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Ukazuje się od 2011 roku

Już za kilka dni, dokładnie 
9 maja, w Wejherowie zostanie 
urochomiona nowa trasa auto-
busowa. Linia nr 6 połączy ulicę 
Przemysłową ze szpitalem oraz z 
dzielnicą Śmiechowo.                    

                                        Str. 5

W Zakładzie Usług Komunal-
nych Sp. z o.o. w Wejherowie 
uruchomiono nowe biuro Punk-
tu Selektywnej Zbiórki Odpa-
dów Komunalnych. 

Spółka zyskała też nowy sprzęt 
oraz nowe logo.                                Str. 5

Umowa na budowę 
Węzła Zryw podpisana

Linia nr 6 Nowe biuro PSZOK

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
podpisał umowę z szefami 
dwóch przedsiębiorstw, 
wyłonionych w drodze 
przetargu na realizację 
robót budowlanych. Prace 
budowlane w Śmiechowie 
wykonają: Konsorcjum 
Kruszywo sp. z o.o. i Bitu-
minium sp. z o.o. 

Umowy podpisano w ra-
tuszu, gdzie odbyła się też 
konferencja prasowa.

                              Str. 3

Lada dzień roz-
pocznie się kolejny 
etap budowy Węzła 
Zryw. Inwestycja 
wchodzi w decydu-
jącą fazę realizacji.

Strażackie 
święto

Z okazji przypadającego 4 maja dnia Św. Floriana, patro-
na strażaków, rozmawiamy z komendantem powiatowym 
PSP, mł. bryg. Andrzejem Papke.                                         Str. 7

Maturzyści
wystartowali

W całej Polsce, m.in. w wejherowskich szkołach po-
nadgimnazjalnych 4 maja rozpoczęła się matura. 
Maturzyści wystartowali do długiego maratonu egzami-
nacyjnego, rozpoczynając go wczoraj pisemnym egza-
minem z języka polskiego. Dzisiaj zdają język angielski, 
jutro matematykę, a potem kolejne wybrane przedmio-
ty. Życzymy maturzystom powodzenia i wytrwałości! 

Powiat Wejherowski otrzyma prawie 27 mln zł na 
wsparcie szkolnictwa zawodowego, m.in. na rozbudo-
wę szkół ponadgimnazjalnych, wyposażenie pracow-
ni zawodowych oraz tworzenie nowych kierunków 
kształcenia. Gruntowne zmiany przejdzie sześć szkół 
w powiecie wejherowskim.

                                                                           Str. 4

27 milionów 
na szkoły
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KONDOLENCJE I KOMUNIKATY

M I E C Z Y S Ł A W A   P O T R Y K U S A
Współwłaściciela Przedsiębiorstwa Wodno-Melioracyjnego

„WODMEL”

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają 

          Krzysztof Hildebrandt
      Prezydent Miasta Wejherowa
	 	 	 	 	 	 wraz	ze	współpracownikami
	 	 	 	 	 	 			oraz	Bogdan	Tokłowicz	
	 	 	 	 	 Przewodniczący	Rady	Miasta	Wejherowa

K O N D O L E N C J E 

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

Ks. Arcybiskupa 
dr. Tadeusza Gocłowskiego

 Metropolity Gdańskiego w latach 1992 – 2008,
Honorowego Obywatela Miasta Wejherowa

Wielkiego Człowieka Kościoła, który był znaczącą Postacią Polski na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci. 
Dla nas wejherowian śmierć Księdza Arcybiskupa jest tym bardziej dotkliwa, że był jednym z nas - wej-
herowianinem z nadania i wielkim przyjacielem Grodu Wejhera, osobą żywo uczestniczącą w życiu religij-
nym i społeczno - kulturalnym miasta. Za szczególne zasługi dla Wejherowa odznaczony został Statuetką 
Jakuba Wejhera. 

Ksiądz Arcybiskup Tadeusz Gocłowski był Wielkim Człowiekiem obdarzającym mieszkańców Wejherowa 
swoją charyzmą, dobrem, mądrością i miłością, był niezłomnym orędownikiem Koronacji Cudownego Obra-
zu Matki Bożej Wejherowskiej, współinicjatorem  wyniesienia wejherowskiej Fary do godności Kolegiaty, 
żywo zaangażowanym w renowację Kalwarii Wejherowskiej. 

Odszedł człowiek wielkiego formatu, wielkiej mądrości, taktu i wielkiej wiedzy. 
Kościół i Wejherowo poniosło niepowetowaną stratę. Wdzięczni Księdzu Arcybiskupowi za ojcowską 

opiekę i pasterską troskę nad Wejherowem – Duchową Stolicą Kaszub, oddajemy hołd gorącą modlitwą, 
by towarzyszyła Mu do Domu Ojca. 

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają 

                              
                Krzysztof Hildebrandt
                      Prezydent Miasta Wejherowa
	 	 	 	 	 	 	 	 	 						wraz	z	Pracownikami
                oraz
	 	 	 	 	 	 	 	 	 						Bogdan	Tokłowicz
	 	 	 	 	 	 	 	 		Przewodniczący	Rady	Miasta	Wejherowa

Pani Bożenie Haase
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

O J C A

składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz	ze	współpracownikami

W Wejherowie i w Luzinie pojawi się specjalistyczny mam-
mobus, aby panie mogły bezpłatnie zbadać  swoje piersi, w 
ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania 
Raka Piersi. Mammobus będzie w Wejherowie 8 i 9 maja 
przy Centrum Handlowym „Kaszuby”, a w Luzinie 9 
maja przy Hali Widowiskowo-Sportowej. 

Rejestracja i szczegóły pod nr tel. 58 666 2 444 lub na 
http://www.mammo.pl/formularz

Bezpłatne badania

Z głębokim żalem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

abp. Tadeusza Gocłowskiego
niestrudzonego obrońca „Solidarności”, 
duszpasterza młodzieży i ludzi pracy, 
człowieka otwartego i sprawiedliwego,

założyciela Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 

Dziękujemy i żegnamy Księże Arcybiskupie,
spoczywaj w pokoju.

 
       
		Przewodniczący	Rady																																					Starosta	Wejherowski
Powiatu	Wejherowskiego																																						Gabriela	Lisius
			Ryszard	Czarnecki																																					wraz	z	Zarządem	Powiatu
				wraz	z	Radnymi																																											i	współpracownikami

W dniach 15-17.05 2016 r. odbędzie się 

OGÓLNOPOLSKA 
PIELGRZYMKA KUPIECKA 
do Sanktuarium Maryjnego w Częstochowie. 

Zostanie ona połączona z dwudniowym 
pobytem w Zakopanem. 

 Szczegółowe informacje w biurze Zrzeszenia 
       w Wejherowie, przy ul. Kaszubskiej 12, 
            tel. 58 672 10 27,  603 750 442
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AKTUALNOŚCI

Węzeł Zryw to bezko-
lizyjne skrzyżowanie z 
drogą krajową nr 6. O te-
gorocznym etapie inwe-
stycji piszemy powyżej. 

W kolejnych latach 
zbudowane zostaną tu-
nele pod drogą krajową 
nr 6 oraz pod torami kole-
jowymi, wraz z dojazdem 
do ul. Sikorskiego po po-
łudniowej stronie miasta. 

Wybudowana zosta-
nie także ul. Gryfa Po-
morskiego na odcinku 
od ronda na ul. Necla do 
ul. Orzeszkowej.  

W ten sposób w cią-
gu kilku lat powstanie 
bezkolizyjne połącze-
nie północ-południe we 
wschodniej części Wej-
herowa wraz z układem 
drogowym na Śmiecho-
wie. 

Kosztem kilkudzie-
sięciu milionów złotych 
powstanie 5,8 km dróg, 
cztery ronda i dwa pod-
ziemne tunele.

Rozpocznie się strate-
giczna inwestycja drogowa 
i zarazem realizacja naj-
większego projektu drogo-
wego w skali miasta. Węzeł 
Zryw pozwoli rozwiązać 
problemy komunikacyjne 
we wschodniej części Wej-
herowa.

Węzeł Zryw - kolejny etap strategicznej inwestycji

Rusza wielka przebudowa
Lada dzień rozpocznie się kolejny etap 

budowy Węzła Zryw. Inwestycja wchodzi 
w decydującą fazę realizacji. Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt pod-
pisał umowę z szefami firm, wyłonionych 
w drodze przetargu na wykonanie robót 
budowlanych. Prace budowlane w Śmie-
chowie wykonają: Konsorcjum Kruszy-
wo sp. z o.o. i Bituminium sp. z o.o.

Pierwszy drogowy etap 
inwestycji, czyli prace w 
rejonie ul. Patoka, będzie 
bardzo kosztowny. Pochło-
nie ponad 18 mln zł. Część 
kosztów pokryje PEWiK, 
który wyłoży 2,5 mln zło-
tych w ramach partycy-
pacji kosztów inwestycji. 
Ponadto inwestycja otrzy-
mała dofinansowanie w ra-
mach Programu Rozwoju 
Gminnej i Powiatowej In-
frastruktury drogowej na 
lata 2016-2019. 

Ten etap robót zakończy 
się z końcem bieżącego ro-
ku. W pierwszym półroczu 
2018 roku ma się zakończyć 
cała inwestycja.

- Roboty drogowe i bu-
dowlane, z uwagi na swoją 
wielkość podzielone zostały 
na etapy. Najtrudniejszym 
i najbardziej kosztownym 
zadaniem będzie budowa 
bezkolizyjnego skrzyżo-
wania z drogą krajową nr 

6 poprzez budowę tunelu 
pod „szóstką” oraz wiaduk-
tu pod torami kolejowymi 
wraz z rondem w ul. Sikor-
skiego - wyjaśnił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt 
na niedawnej konferencji w 
ratuszu.

Przygotowana jest tak-
że dokumentacja projekto-
wa na budowę ul. Necla i 
ul. Gryfa Pomorskiego. Po-
wstanie bezkolizyjne połą-
czenie północ-południe we 

Z okazji podpisania umowy na prace budowlane, w ratuszu odbyła się konferencja.

W pierwszym odcinku dy-
rektor biblioteki Danuta 
Balcerowicz nominowała 
do czytelniczego wyzwania 
prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta oraz Karolinę 
Szczepańską, która zapropo-
nowała ten rodzaj akcji. 

Podsumowaniem projektu 
będzie Parada Postaci Bajko-

Ruszył projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej - Wejherowo Czyta Dzie-
ciom, w który włączył się prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt. Projekt, 
dotyczący książek dla dzieci, składa się z akcji nominacji do czytania. 

