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I POWIATU WEJHEROWSKIEGO

W krainie
czarów...

„Puls”
po raz
setny

Jak Alicja w Krainie Czarów mogli się poczuć wszyscy, którzy przyszli w sobotni
wieczór na wejherowski rynek. Zastali tam piękne i
barwne motyle nad głowami, gigantyczne bańki mydlane, żonglerów, magików,
klaunów i arlekinów. A to był
tylko wstęp do atrakcji Nocy
Muzeów w Wejherowie.
Tego wieczora i w nocy na wystawy,
zabawy, prezentacje zaprosił miejski
ratusz oraz Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Można też było zwiedzać podziemia
kościoła św. Anny albo wyruszyć
śladami XVII-wiecznej mapy Judyckiego.
Str. 8

Spłonął
w aucie
Do tragedii doszło na terenie gminy Gniewino. We
wtorek przed południem na
drodze z Wejherowa do Gniewina przed miejscowością
Kostkowo z nieustalonych
jeszcze przyczyn kierowca
Land Rowera z impetem uderzył w przydrożne drzewo.
Samochód stanął w płomieniach i spłonął wraz z będącym w nim kierowcą. Straż
Pożarna dogasiła pogorzelisko i zabezpieczyła spalone
zwłoki. Trwa ustalenia okoliczności pod nadzorem prokuratora. Policjanci stwierdzili, że
samochód bez jakiegokolwiek
hamowania zjechał z pasa jazdy i uderzył w drzewo.

24 maja wybierzemy
Prezydenta RP
W najbliższą niedzielę ponownie pójdziemy do lokali wyborczych, aby ostatecznie
zdecydować, który z dwóch kandydatów zostanie prezydentem Polski. Zachęcamy
do głosowania i poprawienia frekwencji, która w pierwszej turze wyborów nie była
imponująca. W powiecie wejherowskim wynosiła 51,76 procent.
Podobnie było w samym
Wejherowie, gdzie 10 maja
w wyborach prezydenckich
wzięło udział 51,88 procent
uprawnionych do głosowania
mieszkańców miasta.
41,44 procent wyborców w naszym mieście
oddało głosy na obecnego prezydenta, Bronisław
Komorowskiego, a 28,40
procent głosowało na Andrzeja Dudę. Paweł Kukiz
był faworytem 21,28 pro-
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centa wyborców.
Pozostali kandydaci w Wejherowie uzyskali następujący
wynik: Janusz Korwin-Mikke 3,34 %, Magdalena Ogórek 1,92 %, Janusz Palikot
1,11 %, Grzegorz Braun 0,68
%, Jacek Wilk 0,58 %, Adam
Jarubas 0,58 %, Marian Kowalski 0,44 %, Paweł Tanajno 0,28 %.
Największą
frekwencję
odnotowano w Domu Opieki
Społecznej przy ul. Św. Jac-

ka (74,60 %), a najmniejszą
w wejherowskim szpitalu
(31,23 %). Pomijając te dwie
placówki zamknięte, najwięcej wyborców pojawiło się w
Zespole Szkół nr 1 przy ul.
Śmiechowskiej, gdzie frekwencja wyniosła 57,17 %, a
najmniej w Muzeum (zaledwie 42,99 %).
W powiecie wejherowskim
największą frekwencję wyborczą odnotowano w Rumi
- 56,48 %. Nieco mniejsza by-

ła w Redzie - 54,41 %, a na
trzecim miejscu uplasowało
się Wejherowo - 51,88 %. Podobny wynik osiągnęły kolejno gminy: Szemud - 51,72 %,
Luzino - 51,26 % i Wejherowo - 51,00 %. W pozostałych
gminach powiatu wejherowskiego głosowało mniej niż 48
procent wyborców.
Jak będzie w drugiej turze wyborów prezydenckich,
przekonamy się już za kilka
dni. Każdy głos się liczy!

Dzisiaj ukazało się setne wydanie „Pulsu Wejherowa”, a w
tym miesiącu mijają cztery lata, odkąd nasz dwutygodnik
pojawił się w kioskach i sklepach Wejherowa po raz pierwszy. Przez krótki czas gazeta
ukazywała się co tydzień, stąd
większa liczba numerów, niż
wynikałoby to z kalendarza.
Cieszymy się bardzo z dużego zainteresowania „Pulsem
Wejherowa” i z życzliwych opinii naszych Czytelników. „Puls”
jest chętnie czytany i dobrze
oceniany, co zobowiązuje nas
do dalszej pracy.
A zatem będziemy dostarczać Państwu kolejnych informacji, relacji z wydarzeń w
mieście i powiecie, a także artykułów o interesujących ludziach i ich pasjach, ciekawych
inicjatywach, sukcesach mieszkańców Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Sądząc
po aktywności i osiągnięciach
mieszkańców, na pewno nie
zabraknie nam tematów.
Z przyjemnością będziemy pisać o rozwoju Wejherowa, który zapewniają władze
miasta oraz o inwestycjach
i wydarzeniach w powiecie
wejherowskim, o które dbają
władze powiatu, a także samorządy gmin.
Prosimy o uwagi, także krytyczne oraz o podpowiedzi, co
warto pokazać na łamach lokalnej gazety.
Dziękujemy za dowody sympatii i zapraszamy do lektury
tego i kolejnych wydań „Pulsu
Wejherowa”.
Anna Kuczmarska
wydawca i redaktor
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AKTUALNOŚCI
Wejherowo według studentów architektury

Pomysł na teren przy Wałowej
Studenci Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej wzięli udział w konkursie organizowanym przy współpracy z Urzędem Miejskim w Wejherowie na opracowanie koncepcji
funkcjonalno-przestrzennej terenu rekreacyjnego przy ul. Wałowej. Najciekawsze elementy
konkursowych opracowań zostaną wykorzystane przez biuro projektowe do opracowania realnego projektu zagospodarowania tego terenu. Konkurs został zainicjowany przez wiceprzewodniczącego Rady Miasta, Wojciecha Kozłowskiego.
Nieruchomość
będąca
przedmiotem konkursu położona jest pomiędzy ciągiem
pieszo-rowerowym Cedron a
ulicami Wałową i Rzeźnicką.
Kierownik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Inwestycji Miejskich Stanisław
Brzozowski podkreśla, że w
tym roku ma zostać opracowany konkretny projekt budowlany zagospodarowania tego
terenu, którego realizacja ma
nastąpić w przyszłym roku.
Na konkurs wpłynęło 21
prac wykonanych przez dwuosobowe zespoły, które spełniły formalne kryteria. Prace,
jako członkowie komisji, oceniali: dr hab. inż. arch. Bogna
Lipińska, Beata Rutkiewicz, Stanisław Brzozowski, Mirosław Ziemann,
Zbigniew Falkowski i Justyna Antczak.
- Wszystkie prace są na
wysokim poziomie, bardzo
pomysłowe i z wieloma rozwiązaniami, które nas bardzo
zaskoczyły, przez co trudno
było wybrać te najlepsze. Cieszy fakt, iż w opracowaniach
znalazło się dużo zróżnicowanej zieleni, alejek a także

Na skrzyżowaniu ulic Chopina ze Staromłyńską w Wejherowie doszło do karambolu miejskiego autobusu i dwóch samochodów osobowych.
50-letni kierowca samochodu daewoo nexia wyjeżdżając
z ul. Staromłyńskiej na ul. Chopina najprawdopodobniej nie
udzielił pierwszeństwa przejazdu 41-letniemu kierowcy subaru, który jechał w kierunku wejherowskiego szpitala.
Uderzone subaru zostało wepchnięte pod jadący od strony
szpitala autobus miejski. Okazało się, że kierowca samochodu
daewoo jest pijany -miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. W wyniku zderzenia dwie ranne osoby trafiły do szpitala.
23-letni mężczyzna został zatrzymany przez policjantów w
swoim mieszkaniu pod zarzutem handlu narkotykami i posiadania znacznej ilości środków odurzających. Podczas przeszukania policjanci znaleźli w kuchni schowane w dwóch lodówkach
amfetaminę w ilości ponad 13 gramów i marihuanę ponad 68
gramów oraz wagę elektroniczną
Sąd zastosował wobec zatrzymanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.
Grozi mu kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Z narkotykami za kierownicą

Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, ze studentami PG.

ciekawych rozwiązań jak np.
krzyż maltański z herbu Wejherowa wkomponowany w
układ alejek. Przystępujemy
do wyboru biura projektowego
i natychmiast ruszamy z pracami projektowymi dla tego
terenu - mówi Beata Rutkiewicz, dodając, że współpraca
z Wydziałem Architektury
Politechniki Gdańskiej będzie
kontynuowana.

Sukces strażnika
Maciej Cichoń ze Straży Miejskiej w Wejherowie zajął drugie miejsce na Mistrzostwach
Funkcjonariuszy Straży Miejskich w biegach
ulicznych na dystansie 10 km w Swarzędzu.

