspólnej zabawy dzieci oraz 
do wyrażenia wdzięczności 
rodzinom zastępczym za ich 
dotychczasową opiekę.

Uczestników festynu powi-
tała dyrektor PCPR w Wej-
herowie Iwona Romanowska. 
Wśród gości byli między in-
nymi senator prof. Edmund 
Wittbrodt, poseł Jerzy 
Budnik, starosta wejherow-
ski Gabriela Lisius, czło-
nek Zarządu Jacek Thiel, 
przewodniczący Rady Powia-
tu Wejherowskiego Ryszard 
Czarnecki.

- To szczególny dzień, w 
którym należy pokłonić się 
wszystkim rodzinom zastęp-
czym, które przyjęły pod swój 
dach dzieci spragnione miło-
ści i rodzinnego ciepła – po-
wiedziała starosta Gabriela 
Lisius. 

Dzieci mogły wziąć udział 
w konkursie kulinarnym i 
plastycznym, obejrzeć poka-
zy karate sportowego oraz 
uczestniczyć w grach i zaba-
wach sprawnościowych.

W tym roku uhonorowa-
no „Drzewkami wdzięczno-
ści” osoby pracujące na rzecz 
drugiego człowieka. Wyróż-
nienia otrzymali - Warsztaty 
Terapii Zajęciowej Caritas 
z Rumi, Zofia Kusterska, 
prowadząca Stowarzysze-
nie Przyjaciół Rodziny i Ewa 
Kwidzińska-Bielska, pro-
wadząca pogotowie rodzinne. 

Ponadto za całokształt 
pracy wyróżniono Specjal-
ny Ośrodek Szkolno-Wy-
chowawczy w Wejherowie, 
profesora Edmunda Witt-
brodta oraz starostę wejhe-
rowskiego Gabrielę Lisius.

Obecnie w Powiecie Wejherowskim mamy 215 rodzin 
zastępczych, w tym 119 rodzin spokrewnionych, 80 ro-
dzin niezawodowych oraz 16 rodzin zastępczych zawo-
dowych, w których przebywa łącznie 339 dzieci.

Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 
która weszła w życie 1 stycznia 2012 r. kładzie szczególny nacisk 
na rodzinne formy pieczy zastępczej, jako te najbardziej przyja-
zne dziecku. Powiat wejherowski wspiera rozwój rodzicielstwa 
zastępczego przyznając co roku odpowiednie środki finansowe 
na ten cel.

Zaproszenie do muzeum
Wejherowo na obrazach
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 

wraz ze Stowarzyszeniem Artystów Plastyków „Pasja” w 
Wejherowie serdecznie zapraszają na wernisaż poplenero-
wy Międzynarodowego Pleneru Malarskiego „Architektu-
ra Wejherowa i okolic”. 

Imprezę zaplanowano na 18 czerwca (dziś) na godz. 18.00 
w siedzibie Muzeum, w budynku przy ul. Zamkowej 2. Wer-
nisaż uświetni występ Roksany Szreder (fortepian) oraz 
Pauliny Strzegowskiej (saksofon). Plener plastyczny odby-
wa się w Białogórz,e a biorą w nim udział artyści z Finlandii, 
Szwecji, Ukrainy i Polski. Wstęp wolny.

Jubileusz artysty
W muzeum odbędzie się również uroczystość 40-lecia 

pracy artystycznej i 85. urodzin Tadeusza Podgórskiego, 
która odbędzie się 20 czerwca o godz.18.00. W programie za-
planowano koncert kaszubskich pieśni o morzu w wykonaniu 
Towarzystwa Śpiewaczego im. J. Trepczyka w Wejherowie 
oraz otwarcie wystawy pt. „Hej, mòrze, mòrze” autorstwa 
Tadeusza Podgórskiego. Ulubionym tematem prac Jubilata 
jest marynistyka, gdyż zawodowo przez wiele lat związany 
był z morzem. Chętnie maluje pejzaże regionu Kaszub a tak-
że zabytkową architekturę Wejherowa i Kaszub. 
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Informacje Starostwa 
Powiatowego 
w Wejherowie

Zarządzeniem Nr 50/2015 
Starosty Wejherowskiego z dnia 

12 maja 2015 r.,
od 1 czerwca 2015 r. ustala się 

następujące godziny 
przyjmowania interesantów 
w Starostwie Powiatowym 

w Wejherowie:

Wydział Komunikacji:
poniedziałek-czwartek 7.00-17.30

piątek 7.00-16.00

Pozostałe wydziały:
poniedziałek-piątek 7.30-15.30

    INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 

21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami 
(tj. Dz.U.2014.518 ze zm.)