Projekt Miejskiej Biblioteki Publicznej

Wejherowo czyta dzieciom

wych, organizowana tradycyj-
nie przez miejską bibliotekę z 
okazji Ogólnopolskiego Tygo-
dnia Czytania Dzieciom. 30 
maja barwny korowód literac-
ki wyruszy ulicami Wejhero-
wa. Odwiedzi wejherowskie 
przedszkola, czytając frag-
menty książek dla dzieci w 
ramach przygotowanego spe-

cjalnie na tę okazję scenariu-
sza. W tym roku do korowodu 
literackiego może włączyć się 
każdy chętny. Zapraszamy 
młodszych i starszych czytel-
ników do wspólnej zabawy! 

Na stronie: biblioteka.
wejherowo.pl można śledzić 
wyzwania projektu. 

Na tej stronie MBP można 

też zapoznać się z informa-
cjami na temat rozpoczyna-
jącego sie 9 maja Tygodnia 
Bibliotek.

wschodniej części Wejhero-
wa wraz z układem drogo-
wym na Śmiechowie.

Teraz rozpocznie się bu-
dowa ronda w ulicach Nec-
la i Gryfa Pomorskiego oraz 
budowa ulicy Patoka do 
ronda w ul. Stefczyka. 

W kolejnych latach po 
północnej stronie powstanie 
następne rondo i łącznice do 
krajowej „szóstki” oraz dro-
ga do ul. Jaśminowej.

Pierwszy etap inwestycji 

„Węzła Zryw” rozpoczął się 
w 2015 r.  Była to budowa 
kanalizacji deszczowej w ul. 
Gryfa Pomorskiego, na któ-
re miasto uzyskało dofinan-
sowanie w wysokości ok. 70 
proc. z programu „Ochrona 
wód Zatoki Gdańskiej - bu-
dowa i modernizacja sys-
temu odprowadzania wód 
opadowych w Gdyni oraz 
Małym Trójmieście Ka-
szubskim”.                    

                                   AK.

Ronda 
i tunele

W programie wizyty w 
eketrocieplowni zaplano-
wano prezentację pro-
jektu multimedialnego, 
zwiedzanie elektrowni i 
przekazanie materiałów 
informacyjnych i upo-
minków.

Projekt pn. „Budowa źró-
dła wytwarzającego energię 
elektryczną w skojarzeniu z 
ciepłem w kotłowni Nanice 
na terenie Wejherowa” zło-
żony w ramach Działania 
5.5 Infrastruktura energe-
tyczna i poszanowanie ener-
gii Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Wojewódz-
twa Pomorskiego na lata 
2007-2013 uzyskał dofinan-
sowanie z funduszy Unii 
Europejskiej w wysokości 
ponad 7 mln PLN (40% war-
tości inwestycji). 

Celem projektu jest 
zmniejszenie emisji zanie-
czyszczeń do atmosfery 
oraz zwiększenie bezpie-
czeństwa energetycznego 
mieszkańców.

W ramach III edy-
cji akcji Dni Otwarte 
Funduszy UE, Okręgo-
we Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. 12 maja w 
godz. 11-13.00 otwiera 
drzwi elektrociepłow-
ni w Nanicach, przy ul 
Staromłyńskiej 41.

OPEC 
zaprasza 

Dzień
owarty 
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AKTUALNOŚCI

Zauważalny w ciągu ostat-
nich lat problem szkolnictwa 
zawodowego dał początek re-
alizacji przedsięwzięcia stra-
tegicznego, zainicjowanego 
przez władze województwa 
pomorskiego pn.	„Kształtowa-
nie	sieci	ponadgimnazjalnych	
szkół	 zawodowych	 uwzględ-
niającej	 potrzeby	 subregio-
nalnych	i	regionalnego	rynku	
pracy”. 

WZROST JAKOŚCI 
EDUKACJI
W koncepcji rozwoju szkol-

nictwa zawodowego i kształ-
cenia ustawicznego, powiat 
wejherowski postawił na 
wzrost jakości edukacji zawo-
dowej i rozbudowę infrastruk-
tury ponadgimnazjalnych 
szkół zawodowych. Koncepcja 
ta wzięła udział w konkursie.

Podczas uroczystości w 
Urzędzie Marszałkowskim 
w Gdańsku, starosta wej-
herowski Gabriela Lisius 
wraz z etatowym członkiem 
Zarządu Wojciechem Ry-
bakowskim odebrali z rąk 
marszałka Mieczysława 
Struka uchwałę Zarządu 
Województwa Pomorskie-
go w sprawie realizacji tego 
projektu.

- To strategiczne przed-
sięwzięcie, wymagające 
współpracy organów prowa-
dzących, którymi głównie są 
starostwa powiatowe oraz 
pracodawców, wpłynie na 
zwiększenie zatrudnienia 
absolwentów szkół zawodo-
wych - powiedział marszałek 
M. Struk. Marszałek dodał że 
projekt wpłynie na doskonale-
nie kompetencji kadry kształ-
cenia zawodowego, a także 
na kompleksową moderniza-
cję infrastruktury szkół za-
wodowych. Projekt zakłada 
wspieranie tych branż gospo-
darki powiatu wejherowskie-

27 mln zł na szkolnictwo zawodowe

Rozbudowa i nowe 
kierunki kształcenia

Powiat wejherowski otrzyma prawie 27 mln zł na wsparcie szkol-
nictwa zawodowego w regionie. Pieniądze przeznaczone zostaną 
m.in. na rozbudowę szkół ponadgimnazjalnych, wyposażenie pra-
cowni zawodowych oraz tworzenie nowych kierunków kształce-
nia.  Dzięki pozyskaniu rekordowej kwoty 26 579 012 zł sześć szkół 
z powiatu wejherowskiego przejdzie gruntowne zmiany.

go, które są priorytetowe dla 
jego rozwoju, tj. elektroniki, 
teleinformatyki, transportu, 
logistyki, motoryzacji, zdro-
wia, turystyki, sportu czy re-
kreacji. 

ZMIANY W SZEŚCIU 
SZKOŁACH
Dzięki pozyskaniu rekor-

dowej kwoty 26 579 012 zł 
sześć szkół ponadgimnazjal-
nych z powiatu wejherow-
skiego przejdzie gruntowne 
zmiany: Zespół Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 2, nr 3 i nr 
4 w Wejherowie, Powiatowy 
Zespół Szkól Policealnych w 
Wejherowie, Zespół Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w 
Rumi oraz Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Redzie. 
Łączna wartość projektu to 
ok. 33 mln zł.

- Dotację finansową w du-
żej mierze chcemy przezna-
czyć na modernizację szkół 
ponadgimnazjalnych oraz 
kompleksowe wyposażenie 
szkolnych pracowni prak-
tycznej nauki zawodu - infor-
muje starosta wejherowski 
Gabriela Lisius. - Środki 
przeznaczymy na rozbudo-
wę szkół, zagospodarowanie 
pracowni zawodowych oraz 
wsparcie dla uczniów i na-
uczycieli, głównie w postaci 
dofinansowania staży, prak-
tyk i kursów doskonalących. 

NOWE  PRACOWNIE
Środki na inwestycje w 

szkolnictwie zawodowym 
posłużą unowocześnieniu 
warsztatów szkolnych. Po-
wstaną nowe pracownie za-
wodowe, m.in. pracownia 
pomiarów elektrycznych i 
elektronicznych, symulacji 
nowoczesnych usług hote-
larsko-turystyczno-kelner-
skich, energetyki źródeł 
odnawialnych, zintegrowa-
nych procesów logistycznych 

i spedycyjnych, kosmetyki 
czy pomiarów i rysunku tech-
nicznego. W sumie planuje się 
powstanie trzydziestu czte-
rech nowych pracowni oraz 
doposażenie dwunastu istnie-
jących. 

ROZBUDOWA
Zaplanowano także rozbu-

dowy w szkołach włączonych 
do projektu o kompleksy pra-
cowni zawodowych. W ZSP nr 
3 w Wejherowie dobudowane 
zostanie jedno piętro wraz z 
klatką schodową. Powiatowy 
Zespół Szkól Policealnych w 
Wejherowie wzbogaci sie o 
pawilon korekcyjno-rehabili-
tacyjny z zapleczem sanitar-
no-socjalnym. 

Ponadto środki unijne po-
służą wsparciu kształcenia 
w 21 zawodach oraz umożli-
wią wprowadzenie kolejnych 
dwunastu, w tym m.in. mon-
tera-elektronika, kelnera czy 
technika spedytora.

- To bardzo ważne, aby 
szkolnictwo zawodowe w peł-
ni odpowiadało na potrze-
by rynku pracy i gospodarki 
regionu - stwierdził prezes 
Regionalnej Izby Przedsię-
biorców NORDA w Wejhero-
wie Jacek Pomieczyński.

SZKOLENIA DLA
NAUCZYCIELI
Projekt zakłada także do-

finansowanie nauczycieli i in-
struktorów, którzy będą mogli 
podnieść umiejętności oraz 
kompetencje praktycznej na-
uki zawodu poprzez kursy, 
szkolenia oraz praktyki i sta-
że w przedsiębiorstwach.

Wartość wszystkich projek-
tów w województwie wynosi 
blisko 333 mln zł, z czego 294 
mln zł pochodzi z RPO (85 mln 
zł z Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz 209 mln zł z 
Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego).

Uroczystego otwarcia 
targów dokonali członkowie 
Zarządu Powiatu Wejhe-
rowskiego - Wojciech Ry-
bakowski i Jacek Thiel 
(obaj	na	zdjęciu	obok)	 , dy-
rektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wejherowie Graży-
na Sobieraj oraz dyrektor 
Powiatowego Zespołu Szkól 
Policealnych w Wejherowie 
Waldemar Skrzynecki. 
Targi odbyły się we wspo-
mnianej szkole na ul. Dwor-
cowej.

Pracodawcy, agencje po-
średnictwa pracy, placówki 
edukacyjne, ośrodki szko-
leniowe, punkty doradcze 
oraz pracodawcy z powiatu 
wejherowskiego prezento-
wali oferty na około 50 róż-
nych stanowiskach. Poza 
tym można było skorzystać 
z bezpłatnych konsultacji, 

VIII Powiatowe Targi Pracy i Edukacji

Oferty i porady
Osoby bezrobotne, poszukujące pracy oraz wszyscy zaintereso-

wani zdobyciem nowych kwalifikacji zawodowych, odwiedzili VIII 
Powiatowe Targi Pracy i Edukacji w Wejherowie.

dotyczących pozyskiwania 
środków z Unii Europejskiej 
oraz przygotowania wnio-
sków o przyznanie dotacji na 
rozpoczęcie działalności go-
spodarczej.