Pierwszą nagrodę otrzymała praca „Niezwykły Krąg”
autorstwa Magdaleny Bosz i Natalii Pszczółkowskiej.
Druga przypadła Dorocie Behnke i Marcinowi Szczecińskiemu „Nadmorska Oaza”. Trzecią nagrodę otrzymała
praca „Cassubia Park”, opracowana przez Klaudię Dziedzic i Krystiana Wirkusa.
Wyróżnienia przyznano pracom „Wejherowski Gaj” (autorzy Piotr Chmielewski i Damian Olszewski) oraz „Tajemniczy Ogród” (Agnieszka Supińska i Daria Różańska).
W biegach udział wzięło
4300 osób, w tym 24 zawodników i zawodniczek ze straży miejskich i gminnych.
Wszyscy otrzymali puchary i dyplomy, zaś zwycięzcy
szablę wraz z certyfikatem z
rąk Prefekta Krajowej Rady
Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP, Artura Hołubiczko

Policjanci z wejherowskiej „drogówki” na terenie gminy Szemud zatrzymali kierowcę opla astra do kontroli drogowej.
Mundurowi zwrócili uwagę na nienaturalnie powiększone
źrenice 24-latka. Okazało się, że mężczyzna znajduje się pod
wpływem narkotyków, co potwierdziło badanie narko-testem.
Kierowca miał przy sobie także marihuanę.
Za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków odpowie przed sądem. Grozi mu kara pozbawienia wolności do 2
lat, a za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Na motorowerze z promilami

Kompletnie pijany 58-letni mężczyzna jechał motorowerem
w okolicach Szemudu. Zauważyła go kobieta jadąca samochodem. Wezwani policjanci po badaniu stwierdzili, że motorowerzysta miał prawie 3 promile alkoholu w organizmie.
Sprawdzenie w policyjnych systemach wykazało, że kierowca miał też zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych obowiązujący do września 2018 roku.

Najlepsi ratownicy z Wejherowa

Będą reprezentować
województwo pomorskie
Drużyna policjantów z Wejherowa składająca się z mł. asp. Michała Maćkowiaka i post. Jana Teleżyńskiego wygrała eliminacje wojewódzkie do III Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z
Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
Drużyny składające się
z przedstawicieli powiatów
województwa pomorskiego
rywalizowały o tytuł najlepszego ratownika policyjnego. Każda z jednostek
policji reprezentowana była
przez dwuosobowy patrol.
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Pijany kierowca spowodował karambol

Handel narkotykami

M. Cichoń na podium

OGŁOSZENIE

Z POLICJI

Podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności z zakresu
pierwszej pomocy oraz upowszechnienie idei i zasad jej
udzielania, to podstawowe
cele Zawodów Ratowników
Policyjnych z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Po-

licjanci musieli wykazać
się wiedzą i umiejętnościami praktycznymi z zakresu
udzielania pierwszej pomocy. Najlepszy zespół będzie
teraz reprezentował garnizon pomorski podczas finału
ogólnopolskiego.

redakcja@pulswejherowa.pl

21 maja 2015

AKTUALNOŚCI

Budżet Obywatelski. Ogłoszono wyniki głosowania

Siedem projektów do realizacji
W ramach pierwszego Wejherowskiego
Budżetu Obywatelskiego do realizacji, spośród 47 projektów, wybrano siedem. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, po
analizie projektów zdecydował, że kwota
800 000 zł zostanie zwiększona do 928 679 zł.
W pierwszej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego oddano 8491 głosów, w
tym 8061 stanowiły głosy ważne. Projekt „Budowa boiska
sportowego oraz placu zabaw
i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na os. Sucharskiego w
Wejherowie”, otrzymał największą liczbę głosów 1611.
- Dziękuję mieszkańcom za
aktywne włączenie się w tworzenie pierwszego w Wejherowie Budżetu Obywatelskiego
- powiedział prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt.
- Dzięki Budżetowi Obywatelskiemu mieszkańcy mogą
uczestniczyć w zarządzaniu
miejscem w którym żyją, mogą
REKLAMA

proponować ciekawe rozwiązania, a tym samym kreować
jego przyszłość. Chciałbym,
aby ta forma współpracy samorządu i społeczności lokalnej stała się regułą w naszym
mieście regułą.
- Jestem pełna uznania
dla aktywności i kreatywności mieszkańców Wejherowa
i zapewniam, że przygotowanie do realizacji projektów
Budżetu Obywatelskiego będzie traktowane w Starostwie
priorytetowo - powiedziała
starosta Gabriela Lisius
podczas uroczystego ogłoszenie wyników głosowania, 7
maja br. w Filharmonii Wejherowskiej.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt, skarbnik Arkadiusz Kraszkiewicz, starosta powiatu Gabriela Lisius oraz wnioskodawcy zwycięskich projektów, w tym działacze Rady Osiedla Sucharskiego.

Zwycięskie projekty
Projekty wybrane przez mieszkańców:
1. Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka
na os. Sucharskiego w Wejherowie - wnioskodawca Dariusz Kreft. Szacunkowa wartość
projektu to 277 537, 95 zł, na który oddano 1611 głosów.
2. Budowa parkingu na Osiedlu Fenikowskiego - wnioskodawca Mariusz Łupina.
Szacunkowa wartość projektu to 285 000 zł, na który oddano 581 głosów.
3. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na "Blizie". Etap I - Projekt
budowlany”- wnioskodawca Jacek Przybylski. Szacunkowa wartość projektu to 60 000
zł, na który oddano 562 głosów.
4. Plac Sportów Miejskich na „Blizie” - wnioskodawca Łukasz Milka. Szacunkowa
wartość projektu to 91 000 zł, na który oddano 437 głosów.
5. Wiata piknikowa z paleniskiem - wnioskodawca Wojciech Wasiakowski. Szacunkowa wartość projektu to 24 000 zł, na który oddano 368 głosów.
6. Droga osiedlowa - Osiedle Staszica - wnioskodawca Teresa Skowrońska. Szacunkowa wartość projektu to 147 700 zł, na który oddano 351 głosów.
7. Zielona Szkoła - uczymy dzieci dbania o przyrodę - wnioskodawca Kazimierz
Miotk. Szacunkowa wartość projektu to 43 441,01 zł, na który oddano 247 głosów.

PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy mieszkańcom Wejherowa oraz osiedla Sucharskiego za oddanie głosu na nasz projekt: „Budowa boiska oraz placu rekreacyjno-sportowego im. Ryszarda
Jakubka” na osiedlu Sucharskiego w I Budżecie Obywatelskim organizowanym przez
Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

RAZEM WYGRALIŚMY !!!
Młodzież i Radni Osiedla Sucharskiego, D. Kreft
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Radni zdecydowali o zmianach w budżecie

Ponad 900 tys. zł na realizację
projektów mieszkańców
Nadzwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa, która odbyła się 14
maja, została zwołana z powodu wydatków na realizację Budżetu
Obywatelskiego 2015. Uchwalone zmiany w budżecie rok są związane z przeznaczeniem 928 679 zł na realizację wybranych przez
mieszkańców projektów.
Jak wyjaśnił skarbnik miasta, Arkadiusz Kraszkiewicz, zwołanie sesji było pilne,
ponieważ projekty Budżetu
Obywatelskiego trzeba realizować od razu, gdyż powinny
zakończyć się w tym roku.
- Musimy jak najszybciej
uruchomić procedury przetargowe, dlatego konieczne
jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie Wejherowa - wyjaśnił
Arkadiusz Kraszkiewicz.
Radni prawie jednomyślnie
uchwalili
konieczne
zmiany (tylko radny G.Skowroński wstrzymał się od głosu), ale zanim do tego doszło
podczas dyskusji pojawiły się
wątpliwości.
Projekt budowy wiaty
piknikowej w rejonie ulic
Konopnickiej i Stefczyka na
Śmiechowie wywołał bowiem
protest sąsiadów. Do Urzędu

Miasta tuż przed sesją wpłynęło pismo przeciwko budowie wiaty z paleniskiem,
podpisane przez ok. 50 osób.
Na ten projekt głosowało aż
368 wejherowian. To piąty
wynik na 47 projektów.
Radny PiS Grzegorz
Skowroński podważał sens
wprowadzenie zmian w budżecie i przeznaczenia pieniędzy na realizację projektów
Budżetu
Obywatelskiego z powodu wspomnianego protestu. Zastrzeżenia
zgłaszali też m.in. radni PO Arkadiusz Szczygieł i Rafał Szlas.
Bogusław Suwara, sekretarz miasta tłumaczył, że
projekty były znane od marca tego roku, a od 7 kwietnia
trwało głosowanie. Przez tak
długi czas nikt nie wnosił zastrzeżeń, nie było żadnych
protestów. Beata Rutkie-

wicz, zastępca prezydenta
Wejherowa dodała, że przeprowadzona będzie procedura wyjaśniająca, a autorzy
pisma otrzymają odpowiedź
Urzędu Miasta. Zapewne
wnioskodawca wiaty również
będzie rozmawiał z niezadowolonymi mieszkańcami, być
może uda się znaleźć satysfakcjonujące ich rozwiązanie.
- Traktujmy ludzi poważnie! - apelował Wojciech
Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady Miasta. - Jeżeli
zaproponowaliśmy wejherowianom możliwość zgłaszania pomysłów, głosowania i
wyboru projektów do realizacji, to teraz konsekwentnie je realizujmy. Było dużo
czasu na zastrzeżenia, nikt
niczego nie ukrywał. Nie sposób wszystkiego ze wszystkimi konsultować. A poza tym
sprawę zastrzeżeń sąsiadów