 Starosta Wejherowski
        informuje:

że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powia-
towego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 
29.05.2015 r. wywieszono na okres 21 dni 
wykaz nr II/2015, dotyczący nieruchomości 
stanowiących własność Skarbu Państwa, po-
łożonych: w Gminie Choczewo obr. Jackowo 
działka nr 4/6 i obr.  Kierzkowo działka 1/5, 
przeznaczonych do dzierżawy w trybie bez-
przetargowym. Przedmiotem dzierżawy są 
części w/w działek stanowiących plażę. 

POWIAT
Ochrona środowiska to nasz obowiązek

Pieniądze na ekologię
W wejherowskim Starostwie podpisano umowy na finansowanie 

lub dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodar-
ki wodnej. Pieniądze na ten cel pochodzą z wpływów uzyskanych z 
tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i kar pieniężnych pobiera-
nych na podstawie ustawy. 

W uroczystym podpisaniu 
udział wzięli starosta wej-
herowski Gabriela Lisius, 
wicestarosta Witold Rec-
laf oraz przedstawiciele or-
ganizacji i instytucji, które 
otrzymali dofinansowania na 
konkretne zadania.

- Wspólna troska o stan 
środowiska, w którym żyje-
my, jest dzisiaj naszym obo-
wiązkiem - mówiła Gabriela 
Lisius. - Dlatego od wielu lat 
wspieramy tych, którzy dbają 
o środowisko naturalne. Jest 
wiele firm i stowarzyszeń 
na naszym terenie, które na 
pierwszym miejscu stawiają 
na ekologię i chcą, aby środo-
wisko w którym żyjemy było 
czyste.

- Pieniądze, które otrzy-
maliśmy wydamy między 
innymi na doposażenie Spo-
łecznej Straży Rybackiej w 
odzież i niezbędny sprzęt 
– powiedział na spotkaniu 
w Starostwie  Mariusz Ba-
liszewski, prezes Polskie-
go Związku Wędkarskiego, 
Koło nr 80. - Część środków 
przeznaczymy również na 
kontynuację zadań, które re-
alizujemy regularnie już od 
16 lat, czyli sprzątanie wód, 
którymi się opiekujemy. 

Dotacje  otrzymali:

Polski Związek Wędkarstwa - Koło nr 80 Wejherowo Miasto 
na Społeczną Straż Rybacką, ochronę wód, likwidację dzikich 
wysypisk - 7 000 zł.

Wejherowski Klub Sportowy „Gryf” na całoroczne utrzy-
manie terenów zielonych na terenie stadionu - 50 000 zł.

Mała Elektrownia Wodna na ochronę wód płynących rzeki 
Redy, poprzez usuwanie zanieczyszczeń stałych - 2000 zł.

Spółka Wodna „Kniewo” na konserwację i odmulenie ro-
wów, naprawę płotków z kiszki faszynowej oraz wymianę znisz-
czonych przepustów - 10 000 zł.

Administracja Obiektami Towarzystwa Salezjańskiego 
Inspektorii pw. św. Wojciecha na budowę oczyszczalni ścieków 
przy Gimnazjum Salezjańskim w Kniewie - 58 000 zł.

Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom na leczenie, rehabi-
litację oraz opiekę w ośrodku nad dzikimi ptakami i drobnymi 
ssakami - 5000 zł.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej na 
rewitalizację przypałacowego parku etap II - 30 000 zł.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej 
Załogi ORP „Orzeł” na termomodernizację ścian piwnicznych, 
wykonanie studzienek retencyjnych z wykorzystaniem wód do 
podlewania roślinności, wykonanie nawierzchni biologiczne 
czynnej - 95 000 zł.

Powiatowy Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nych w Wejherowie na docieplenie ściany północno-zachod-
niej piwnicy budynku PZPPP - 95 000 zł.

Powiatowy Zespół Szkół Policealnych w Wejherowie na II 
etap termomodernizacji PZSP, polegający na uzupełnieniu do-
cieplenia ścian zewnętrznych sali gimnastycznej i remoncie in-
stalacji c.o. - 95 000 zł.

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskie-
go na wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych koron oraz wycin-
ka krzaków i samosiejek, wykonanie nasadzeń uzupełniających 
i ekspertyz dotyczących stanu drzew w ciągu dróg powiato-
wych - 292 000 zł.
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WYDARZENIA

Wyczarowali oni z warzyw 
i owoców prawdziwe dzieła 
sztuki. Najpierw przez kilka 
godzin cierpliwie rzeźbili w 
burakach, arbuzach, kalare-
pach, rzodkiewkach, a wie-
czorem odbierali dyplomy, 
nagrody, puchary. Wręczali je 
organizatorzy oraz przedsta-
wiciele władz miasta i powia-
tu. Na ceremonię wręczenia 
nagród przybył prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt oraz członek Za-
rządu Powiatu, Jacek Thiel.