- Rynek pracy zmienia się 
dynamicznie. Staramy się, 
wychodzić naprzeciw oczeki-

Starosta wejherowski Ga-
briela Lisius przedstawiła 
koncepcję rozwoju szkolnic-
twa zawodowego w powiecie 
wejherowskim, w ramach 
przedsięwzięcia strategicz-
nego zainicjowanego przez 
władze województwa pomor-
skiego pn. „Kształtowanie 
sieci ponadgimnazjalnych 
szkół zawodowych uwzględ-
niającej potrzeby subregio-
nalnych i regionalnego rynku 
pracy”. O tym projekcie, w ra-
mach którego powiat otrzy-
ma prawie 27 mln zł, piszemy 
szerzej na tej samej stronie. 

W związku z dużym zna-
czeniem tego projektu w 
spotkaniu Konwetu Samo-
zradowego w Starostwie 
uczestniczyli: zastępca dy-
rektora Departamentu ds. 
Edukacji Urzędu Marszał-
kowskiego Teresa Szakiel, 
prezes Regionalnej Izby 

Kwietniowe posiedzenie Konwentu Samorządowego Powiatu 
Wejherowskiego poświęcone było szkolnictwu zawodowemu. 

Przedsiębiorców NORDA w 
Wejherowie Jacek Pomie-
czyński, Leszek Glaza oraz 
prezes Powiatowego Cechu 
Rzemiosł, Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Wejhero-

wie Brunon Gajewski.
Wniosek o dofinansowa-

nie projektu zostanie złożony 
po przygotowaniu niezbędnej 
dokumentacji, najpóźniej do 
30 czerwca 2016 r.

Kształcenie zawodowe

Konwent o szkołach

waniom osób bezrobotnych, 
poszukujących pracy oraz 
pracodawców. Targi umożli-
wiają bezpośredni kontakt z 
pracodawcą pomagają zna-
leźć zatrudnienie - mówiła 
Grażyna Sobieraj, dyrek-
tor Powiatowego Urzędu Pra-
cy w Wejherowie.

O szkolnictwie zawodowym na Konwencie mówiła m.in. 
Teresa Szakiel, zastępca dyrektora Departamentu ds. 
Edukacji Urzędu Marszałkowskiego. Obok prezes Po-
wiatowego Cechu Rzemiosł - Brunon Gajewski.



5

redakcja@pulswejherowa.pl 5 maja 2016

WYDARZENIA

Ta linia połączy kilka osie-
dli w północnej części mia-
sta. Dla mieszkańców ulic 
blisko nowej trasy z pewno-
ścią ważna będzie możliwość 
bezpośredniego dojazdu do 
szpitala. Tym bardziej, że w 
pobliżu tej placówki trudno 
o zaparkowanie samocho-
dem. Jeśli ktoś czuje się na 
siłach, zdecydowanie lepiej 
pojechać tam (np. na bada-
nia albo z wizytą do chorych) 
autobusem. 

Połączenia autobusowego 
z innymi częściami miasta 
doczekają się mieszkańcy 
północnego Śmiechowa, a 
dokładnie: Necla i Gryfa Po-
morskiego oraz sąsiednich. 

Przygotowanie nowej li-
nii było dużym wyzwaniem 
dla Miejskiego Zakładu Ko-
munikacji w Wejherowie 
spółka z o.o. Pomijając nie-
zbędne procedury, trudności 
nastręczało przygotowanie 
rozkładu jazdy. Jak infor-
muje Czesław Kordel, pre-
zes MZK, czas kursowania 
autobusów dostosowano do 
godzin lekcyjnych w dwóch 
szkołach: Zespole Szkół nr 
3 oraz Szkole Podstawowej 
nr 11. 

Rozkłady jazdy pojawiły 
się już zarówno na przystan-
kach, jak i w internecie, w 
wersji elektronicznej. Trze-
ba było wprowadzić je do 
systemu informatycznego 
Miejskiego Zakładu Komu-

Przebieg nowej trasy
Pierwszy przystanek znajduje się przy ul. Przemysłowej, 

na wysokości ul. Rogali. Z ul. Przemysłowej autobusy skręcać 
będą w ul. Graniczną i przecinając ul. Ofiar Piaśnicy pojadą 
ulicą Lelewela, Nadrzeczną i Chopina do Szpitala Specjali-
stycznego im. F. Ceynowy. 

Stamtąd wrócą na ul. Chopina, aby skręcić w ul. Partyzan-
tów, a potem pojada dalej ul. Pomorską, Prusa i Necla aż do 
nowego ronda przy ulicy Gryfa Pomorskiego/Chmielewskie-
go i powrót po tej samej trasie do przystanku początkowego 
przy ulicy Przemysłowej.

Na całej trasie znajdować się będą 34 przystanki.
W dni powszednie zaplanowano 12 kursów linii 6  (od ok. 

godz.6.00 do 18.00),  a w soboty, niedziele i święta - 8. 

Autobusy od Przemysłowej aż do Gryfa Pomorskiego

Linia nr 6 od poniedziałku
W najbliższy poniedziałek, 9 maja zostanie urochomiona  nowa trasa autobusowa. Długo 

oczekiwana linia nr 6 połączy ulicę Przemysłową z wejherowskim szpitalem oraz z dziel-
nicą Śmiechowo. Na stronie internetowej MZK można już zapoznać się z rozkładem jazdy.

nikacji, który jak wiadomo, 
sprzedaje bilety zarówno z 
komputerów pokładowych 
autobusów, jak i przez in-
ternet.  Trzeba było wreszcie 
przygotować odpowiednie 
zapowiedzi głosowe, m.in. w 
języku kaszubskim.   

- Trasa linii nr 6 będzie 
miała długość ponad sześć  
kilometrów w jedną stronę - 
informuje prezes MZK Cze-
sław Kordel. - Obliczyliśmy, 
że rocznie autobusy linii 6 
będą przejeżdżać 51,5 tysię-
cy kilometrów.                      AK.

Wejherowski oddział Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskiego 
otrzymał 6 tys. zł, Stowarzyszenie Naprzód  - 950 zł, a Zwią-
zek Harcerstwa Rzeczypospolitej - 3 tys. zł w ramach kolej-
nych dotacji dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 

W Urzędzie Miasta podpisane zostały umowy na działal-
ność z zakresu turystyki oraz kultury i ochrony dziedzictwa 
narodowego. Prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt 
podpisał umowy z przedstawicielami tych organizacji.

Dotacje dla organizacji 

Na turystykę 
i kulturę Biuro PSZOK przy ul. Obrońców Helu w Wejherowie

czynne jest w dni powszednie 
od godz. 7.00 do godz. 20.00, 

a w soboty od godz. 9.00 do 16.00. 

PSZOK przyjmuje rodpady i zbędne przedmioty m.in. nie-
sprawne urządzenia domowe i AGD, a także książki. W biurze 
PSZOK znajduje się od niedawna mała biblioteka z odzysku. Za 
każdą książkę przyniesioną do punktu można otrzymać w za-
mian inną.  

Oficjalnego przecięcia wstęgi podczas otwarcia nowego 
biura PSZOK dokonali: prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, zastępca prezydenta Beata Rutkiewicz, 
skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz oraz prezes Za-
rządu ZUK, Roman Czerwiński.

- Trzy lata temu ZUK został przekształcony w spółkę, 
ale logo nie zostało zmienione. Po trzech latach działalno-
ści władze spółki doszły do wniosku, że potrzebny jest nowy 
wizerunek zakładu, z nowym logo  i marką, o którą trzeba 
dbać, aby była rozpoznawalna - wyjaśnił prezes R. Czerwiń-
ski. - Nowe logo zawiera symbole recyklingu i gospodarki w 
obiegu zamkniętym, czyli to, co jest najnowocześniejsze w 
gospodarowaniu odpadami, a więc - przyszłości naszej ziemi. 
Jest tam symbol liścia, rośliny, kwiatów, ale jest też ukryta 
litera „z”, czyli Zakład Usług Komunalnych.

Wejherowska firma myśli o nowej siedzibie i pozyskiwa-
niu funduszy unijnych na rozwój swojej działalności.

- ZUK nie jest nastawiony na zysk, lecz na jak najlepsze 
funkcjonowanie na rzecz miasta i mieszkańców - stwierdził 
prezydent K. Hildebrandt. - Oprócz zadań związanych ze 
zbiórką odpadów ZUK otrzymuje nowe zadania w zakresie 
dbania o czystość w mieście. Jak widać, firma dobrze sobie 
radzi i się rozwija. 

Zmiany w spółce ZUK

Nowe biuro 
i nowe logo

W Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
uruchomiono nowe biuro Punktu Selektyw-
nej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Prezes 
spółki, Roman Czerwiński poinformował też 
o zakupie nowej zamiatarki oraz nowocze-
snego pojazdu do odbioru odpadów z normą 
ekologiczną Euro-VI, o wartości ponad 700 
tys. zł. Pojazd przystosowany jest do odbio-
ru odpadów segregowanych.

Na trasie autobusu nr 6, m.in. na ul. Augustyna Necla, pojawiły się już przystanki. 

Dzisiaj,  5 maja w wejherowskim ratuszu od-
będzie się 19. nadzwyczajna sesja Rady Miasta 
Wejherowa.

Radni zdecydują m.in. o zmianach w tegorocznym budże-
cie Wejherowa oraz o przyznaniu dotacji na sfinansowanie 
prac konserwatorskich przy siedmiu budynków wpisanych 
do rejestru zabytków. Chodzi o kamienice przy ul. 12 Marca 
236, Kalwaryjskiej 3, Kościuszki 20, Wałowej 24A. 

Dotację otrzymają także Dom Pomocy Społecznej z Ośrod-
kiem Dziennego Pobytu dla Dzieci oraz kościoły: pw. Stani-
sława Kostki, kościół pw. Trójcy Świętej.

Radni zdecydują
o dotacjach
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Niepubliczna Szkoła Rzemiosła funkcjonuje od 10 lat

Nowoczesna i popularna
Kiedyś niedoceniane szkolnictwo zawodowe cieszy się obecnie dużym zainteresowaniem. 