Statuetka Jakuba Wejhera
dla Huberta Skrzypczaka
Na sesji 14 maja br. radni zdecydowali o przyznaniu Statuetki Jakuba Wejhera „Za Szczególne Zasługi dla Wejherowa” Hubertowi Skrzypczakowi, utytułowanemu mistrzowi
bokserskiemu z naszego miasta.
Obok licznych osiągnięć sportowych, pan Hubert może
poszczycić się gwiazdą na Alei Gwiazd Sportu we Władysławowie. Do dzisiaj jest aktywnym trenerem dzieci i młodzieży
w Wejherowskim Klubie Bokserskim „Gryf”.
przy każdej inwestycji regulują przepisy w czasie procedury przygotowawczej.
Przede wszystkim
inwestycje drogowe
Ponadto radni zdecydowali o przeznaczeniu ponad
miliona złotych na budowę
nawierzchni, chodników, odwodnienie, oświetlenie i budowę muru oporowego na ul.
Chmielewskiego na Śmiechowie. Podobna suma ok. 1 mln
zł została przeznaczona na
poszerzenie i modernizację
ul. Spacerowej, na której powstaną potrzebne tam miejsca postojowe. Co ciekawe
część radnych z nieznanych

Na remonty i prace konserwacyjne

Pieniądze na zabytki
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisał umowy na dofinansowanie remontów zabytkowych obiektów w Wejherowie. Środki z miejskiego budżetu otrzymały wejherowskie zabytki: Klasztor Ojców Franciszkanów, Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego
Pobytu dla Dzieci przy ul. Św. Jacka oraz wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Sobieskiego 310,
Wybickiego 1 oraz Wałowej 24 A.
Od 2007 r. Wejherowo
przekazało łącznie na dofinansowanie remontów i prac
konserwatorskich ponad 3,3
mln złotych.
Klasztorowi
ojców
Franciszkanów przyznano
dotację w wysokości 260 tys.
złotych. Dotacja przeznaczona zostanie wymianę okien
w Domu Pielgrzyma oraz
wykonanie elewacji. Jeszcze
w tym roku pierwsze osoby
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skorzystają z gościny ojców
franciszkanów.
Natomiast Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem
Dziennego Pobytu dla Dzieci
prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia
św. Wincenta a Paulo otrzymał dotację w wysokości 54
tys. zł na wymianę okien w
części budynku. Jak powiedziała s. Bożena Piotrowska, dyrektor DPS, obecna

zabytkowa stolarka okienna
w części, gdzie znajduje się
Oddział Dziecięcy, ze względu na zły stan techniczny,
wymaga wymiany na nową.
- W trosce o poprawę stanu
technicznego i wyglądu tych
architektonicznych perełek,
każdego roku przeznaczamy niemałą pulę pieniędzy
na ten cel - mówi prezydent
Krzysztof Hildebrandt.
Dotacje na sfinansowa-

nie prac konserwatorskich
w zabytkach oraz remont
zabytkowych elewacji w budynkach w zespole urbanistycznym wpisanym do
rejestru zabytków otrzymały
także wspólnoty mieszkaniowe przy ul. Sobieskiego
310, Wybickiego 1 oraz Wałowej 24 A.
Dzięki temu kolejne piękne wejherowskie kamienice
odzyskają dawny blask.

bliżej powodów podważała tę
inwestycję. Stan ul. Spacerowej jest fatalny, ulica jest systematycznie zalewana, brak
jest miejsc parkingowych, a
przecież do pobliskiej szkoły
uczęszcza ponad 800 dzieci,
a do przedszkola ponad 100.
Od dawna rodzice oczekiwali
na poprawę sytuacji i teraz to
nastąpi.
Remontu i zagospodarowania terenu wokół doczeka
się także ulica przy Powiatowym Urzędzie Pracy. Koszt
inwestycji to 500 tys. zł. Dodatkowo 80 tys. zł zostanie
przeznaczone na likwidację
dzikich wysypisk.
AK.

Agresywni
wandale
Strażnicy Miejscy zatrzymali dwóch mieszkańców
Bolszewa, którzy wieczorem na skrzyżowaniu ulic
Chopina i Kusocińskiego w
Wejherowie zniszczyli wiatę przystankową MZK. Młodzi mężczyźni mieli 19 i 20
lat, i mieli nieźle w czubie.
Główny chuligan miał ponad
2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Strażnicy nie mieli wątpliwości co do sprawców
zniszczenia, bo jeden z mężczyzn miał rany na ręce i
widoczną krew, która była także na wybitej szybie
wiaty. Młodzieńcy byli agresywni i wyzywali funkcjonariuszy w trakcie interwencji.

Nominacja

Miasto
i biznes
Wejherowo otrzymało dwie nominacje w III
edycji konkursu Gmina Przyjazna Przedsiębiorcom. W kategorii
„Gmina
Przyjazna
Przedsiębiorcom”
w
grupie miast i gmin
miejsko-wiejskich do
finału nominowano 6
miast: Wejherowo, Rumię, Tczew, Ustkę, Starogard i Lębork.
Miasto Wejherowo otrzymało tytuł w ubiegłym roku,
a w tym roku laur odebrał
Tczew. W kategorii „Gmina
aktywna na rzecz przedsiębiorców” w grupie miast i
gmin miejsko-wiejskich do
finału nominowano 6 miast:
Pelplin, Tczew, Sztum, Nowy Dwór Gdański, Lębork i
Wejherowo, a zaszczytny tytuł otrzymał Pelplin.
Ogłoszenie
wyników
konkursu i wręczenie wyróżnień odbyło się 8 maja
w Centrum Wystawienniczo-Kongresowego AMBER
EXPO w Gdańsku.
W konkursie organizowanym przez Regionalną Izbę
Gospodarczą Pomorza oraz
Fundację Instytut Rozwoju
Projektów pod patronatem
Marszałka
Województwa
Pomorskiego
Mieczysława Struka wzięło udział 55
gmin województwa pomorskiego, w tym 4 miasta na
prawach powiatu, 18 miast
i 33 gminy wiejskie.
Nominacje są efektem
podejmowanych przez Miasto Wejherowo działań na
rzecz rozwoju i promowania
działalności gospodarczej,
tworzenie nowych miejsc
pracy w Wejherowie, czego przykładem jest organizowany w Wejherowie
Pomorski Biznesplan oraz
działalność na rzecz rozwoju turystyki. Laury odebrał
sekretarz miasta Bogusław
Suwara.
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Powiatowy Dzień Strażaka w Wejherowie

POWIAT

Podziękowania, wyróżnienia
i kamera termowizyjna w prezencie
Strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w
Wejherowie oraz druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w powiecie
wejherowskim świętowali Dzień Strażaka. Uroczystość odbyła się na
terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie, do której
zaproszono wielu gości. Na uroczysty Dzień Strażaka przybyli przedstawiciele samorządu powiatowego, miast Wejherowa i Redy oraz
wszystkich gmin na terenie powiatu.
W spotkaniu uczestniczył
również ks. dziekan Tadeusz Reszka. Gospodarzem
uroczystości był mł. bryg. mgr
Andrzej Papke, komendant
powiatowy PSP, który m.in.
dziękował samorządom za
pomoc w zakupach nowoczesnego sprzętu ratowniczego,
samochodów i innych urządzeń, niezbędnych w akcjach
ratowniczo-gaśniczych.
Na uroczysty Dzień Strażaka przybyli m.in.: starosta
wejherowski Gabriela Lisus wraz z zastępcą Witoldem Reclafem i członkami
Zarządu Powiatu, przewod-

niczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz,
zastępca prezydenta Beata
Rutkiewicz, burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński,
wójtowie wszystkich gmin
powiatu. Samorządowcy i
inni goście dziękowali strażakom za ich ofiarność, odwagę, trudną pracę, a przede
wszystkim ratowanie poszkodowanych w wypadkach,
pożarach i innych niebezpiecznych zdarzeniach. Goście życzyli strażakom, aby
jak najrzadziej wyjeżdżali na
akcje i korzystali z nowoczesnego sprzętu.

Podczas powiatowych obchodów uroczystości „Dnia
Strażaka” nastąpiła m.in.
uroczystość wręczenia odznaczeń, wyróżnień i awansów służbowych strażakom
zawodowym oraz strażakom
ochotnikom z jednostek OSP
z całego powiatu.
Podczas
strażackiego
święta Gabriela Lisius starosta powiatu wejherowskiego i komendant Andrzej
Papke przekazali dowódcy
JRG mł. bryg. Tomaszowi
Kołakowskiemu kamerę
termowizyjną oraz turbowentylator oddymiający.