Rywalizacja 
Oprócz rywalizacji, której 

przyglądali się zainteresowa-
ni widzowie, odbyło się wiele  
imprez towarzyszących, m.in. 
pokaz carvingu w wykonaniu 
doświadczonych przedstawi-

Arkadiusz Rosiak z Woli Adamowej okazał się najlepszym 
zawodnikiem Carvingowych Mistrzostw Polski Juniorów, 
które odbyły się 13 czerwca w Wejherowie. Drugie miejsce 
zajął Krystian Dolecki z Płocka, a trzecie - Ida Popis z ZSP 
nr 2 w Rumi. Ceremonia wręczania nagród odbyła się w so-
botni wieczór na dziedzińcu klubu OLIMP RESORT & SPA w 
Wejherowie, w którego wnętrzu od rana trwały zmagania 26 
uczestników zawodów z całej Polski.

cieli tej sztuki oraz wiele im-
prez towarzyszących.

Wspólne gotowanie
Odbyło się wspólne go-

towanie z szefami kuchni 
ze Stowarzyszenia Kucha-
rzy Polskich, a były to poka-
zy rzemiosła kucharskiego 
na najwyższym poziomie. 
Mistrz Polski Baristów - 
Marcin Rusnarczyk pre-
zentował sposoby i sekrety 
sztuki parzenia kawy, a mi-
strzowie sztuki barmań-
skiej - Krzysztof Mięsiak 
i Łukasz Kobylański z 
BarCocktail pokazali, jak w 
efektowny sposób zrobić mi-
strzowskie drinki.

Zorganizowano warszta-
ty edukacyjne dla najmłod-
szych - zabawy z owocami i 

Organizatorem Carvingowych Mistrzostw Polski Juniorów jest firma CARVING-ART Pa-
weł Sztenderski, właściciel uznanych marek Carving-Art i Carving-Gniech oraz wejherowski 
klub OLIMP SPA Fitness Bowling Restaurant & Cafe.

Carvingowe Mistrzostwa Polski Juniorów odbyły się dzięki wsparciu wielu sponsorów, 
których loga zamieszczamy poniżej. 

Wśród patronów medialnych znalazł się „Puls Wejherowa”.

Carvingowy Mistrz Polski Juniorów 2015 - Arek Rosiak (w środku) z organizatorami 
zawodów: Pawłem Sztenderskim (z lewej) i Grzegorzem Gniechem. Obaj panowie 
prowadzą w Wejherowie Instytut Carvingu.

warzywami - stowarzyszenia 
Carving Team Poland. 

Muzyka i taniec
Dla uczestników plenero-

wej biesiady przed Olimpem 
zagrały zespoły: Breako-
ut Classic White Room & 
Friends, zatańczyli młodzi 
tancerze z Klubu „Świat tań-
ca” w Wejherowie - mistrzo-
wie świata 2015. Były pokazy 
fitness i zumby, a także po-
kaz tańca z ogniem oraz fa-
jerwerków. 

Wszystkie te atrakcje 
przyciągnęły mieszkańców 
miasta i gości z Polski, któ-
rzy nie tylko oglądali rzeźby 
z owoców i warzyw, ale także 
dobrze się bawili.

Fotorelacja na str. 9

Rywalizacja, pokazy, muzyka, fajerwerki  i wspólna zabawa

Carvingowe Mistrzostwa Polski 
Juniorów w Wejherowie

Na muzycznej scenie odbywały się koncerty.
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Carvingowe Mistrzostwa w obiektywie
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Autor wyjaśnił, że w tomi-
ku znalazło się 36 wierszy i 
11 fraszek w trzech rozdzia-
łach „Z kwiatami w sercu”, „Z 
wiatrem i pod wiatr” i „Z przy-
mrużeniem oka”. Autorem ilu-
stracji jest rysownik i twórca 
komiksów Tomasz Mering. 

Podczas spotkania Hen-
ryk Połchowski mówił o swo-
jej pracy i recytował wybrane 
wiersze. Zapytany, dlaczego 
swoją nową książkę obdarzył 
tytułem wyspy „Galapagos” 
wyjaśnił, że taki tytuł nosi je-
den z jego wierszy poświęcony 
potrzebie walki o zachowanie 
życia na Ziemi w każdej po-
staci. Chodzi m.in. o  ochronę 
ginących gatunków i środo-
wiska naturalnego, a także 
uchronienie naszej planety 
przed groźbą wojny jądrowej. 
Publiczności podobały się naj-
bardziej wiersze satyryczne. 

„Galapagos” Henryka Połchowskiego

Nowy tomik poetycki
W ramach zajęć prowadzonych przez Wandę Kantecką w Wejhe-

rowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbyło się spotkanie z Hen-
rykiem Połchowskim, który zaprezentował najnowszy tomik poetycki 
zatytułowany „Galapagos”. 