Kształcenie specjalistów w konkretnych zawodach daje młodym ludziom większe szanse na 
dobrą pracę oraz na prowadzenie własnej działalności. Wiedzieli o tym 10 lat temu twórcy 
Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie. Ciągle rozwijająca się nowoczesna placów-
ka to powód do dumy Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Dużych Przedsiębiorstw, 
Związku Pracodawców w Wejherowie i jego prezesa Brunona Gajewskiego.

Prezes Cechu Brunon Gajewski (na zdjęciu po lewej) odbierał podczas jubileuszu gratulacje i kwiaty. Gospoda-
rzem uroczystości był dyrektor NSR Waldemar Bargański (po prawej) oraz uczennice i uczniowie szkoły. 

Podczas jubileuszowej 
uroczystości w Niepublicz-
nej Szkole Rzemiosła przy 
ul. Kalwaryjskiej, prezes 
Zarządu Związku Rzemio-
sła Polskiego Jerzy Bart-
nik udekorował sztandar 
szkoły zaszczytnym wyróż-
nieniem - Złotym Medalem 
Jana Kilińskiego (na	 zdję-
ciu	obok).

Teresa Szakiel, zastęp-
ca dyrektora Departamentu 
Edukacji Urzędu Marszał-
kowskiego w Gdańsku poin-
formowała, że Niepubliczna 
Szkoła Rzemiosła otrzyma-
ła ze środków unijnych na 
rozwój edukacji dotację w 
wysokości 15 mln zł. 

Dzięki tej dotacji szko-
ła zostanie rozbudowana, 
ponieważ rosnąca liczba 
uczniów i coraz bogatsze 
wyposażenie sprawia, że 
placówka jest już za mała.

Gratulacje, podziękowa-
nia i życzenia z okazji ju-
bileuszu szkoły kierowano 
głównie na ręce prezesa Po-
wiatowego Cechu Rzemiosł, 
Brunona Gajewskie-

go, który sam przyznał, że 
szkoła jest jego „dzieckiem”.  
Wzruszony prezes Cechu 
dziękował m.in. za bukiet 
85 goździków przekazanych 
z okazji 85. urodzin.

Życzenia i gratulacje na 

ręce B. Gajewskiego oraz 
dyrektora NSR Waldema-
ra Bargańskiego złoży-
li m.in. Wiesław Szajda  
prezes Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej w Gdańsku, 
etatowy członek Zarządu 

Powiatu Wojciech Ryba-
kowski oraz zastępca pre-
zydenta Wejherowa Piotr 
Bochiński, a także przed-
stawiciele władz samorzą-
dowych gmin i dyrektorzy 
innych szkół.              AK.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

 Dzięki dotacjom na łączną kwotę 210 tys. zł remont i kon-
serwacje przeprowadzone zostaną w siedmiu kościołach w 
Wejherowie oraz kilku wsiach powiatu wejherowskiego. 

W związku z przejściem na emeryturę, za długoletnią pracę 
podziękowano  dyrektorowi Zarządu Drogowego dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego Januszowi Nowakowi. Nowym 
dyrektorem został Robert Lorbiecki, dotychczasowy rad-
ny powiatu wejherowskiego oraz sekretarz gminy Choczewo.

W dalszej części sesji Rady Powiatu podjęto uchwały do-
tyczące: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r. 
Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie i Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz zmiany 
budżetu Powiatu Wejherowskiego na 2016 r.

Radni powiatowi podjęli również uchwały w sprawie przy-
stąpienia powiatu wejherowskiego do Pomorskiej Regionalnej 
Organizacji Turystycznej oraz do Konwentu Współpracy Sa-
morządowej Polska - Ukraina. Radni zdecydowali również o 
nawiązaniu współpracy z rejonem Achalcyche w Gruzji.

Na kwietniowej XIX Sesji Rady Powiatu 
Wejherowskiego  radni przyjęli m.in. pa-
kiet uchwał na dofinansowanie prac kon-
serwatorskich, restauratorskich lub robót 
budowlanych przy zabytkach wpisanych do 
rejestru zabytków.

Obradowała Rada Powiatu

Pieniądze 
na zabytki

Janusz Nowak odbiera podziękowania do przewod-
niczącego Rady Powiatu Wejherowskiego - Ryszarda 
Czarneckiego i starosty Gabrieli Lisius.

Mistrzem Powiatu w klasyfikacji drużynowej chłopców, 
jak i dziewcząt została drużyna Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3 w Wejherowie.  

W klasyfikacji indywidualnej zwyciężyła Paulina Bargań-
ska, przed Klaudią Blok i Marleną Klas. 

Wśród chłopców najlepszy był Bartłomiej Treder, przed 
Mateuszem Leike i Wiktorem Wolszonem. 

Bowling

Najlepszy ZSP nr 3
W Klubie „Olimp” odbyły się Mistrzostwa Po-

wiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Bowlingu. 
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- Od dawna wiadomo, 
że strażacy nie zajmują się 
wyłącznie pożarami. Mam 
wrażenie, że obowiązków 
ciągle im przybywa.

- Typowe akcje gaśnicze, 
z którymi przede wszystkim 
kojarzono pracę strażaków, 
to obecnie tylko 30 procent 
prowadzonych przez nas dzia-
łań. 70 procent stanowią inne 
miejscowe zagrożenia. Straż 
Pożarna najczęściej jest wzy-
wana do wypadków i kolizji 
drogowych, gdzie funkcjona-
riusze m.in. udzielają pomocy 
przedmedycznej, uczestniczą 
również w zabezpieczaniu lą-
dowania lotniczego pogotowia 
ratunkowego.

- Jakie są inne zagro-
żenia, w których interwe-
niują strażacy?

- Są to  wszelkiego rodzaju 
awarie infrastruktury wodo-
ciągowej i gazowej, a tak-
że zdarzenia wynikające z 
transportu niebezpiecznych 
substancji chemicznych. Ist-
nieją też zagrożenia ekolo-
giczne i inne, na przykład 
związane z rojami owadów. 

Strażacy usuwają skutki 
wichur, między innymi prze-
wrócone drzewa z dróg, wal-
czą ze skutkami powodzi i 
innych kataklizmów. 

- Jak często strażacy 
wzywani są na pomoc?

- W ubiegłym roku odnoto-
waliśmy 1830 interwencji, a 
rok wcześniej było ich 1500, 
więc można powiedzieć, że 
rzeczywiście przybywa nam 
zadań i obowiązków. Pod 
względem  liczby zdarzeń, 
strażacy Powiatowej Ko-
mendy PSP w Wejherowie 
zajmują czwarte miejsce w 
województwie pomorskim. 

- Co jest tego przyczyną?
- Rosnąca liczba zdarzeń, a 

zarazem wezwań Straży Po-
żarnej wiąże się z rozwojem 
powiatu wejherowskiego. 
To największy pod wzglę-
dem liczby ludności powiat 
na Pomorzu, a liczba jego 
mieszkańców ciągle rośnie. 
Mamy ponad dwieście tysię-
cy mieszkańców, a w latach 

4 maja, w dniu Świętego Floriana swoje święto obchodzili wszyscy strażacy. Z tej 
okazji z mł. brygadierem ANDRZEJEM PAPKE, komendantem Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie rozmawia Anna Kuczmarska

1989-1990 było nas około 
180 tysięcy. W rzeczywistości 
te liczby są wyższe, bo część 
mieszkających w powiecie 
osób nie jest zameldowana.

- Do częstych interwen-
cji przyczynia się przebie-
gająca przez nasz powiat 
droga krajowa nr 6.

- Owszem, zwłaszcza w se-
zonie turystycznym odnoto-
wujemy na tej trasie większą 
ilość wypadków, ale nie tylko 
tam. Latem więcej pracy ma-
my na drogach nadmorskiej, 
turystycznej gminy Chocze-
wo, a także na Rekowskiej 
Górce, na trasie do Pucka i 
na Półwysep Helski.

- Wiem, że wejherow-
scy strażacy dysponują 
nowoczesnym sprzętem, 
bo co jakiś czas odbywa-
ją się uroczystości prze-
kazania jednostkom 
nowych pojazdów albo 
innych elementów wypo-
sażenia. 

- Nasz powiat jest jednym 
z niewielu, w których wy-
mieniono wszystkie pojaz-

dy strażackie na nowe, we 
wszystkich jednostkach, rów-
nież w OSP włączonych do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo Gaśniczego. Dysponuje-
my nowoczesnym a zarazem 
skutecznym sprzętem gaśni-
czym i ratowniczym, kupowa-
nym ze środków Państwowej 
Straży Pożarnej, przy wspar-
ciu finansowym samorządów. 
Dzięki pomocy władz powiatu 
w tym roku kupimy pierwszy 
skokochron, czyli platformę, 
na którą mogą skakać z wy-
sokich pięter poszkodowani 
w pożarach. Zawodową Straż 
Pożarną wspierają też regu-
larnie władze powiatu Wej-
herowskiego m. Wejherowa i 
Rumi, natomiast samorządy 
gmin oraz Redy przeznaczają 
środki na utrzymanie działa-
jących na ich terenie Ochot-
niczych Straży Pożarnych. 
Cieszę się, bo w powiecie 
wejherowskim panuje pozy-
tywny, przyjazny wobec stra-
żaków klimat oraz dbałość 
władz samorządowych miast, 
gmin i powiatu o bezpieczeń-

stwo mieszkańców.  
- Wspomniał Pan o 

Ochotniczej Straży Po-
żarnej, funkcjonującej 
głównie na wsiach. Czy 
jednostki OSP stanowią 
wsparcie dla zawodowej 
Straży?

- Oczywiście, ale wsparcie 
jest wzajemne. Wielu straża-
ków zawodowych jednocześnie 
działa w swoich miejscowo-
ściach w OSP, gdzie stanowią 
trzon zastępów strażackich. 
Jednostki OSP pełnią ważną 
rolę, zwłaszcza 16 wybranych 
jednostek, funkcjonujących 
w ramach Krajowego Sys-
temu Ratowniczo-Gaśnicze-
go. Te mobilne, dyspozycyjne 
jednostki niewiele się różnią 
od zawodowych, a strażacy 
przechodzą szereg szkoleń 
m.in. w udzielaniu pomocy 
przedmedycznej. Taka jed-
nostka znajduje się m.in. w 
gminie Choczewo, zapewnia-
jąc szybką pomoc mieszkań-
com odległej od Wejherowa o 
40 kilometrów gminy. Ratow-
nicy Ochotnicy w tych i pozo-

Historia i współczesność
Tradycje Straży Pożarnej w Wejherowie są bardzo długie. 