Św. Florian
- patron
strażaków
Dzień Strażaka wiąże się
ze świętem patrona strażaków, św. Floriana, przypadającym 4 maja.
Święty Florian był żołnierzem rzymskim, który
ujął się za prześladowanymi legionistami chrześcijańskimi, za co 4 maja 304
roku poniósł śmierć męczeńską.

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pełni służbę 109 funkcjonariuszy i zatrudnionych jest 5 pracowników cywilnych.
W ubiegłym roku na terenie powiatu wejherowskiego powstało 1528 zdarzeń, w tym
508 pożarów i 986 niepełnych zagrożeń. Odnotowano też 34 fałszywe alarmy.
W zdarzeniach tych śmierć poniosło 28 osób, a 421 zostało rannych. Poszkodowanych zostało też 4 ratowników.

W 1768 roku ukazało się rozporządzenie Magistratu Miasta Wejherowa dotyczące zorganizowanie ludzi i sprzętu niezbędnego do gaszenia pożarów. W 1842 miasto kupiło
pierwszą sikawkę ręczną, która służyła straży pożarnej w gaszeniu pożarów na terenie
miasta i okolicznych miejscowości. W roku 1873 roku w sześciotysięcznym Wejherowie
zorganizowano Ochotniczą Straż Pożarna, wyposażoną w nowoczesny, jak na ówczesne
czasy, sprzęt pożarniczy.
Pierwsza niewielka strażnica mogąca pomieścić sikawkę ręczną, kilka metrów bieżących węży, wiadra i bosaki istniała obok klasztoru franciszkanów. Alarmowanie członków
straży odbywało się poprzez trębaczy oraz biciem w specjalny dzwon na wieży Ratusza.
W roku 1895 wybudowano 3-boksową strażnicę przy ul. 3 Maja, istniejącą (po rozbudowie) do dzisiaj. W 1907 r. zakupiono 17-metrową czterokołową konną drabinę mechaniczną słynnej firmy Magirus.
Po konserwacji drabinę umieszczono w przeszklonej gablocie na ul. 3 Maja, gdzie stanowi atrakcję turystyczną miasta.
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KOŚCIÓŁ

Najstarsza świątynia odzyskała blask

Modlitwa i radość
w pięknym otoczeniu

Od ponad dziesięciu lat ksiądz prałat Tadeusz Reszka jest proboszczem parafii Trójcy Świętej w Wejherowie, a zarazem gospodarzem wejherowskiej Kolegiaty. Nie sposób nie zauważyć,
jak bardzo zmienił się ten najważniejszy i nastraszy kościół w Wejherowie przez ten czas. Odnowiona świątynia błyszczy dziś dawną urodą, chociaż ksiądz proboszcz jeszcze nie spoczywa
na laurach, bo nie wszystkie zamiary zostały zrealizowane.
Zanim ksiądz Reszka rozpoczął posługę duszpasterską w wejherowskiej parafii,
przez 16 lat był proboszczem
parafii w Juracie.
- W czwartym roku kapłaństwa trafiłem do Juraty z misją zorganizowania
parafii. Zastałem problemy,
które należało rozwiązać w
krótkim czasie, ale z Bożym
błogosławieństwem
udało
się wszystko zorganizować mówi ks. Reszka.
Łatwiej budować
niż remontować
- Łatwiej jest coś budować, niż remontować - twierdzi ks. T. Reszka. - W Juracie
budowałem nowy kościół, a
tutaj spotkało mnie kolejne doświadczenie, nowe wyzwanie, bo musiałem zająć
się remontem zabytkowego
obiektu, który wymaga wielu uzgodnień z konserwatorem, dużo tzw. papierologii.
Wszystko musi trwać, są
długie procedury, a człowiek
się zniechęca. Potrzeba więc
hartu ducha i wytrwałości.
Zwłaszcza że przy gruntownym remoncie starego
budynku najpierw się coś
burzy, demontuje, a potem
długo nie widać efektów.
Ekologiczne
ogrzewanie
Przy planowaniu prac remontowych chodziło m.in.
o bezpieczeństwo licznych
wiernych. Jednak zanim roz-

poczęły się roboty, nowy proboszcz zlecił zamontowanie
nowoczesnego nagłośnienia,
żeby Słowo Boże docierało
do ludzi.
Potem była duża i kosztowna inwestycja - instalacja systemu ogrzewania
geotermicznego. Ogrzewanie ekologiczne i oszczędne
wymagało m.in. wsparcia finansowego Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska i zaciągnięcia kredytu.
- Wszyscy mieli wiele
obaw, czy takie przedsięwzięcie się uda, otoczenie
podchodziło nieufnie do mojego pomysłu - wyjaśnia ks.
Tadeusz Reszka. - Ale udało się, zrobiliśmy to i zabraliśmy się za kolejne duże
zadanie, czyli malowanie
kościoła.
Po wymianie instalacji
elektrycznych i zabezpieczeniach przeciwpożarowych,
prace przeniosły się na zewnątrz.
Wyremontowana
wieża i wykonywana etapami elewacja zewnętrzna
kościoła zachwyca dzisiaj
mieszkańców i coraz liczniejszych turystów, bo kościół św. Trójcy jest jedną z
wizytówek Wejherowa.
Pamięć o świętym
Janie Pawle II
- Jednocześnie powstał
nowy Dom Parafialny, a to
zadanie związane z Janem
Pawłem II i pamięcią o Nim

Wydarzenia artystyczne
w nowej oprawie
Wejherowska Kolegiata jest miejscem koncertów chórów, orkiestr i innych zespołów, a przede wszystkim widowiska „Verba Sacra”, w wykonaniu wybitnych artystów.
Na styczniowe spotkania z Pismem Świętym i muzyką
przyjeżdżają słuchacze z Wejherowa i okolicy. Dobrze, że
tak ważne wydarzenia religijno-kulturalne odbywają się
obecnie w nowej pięknej oprawie.

6

- przypomina ks. proboszcz.
Na uroczystość kanonizacji Jana Pawła II zrobiono
w Kolegiacie nowe schody
wejściowe z niższymi, wygodniejszymi stopniami, a
w pierwszą rocznicę kanonizacji - nową posadzkę w
kościele. W międzyczasie
odnawiane były witraże (te
najstarsze w tylnej części
kościoła jeszcze czekają na
renowację), a odświeżone
ściany ozdobione zostały nowymi obrazami. W kościele pojawiły się portrety św.
Jana Pawła II, ks. kard.
Stefana Wyszyńskiego, ks.
Popiełuszki, ks. Roszczynialskiego, ks. Kręckiego.
Do renowacji trafiła cenna XVII-wieczna chrzcielnica, która wróci do kościoła
w 2016 roku, na jubileusz
1050-lecia Chrztu Polski.
W pięknym otoczeniu
- Robię to wszystko dla
ludzi, którzy przychodzą do
kościoła, żeby przeżywać radość spotkania z Bogiem.
A tam, gdzie mieszka Bóg
powinno być pięknie, czysto, spokojnie, ciepło - mówi
ksiądz Reszka. - W pięknym
otoczeniu następuje rozwój
duchowy.
Ksiądz proboszcz podkreśla, że ważnym wkładem parafian w dzieło odnowienia
i upiększenia kościoła jest
modlitwa w intencji tych,
którzy prowadzą prace remontowe i przedsięwzięcie
wspierają finansowo.
Z Bożym
Błogosławieństwem
- Cieszą mnie słowa podziękowania, bo słowo dziękuję najwięcej płaci. To miłe,
że ktoś docenia to co zrobiliśmy, chociaż niektórzy podchodzą do remontu kościoła
krytycznie - twierdzi ksiądz
proboszcz. - Wszystko zawsze robimy z Bożym Błogosławieństwem, o wszystko

się modlimy, prosimy też o
błogosławieństwo
księdza
arcybiskupa .
Oprócz dzieła, które widzimy w postaci odnowionych wnętrz, są jeszcze
ciekawe inicjatywy, związane z życiem duchowym parafii. Ksiądz Tadeusz Reszka
przypomina słowa wierszyka, którego dawniej uczyły
się dzieci: „Kościół to nie jest
dom ze złota, kościół żywy i
prawdziwy to jest serc wspólnota”.
Kościół św. Karola
w podzięce za Karola
Ksiądz prałat Tadeusz
Reszka angażuje się w wiele
innych - niż remont kościoła - przedsięwzięć, takich jak
budowa kaplicy w Sopieszynie czy powstanie kaplicy
św. Huberta w Gniewowie.
Przede wszystkim jednak
bardzo wspiera budowę nowego kościoła św. Karola Boromeusza.
Świątynia powstaje w
północnym Śmiechowie, na
terenie przekazanym przez
parafię Trójcy Świętej.
- Budujemy kościół jako
wotum dziękczynne za świętego Jana Pawła II, którego
imię chrzestne brzmi Karol. Dziękujemy za Karola
chrześcijanina, który na Łodzi Piotrowej był sternikiem,
żeglarzem i okrętem, który
prowadził kościół w trudnych czasach - wyjaśnia ks.
Reszka. - Naprawdę mamy
za co dziękować Panu Bogu
i powinniśmy czuć się zobowiązani choćby w malutkiej
cząstce pomóc w budowie
tego kościoła. Nie tylko parafianie i nie tylko poprzez
symboliczne pięć złotych
wrzucone do koszyka, ale
także poprzez ofiarę duchową. Módlmy się za darczyńców, dzięki którym powstaje
nowy kościół.
Anna Kuczmarska