Pracujący w Urzędzie Miasta red. Henryk Połchowski jest laure-
atem nagrody „Gryf Literacki 2014” za książkę „Wojenne losy”. Był 
dziennikarzem m.in. Bandery, Echa Wejherowa, Gryfa Wejherow-
skiego i Dziennika Bałtyckiego, a także założycielem Nowin, które 
współtworzy z red. Iwoną Rogacką. Współpracuje z portalem www.
male-trojmiasto.pl i „Pulsem Wejherowa”.

R E K L A M A

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie wraz ze Stowarzy-
szeniem Miłośników Muzyki oraz Parafialnym 
Oddziałem Akcji Katolickiej przy parafii św. An-
ny w Wejherowie serdecznie zapraszają na dru-
gi piknik rodzinny pn. „Kaszubskie siadanie 
na trawie”, połączone z Wejherowską Galą 
Akordeonu. 

Kaszubskie siadanie na trawie

Piknik z muzyką
Impreza odbędzie się w sobotę 27 czerwca w 

godz. 16.00-19.00 na tarasie i w parku przy Mu-
zeum. Podczas pikniku zaprezentowana zosta-
nie muzyka w wykonaniu akordeonistów, m.in. 
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Wej-
herowie. O godz. 18.00 wystąpi Paweł Nowak 
- akordeonowy rekordzista. Chętni będą mogli 
zagrać na akordeonie swój popisowy kawałek. 

Uroczyste zakończenie 
konkursu otworzyła Beni-
ta Grzenkowicz-Ropela 
- kustosz działu etnografii 
w wejherowskim muzeum. 

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie ogłoszono wyniki IX Powiatowo-Miejskiego Konkursu Haftu 
Kaszubskiego organizowanego przez Klub Hafciarski „Tulpa”, działa-
jącym przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Wejherowie.

Pierwsze miejsca w kon-
kursie zajęły: Teresa Dęb-
kowska, Halina Węsierska, 
Wanda Mironkiewicz, Te-
resa Domnik i Ewa Lieder. 

Drugie miejsca przyzna-
no Teresie Albeckiej, Ire-
nie Klaman, Mirosławie 
Dargacz i Zofii Magulskiej. 

Trzecie miejsce zajęły: 
Elżbieta Michalska, Kata-
rzyna Liwtin i Barbara Ja-
edtke-Walaszkowska.

Nagrody, ufundowane przez 
władze miasta i powiatu 
wręczała prezes Klubu „Tul-
pa”, Ludwika Wesserling. 
Przekazała również dyplomy 

uczestniczkom kursu haf-
ciarskiego. Na koniec otwar-
to wystawę przepięknych 
haftów, którą można oglądać 
w salach muzeum.

IX Konkurs Haftu Kaszubskiego 

Piękne hafty w muzeum

Laureatki
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N A S Z  P A R T N E RR E K L A M A

Dojazd na terenie 
Wejherowa - gratis

Maj upłynął nam pod znakiem pierwszej 
pomocy. W dniach od 6 do 28 maja we wszyst-
kich świetlicach na terenie gminy zostały 
przeprowadzone warsztaty udzielania pierw-
szej pomocy dla dzieci, młodzieży, rodziców 
i dziadków. Projekt „Bezpieczny Maluch” 
dał szansę całym rodzinom na skorzystanie 
z warsztatów prowadzonych przez ratowni-
ków medycznych i wolontariuszy Ochotni-
czej Służby Ratowniczej z Lęborka. 

Celem konkursu było promowanie zasad pierwszej po-
mocy poprzez:

•pogłębianie  wiedzy na temat współczesnych zagro-
żeń życia i zdrowia oraz sposobów udzielania pomocy 
poszkodowanym

•prezentacja udzielania pomocy kwalifikowanej przez 
ratowników medycznych

Cel sformułowany w taki sposób był odpowiedzią na 
potrzeby, które niejednokrotnie zgłaszali nam mieszkań-
cy gminy.

Wartością dodaną okazała się różnorodność warszta-
tów. Różnorodność nie tylko ze względu na poruszane 
tematy, ale przede wszystkim na grupy objęte warszta-
tami. Warsztaty skierowaliśmy bowiem do osób nie ma-
jących wykształcenia medycznego, do osób niezależnie 
od wieku i wykonywanego zawodu.  Okazało się, że stwo-
rzyło to prawdziwie rodzinną atmosferę, pełną tolerancji 
i akceptacji. Nie ważne było czy umiesz przeprowadzić 
akcję ratowniczą, czy rozróżniasz oparzenie II stopnia i 
czy znasz skład apteczki pierwszej pomocy. Ważne było, 
żeby jak najwięcej się dowiedzieć i nauczyć.