Zawodowa Straż Pożarna w Wejherowie została powołana  w 
1952 r. Pierwsi zawodowi strażacy rekrutowali się z Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Wejherowie, bo właśnie na bazie OSP 
budowano straż zawodową. 

Aby każdy mógł liczyć na szybką pomoc, struktury PSP są 
ciągle rozbudowywane. W powiecie wejherowskim istnieją 
dwie Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze, w Wejherowie przy ul. 
Tartacznej oraz w Rumi przy placu Kaszubskim. W jednost-
kach oraz w Komendzie PSP przy ul.3 Maja w Wejherowie 
pracuje 109 funkcjonariuszy, w tym 101 biorących udział w 
działaniach operacyjnych.

stałych jednostkach nigdy nie 
odmawiają pomocy, traktują 
swoją służbę poważnie i od-
powiedzialnie, współpracują 
z innymi służbami.  

- Wiosna w pełni, zbliża 
się lato i sezon turystycz-
ny. Jakie zagrożenia wy-
stępują w tym okresie?

- Wiosnąa mamy do czy-
nienia z niebezpiecznym 
wypalaniem traw. Dzięki 
apelom i akcjom uświada-
miającej rolników ten proce-
der został nieco ograniczony, 
ale i tak co roku strażacy 
wzywani są do tego typu po-
żarów. Latem głównie ratu-
jemy uczestników zdarzeń 
drogowych, w tym także mo-
tocyklistów, szczególnie na-
rażonych na wypadki. Dla 
porównania dodam, że zimą 
mamy sporo wezwań do po-
żarów, wywołanych przez 
niesprawne instalacje dy-
mowe i elektryczne, a także 
do niebezpiecznych zdarzeń, 
związanych z zatruciem 
tlenkiem węgla. 

- Z Pana słów wynika, 
że strażacy na służbie nie 
narzekają na brak pracy.

- Nawet kiedy nie mamy 
wezwań, nie odpoczywają, po-
nieważ na bieżąco odbywają 
się szkolenia oraz potrzebne 
dla utrzymania sprawności i 
kondycji zajęcia sportowe.

- O tym, że wejherow-

Mł. bryg. Andrzej Papke od 31 lat pracuje w Straży Pożarnej, a od 11 lat pełni 
funkcję komendanta powiatowego w Wejherowie. Przeszedł wszystkie szczeble 
służby, dzięki czemu ma duże doświadczenie i umiejętności. A. Papke jest wejhe-
rowianinem od urodzenia.

scy strażacy są spraw-
ni, silni i posiadają duże 
umiejętności świadczą 
ich sukcesy w zawodach. 

- Owszem, jestem dumny 
z funkcjonariuszy Komendy 
Powiatowej w Wejherowie, 
ponieważ jej reprezentacja 
od czterech lat staje na po-
dium podczas wojewódzkich 
zawodów dla strażaków za-
wodowych. W ubiegłym roku 
strażacy z naszej Komendy 
zajęli pierwsze miejsce na 
Pomorzu.

- A zatem gratulujemy, 
życzymy kolejnych suk-
cesów oraz bezpiecznych 
powrotów z akcji gaśni-
czych i ratowniczych. 

Z okazji dnia Świętego 
Floriana, patrona straża-
ków życzę wszystkiego 
dobrego Panu, funkcjona-
riuszom zawodowym oraz 
strażakom-ochotnikom. 

- Dziękuję bardzo za ży-
czenia. Korzystając z okazji, 
dziękuję  wszystkim straża-
kom powiatu wejherowskie-
go za codzienne realizowanie 
trudnych i niebezpiecznych 
zadań, za poświęcenie i 
ofiarność w obronie życia, 
zdrowia i mienia ludzkie-
go, a z okazji święta życzę 
bezpiecznej służby, szczęśli-
wych powrotów z akcji oraz 
wszelkiej pomyślności w ży-
ciu osobistym.

Jednostki OSP
W powiecie wejherowskim, w ramach Krajowego Systemu 

Ratowniczo-Gaśniczego funkcjonują jednostki OSP w miejsco-
wościach: Choczewo, Gniewino, Nadole, Kostkowo, Gości-
cino, Bolszewo, Luzino, Łęczyce, Bożepole, Linia, Strzepcz, 
Szemud, Kielno, Bojano, Reda, Wejherowo. 

Poza tym powiecie funcknuje 30 mobilnych jednostek OSP.

Ratowanie uczestników wypadków, usuwanie drzew i niebezpiecznych substancji 

Strażacy nie tylko gaszą pożary
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WYDARZENIA
Franciszkanie zapraszają do modlitwy

Odpust na Kalwarii

Ogłoszenie wyników turnieju i wrę-
czenie nagród odbyło się w siedzibie 
wejherowskiego Oddziału Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego. Puchary wręcza-
li: zastępca prezydenta Wejherowa Piotr 
Bochiński oraz prezes wejherowskiego 
oddziału ZK-P Mirosław Gaffka w towa-
rzystwie radnego  Henryka Kanczkow-
skiego i Jerzego Szredera, organizatora 
turnieju.

Rywalizacja trwała od września ub.o ro-
ku, a uczestniczyło w niej 20 zawodników z 
Gdyni, powiatu wejherowskiego i puckiego.

Kaszubska gra w karty

XVIII Turniej Skata
Miłośnicy skata i skaciści uroczyście zakończyli jesienno-wiosen-

ny cykl zmagań karcianych w skata sportowego. W osiemnastym 
turnieju skata sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa 
i Wójta Gminy Wejherowo oraz Prezesa ZKP Wejherowo zwyciężył 
Stefan Szczypior z gminy Wejherowo, przed Władysławem Domi-
nikiem z Żelistrzewa i Pawłem Kreftem, także z gminy Wejherowo. 

Skat to gra karciana, rozpowszechniona 
zwłaszcza w Niemczech oraz na Śląsku i na 
Kaszubach. W grze biorą udział trzy osoby, 
przy czym w każdej rozgrywce 2 osoby gra-
ją przeciwko jednej, która wygrała licytację 
poprzedzającą daną rozgrywkę. 

W skacie sportowym partia, czyli poje-
dyncza sesja, na której zbierają się gracze w 
skata, składa się z 24 rozgrywek.

Kolejna sesja rozgrywek w Wejherowie 
rozpocznie się jesienią br.

W sobotę 23 kwietnia przez kilka godzin 
motocykliści oraz wszystkie osoby chętne 
mogły oddać krew w mobilnym punkcie po-
boru krwi, czyli w specjalistycznym autobu-
sie z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa. 
Akcji towarzyszyły występy różnych zespo-
łów muzycznych i tanecznych. 

Przez plac Jakuba Wejhera przewinęło się 
kilkuset motocyklistów z różnych części Pol-
ski. Przybyło wielu mieszkańców.

MOTOKREW na rynku

Organizatorem akcji, która odbyła się pod 
patronatem prezydenta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta, był Klub Motocyklowy 
„Nine Six" z Wejherowa przy współpracy z 
klubami motocyklowymi z Pomorza oraz Po-
morskiego Centrum Krwiodawstwa.

Organizatorzy podziękowali prezesowi 
Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Wej-
herowie Gabrieli Lisius za pomoc w organi-
zacji imprezy, wręczając  statuetkę. 

Na wejherowskim rynku odbyła się akcja charytatywna „MotoKrew”, 
której głównym celem była zbiórka krwi dla dzieci i dorosłych. Była też 
okazja do obejrzenia wspaniałych motocykli.
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POWIAT

Konferencję rozpoczął nieoczekiwany wjazd czołgu T34 z 
wójtem Gminy Luzino, Jarosławem Wejerem oraz wice-
prezydentem Gdyni, Katarzyną Gruszecką-Spychałą na 
pokładzie (oboje	na	zdjęciu	wyżej). W spotkaniu udział wzięli 
włodarze gmin i miast z Północnych Kaszub. Muzeum w Dą-
brówce zapewniło uczestnikom szereg atrakcji. 

 W ofercie wakacyjnej Metropolitalnego Forum NORDA 
znajdują się wystawy, koncerty, festiwale, festyny. 24 samo-
rządy zorganizują w sumie co najmniej 216 imprez. 

Sezon letni to również świetna okazja do spacerów po 
urokliwych ścieżkach nordic walking i  jazdy na rowerze. 

Wszelkie informacje i mapy mozna znaleźć w aplikacji 
mobilnej „Gdynia i Północne Kaszuby”,  która poszerzona zo-
stała o nowy moduł z trasami pieszymi i rowerowymi. Warto 
zapoznać się ze Szlakiem Historii Militarnej Kaszub Pół-
nocnech i odwiedzić Muzeum Techniki Wojskowej Gryf oraz 
Muzeum Saperskie „Explosive” w Dąbrówce.

Zespół Kaszëbskô Rodzëzna w Lini

Występuje od 15 lat
W Zespole Szkół w Lini odbyły się uroczyste obchody 15-lecia 

działalności Zespołu Pieśni i Tańca Kaszëbskô Rodzëzna z Lini. Ob-
chody rozpoczęto od poloneza, do którego tancerze zaprosili m.in. 
włodarzy gminy, rodziców oraz innych gości. 

Przybyłych powitała wójt 
gminy Linia Bogusława 
Engelbrecht. Na scenie 
pojawiły się m.in. dzieci z 
młodszej grupy, uczące się 
się rzemiosła artystycznego 
pod okiem Ireny Warmow-
skiej. Tancerzom przygry-
wała kaszubska kapela. 

Podczas jubileuszu po-
dziękowano wielu osobom za 

pomoc w działalności zespo-
łu, m.in. założycielce zespołu 
Marii Osmańskiej i obecnej 
kierowniczce Monice Szczy-
pior, choreografowi Natalii 
Wica, współzałożycielowi i 
byłemu członkowi Krzysz-
tofowi Andrzejowi Za-
lewskiemu, akordeoniście 
Beniaminowi Reclafowi 
oraz Teresie Szczypior. By-

ło sporo wzruszeń i radości. 
Członkowie zespołu otrzy-

mali torby turystyczne oraz 
wspólny rejs do Szwecji,  w 
którym udział wezmą także 
członkowie orkiestry dętej. 
Rejs to prezent od samorzą-
du gminnego. 

Odśpiewano „Sto lat” dla 
całego zespołu, a gości poczę-
stowano urodzinowym tortem. 