Jubileusz kapłaństwa
Za kilka dni, 26 maja br. ksiądz prałat Tadeusz
Reszka obchodzi jubileusz 30-lecia kapłaństwa.
Święcenia przyjął 26 maja 1985 roku w Pelplinie.
Pracował w parafiach w Gdyni-Witominie, Lubiczu pod
Toruniem oraz w Juracie na Półwyspie Helskim, gdzie jako proboszcz nowej parafii (przez 16 lat) nadzorował budowę kościoła. W grudniu 2004 roku, po nagłej śmierci ks.
prałata Bogusława Żurawskiego, ks. Tadeusz Reszka rozpoczął posługę duszpasterską w Wejherowie. Pełni również funkcję dziekana Dekanatu Wejherowskiego.

Pielgrzymki na Kalwarię
Ksiądz dziekan Tadeusz Reszka urodził się i wychowywał w Kartuzach, gdzie był związany z klasztornym kościołem Kartuzów. W tamtym czasie poznał Wejherowo
i „Święte Góry”.
- Od dziecka pielgrzymowałem na Kalwarię Wejherowską. W dodatku w Wejherowie mieliśmy rodzinę, u
której zatrzymywaliśmy się na nocleg - wspomina ks.
Tadeusz. - Te pielgrzymki nie były łatwe dla chłopca, bo
przemierzaliśmy 90 kilometrów w obie strony, ale przeżycia były ważne i ciekawe. Przez lata obserwowałem, jak
Wejherowo się zmienia.
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KULTURA

Noc muzeów w Wejherowie

Indianie w parku,
żonglerzy na rynku
Pełna atrakcji Noc Muzeów w Wejherowie obfitowała w ciekawe wydarzenia na rynku i w Ratuszu, a także w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Plac Jakuba Wejhera opanowali szczudlarze, żonglerzy, magicy i klauni a teren
parku obok muzeum - Indianie, którzy rozbili obóz pośród drzew. Zaprosili mieszkańców Wejherowa do wspólnej zabawy przy ludowej indiańskiej muzyce.
W Pałacu można było natomiast oglądać wystawę, wysłuchać prelekcji, bić monety i brać udział w rodzinnych zabawach z paniami bibliotekarkami. W ratuszu,
obok wystawy malarstwa i zajęć plastycznych, była okazja do obejrzenia miejskich
kronik ze zdjęciami z różnych wydarzeń w Wejherowie.
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UROCZYSTOŚĆ

Pielgrzymi na Kalwarii Wejherowskiej

Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego
W dniach 15-17 maja w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie, odbył się Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, a już w dniach
30-31 maja ojcowie franciszkanie zapraszają na Odpust Trójcy Świętej.
W sobotnie popołudnie
przy kościele Trzech Krzyży
na Kalwarii Wejherowskiej
odprawiona została msza
święta pod przewodnictwem

OGŁOSZENIE

o. wikariusza prof. dr. hab.
Borysa Soińskiego. Z tego wydarzenia pochodzą nasze zdjęcia. Dzień później,
w niedzielę odprawiona zo-

stała suma odpustowa pod
przewodnictwem
biskupa
Wiesława Szlachetki.
Z okazji Odpustu Trójcy
Świętej w sobotę 30 maja
o godz. 14.00 rozpoczną się
Centralne Obchody Kalwaryjskie z kazaniami, a o godz.
17.30 ks. prof. dr. hab. Jan
Perszon przewodniczyć będzie mszy świętej przy kościele Trzech Krzyży.
W niedzielę 31 maja o
godz. 8.00 wyruszy Droga
Krzyżowa na Kalwarię dla
pielgrzymów, gdzie o godz.
10.00 odprawiona będzie
suma odpustowa. Na drugi
majowy odpust zapraszają
ojcowie Franciszkanie.

16 maja przy kościele Trzech Krzyży na wzgórzu Golgota odprawiona została Eucharystia pod przewodnictwem o. wikariusza prof. dr. hab. Borysa Soińskiego. Wśród
kapłanów był również kustosz wejherowskiego Sanktuarium, o. Daniel Szustak.

OGŁOSZENIE
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AKTUALNOŚCI
Miasto przekazało 30 tys. zł Kto zyska na konsolidacji szpitali?

Dotacja
dla szpitala

Na sesji Rady Miasta Wejherowa radni podjęli decyzję o przyznaniu kolejnej dotacji wejherowskiemu szpitalowi. Kwota 30 tys. zł trafi
na oddział chirurgiczny.
Jak wyjaśniał dyrektor Andrzej Zieleniewski, za te pieniądze zostaną przeprowadzone pilne i potrzebne remonty
w salach chorych.
W tym roku samorząd miasta Wejherowa przekazał Szpitalowi Specjalistycznemu 200 tys. zł na zakup aparatu USG
dla oddziału położniczo-ginekologicznego na sprzęt, służący
precyzyjnej diagnostyce.

Przy szkole nr 9

Sala w budowie
Niebawem Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie doczeka się drugiej sali sportowej.
Rozpoczęła się budowa takiego obiektu w
miejscu dawnego parterowego pawilonu,
przy zmodernizowanym boisku. Zakończenie
inwestycji zaplanowano na koniec tego roku.
Sala sportowa o powierzchni 448,33 m kw. z zapleczem,
stworzy dodatkowe warunki do realizacji programu nauczania wychowania fizycznego dla uczniów wejherowskiej
„dziewiątki”. Będzie służyła także Wejherowskiemu Klubowi Karate.
Dojazd do sali będzie znajdował się od ul. Spacerowej,
gdzie powstaną także dodatkowe miejsca parkingowe.
- Jest to inwestycja długo oczekiwana przez uczniów tej
szkoły i mieszkańców Wejherowa - mówi Bogdan Tokłowicz, główny specjalista ds. oświaty w Wejherowie. - Przy
Szkole Podstawowej nr 9 znajduje się już zespół boisk, nowoczesny plac zabaw, jest tu także jedyne w Wejherowie boisko
trawiaste, które posiada nawodnienie.
Warto dodać, że wszystkie placówki oświatowe, którymi
zarządza miasto Wejherowo, posiadają sale gimnastyczne.
Zespół Szkół nr 3 na ulicy Nanickiej posiada kompleks sportowy, wraz z basenem, boiskami i lodowiskiem.
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Jeszcze nic nie wiadomo

Połączenie puckiego i wejherowskiego szpitala jest bardzo prawdopodobne. Władze województwa pomorskiego akceptują pomysł samorządu powiatu puckiego oraz dyrektora puckiej
placówki. Inicjatywa połączenia szpitali w Pucku i w Wejherowie ma poprawić sytuację finansową puckiej placówki i pomóc w jej rozwoju.
W Starostwie w Wejherowie odbyło się spotkanie,
podczas którego dyrektor
wejherowskiego
Szpitala
Specjalistycznego, Andrzej
Zieleniewski w obecności
starosty powiatu Gabrieli
Lisius wyjaśniał, na czym
polega projekt fuzji szpitali.
Marszałek województwa
Mieczysław Struk zamierza
połączyć szpital w Wejherowie w Pucku i w Helu w jeden
„mega” szpital, a słupską placówkę przekształcić w spółkę
prawa handlowego. O tym,
czy tak się stanie zdecydują radni Sejmiku Wojewódzkiego na sesji 25 maja. To na
razie są koncepcje i plany, bo
wszystkie strony muszą tego
chcieć, ale wszystko zmierza
w tym kierunku.
Samorządowcy z powiatu
puckiego chcą tego połączenia, bo powiatowy szpital w
Pucku ledwie dyszy. Połączenie z dużym i sprawniejszym sąsiadem daje szansę
na poprawę kondycji finansowej oraz większe kontrakty z NFZ.

- Chciałbym upatrywać
w tej konsolidacji szansę dla
rozwoju jednego i drugiego
podmiotu, i tak to postrzegam i chciałbym, żeby tak
to było przez wszystkich postrzegane - ocenił Andrzej Zieleniewski, dyrektor Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie. - Placówka w Pucku nie
zniknie. Wszyscy pracownicy
przejdą do nowego podmiotu,
zachowując dotychczasowe
uprawnienia i pracę.