To właśnie ta sprzyjająca atmosfera kursu pozwalała 
oswoić się z sytuacją wymagającą szybkiej i właściwej 
pomocy oraz dała możliwość nauczenia się właściwego 
postępowania z osobą wymagającą pomocy przedmedycz-
nej. Program kursu obejmował zagadnienia dotyczące 
wypadku komunikacyjnego, resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej, złamań i urazów, ran i ich zaopatrywania, 
urazów kręgosłupa, wyziębienia, przegrzania i nagłych    
zachorowań (udaru, zawału, padaczki itp.)

Schematy zawarte w programie odpowiadały obowią-
zującym normom Europejskiej, a tym samym i Polskiej 
Rady Resuscytacji. 

Szacuje się, że w ciągu całej imprezy udział wzięło ok. 
260 osób, w tym dorośli,  młodzież gimnazjalna i dzieci 
oraz ratownicy medyczni, a także przedstawiciele władz 
lokalnych.

Organizatorom impre-
zy (Stowarzyszenie Świetli-
ca Integracyjna „Skrzydło 
Anioła”), pomagali liczni 
sponsorzy, wolontariusze 
oraz  KTS-K i GOSRiT Luzi-
no. Oprócz zawodów dbył się 
też tradycyjny Charytatyw-
ny Biegi i Marsz Skrzydła 
Anioła. W tym biegu uczest-
niczyło ok. 100 zawodników.

Marsz Skrzydła Anioła i inne konkurencje

Paraolimpiada w Luzinie
143 niepełnospraw-

nych sportowców 
zmagało  się w VII Ka-
szubskiej Paraolim-
piadzie w Luzinie. 

Głównym sponsorem warsztatów był Operator Gazocią-
gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA.

Gmina Łęczyce

Warsztaty rodzinne 
„Bezpieczny Maluch” Spotkanie integracyjne w Parku A. Majkowskiego w Wejherowie było okazją do edukacji 

i zabawy.   Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Przystanek”  i Środowiskowy Dom Samopomocy z Wejherowa w ramach projektu Gra Miej-
ska „Śladami Abecadła Kaszubskiego”, połączonego z odchodami Dnia Godności Osób Niepeł-
nosprawnych, przy wsparciu funduszy Gminy Miasta Wejherowo. 

Udział w grze, w której 
uczestniczyło 10 drużyn 
(m.in. z Gdańska, Gdy-
ni, Pucka, Wejherowa) 
umożliwił osobom niepeł-
nosprawnym zdobycie no-
wych umiejętności w sferze 
poznawczej, intelektualnej 
i społecznej. 

Poza emocjami, związa-
nymi z grą (m.in. ciekawe 
rozwiązywanie zagadek), 
w parku zorganizowano  
konkurs plastyczny, grill i 
zabawy prowadzone przez 
wolontariuszy SPON Przy-
stanek. Wszyscy czuli się 
tam bardzo dobrze.

Gra miejska „Śladami Abecadła Kaszubskiego”

Integracja, edukacja i zabawa
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- To był najfajniejszy ty-
dzień w moim życiu - tak 
mówili uczestnicy spotka-
nia w Wejherowie, gdzie po 
raz drugi odbyła międzyna-
rodowa wymiana młodzieży. 
Zorganizowano ją w ramach 
współpracy Wejherowskiego 
Centrum Kultury z dwoma 
duńskimi partnerami, orga-
nizacją ARTTRAIN (Kopen-
haga) oraz domem kultury 
CultHus (Nykøbing Falster). 
Poza silną grupą z Wejhero-
wa, gościło w Polsce ponad 40 
młodych osób, w wieku 13-16 
lat, z Litwy, Łotwy, Danii i 
Szwecji. W tym samym czasie 
odbywały się dwie podobne 
wymiany, na Łotwie (Liepaja) 
oraz w Danii (Stubbekøbing). 

W czasie wymiany przez 

Młodość musi się wyszaleć… artystycznie

Międzynarodowa wymiana młodzieży
W Wejherowie odbyło się artystyczne spotkanie młodych ludzi z 

różnych krajów nadbałtyckich, a w tle był taniec, teatr, cyrk i śpiew.

dwa i pół dnia odbywały się 
warsztaty: taneczne (instruk-
tor Charles Sterling z Wielkiej 
Brytanii), teatralne (Karol 
Formela z Wejherowskiego 
Centrum Kultury) oraz cyr-
kowe (Milan Manić z Serbii). 
Młodzież poznawała tajniki 
tych dziedzin sztuki i praco-
wała nad prezentacją podsu-
mowującą warsztaty. Mottem 
wymiany została piosenka 
Shine, it is time („Lśnij, już 
czas”), napisana przez Lide-

ra wymiany Richardta Nie-
lsena z Danii i zaśpiewana 
na zakończenie prezentacji. 
Wszystkie grupy zabłysnęły w 
czasie występu, który można 
było podziwiać w gościnnych 
progach wejherowskich szkół, 
w ZSP nr 3 oraz w ZS nr 3. 