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK

Drużyny rywalizowały
W Samorządowym Gimnazjum im. Jana Pawła 

II w Bolszewie odbyły się Rejonowe Mistrzostwa 
Pierwszej Pomocy PCK. Do tegorocznej rywali-
zacji stanęło 15 drużyn reprezentujących szkoły 
gimnazjalne i ponadgimnazjalne z powiatu wej-
herowskiego. 

Zawody, które otworzyła 
Gabriela Lisius - starosta 
wejherowski i prezes Zarządu 
Oddziału Rejonowego PCK w 
Wejherowie, podzielono na 
dwa etapy. Każda z drużyn 
musiała wykazać się wiedzą 
teoretyczną oraz praktyczną, 
polegającą na prawidłowym 
udzieleniu pierwszej pomocy 
ofiarom pozorowanych wy-
padków.

Zespół Pieśni i Tańca Kaszëbskô Rodzëzna.

Jedna z drużyn podczas zawodów w Bolszewie.

W Dąbrówce w gminie Luzino, na tere-
nie Muzeum Techniki Wojskowej „Gryf” od-
była się inauguracja sezonu turystycznego 
Gdyni i Północnych Kaszub, zorganizowana 
przez Metropolitalne Forum Wójtów, Bur-
mistrzów, Prezydentów i Starostów. 

W Muzeum „Gryf”

Sezon zaczął się
w Dąbrówce

W kolejnej kwietniowej akcji sprzątania 
rzeki Redy wzięli udział m.in. wędkarze, kaja-
karze, Urząd Miasta w Redzie, Stowarzysze-
nie Nowe Betlejem oraz Miejski Dom Kultury. 

Organizatorzy zapewnili worki do zbierania śmieci i rę-
kawice ochronne. 

Od 17 lat członkowie Koła PZW nr 80 Wejherowo - Mia-
sto i Klubu „Lipień” organizują w kwietniu akcję sprzątania 
brzegów i koryta rzeki Redy. Każdego roku zbiera się od 200 
do 300 worków 120 litrowych śmieci. Czasami trafiają się 
także: lodówki, monitory, wózki dziecięce, rowery, opony, 
fotele czy kanapy.

Reda będzie czyściejsza

Sprzątanie rzeki
Najlepsze drużyny ze szkół po-
nadgimnazjalnych:
  I - ZSP nr 2 w Wejherowie 
 II - ZSP nr 1 w Wejherowie 
III - I Liceum Ogólnokształcące 
        w Rumi
W kategorii gimnazów na po-
dium stanęli: 
  I - Samorządowe Gimnazjum 
       w Bolszewie
  II - Gimnazjum nr 1 w Redzie
 III -  Gimnazjum nr 1 w Rumi

Jubileusz 
orkiestry

25 lat
Orkiestra Dęta Gmi-

ny Wejherowo powsta-
ła w 1991 roku. Od 25 
lat jest muzyczną wizy-
tówką gminy.

Pierwszym kapelmistrzem 
jest Henryk Kornacki, a 
obecnie zespołem dyryguje 
Tomasz Winczewski. Or-
kiestra ma na koncie wie-
le nagród i wyróżnień na 
licznych występach i kon-
kursach. M.in. w 1999 roku 
zdobyła I miejsce w Konkur-
sie Orkiestr Dętych Straży 
Pożarnej w Kartuzach.

Wysoki kunszt muzyczny i 
bogaty repertuar - tak najkró-
cerj można opisać świętującą 
srebrny jubileusz Orkiestrę 
Dętą Gminy Wejherowo. 
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EDUKACJA

Zawody otworzył ppłk 
Grzegorz Stańczyk - woj-
skowy komendant uzupeł-
nień w Gdyni w obecności 
dyrektor szkoły Krystyny 
Grubby i członka Zarzą-
du Powiatu – Wojciecha 
Rybakowskiego. Gościem 
uroczystości oraz zawodów 
był por. Marynarki Wojennej 
Rafał Kołodzik - absolwent 
wejherowskiego „Elektryka” 
i laureat zawodów sportowo-
-obronnych sprzed lat.

Zawodnicy rywalizowali w 

Wyniki zawodów:
I miejsce w kategorii dziewcząt  zajęła drużyna Zespo-

łu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie  w skła-
dzie: Natalia Driwa, Monika Drabik i Daria Szreder.

I miejsce w kategorii chłopców zajęła drużyna ZSP nr 2 
w składzie: Bartłomiej Wit, Dominik Składowski, Piotr 
Smagowski.

W ZSP nr 2 w Wejherowie (Elektryk) odbyły się XXXIX Wojewódz-
kie Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni jak żołnierze – 2016”. W 
zawodach wzięły udział 32 drużyny: 13 drużyn dziewcząt i 19 dru-
żyn chłopców.

niełatwych konkurencjach, 
takich jak test sprawnościo-
wy, rzut granatem, strzelanie, 
bieg na orientację, pierwsza 
pomoc przedmedyczny. 

Zwyciężyły drużyny go-
spodarzy, czyli Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wejherowie. 

Brawo!

Wejherowski „Elektryk” najlepszy

Sprawni jak zołnierze

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Drzwi dla młodzieży 
otworzyły m. in. Twoja Tele-
wizja Morska, Telewizja Ka-
blowa Chopin, Radio Norda 
FM, Wejherowskie Centrum 
Kultury oraz kilka innych 
firm i instytucji, w tym m.in. 
Schronisko dla Zwierząt w 

Dąbrówce. Uczniowie  towa-
rzyszyli pracownikom placó-
wek w ich codziennej pracy. 

Poznali zakres obowiąz-
ków, dowiedzieli się jakie 
predyspozycje i umiejętno-
ści są niezbędne. Taka jedno-
dniowa praktyka ma pomóc 

uczniom w podjęciu decyzji 
dotyczącej dalszej edukacji, 
a także skonfrontować wy-
obrażenia o wymarzonym 
stanowisku pracy z rzeczy-
wistoscią. 

Opiekunem grupy jest na-
uczycielka Beata Dampc.

Hiszpanie z miejscowości 
Manzanares (ok. 50 km od 
Madrytu) przyjechali na za-
proszenie I LO im. Króla Ja-
na III Sobieskiego, w ramach 
unijnego programu eduka-
cyjnego eTwinning. Celem 
projektu jest m.in. pozna-
wanie rówieśników z innych 
krajów, wymiana informacji 
na temat systemu kształce-
nia oraz poznawanie kultu-
ry i języków innych narodów.

W marcu tego roku ucznio-
wie I LO gościli w Hiszpanii.

Młodzież z Hiszpanii w Wejherowie

Przyjechali z rewizytą
Grupa hiszpańskich uczniów wraz z opiekunami spotkała się ze sta-

rostą wejherowskim Gabrielą Lisius. W spotkaniu uczestniczyła tak-
że młodzież z I LO w Wejherowie i dyrektor szkoły Bożena Conradi.

20 kwietnia, w całej Polsce obchodzony był Dzień Przedsiębiorczo-
ści. Tego dnia 33 uczniów klasy II o profilu ekonomicznym I Liceum 
Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego odbyło kilkugo-
dzinne praktyki w wybranym przez siebie miejscu pracy.

Dzień Przedsiębiorczości

Licealiści na praktykach

- Bardzo się cieszę z ogromnego zainteresowania Konkur-
sem Piaśnickim wejherowskiej młodzieży. Ważne są takie 
inicjatywy, które wpisują się w idee popularyzowania wie-
dzy o Martyrologii Piaśnicy - powiedział Marcin Drewa, 
przewodniczący Komisji Konkursowej.

Konkurs w Gimnazjum nr 3

O Piaśnicy
Miejski Konkurs Historyczny Wiedzy o Pia-

śnicy „Piaśnica - miejsce martyrologii i pa-
mięci” zorganizowany przez Gimnazjum nr 3 
w Wejherowie cieszył się dużym zaintereso-
waniem wśród uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjalnych. 

Wyniki konkursu: 
Szkoły podstawowe
I miejsce - Natalia Kulik
II - Kinga Przeziecka
III - Małgorzata Cyman

Gimnazja
I - Martyna Labuda
II - Bogumiła Merc
III - Jakub Milewczyk

Wręczyli je: Maria Kasztelan-Janczewska - córka kpt. 
A. Kasztelana i Piotr Litwin - dyrektor szkoły.

Dyrektor ZS nr 1 przypomniał, że stypendia im. kpt. A. 
Kasztelana wręczane są w tej szkole od 2000 roku. Otrzy-
mało je już w sumie 120 uczniów.

Stypendia A. Kasztelana

Dla najlepszych 
Stypendia imienia kpt. Antoniego Kasztelana, 

patrioty, żołnierza I Morskiego Pułku Strzelców, 
bohatera wręczono wyróżniającym się uczniom w 
Zespole Szkół nr 1 z okazji Dnia Patrona Szkoły. 

W Rumi zakończył 
się Wojewódzko-Me-
tropolitalny Konkurs 
Biblijny, zorganizowa-
ny przez Akcję Kato-
licką przy współpracy 
kuratora oświaty oraz 
Fundacji „Słowo”. 

Do konkursu przystąpi-
ło prawie 70 tysięcy dzieci 
i młodzieży z województwa 
pomorskiego. W tym ro-
ku tematem konkursu była 
„Księga Łukasza”. Ucznio-
wie rozpoczęli swoje zmaga-
nia kilka miesięcy wcześniej, 
gdzie przechodzili kolejne 
etapy konkursu: szkolny, re-
jonowy i wojewódzki. 

Celem konkursu jest uka-
zanie Pisma Świętego jako 
źródła wiary i zachęty do 
jego indywidualnej lektu-
ry, wspomaganie uczniów w 
praktycznym wykorzystaniu 
zdobytej wiedzy oraz promo-
wanie osiągnięć uczniów i 
katechetów.

Wśród laureatów znala-
zły się reprezentantki po-
wiatu wejherowskiego. W 
kategorii  szkoły ponadgim-
nazjalne I miejsce Marta 
Muchewicz z Salezjańskie-
go Liceum Ogólnokształcą-
cego, a II miejsce Natalia 
Wasilke I Liceum Ogólno-
kształcącego w Wejherowie. 