W spotkaniu w wejherowskim Starostwie uczestniczyli
radni powiatowi, członkowie
Komisji Zdrowia Rady Powiatu Wejherowskiego. Oprócz
ostrożnie
optymistycznych
wniosków uczestników spotkania, wątpliwości zgłosił
radny Wiesław Szczygieł,
który stwierdził, że w puckim
szpitalu powinno działać wyłącznie ambulatorium pierwszej pomocy dla mieszkańców
oraz dla licznych turystów.

- Szpital jest położony w
fatalnym miejscu. Ponad
stuletni budynek może pełnić rolę muzeum lub hotelu,
ale nie spełnia podstawowych standardów szpitala,
ani norm architektonicznych - ocenił radny Wiesław
Szczygieł, lekarz w wejherowskim szpitalu.
Budynki puckiego szpitala
wymagają remontu, a powiat
nie ma na to pieniędzy. Chętnie wykorzysta nadarzającą się szansę na ratunek.
Tym bardziej, że w planie są
10-letnie kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Jeden duży podmiot miałby,
przynajmniej teoretycznie,
większe szanse na wywalczenie większych pieniędzy.
Koncepcja budzi jednak
wiele kontrowersji wśród
mieszkańców powiatu puckiego i pracowników szpitala.
Szpital w Pucku podlega powiatowi, natomiast
placówka w Wejherowie bezpośrednio marszałkowi
pomorskiemu.

REKLAMA

Spacer po Wejherowie

Szlakiem
Kaszubskich Nutek
Koło PTTK, Sekcja Turystyki Pieszej WUTW
i Urząd Miejski w Wejherowie zapraszają młodzież i dzieci, a także całe rodziny i grupy z
ośrodków skupiających osoby niepełnosprawne
oraz seniorów na „Wejherowski Rajd Szlakiem
Kaszubskich Nutek”, który odbędzie się w niedzielę 31 maja.

Zbiórkę zaplanowano na godz. 10.00 przy REMUSIE na
deptaku w Wejherowie. Trasa szlaku wędrówki będzie opierała się na 14 kaszubskich nutkach - postumentach, ustawionych w atrakcyjnych historycznych miejscach.
Czas spaceru to około 2,5 godzin.
Rajd będzie okazją do spędzania czasu w miłym towarzystwie oraz poznania historii Wejherowa i kultury kaszubskiej. Uczestnicy otrzymają do wypełnienia ankiety z
pytaniami dotyczącymi trasy. Na zakończenie turystyczne
grupy wędrowców otrzymają nagrody turystyczno-krajoznawcze.

Dojazd na terenie
Wejherowa - gratis
N A S Z PA R T N E R

redakcja@pulswejherowa.pl
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POMOC

Mammobus
przy centrum
handlowym
Bezpłatną mammografię
będą mogły wykonać kobiety
w wieku 40-75 lat, a specjalistyczny pojazd z mammografem stanie 23 maja
(sobota) przy Centrum
Handlowym „Kaszuby”
przy ul. I Brygady Pancernej
WP na Osiedlu Kaszubskim
w Wejherowie.
W dniach 26-28 maja
(wtorek, środa, czwartek)
mammobus będzie ustawiony przy Centrum
Handlowym
„Jantar”
przy ul. Obrońców Helu 3 w
Wejherowie.
Oprócz badań wykonywanych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego
Wykrywania Raka Piersi w
ramach NFZ dla pań w wieku 50 - 69 lat, wykonywane
będą bezpłatne badania dla
kobiet wieku 40 - 49 oraz 70
- 75 lat. Na to badanie wymagane jest skierowanie lekarskie od lekarza dowolnej
specjalności.
Kobietom w wieku 50-69
lat badanie przysługuje w
ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi i jest to
badanie bezpłatne, refundowane kobietom co 2 lata
przez NFZ (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu
otrzymały odpowiednie pisemne zaproszenie). W tym
przypadku nie jest wymagane skierowanie lekarskie.
Akcję przeprowadzi firma
LUX MED Diagnostyka. Na
badania w ramach obu programów można się wcześniej
zarejestrować pod nr telefonu: 58 666 2 444.

WAŻNE
TELEFONY:
POGOTOWIE
58 677 61 02
POLICJA
58 672 97 22
STRAŻ POŻARNA
58 677 61 00
STRAŻ MIEJSKA
58 677 70 40

Konkurs pierwszej pomocy

Ratuj moje życie
W siedzibie Gminnej Instytucji Kultury w
Strzebielinie (gm. Łęczyce) odbył się V Międzypowiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy
„Ratuj Moje Życie” dla uczniów szkół gimnazjalnych. W klasyfikacji zespołowej zwyciężyło Gimnazjum nr 1 w Lini.

Pierwszej pomocy ofiarom wypadku samochodowego udzielają ratownicy z drużyny
I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie.

Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy

Młodzież wie,
jak ratować ludzi
Oddział Rejonowy PCK w Wejherowie zorganizował kolejne, już
XXIII Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy. 16 maja w Zespole
Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie stawiło się szesnaście drużyn z Wejherowa, Rumi, Redy, Lini i Gniewina, reprezentujące gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne.
W ramach konkurencji
członkowie drużyn ratowniczych wykonywali różne
zadania, były to improwizowane scenki, związane
z prowadzeniem ratownictwa specjalistycznego wobec poszkodowanych ludzi.
Opatrywali rannych, zabezpieczali miejsce wypadku,
wzywali pogotowie i policję.
W kategorii szkół ponadgimnazjalnych pierwsze i
drugie miejsce zajęły drużyny Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Wejherowie (I - technikum,
II liceum), czyli tzw. Elektryka. Na trzecim miejscu uplasowało się I LO im. Króla
Jana III Sobieskiego.
W kategorii gimnazjów
pierwsze miejsce zajęli ratownicy z Samorządowego
Gimnazjum w Bolszewie,
drugie z Gimnazjum nr 1 w
Rumi, a trzecie - z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie.
Laureaci otrzymali puchary i nagrody rzeczowe.

W konkursie teoretycznym i praktycznym brało udział
13 pięcioosobowych zespołów. Poza wykazaniem się wiedzą,
drużyny musiały zachować „zimną krew” i udzielać pomocy
m.in. podczas pożaru w piwnicy, bójki kibiców, w hangarze
ekipy budowlanej.
Zespoły ratowały małe dziecko, które zakrztusiło się jedzeniem, nauczyciela, które zemdlał w trakcie lekcji, konserwatora, na którego przewrócił się regał i swoich rówieśników,
którzy spowodowali wypadek wracając z dyskoteki. Młodzi
ratownicy doskonale poradzili sobie zarówno w praktyce jak
i teorii.
W związku z tym, że był to jubileuszowy piąty konkurs
organizatorzy przyznali pięć nagród. Oprócz dyplomów i podziękowań otrzymali profesjonalne torby, plecaki medyczne
i aparaty do mierzenia ciśnienia. Sprzęt ten będzie można
wykorzystać w codziennych działaniach na terenie szkół.
Wszyscy uczniowie i instruktorzy otrzymali podręczne apteczki pierwszej pomocy.
Część oficjalną konkursu zakończył pokaz akcji ratowniczej oraz praktyczna nauka badania urazowego przygotowana przez wykwalifikowany zespół ratowników medycznych.

Klasyfikacja zespołowa
I miejsce - Gimnazjum nr 1 w Lini (207 pkt.)
II miejsce - Gimnazjum w Bolszewie
oraz Gimnazjum w Łebie (183 pkt.)
III miejsce - Gimnazjum nr 1 w Rumi (182 pkt.)
IV miejsce – Gimnazjum w Łęczycach (181 pkt.)
V miejsce - Gimnazjum nr 1 w Lęborku (176 pkt).
OGŁOSZENIE

Fundacja Europejskie Spotkania
Jedno z zadań wykonuje drużyna Społecznego Gimnazjum w Wejherowie. Więcej zdjęć można obejrzeć
na: facebook.com/PulsWejherowa

ul. Dworcowa 1/2, 84-200 Wejherowo
Tel. 58 572 11 83, 58 742 35 06
www.fundacja-es-opieka.pl
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KULTURA, REKREACJA
W sobotę w Wejherowie

Zabytkowe
samochody
Prawie 50 zabytkowych samochodów wjedzie do Wejherowa w trakcie III Rundy Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. Na
rynku odbędzie się pokaz elegancji nie tylko
wiekowych pojazdów, ale również ich właścicieli, przebranych w kostiumy.
Zabytkowe samochody zawitają do Wejherowa w sobotę
23 maja br. w trakcie drugiego dnia swojej trasy. Pierwszego
dnia będą w Pucku i okolicy.
Samochody zaczną wjeżdżać na wejherowski rynek ok.
godz. 13.30 i do godz. 15 będzie można podziwiać przedstawicieli zabytkowej motoryzacji. Będzie to również okazja do
porozmawiania z właścicielami tych pojazdów. W Wejherowie
zaplanowano wybór najładniejszego i najlepiej utrzymanego
samochodu. Jury przy wyborze zwycięzcy będzie także zwracało uwagę na strój kierowcy samochodu oraz dostosowanie
ubioru do wieku i stylu samochodu.
Imprezę organizuje Automobilklub Morski w Gdyni.