Oprócz udziału w inten-
sywnych warsztatach arty-
stycznych młodzież mogła 
zobaczyć różne atrakcje Wej-
herowa, odwiedziła także 
Gdańsk i Sopot.

Współpraca z Duńczykami zaczęła się w 2011 r. od zapraszania 
grup młodzieży z Wejherowa (i okolicy) do Danii. Głównym celem 
międzynarodowych wymian młodzieży proponowanych przez duń-
skich partnerów jest rozwijanie współpracy między różnymi częścia-
mi Europy i pokazanie, że młodych ludzi z różnych krajów więcej 
łączy niż dzieli. Tym razem wymiana odbywała się w ramach projek-
tu „Wymiany dla Wszystkich” finansowanego z Programu Erasmus+. 

Zwiedzili miasteczko Pop-
pi, poświęcając najwięcej 
uwagi znajdującemu się tam 
zamkowi. Uczniowie uczest-
niczyli też w warsztatach te-
atralnych w szkole i innych 
wycieczkach, m.in. do wspa-
niałej renesansowej Floren-

cji. Licealiści dotarli do La 
Verny, gdzie przez kilka lat 
żył św. Franciszek. 

- Wymiana ta była nie-
zwykłym doświadczeniem. 
Poznaliśmy cudownych lu-
dzi oraz kulturę włoską - 
mówi Monika Westphal, 

opiekunka i współorganiza-
torka. - Każdego dnia pró-
bowaliśmy coraz to lepszego 
jedzenia oraz zwiedzaliśmy 
przepiękne miejsca. Tydzień 
ten zostanie w pamięci na ca-
łe życie.

Uczniowie LO nr 1 w Wejherowie oraz uczniowie liceum w Poppi 
wzięli udział w polsko-włoskiej wymianie uczniowskiej. Dzięki temu 
wejherowscy licealiści wybrali się do Włoch.

Bliskie spotkania z włoską kulturą

Licealiści w Poppi

Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie 

Uczniowie SP 11 najlepsi
Odbyła się dziesiąta edycja „Konkurs wiedzy o bezpieczeństwie dla 

dzieci klas pierwszych szkół podstawowych” pod patronatem Powia-
towej Komendy Policji w Wejherowie.

Organizatorem konkursu, 
jak co roku, była Społeczna 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. 
Janusza Korczaka w Wejhe-
rowie. Jego założeniami było 
propagowanie wśród uczniów 
przepisów bezpiecznego po-
ruszania się po drogach, 
szczególnie wśród dzieci roz-

poczynających naukę szkolną 
oraz uwrażliwianie na zacho-
wanie się uczniów w miej-
scach i sytuacjach szczególnie 
niebezpiecznych. Uczniowie 
rozpoznawali znaki drogowe, 
rozwiązywali łamigłówki, za-
gadki i krzyżówki dotyczące 
bezpieczeństwa. 

Pierwszaki walczyły dziel-
nie, a różnice punktowe 
między trzyosobowymi dru-
żynami były niewielkie. Na 
najwyższym podium stanęła 
ekipa Szkoły Podstawowej nr 
11 , tuż za nią Szkoła Podsta-
wowa nr 8. Trzecie miejsce 
wywalczyła SP nr 6.         A.G.
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Turniej należy do najważ-
niejszych tego typu imprez 
bokserskich w Polsce. Jako 
pierwszy w ringu wystąpił 
młodzik, Bartosz Tomczak, 
który jednogłośnie wygrał 
swój pojedynek z repre-
zentantem „Róży” Karlino. 
Konrad Kaczmarkiewicz 
zmierzył się z zawodnikiem 
„Korony” Wałcz. 

Obaj zawodnicy dosko-
nale się znają, ponieważ już 
kilka razy rywalizowali ze 

Podopieczne trenera Syl-
westra Piątka po raz kolej-
ny pokazały, że mimo małej 
ilości punktów, zdobytych w 
tym sezonie, są w stanie po-
walczyć z każdym przeciwni-
kiem. Nie inaczej było w tym 
meczu, obfitującym w sze-
reg sytuacji pod obydwiema 
bramkami. Mecz zakończył 

Natomiast w Mistrzo-
stwach powiatu w piłce noż-
nej chłopców Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 
im. Jakuba Wejhera zajął 
drugą lokatę, ustępując tyl-
ko ZSO II Kwidzyn. Odrębną 
klasyfikację sportową szkół, 
tylko z powiatu wejherow-

Piłka nożna kobiet

Bramek nie było
Zawodniczki II-ligowego GOSRiT Luzino podejmowały na własnym stadionie 

4 drużynę ligowej tabeli, Olimp Gościno. 

się bezbramkowym wyni-
kiem. 