Konkurs 
biblijny
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KULTURA

Czynną do 16 maja wy-
stawę obrazów Longiny 
Wysockiej zorganizowano z 
okazji 25-lecia pracy twórczej 
tej znanej artystki. Zanim za-
prosiła gości na własny wer-
nisaż, pani Longina wzięła 
udział w otwarciu wystawy 
młodziutkiej, bo 12-letniej 
Lili Wysockiej. Ekspozycja 
z pracami jej autorstwa, zaty-
tułowana „Sztuka tłem życia” 
będzie czynna do 22 maja.

Benefis z okazji 25-lecia 
pracy twórczej Longiny Wy-
sockiej zgromadził prawdziwy 
tłum wielbicieli utalentowa-
nej malarki. Nic dziwnego, 
skoro pani Longina jest nie 
tylko podziwiana jako artyst-
ka, ale też bardzo lubiana. 
Oprócz przyjaciół, do pałacu 
przyszli  m.in. słuchacze Wej-
herowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku którzy pod 
okiem L. Wysockiej uczą się 
malowania. 

Wśród gości nie zabrakło 
przedstawicieli władz miasta 
i powiatu. Starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius oraz 
skarbnik Miasta Wejherowa 
Arkadiusz Kraszkiewicz 
gratulowali artystce jubile-
uszu i talentu. Gratulacje i 
życzenia przekazali również: 
prezes partu Zrzeszenia Ka-

Interesujące obrazy w Pałacu

Dwie wystawy
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 

Wejherowie Można obejrzeć dwie wystawy. Co ciekawe, obie au-
torki obrazów mają to samo nazwisko: Wysocka i obie są wejhero-
wiankami. Dzieli ich wiek i doświadczenia. 

szubsko-Pomorskiego w Wej-
herowie Mirosław Gaffka i 
dyrektor Powiatowej Biblio-
teki Publicznej - Barbara 
Gusman.

Uczestnicy wysłuchali 
wzruszającego koncertu po-
chodzącej z Litwy artystki 
Anny Poźlewicz, która przy-
jaźni się z wejherowską malar-
ką a Longina Wysocka maluje 

obrazy, inspirowane nastrojo-
wymi piosenkami wokalistki.

Dzień wcześniej salę kon-
certową pałacu wypełniło spo-
re grono miłośników talentu 
Lili Wysockiej. O sukcesach 
utalentowanej dziewczyn-
ki pisaliśmy już w „Pulsie 
Wejherowa”. Lili zdobywa-
ła nagrody w konkursach 
lokalnych, wojewódzkich, 
ogólnopolskich. Dwukrot-
nie wygrała międzynarodo-
wy konkurs na ilustrację do 
książki amerykańskiej pisar-
ki. Jej komiks o Annie Wa-
lentynowicz umieszczono na 
stronie Instytutu Pamięci 
Narodowej. 

Największą pasją 12-letniej 
wejherowianki jest tworzenie 
sztuki, przede wszystkim po-
przez malarstwo, rysunek, 
komiksy, ale także poprzez 
wiersze. Lili jest kreatywnym 
dzieckiem, a jej umiejętności 
malarskie w tak młodym wie-
ku są ewenementem. Nieobce 
są  jej różne techniki: akryl, 
pastele, ołówki, cienkopisy, 
węgiel oraz sepia.

Tym bardziej zachęcamy 
do obejrzenia prac dziew-
czynki w wejherowskim 
Muzeum.                          AK.

Lili Wysocka w rozmowie z Longiną Wysocką podczas 
wernisażu prac dziewczynki.

Lili jest nie tylko utalentowaną, ale też bardzo sympa-
tyczną i skromną dziewczynką.

Longina Wysocka pod własnym obrazem, prezentowanym na wystawie w Muzueum.

Lubię wyzwania
Z tworzącą od 25 lat wejherowską artystką, LONGINĄ WYSOCKĄ 

rozmawia Anna Kuczmarska

- Pani uśmiech, życz-
liwość i pogoda ducha 
sprawia, że ma Pani wie-
lu przyjaciół i znajomych. 
Tym bardziej, że nie zamy-
ka się Pani w pracowni, ale 
jest osobą aktywną, m.in. 
prezesem Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków  „Pa-
sja” w Wejherowie.

-  Nasze stowarzyszenie po-
wstało w 2009 roku. Skupia-
my grupę artystów, których 
łączy pasja i zamiłowanie do 
sztuki. Spotykamy się w bu-
dynku Zespołu Szkól nr 2 w 
Śmiechowie, wyjeżdżamy na 
plenery, uczymy się od siebie 
nawzajem.

- Wiem, że to nie jedyna 
Pani aktywność.

-  Jako wolontariuszka 
prowadzę też zajęcia pla-
styczne w Wejherowskim 
Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku YMCA. Nie narze-
kam na brak zajęć, które 
wprawdzie zabirają czas, 
ale też przynoszą sporo sa-
tysfakcji. Nie wiedziałam, 
że tyle radości będę miała 
z uczenia innych. Nie wie-
działam nawet, czy to potra-
fię. Tym bardziej, że zawsze 
byłam nieśmiała.

- No właśnie, podobno 
kiedyś nie była Pani oso-
bą zbyt otwartą.

- O nie. W wielu sytu-
acjach zżerała mnie trema.
Na przykład, kiedy w szko-
le podstawowej odniosłam 

pierwszy sukces w konkur-
sie plastycznym. Odbiór na-
grody to był wielki stres.

- Można się domyślać, 
że jako osoba nieśmiała 
znalazła Pani w malowa-
niu obrazów formę arty-
stycznej wypowiedzi.

- Oczywiście, ale nie tyl-
ko w malowaniu. W Liceum 
Plastycznym w Orłowie 
uczyłam się fotografii. Naj-
bardziej lubiłam fotografię 
czarno-białą, a zwłaszcza 
zdjęcia wywoływane osobi-
ście. Próbowałam też innych 
form twórczości i do dzisiaj 
sięgam po różne materiały 
i techniki. Mam w dorobku 
płaskorzeźby, które można 
obejrzeć m.in. w Bibliotece 
Powiatowej na ul. Dworco-
wej, prace w wytrawianym 
kwasem metalu, grafiki, ob-
razy na skórze i na desce. 
Maluję obrazy olejne, uży-
wam też akryli, akwareli, 
suchych pasteli. Lubię wy-
zwania i trudności, które 
trzeba pokonać. 

- Powiedziała Pani, 
że jeśli w głowie zrodzi 
się pomysł, musi go pani 
przenieść na obraz.

- To są tak zwane obrazy 
chwili. Pojawia się pomysł, 
który czasem się przyśni 
albo jest efektem inspira-
cji muzycznej. Mam wtedy 
w głowie temat, który mu-
szę namalować. Tego rodza-
ju prace są bardzo ciekawe. 

Mam też wiele pomysłów na 
łączenie nietypowych mate-
riałów albo stosowanie róż-
nych technik. Przede mną 
jeszcze wiele wyzwań.

- Na Pani obrazach czę-
sto pojawiają się kwiaty, 
a właściwie kompozycje 
kwiatowe, pejzaże, m.in. 
mazurskie, ale często po-
jawia się na nich nasze 
miasto…

- Chętnie maluję Wej-
herowo, w którym się uro-
dziłam i mieszkam. Nasze 
miasto jest piękne i bardzo 
ciekawe.

- Uczy Pani mlarstwa 
seniorów, kiedyś uczyła 
Pani młodych ludzi. Czy 
każdy może się nauczyć 
malować lub rysować?

- Najpierw trzeba się na-
uczyć patrzeć, widzieć wię-
cej, inaczej. Trzeba nauczyć 
się wrażliwości. To nie za-
wsze się udaje, znacznie ła-
twiej opanować technikę.

- Jaka jest Pani recepta 
na sztukę, która podoba 
się odbiorcy, przemawia 
do niego.

-  W każdą pracę trzeba 
włożyć serce, emocje, uczu-
cia. Najpiękniejsze są obra-
zy, które żyją, nie są martwe. 
Kiedy maluję, czuję pod pal-
cami jak mój obraz zaczy-
na żyć. Wracając do moich 
uczniów, ja również wiele się 
uczę od nich. Każde doświad-
czenie się przydaje.



14

www.pulswejherowa.pl5 maja 2016

SPORT

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 ,  e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

CZYTAJ NAS W INTERNECIE:  www.pulswejherowa.pl

Wydawca: INFO-PRZEKAZ  z siedzibą w Rumi 
Druk:  Express Media w Bydgoszczy 
Nakład: 10 000 egzemplarzy                           ISSN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 Wejherowo,  ul. Polna 3/41  (w siedzibie firmy „ARTEX”)

Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie):  606 101 502

O G Ł O S Z E N I E

Z POLICJI
Świętujący wczoraj dzień świętego Floriana 

strażacy, poprzedni tydzień - jak zwykle - spę-
dzili pracowicie. W sumie w dniach 25.04-1.05 br. 
funkcjonariusze jednostek ratowniczo-gaśniczych 
Powiatowej Komendy PSP w Wejherowie interwe-
niowali 28 razy.

W powiecie wejherowskim zdarzyło się kilka pożarów: 
w kotłowni domu przy ul. Paraszyńskiej w Luzinie, w sto-
larni w Wyszecinie, w budynku mieszkalnym w Lini i go-
spodarczym w Kielnie oraz Perlinie. Paliły się śmieci przy 
ul. Strażackiej (!) w Bolszewie, suche trawy w Redzie (ul. 
Poniatowskiego) i sadze w kominie w Bojanie.

Strażacy uczestniczyli w akcji po wypadku drogo-
wym (zderzenie samochodu osobowego z autobusem) 
w Kętrzynie, po kolizji aut w Redzie i Wejherowie oraz po 
wypadku drogowym na ul. I Bryg. Pancernej w Wejhero-
wie (3 osoby poszkodowane).

Straż pożarna wzywano też do kilkunastu innych zda-
rzeń, m.in. usuwania plamy oleju z jezdni, ogniska bez 
dozoru w lesie, udrożnienia ruchu na drodze blokowanej 
przez pojazd ciężarowy (w miejscowości Niepoczołowice). 

W Gniewinie interweniowano w wypadku wycieku ga-
zu z butli, a w Rumi na ul. Lipowej strażacy uwolnili ptaka, 
uwięzionego w przewodzie wentylacyjnym.

STRAŻ POŻARNA
Po narkotykach
Policjanci kryminalni z wejherowskiej komendy za-

trzymali do kontroli auto prowadzone przez 26-latka, 
wobec którego mieli podejrzenie, że znajduje się pod 
wpływem narkotyków. 