Świat Tańca tryumfował 45 razy
Podopieczni Joanny i Jacka Bernaśkiewicz z Klubu Tanecznego Świat Tańca z Wejherowa
po raz kolejny stanęli na najwyższych stopniach podium. Dwa majowe weekendy przyniosły
29 medali i 16 pucharów podczas VIII Międzynarodowego Dnia Tańca w Lęborku oraz III
ogólnopolskiego Festiwalu Form Tanecznych w Gdańsku.

Wydarzenia dla dzieci i dla dorosłych

Tydzień Bibliotek

Tancerze z wielu miast Polski zmagali się w kategoriach
solo, duety oraz formacje. Nasi tancerze startowali w kategorii hip hop oraz formy inne,
zwyciężając w swoich kategoriach wiekowych pokonując
niezwykle dużą konkurencję.
Ogromne gratulacje należą się Nikoli Suchockiej,
która została wybrana przez

jurorów osobowością turnieju. Nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich laureatów,
ale najważniejsze złote medale zdobyli: Dominika Bernaśkiewicz, Nikola Suchocka,
Amelia Kowalska, Agata Rażniewska, Rozalia Fiedziuszko,
Marcelina Pośpieszna i Anna
Pryczkowska. Złote duety to:
Marcelina Urban i Nikola Su-

chocka, Agata Nowicka i Rozalia Fiedziuszko
Tancerze z wejherowskiego
klubu Świat Tańca kilka dni
temu wyjechali na Mistrzostwa Świata do Chorwacji,
gdzie będą reprezentować Polskę i oczywiście nasze miasto
na międzynarodowej arenie.
Trzymamy kciuki, chociaż i
tak wrócą z nagrodami.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

Punkt Informacji Europejskiej

W Tygodniu Bibliotek
wejherowska placówka przy
ulicy Kaszubskiej 14 przygotowała wiele ciekawych
propozycji dla dzieci, młodzieży i dorosłych czytelników. I nie były to wyłącznie
spotkania z książkami, ale
spektakle dla najmłodszych
i rodzinny festyn „W rytmie
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szumiących fal” muzyków i
rodzinną grą terenową na
terenie biblioteki. Młodzież
uczestniczyła w Morskim
Maratonie Bibliotecznym, a
zarówno młodzi, jak i nieco
starsi czytelnicy mogli wziąć
udział w spotkaniu z Piotrem Bernardynem - autorem książki „Słońce jeszcze

nie wzeszło. Tsunami. Fukushima” . Tydzień atrakcji
w bibliotece (a nie wymieniliśmy wszystkich) zakończył
pełen humoru wieczór satyryczno-muzyczny z udziałem słuchaczy WUTW oraz
wokalistki i kompozytorki
Agaty Jasińskiej, zatytułowany „Qui pro quo”.

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

redakcja@pulswejherowa.pl
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Miejsce wypoczynku w miejscowości Kamień to kompleks urządzeń nad jeziorem.

ZUK aranżuje miejsca wypoczynkowe

Wiaty, ławki, stoły
na łonie przyrody
Wszyscy lubimy wypoczywać na łonie przyrody, w otoczeniu pięknego krajobrazu. Podczas wędrówek i wycieczek rowerowych chętnie
korzystamy z ławek, wiat i innych obiektów infrastruktury turystycznej. Takie miejsca do wypoczynku urządza wejherowski ZUK.
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
rozwijając swoją działalność
i stale poszerzając zakres
świadczeń, wykonał pięć
obiektów w ramach projektu „ Budowa Innowacyjnej
Małej Infrastruktury Turystycznej” na zlecenie LGD
Kaszubska Droga.
Są to m.in. miejsca na
ogniska - półokrągłe, duże wraz ławkami i stołami.

urządzenia, ułatwiające wypoczynek zostały wykonane
w miejscowościach: Kaczkowo, Kamień, Kochanowo,
Smażyno i Zbychowo w powiecie wejherowskim, czyli tam gdzie wypoczywają
mieszkańcy Wejherowa i
okolic.
Mała architektura udostępniana jest dla coraz
większej ilości mieszkańców
oraz turystów i lokalizowana

w wielu ciekawych przyrodniczo miejscach. Dzięki temu
wzrasta atrakcyjność i wizerunek obszarów wiejskich.
Wykorzystując
wolny
czas można w tak przygotowanych miejscach rozkoszować się słońcem, ciszą,
odpoczynkiem od codziennej pracy i miejskiego zgiełku wypoczywając z rodziną,
przyjaciółmi na łonie natury.

W miejscowości Zbychowo również postawiono estetyczne ławki i stoły, przy których
można urządzić m.in. wakacyjny piknik.

Spacery
z historią

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Ciekawe
miasto
Klub Miłośników
Wejherowa organizuje ciekawe spotkanie
i wycieczki, poświęcone historii miasta.
Wejherowo ma bardzo bogate i ciekawe
dzieje, o czym przekonali się m.in. uczestnicy spaceru w sobotni
wieczór, 16 maja.
Odbył się wtedy kolejny
spacer śladami historycznych
miejsc Grodu Wejhera. Tym
razem uczestnicy wędrówki
spacerowali po starym Wejherowie śladami Mapy Judyckiego. Wędrówka była jedną
z propozycji Nocy Muzeów w
Wejherowie.
Chętnych i zainteresowanych historią miasta oprowadzała historyk Monika
Kurpiewska. Każdy miał
możliwość usłyszenia wielu interesujących informacji
oraz ciekawostek o XVII-wiecznym Wejherowie.
Na początku maja członkowie i sympatycy Klubu
Miłosników Wejherowa podczas spaceru po mieście poznawali miejsca, związane z
II wojną światową, w związku z 70. rocznicą zakończenia wojny (zdjęcie obok).
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SPORT
Piłka nożna

Gryf znowu wygrał
W sobotę na Wzgórzu Wolności piłkarze Gryfa Wejherowo w walce o
ligowe punkty zwyciężyli broniący się przed spadkiem z III ligi Bałtyk
Koszalin 2:0. Bramki dla żółto-czarnych strzelili P. Czoska i P. Brzuzy.
Nasi zawodnicy są niesamowicie skuteczni. Gryf ma ogromną szansę
na ponowny awans do II ligi. Oby się to udało naszym zawodnikom.
Wynik pojedynku jest jak
najbardziej zasłużony. Nasi
zawodnicy stworzyli sobie
wiele dogodnych okazji do
strzelenia bramek. Wykorzystali dwie stuprocentowe
sytuacje i to wystarczy do
zdecydowanego przewodnictwa w tabeli.
W pierwszej odsłonie P.
Czoska strzałem z dystansu pokonał bramkarza z
Koszalina, a w drugiej połowie P. Brzuzy w sytuacji

sam na sam nie dał szans
bramkarzowi gości. Gdyby
nie doskonała gra bramkarza koszalinian (Dulewicza),
gryfici mogliby strzelić przynajmniej trzy gole.
Skład Gryfa: Ferra - Fierka, Kostuch, Skwiercz, Wiśniewski, Brzuzy (Kenner),
Kołc, Osłowski, Gicewicz,
Czoska (Rzepa), Wicki
Przed tygodniem Gryf wygrał w Kartuzach z Cartusią
0:2, rewanżując się za poraż-

Tenis stołowy

Cztery medale
Rewelacyjnie spisały się zawodniczki
KTS-K GOSRiT Luzino Magda i Katarzyna
Płotka, które w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Kadetek i Kadetów w Tenisie Stołowym wywalczyły cztery medale:
złoty, srebrny i dwa brązowe.
Złoty medal zdobyła Kasia startująca w grze mieszanej z
Bartkiem Czerwińskim (MRKS GDAŃSK). Natomiast Magda wraz z Przemkiem Doszem (Pogoń Lębork) zostali sklasyfikowani na pozycji 5-8.
Srebrny medal i wicemistrzostwo województwa pomorskiego w grze indywidualnej zdobyła Magda, która w finale musiała uznać wyższość A. Michalak (KS AZS AWFiS
Gdańsk). Na najniższym stopniu podium stanęła Katarzyna.
Czwarty, brązowy medal nasze zawodniczki wywalczyły
wspólnie w grze deblowej.

kę z jesieni. Bramki dla wejherowian strzelili P. Kostuch
i K. Wicki z rzutu karnego
po zagraniu ręką w polu karnym zawodnika gospodarzy.
Zwycięstwo Gryfa było w
pełni zasłużone. Gospodarze
jedynie w pierwszej połowie
kilka razy zagrozili bramce
Gryfa. W drugiej części zespołem lepszym był Gryf, ale
bardzo skutecznie i szczęśliwie bronił bramkarz Cartusii Kartuzy.