Po meczu trener S. Piątek 
powiedział: - Byliśmy świad-
kami bardzo emocjonujące-
go i wyrównanego meczu, w 
którym każda drużyna dąży-
ła do zwycięstwa. Dziękuję 
moim zawodniczkom za ten 
mecz jak i za cały sezon. 

Skład KTS-K GOSRiT 
Luzino: Julia Damps – Kin-
ga Damps, Anna Miszka, 
Maria Lińska, Kaja Klam-
rowska, Magda Lińska, We-
ronika Kalbarczyk (Płotek, 
Mutke), Klaudia Pietkun 
(Pielowska), Paulina Brze-
ska, Luiza Kass, Joanna Ko-
życzkowska.

Pierwsze miejsce w powiecie, 
drugie w województwie

Sukces „samochodówki”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera zajął drugie miej-

sce w rywalizacji sportowej szkół ponadgimnazjalnych województwa pomorskie-
go w roku szkolnym 2014/2015, organizowanej przez Szkolny Związek Sportowy 
w Gdańsku. Uczennice i uczniowie drugie miejsce zajęli wśród 235 szkół ponad-
gimnazjalnych naszego województwa, walcząc w 14 konkurencjach sportowych. 

skiego prowadzi Powiatowy 
Zespół Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych w Wej-
herowie. 

Po raz pierwszy od 2006 
roku (wprowadzono wtedy 
wspólną klasyfikację chłop-
ców i dziewczyn) sportowcy 
Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 4 zajęli pierwsze 
miejsce, wyprzedzając ZSO I 
Rumia oraz ZSP nr 2 Wej-
herowo.  

Nagrodą główną za zwy-
cięstwo w rywalizacji na 
szczeblu powiatowym jest 
sprzęt sportowy o znacznej 
wartości. 

Boks 

Puchar Ziem 
Nadbałtyckich

Dwóch pięściarzy WKB „Gryf” Wejhero-
wo zajęło pierwsze miejsce w Pucharze Ziem 
Nadbałtyckich, który odbył się w Szczecinie.

sobą na ringu. Konrad zno-
wu okazał się zdecydowanie 
lepszy, wygrywając swoją 
walkę jednogłośnie. 

Występy pięściarzy z 
Wejherowa nie tylko cieszą 
szkoleniowców, ale także 
dobrze rokują na przyszłość 
- zwłaszcza jeśli chodzi o lip-
cowe Mistrzostwa Polski Ka-
detów. Weźmie w nich udział 
wspomniany Konrad Kacz-
markiewicz oraz starszy z 
braci Tomczaków - Jakub.

Gola dla luzinian, po poda-
niu najlepszego w zespole Ja-
kuba Tobiaskiego, w 65 min. 
zdobył Szymon Zając.

20 czerwca o godz. 17.00 do 
Luzina przyjeżdża MKS Wła-
dysławowo.  

Skład: Pranga - Bank, Pliń-
ski, Białobrodzki, Dąbrowski 
- Tobiaski, Wicon, D. Mienik 
(Timo Tayo), A. Mienik (Misz-
ka) - Rutkowski, Zając.

Piłka nożna 

Remis
W meczu 33 kolej-

ki spotkań IV ligi  Wi-
kęd/GOSRiT Luzino 
zremisował w Staro-
gardzie Gdańskim z 
trzecią drużyną ligo-
wej tabeli, miejsco-
wym KP, 1:1.

 Najlepsi w poszczególnych 
dyscyplinach:
Boccia: 
1. Andrzej Bułakowski 
2. Piotr Pranschke 
3. Anna Konik 
4. Leszek Lenda 
5. Maria Gieryk-Wolska 
Tenis Stołowy: 
1. Chrystian Przybylski 
2. Alicja Eigner 
3. Gabriela Andrzejewska 
4. Adam Andrzejewski 
5. Dominik Andrzejewski 
Szachy: 
1. Jerzy Gajewski 
2. Maria Gieryk-Wolska 
3. Zdzisław Szczodrowski 
4. Andrzej Bułakowski 
5. Leszek Lenda 

Sport niepełnosprawnych

Zawody w Jastrzębiej Górze
W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WITA w Jastrzębiej Górze zakończyły się 

Powiatowe Zawody Sportowe Osób Niepełnosprawnych w Boccia, Tenisie Stołowym i 
Szachach o Puchar Dyrektora PCPR.
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OGŁOSZENIA DROBNE
OGŁOSZENIA

REKLAMY
I

OGŁOSZENIA

W  PULSIE 
WEJHEROWA

606  101 502

redakcja@pulswejherowa.pl

O G Ł O S Z E N I E

PRYWATNE  OGŁOSZENIA  ZAMIESZCZAMY  BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na:  

redakcja@pulswejherowa.pl   
  lub sms-em  na numer tel.:   606 101 502

Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki obok wejścia 
do biura ARTEX  w Wejherowie, przy ul. Polnej 3/41

Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych wydaniach gazety. 
Zbyt długie ogłoszenia skracamy.