W trakcie kontroli przeprowadzono badanie narko-te-
stem, które potwierdziło, że kierowca jest po wpływem 
narkotyków. Policjanci przeszukali także mieszkanie 
mężczyzny, gdzie znaleźli m.in. marihuanę, haszysz i ko-
kainę. 

Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia 
wolności do 3 lat, natomiast za kierowanie pod ich wpły-
wem zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat 2.

Kradzież samochodów
Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy 

Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wraz z policjantami z 
Wejherowa zatrzymali 42-latka z Gdańska, podejrzane-
go o włamania do samochodów i kradzieże aut z terenu 
Niemiec. Jechał jednym z takich aut. Pracując nad spra-
wą policjanci zabezpieczyli dwa samochody marki Toyo-
ta o wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych.  Mężczyźnie 
przedstawiono trzech zarzutów kradzieży z włamaniem. 
Wejherowska prokuratura zastosowała wobec podejrza-
nego gdańszczanina dozór policji, zakazu opuszczania 
kraju oraz poręczenie majątkowe. 

Przestępstwo kradzieży z włamaniem zagrożone jest 
karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Z seniorami i dziećmi
Policjanci z wejherowskiej komendy zorganizowali spotkania 

z seniorami i dziećmi, aby porozmawiać o bezpieczeństwie.
Studenci Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 

„YMCA” mogli wymienić uwagi i spostrzeżenia temat działania 
policji oraz wysłuchać informacji policjantów o zagrożeniach 
przestępstwami m.in. oszustwami 

W przedszkolu „Janowiaczek” w Rumi funkcjonariusze 
uczyli najmłodszych, jak bezpiecznie poruszać się po drodze 
oraz jak bawić się w domu i na podwórku, a w rumskiej Szkole 
Podstawowej nr 6 tematem spotkania profilaktycznego była 
odpowiedzialność prawna za popełnianie przestępstw, cy-
berprzemoc raz używki typu papierosy, alkohol, dopalacze. 

Na skuterze  z promilami
Ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu 

miał mieszkaniec Gościcina, zatrzymany do kontroli 
przez strażników miejskich na ul. Sobieskiego w Wejhe-
rowie. Wcześniej do Straży Miejskiej dotarło zgłoszenie, 
że dwóch mężczyzn na terenie jednej z posesji pije alko-
hol i będą prawdopodobnie jechać skuterem. 

Rejon ten zaczęto obserwować za pomocą kamer 
ulicznego monitoringu i wysłano tam także patrol straż-
ników.  Na łączniku, pomiędzy ul. Sobieskiego i Sien-
kiewicza zatrzymano kierowcę skutera, od którego 
strażnicy wyczuli woń alkoholu. Na miejsce przybył pa-
trol policji. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Narkotyki przed północą
Dyżurny Straży Miejskiej w Wejherowie 28 kwietnia 

przed północą otrzymał zgłoszenie, że w jednej z klatek 
schodowych na Osiedlu Kaszubskim grupa mężczyzn  
zakłóca ciszę nocną. Gdy funkcjonariusze przybyli na 
miejsce, jeden z mężczyzn ruszył do ucieczki. Po drodze 
wyrzucił woreczek, w którym znajdowały się narkotyki. 

31-letni mieszkaniec Wejherowa został zatrzymany i 
przekazany policji. Jego dwóch kolegów ukaranych zo-
stało mandatami za zakłócanie ciszy nocnej. 

Miejsce w którym przebywali młodzi mężczyźni kon-
trolowane jest przez strażników od dłuższego czasu, po-
nieważ mieszkańcy sygnalizowali, że na trzech klatach 
budynków na Osiedlu Kaszubskim często zbiera się 
młodzież i zażywa narkotyki.  Okazało się, że zgłasza-
jący mieli rację.

STRAŻ MIEJSKA

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
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O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E
OGŁOSZENIA

PRYWATNE  
OGŁOSZENIA  DROBNE 

ZAMIESZCZAMY  
BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można 
wysłać 

e-mailem na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl     

lub sms-em  na nr:   
606 101 502

Można wrzucić ogłoszenie 
do skrzynki obok wejścia 

do biura ARTEX   
przy ul. Polnej 3/41

NIE PRZYJMUJEMY 
OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE

Każde ogłoszenie
ukaże się dwa razy

R E K L A M A

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

NIERUCHOMOŚCI
Mieszkanie komunalne w centrum 

miasta 61,8 m kw., dwupokojowe, duża 
kuchnia, ogrzewanie elektryczne - za-
mienię na mniejsze, najchętniej bloki. 
Tel. 58 523 99 80, w godz. 19.00-20.00

 * * *
Sprzedam gospodarstwo rolne 8,20 

ha z zabudowaniami. Tel. 661 895 941 
Sprzedam gospodarstwo rolne 8,20 ha z 
zabudowaniami. Tel. 661 895 941

 * * *
Koleczkowo. Mieszkanie jednopoko-

jowe 50 m wynajmę. Tel. 726 171 950
 * * *
Odstąpię działkę ogrodniczą 480 m 

w Wejherowie, z domkiem sezonowym, 
wyposażonym (woda, energia), 26 tys. 

Tel. 507 254 040
 * * *

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w 
Wejherowie 205 000 do negocjacji. 

Tel. 607 739 467
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Helu, cen-

trum, 3 pokoje, 1 piętro, całkowicie wy-
posażone. Tel. 604 915 138

 * * *
Sprzedam nieruchomość grunto-

wą 5900 m2 w Szemudzie, ogrodzona, 
uzbrojona, przy drodze Chwaszczyno-
-Wejherowo.  Tel. 604 915 138

 * * *
Sprzedam mieszkanie 39 m, 2 pietro, 

2 pokoje. Tel. 695 363 779

WYNAJEM
Poszukuje do wynajęcia mieszkania 

dwupokojowego z osobnym wejściem, 
do 2 pietra. Osobie starszej pomogę w 
obejściu, ogrodzie. Tel. 605 966 593

SPRZEDAM
Rowerek orbitek eliptyczny - tanio. 
Tel. 517 782 024
Szafę brązową 135x135, mini stolik 

na komputer – tanio. 
Tel. 517 782 024
 * * *
Sprzedam 4-letni telewizor marki 

LD, 32 cale, oprogramowanie moduło-
we. Cena 500 zł. Tel. 505 662 616

 * * *
Sprzedam książki z wydawnictwa 

Greg + opracowanie. 
Tel. 737 762 681
 * * *
Telewizor Samsung 25 wraz dekode-

rem DFBT do telewizji naziemnej, 200 zł. 
Tel. 695 230 080
 * * *
Opony195/60 R15. Cena 90 zł za 

komplet. Tel. 505 588 160
 * * *
Stolik pod telewizor – tanio. 
Tel. 789 431 218
 * * *
Telewizor płaski LCD 32 Sharp z ory-

ginalnym pilotem, gwarancja rozrucho-
wa, możliwy odpłatny transport, cena 
490 zł. Tel. 505 588 160

Fotelik samochodowy z nóżką sto-
pującą + ubranka na 3-12 m 100 zł, 
chodzik + zabawki 80 zł. 

Tel. 798 020 532
 * * *
Łóżeczko turystyczne, krzesełko wi-

szące o łoki-toki gratis 120 zł, ubranka 
110-116 80 zł, gratis namiot-domek. 

Tel. 798 020 532
 * * *
Dywan 3,5x4 m wełna, szary z bor-

do otokiem oraz wykładzinę dywanową 
3,5x8 m brązowo-beżową tanio sprze-
dam. Tel. 604 915 138

NAUKA
Lekcje dodatkowe. Fizyka i chemia, 

w tym zadania oraz matematyka. Na-
uczyciel – emeryt.  Tel. 58 677 01 50

PRACA
Uczennice bądź studentki do pracy 

w małej gastronomii w sezonie letnim 
zatrudnię. Tel. 603 78 68 22

 

ROŻNE
Małżeństwo pozna przyjaciół. 
Tel. 575 653 659

N A S Z  P A R T N E R
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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.

ROZRYWKA

 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz 
Żukowski

Wejherowo,  ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się  
 9  i  23 maja  2016 r.

Opiekun/ka Osób Starszych  
Legalna praca w Niemczech, 

niemiecka umowa o pracę

Fundacja Europejskie Spotkania
ul. Dworcowa1/2 , 84-200 Wejherowo

Tel: 58 572 11 83 , 58 742 35 06

www.fundacja-es-opieka.pl

R E K L A M Y  I  O G Ł O S Z E N I A

Bezpłatne bilety dla Czytelników „Pulsu”
Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne podwójne 

zaproszenia na ENEMEF Noc Kapitana Ameryki w Multiki-
nie w Rumi.  Seans odbędzie się już jutro, 6 maja. Aby zdo-
być pdwójne zaproszenie (2 bilety),  trzeba jeszcze dziś, 5 

maja do godz. 20.00 przesłać swoje imię i nazwisko e-ma-
ilem na adres:  redakcja@pulswejherowa.pl

W temacie wiadomości prosimy napisać: ENEMEF.
Do wylosowanych osób odpiszemy po 20.00.

Maraton filmowy 

ENEMEF: Noc 
Kapitana Ameryki

ENEMEF: Noc Kapitana Ameryki zamieni zwy-
czajną noc w niesamowitą przygodę z jednym z naj-
bardziej znanych bohaterów Uniwersum Marvela w 
roli głównej! 

Steve Rogers wraz z resztą drużyny Avengers wypełnią 
każdą minutę maratonu solidnymi dawkami super mo-
cy, mega efektów, porywającej akcji i ciętego dowcipu. To 
wyjątkowa szansa, aby obejrzeć trzy filmy z Kapitanem 
Ameryką, w tym najnowszy Kapitan Ameryka: Wojna bo-
haterów w dniu premiery!

Podczas Maratonu Kapitana Ameryki zostaną zapre-
zentowane: premierowo Kapitan Ameryka: Wojna bo-
haterów, a także wcześniejsze części, czyli Kapitan 
Ameryka: Pierwsze starcie i Kapitan Ameryka: Zi-
mowy żołnierz.

ENEMEF: Noc Kapitana Ameryki odbędzie się w pią-
tek, 6 maja 2016 r. w 30 kinach sieci Multikino, w tym 
także w Rumi przy ul. Sobieskiego 14 A (Galeria Rumia), 
tel. 58 731 38 10. 

Maraton filmowy rozpocznie się o godz. 22.00. Przewi-
dywany koniec ok. 5.00 rano.

Więcej informacji pod adresem http://www.enemef.pl