TriCity Trail
12 lipca w Trójmiejskim
Parku Krajobrazowym odbędzie się górski bieg na dystansie ultra – TriCity Trail.
To zawody dla doświadczonych biegaczy, bo do
pokonania będzie ponad 80
km - z Gdańska do Wejherowa - w urozmaiconym terenie TPK.
Biegiem towarzyszącym
będzie terenowy półmaraton (21 km), a dla najmłodszych - CITY TRAIL Junior,
czyli zawody na dystansach
od 300 metrów do 3 km.
Miasteczko biegowe będzie zlokalizowane w Parku
im. A. Majkowskiego w Wejherowie.

Kickboxing

Wicemistrzowie Polski
W Mistrzostwach Polski w kickboxingu kadetów i seniorów w
kickboxingu pointfighting i lightcontact w Lesznie w klasyfikacji
medalowej kadetów starszych, zawodnicy KTS-K GOSRiT Luzino
wywalczyli srebrny medal.
W zawodach startowała
wspólna reprezentacja Wejherowa i Luzina, prowadzona przez Rafała Karcza. W
zawodach startowało ponad
300 zawodników z 49 pol-

Kaszubska
Paraolimpiada
7 czerwca br. na hali widowiskowo-sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego
w Luzinie odbędzie się VII Kaszubska Paraolimpiada.

Do udziału w tej imprezie integracyjnej organizatorzy zapraszają dzieci i młodzież z każdym rodzajem niepełnosprawności.
Zapisy trwają do 29 maja, szczegóły można uzyskać pod numerem telefonu: 608-242-204.
Imprezami towarzyszącymi były liczne pokazy, biegi i Marsz
„Skrzydła Anioła” oraz kiermasz wyrobów regionalnych. Więcej
o imprezie na: www.skrzydloaniola.luzino.pl
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skich klubów kickboxingu.
Reprezentanci Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego oraz KTS-K GOSRiT
Luzino wywalczyli wspólnie
9 medali w tym 6 złotych, 3

srebrne. Lluzińska sekcja
kickboxingu GOSRiT w klasyfikacji kadetów starszych
pointfighting zajęła drugie
miejsce w Polsce!
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

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

W Wejherowie n 468 m2 działce
ogrodniczej sprzedam domek piętrowy,
stan zamknięty, ocieplony. Cena 50 tys.
zł (do uzgodnienia).
Tel. 516 311 161
***
Sprzedam działkę ogrodową 390
m2, z domkiem całorocznym (kominek,
woda, szambo) przy ul. Sucharskiego w
Wejherowie. Cena 35 000 zł.
Tel. 698 920 085
***
Zamienie mieszkanie 2 pokoje.
Tel. 784 808 700
WYNAJEM
Pilnie wynajmę garaż w okolicy Ściegiennego i Harcerskiej w Wejherowie.
Tel. 664 946 125

SPRZEDAM

Wózek spacerowy CCHICO wiśniowy,
przekładana rączka, pasy, regulowany,
podnóżek, pojemnik na zakupy z dołu,
stan dobry. Gratis ubranka dla dziewczynki po urodzeniu.
Tel. 883 750 153
***
Lodówko-zamrażarkę POLAR 149 cm
biała, 2 komorowa, 2 szuflady, 3-letnia,
stan dobry. Tel. 883 750 153

Pralkę wirnikową w bardzo dobrym
stanie, tanio, chłodziarkę, wirówkę.
Tel. 698 226 788
***
Kuchenkę elektryczną Amica 150 zł.
Gościcino. Tel. 698 226 788
***
Rower górski. 100 zł.
Tel. 695 230 080
***
Dywan 3,5 x 4 wełna szary z bordo
otokiem. 380 zł. Tel. 604 915 138
***
Nowy komplet wypoczynkowy, skóra, kanapa i dwa fotele, tanio.
Tel. 604 915 138
***
Malakser Zelmer za 45 zł i ekspres
do kawy za 50 zł oraz lodówkę z oddzielnym zamrażalnikiem, energooszczędną.
390 zł. Tel. 604 915 138
***
Sprzedam nowy (w foli) rower PIONIER 26 koła biało-granatowa perła,
bagażnik, oświetlenie, błotniki, osprzęt
shimano. 660 zł. Tel. 883 750 153

MOTORYZACYJNE

Sprzedam VW Golf 3 1.4 benzyna
pierwsza rej. w Niemczech 18.03.93 r
czarny idealny bezwypadkowy od kobiety. Przegląd ważny do 12.2015 r., OC

do 03.2016 r. Cena 1950 zł.
Tel. 505 588 160.
***
Sprzedam Skoda Fabia 1.4 benzyna
z gazem pierwsza rej. 30.10.2003 r. Bardzo bogate wyposażenie, pełna elektryka, przegląd i OC ważne do 10.2015 r.
Cena 9100 zł.
Tel. 505 588 160.
***
Sprzedam samochód z automatyczną skrzynią biegów, audi A6 kombi z
2004 r., 2,5 turbo diesel. Pełne wyposażenie, klimatyzacja. Uszkodzony przedni
zderzak i chłodnica. Cena 7800 zł. Tel.
661 664 085.

NAUKA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii
w tym zadania, oraz matematyka. Nauczyciel, emeryt. Wejherowo.
Tel. 58 677-01-50
***
Nauczyciel udzieli korepetycji z
dziedziny matematyki, chemii i biologii. Kontakt 668 133 189
***
Nauczyciel pomoże przygotować
się maturzyście do matury z języka polskiego lub biologii albo chemii. Kontakt
668 133 189, Wejherowo.
***

PRYWATNE OGŁOSZENIA ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na: redakcja@pulswejherowa.pl lub sms-em na numer tel.: 606 101 502
Można 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.

SPRZEDAM MIESZKANIE
ul. Piłsudskiego 52 - w centrum Rumi
Powierzchnia 114 m2
Mieszkanie 4-pokojowe, pełna własność, w budynku wielorodzinnym, 3 piętro. Miejsca parkingowe przed budynkiem.
Ogrzewanie gazowe, okna plastikowe, internet, TV kablowa, telefon, 2 piwnice, 2 balkony, taras.
Zabezpieczenia: drzwi/okna przeciwwłamaniowe, teren zamknięty.
W okolicy: sklepy, fitness, basen, bank/bankomat, komisariat policji, apteka, przychodnie zdrowia, autobus, przedszkola,
plac zabaw, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, kościół,
blisko SKM, przystanki autobusowe, market Tesco, Żabka, itp.
Dodatkowo możliwość adaptacji 60 m2 poddasza, miejsce
postojowe w hali garażowej, mała wspólnota mieszkaniowa.
Okolica cicha, spokojna w niskiej zabudowie.
Rok budowy: 2004. Czynsz miesięczny: 400 zł.
Kontakt tel.: 601 610 733.
www.sprzedam-apartament.pl

Nauczyciel pomoże w nauce maturzyście z chemii i biologii.
Tel. 668 133 189

RÓŻNE

Oddam ładnego, młodego kota
(kastrat). Wejherowo.
Tel. 660 708 062

OGŁOSZENIE
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ENEMEF:

Maraton Mad Max
ENEMEF: Maraton Mad Max zabierze widzów do szalonego, postapokaliptycznego
świata, w którym zbuntowany Max staje się
bezwzględnym mścicielem walczącym ze złem.
Tej nocy salę kinową wypełnią pustynne krajobrazy spustoszone wojną nuklearną, które staną się sceną widowiskowych pościgów dostarczających ogromne dawki adrenaliny.
Szaleńcze tempo, nieprzerwana akcja i niesamowite efekty
specjalne zagwarantują moc naprawdę silnych wrażeń.
Podczas maratonu zostaną zaprezentowane 3 filmy serii:
premierowo najnowsza część „Mad Max: Na drodze gniewu”
oraz dwie wcześniejsze - „Mad Max” i „Mad Max 2: Wojownik szos”.
W piątek 22 maja ENEMEF Maraton Mad Max odbędzie się w kinach sieci Multikino, m.in. w Rumi przy ul.
Sobieskiego 14 A (Galeria Rumia).
Seans rozpocznie się o godz. 22:00, a przewidywany koniec ok. 6:00 rano.nformacji:
pod adresem http://www.enemef.pl

Bilety dla Czytelników
Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne podwójne
zaproszenia na ENEMEF w Multikinie w Rumi. Ponieważ maraton filmowy odbędzie się już jutro 22 maja, trzeba dzisiaj
21.05.2015 r. do godz. 19.00 przesłać swoje imię i nazwisko e-mailem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl
W temacie wiadomości prosimy napisać: ENEMEF
Do wylosowanych 3 osób odpiszemy ok. godz. 20.00
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Serdecznie dziękujemy klientom, którzy kupili mieszkania
w budynku przy ul. Parkowej 2A w Wejherowie.
Zainteresowanych nabyciem mieszkań w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania
naszej strony www.wtbswejherowo.pl , gdzie przedstawiane będą aktualne informacje
o planowanej budowie kolejnych budynków mieszkalnych.						
						Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa
						
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