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, integracji z 

nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

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. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców 
zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

NIERUCHOMOŚCI

Zamienię mieszkanie 2-po-
kojowe 50 m2 na mniejsze, w 
Wejherowie lub okolicach. 

Tel. 784 808 700.
 * * *
Sprzedam działkę ogrodni-

czą z domkiem murowanym na 
ul. Sucharskiego, 540 m kw. Ce-
na 28 tys. zł. Tel. 798 161 911

 * * *
Kupię mieszkanie dwupoko-

jowe na Os. Tysiąclecia lub Os. 
Harcerskim, najchętniej na par-
terze. Tel. 531 661 915

 * * *
Sprzedam działkę z dom-

kiem murowanym , kominek, 
altana, grill – ROD Sucharskiego 
w Wejherowie. Tel. 500 028 260

 * * *
Sprzedam murowany do-

mek na działce ogrodniczej 468 
m kw., piętrowy, stan zamknię-
ty, ocieplony. Cena 45 tys. zł. (do 
uzgodnienia). 

Tel. 516 311 161

SPRZEDAM

Dwa rowery - kolarzówkę za 
120 zł i rower młodzieżowy za 
150 zł. Tel. 58 678 35 34

 * * *

Łóżko 140/200 cm, materac, 
skrzynia na pościel. Natural-
ne drewno. Stan idealny. Ce-
na 1200 zł. Gratis prześcieradło 
ochronne. Tel. 798 020 532

 * * *
Sprzedam b. dużą ilość ubra-

nek dla dziewczynki na 3/4 lat-
ka. Stan bdb. Cena 80 zł, oraz 
łóżeczko dla lalek - 30 zł. 

Tel. 798 020 532
 * * *
Namiot 3-osobowy, cena 

200 zł, śpiwór cena 60 zł, kari-
maty 2 szt. cena 50 zł. Stan bdb. 

Tel. 798 020 532
 * * *
Zmywarkę Whirpool 60 cm, 

model ADP 7442 A+PC 6 IX, 
wolnostojącą. Używana spora-
dycznie, na gwarancji. Odbiór 
w centrum Wejherowa. 

Tel. 503 300 245
 * * *
Rower górski 20 cali, mało 

używany. Cena 200 zł. 
Tel. 695 230 080
 * * *
Atrakcyjny księgozbiór z lat 

1945-1970. Gdynia. 
Tel. 58/624 35 66
 * * *
Monitor ACER 20 cali, płaski 

ekran. Cena 70 zł. 
Tel. 501 555 278

Sprzedam tanio białą suknię 
ślubną + welon, rozm. 40. 

Tel. 501 555 278.
 * * *
Odkurzacz czyszczący na su-

cho i mokro, nowy. Cena 400 zł. 
Tel. 58-778 17 35
 * * *
Sprzedam suknię ślubną 

dwuczęściową. 
Tel. 608 400 534
 * * *
Sprzedam rower górski 26 

cal, mało używany. Cena 200 zł. 
Tel. 695 230 080

PRACA

Zatrudnię pracowników za-
rejestrowanych w Urzędzie Pra-
cy, Pralnia Wejherowo.

Tel. 58/677-27-36 
po godz. 16.00

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
      Czwartek   14.00-15.00

   
Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

O G Ł O S Z E N I E

www.pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA I OGŁOSZENIA

O G Ł O S Z E N I E

Zainteresowanych nabyciem mieszkań 
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania 

naszej  strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl , 

na której przedstawiane będą aktualne 
informacje  o planowanej budowie kolejnych 

                         budynków mieszkalnych. 
    

                          
                          Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa  

        Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy klientom, 
którzy kupili mieszkania 

w budynku przy ul. Parkowej 2A 
w Wejherowie.

Szósty „Piknik z Tyta-
nami” był okazją do zaba-
wy oraz do podsumowaniem 
rozgrywek młodzieżowych i 
dziecięcych  a także podzię-
kowania dla sponsorów i 
wspierających samorządów.

Nie zabrakło gier, zabaw, 
konkursów z nagrodami 
oraz pokazów ratownictwa 
i strażackich. Organizatorzy 
zapewnili potrawy z grilla, 
kawę, ciastka, popcorn, wa-
tę cukrową. 

W pikniku uczestniczyły 
całe rodziny.

Drużyny ze szkoły w Orlu i ze szkoły nr 11 w Wejherowie zwyciężyły w amatorskiej 
lidze chłopców w piłkę ręczną. Zawodnicy otrzymali puchary i dyplomy.

Więcej zdjęć na: 
facebook.com/PulsWejherowa


