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Kaszubskie Nuty
już w komplecie

Święto plonów
Nie tylko mieszkańcy gminy Luzino, ale całego powiatu wejherowskiego uczestniczyli licznie w Powiatowo-Gminnych Dożynkach,
których gospodarzem w tym roku było Luzino. Na uroczystości
przybyli tam m.in. parlamentarzyści i samorządowcy. Zgodnie z
tradycją, przed sceną ustawiono wspaniałe wieńce dożynkowe, rywalizujące w konkursie. Wszystkie były przepiękne!
Str. 8

Powrót do szkół
Skończyły się wakacje, a nauczyciele i uczniowie
powrócili do szkół. Po raz pierwszy zainaugurowano
rok szkolny w nowym wejherowskim Gimnazjum nr
5 na os. Kaszubskim. Szkoła funkcjonuje w ramach
Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie.
Powiatowa inauguracja roku szkolnego miała miejsce w Rumi, w tamtejszym Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Książąt Pomorskich.
Str. 6
OGŁOSZENIE

Mistrz Polski
w triathlonie
z Wejherowa
Wejherowianin Paweł
Reszke zwyciężył w Mistrzostwach Polski, a na
Herbalife Ironman zajął
pierwsze miejsce w swojej
kategorii.
Str. 9

Prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt w towarzystwie artystów,
Tomasza Morka i Artura Wyszeckiego, odsłonił rzeźbę Kaszuba, siedzącego
na ławce w parku. Jest ona ostatnim elementem Szlaku Nut Kaszubskich,
powstającego w mieście od kilku lat. Wejherowo, do którego z roku na rok
przyjeżdża coraz więcej turystów, zyskało kolejną atrakcję.
Str. 4

Wznowiony został ruch pojazdów na ulicy Sucharskiego w Wejherowie. Zamkniętą
na czas wakacji ulicę otwarto zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami władz miasta, 31
sierpnia. W dodatku do dyspozycji kierowców jest nowe rondo, z którego w przyszłości
będzie można zjechać w kierunku „szóstki”.
Kontynuowana jest bowiem budowa Węzła Działki, który połączy ul. Sucharskiego z
istniejącym już skrzyżowaniem na drodze krajowej nr 6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy. Powstanie m.in. przejazd przez tory, chodniki i ścieżki rowerowe.
Str. 5
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AKTUALNOŚCI
Strażnicy odebrali awanse

Bezpieczeństwo i porządek
Z okazji Święta Strażnika Miejskiego wejherowscy strażnicy otrzymali w ratuszu awanse i wyróżnienia, które wręczył im prezydent Wejherowa. Strażnicy obchodzą swoje święto 29 sierpnia.
Na wniosek komendanta Straży Miejskiej awanse
na wyższy stopień służbowy
otrzymali: na stopień specjalisty - Adam Harasiuk,
na stopień strażnika - Piotr
Bekier, a na stopień młodszego strażnika - Arkadiusz
Joskowski i Bartosz Czerniawski.
W obecności władz miasta
i komendanta powiatowego policji insp. Krzysztofa
Lawera, nominacje strażnikom wręczył prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

- W styczniu przyszłego
roku strażnicy obchodzić będą 24. rocznicę utworzenia
Straży Miejskiej w Wejherowie - powiedział komendant
SM Zenon Hinca. - Wejherowska Straż Miejska liczy
28 funkcjonariuszy i pełni
służbę całodobowo, mając do
dyspozycji rozwinięty system monitoringu wizyjnego
składający się z 47 kamer.
Docelowo ma być ich 64.
Straż Miejska utrzymuje bezpośrednią łączność
telefoniczną z policją i współpracuje z policją w zakresie

wizyjnego
monitorowania
miasta i nie tylko.
Przewodniczący
Rady
Kombatanckiej Stanisław
Harasiuk, w uznaniu zasług dla środowiska wejherowskich kombatantów,
wręczył komendantowi Zenonowi Hincy Krzyż 95-lecia
Związku Inwalidów Wojennych i Wojskowych RP.
- Miasto musi być czyste i
bezpieczne. Nie wyobrażam
sobie Wejherowa bez Straży Miejskiej, której praca na
rzecz bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście

jest znacząca – powiedział
prezydent K. Hildebrandt.
Gratulacje
strażnikom
złożyli m.in. przewodniczący
Rady Miasta Bogdan Tokłowicz, komendant policji insp.
Krzysztof Lawer oraz przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Samorządów Rady
Miasta Henryk Jarosz.
W uroczystości uczestniczyli m.in. zastępcy prezydenta Beata Rutkiewicz i
Piotr Bochiński, sekretarz
miasta Bogusław Suwara i
skarbnik miasta Arkadiusz
Kraszkiewicz.

STRAŻ MIEJSKA
Nocą wylewał szambo

30 sierpnia ok. godz. 2.00 w nocy Straż Miejska otrzymała zgłoszenie, że na jednej z posesji przy ul. S. Czarnieckiego
w Wejherowie właściciel wylewa szambo na pobliską działkę.
Zgłoszenie potwierdziło się. Mężczyzna za pomocą specjalnej
pompki i gumowego węża nieczystości z szamba przepompowywał na pobliską działkę.
Złapany na gorącym uczynku, został ukarany mandatem karnym w kwocie 500 zł. Straż Miejska prowadzi także czynności
wyjaśniające w sprawie wcześniejszego pozbywania się nieczystości płynnych z tej posesji. Sprawdzane będą m.in. rachunki i
umowa na wywóz nieczystości płynnych.

Codziennie pożar

29 i 30 sierpnia Straż Miejska w Wejherowie otrzymała dwa
zgłoszenia o zadymieniu, występującym na terenach leśnych
przy ul. Sikorskiego oraz Orzeszkowej. W obu przypadkach paliła się ściółka leśna. Początkowo Straż Miejska przystąpiła do
gaszenia ognia we własnym zakresie, ale pomoc strażaków
okazała się niezbędna. Dwa niebezpieczne źródła ognia zostały
ugaszone.
Od kilku tygodni media, strażacy, leśnicy, policjanci oraz
strażnicy miejscy apelują o zdrowy rozsądek podczas przebywania na terenach leśnych, gdzie wilgotność ściółki spadła poniżej
10 procent. Do lasu nie należy wchodzić z otwartym ogniem,
nie wyrzucać niedopałków papierosów.

Pijany nieletni na rowerze

28 sierpnia ok. godz. 22 dyżurny Straży Miejskiej zauważył
na ekranie miejskiego monitoringu dwóch młodych mężczyzn
siedzących na ławce na pl. J. Wejhera, a jeden z nich pił piwo z
butelki. Po wypiciu piwa pustą butelkę wyrzucił na trawnik, po
czym obaj wsiedli na rowery i ruszyli w stronę ul. Kościelnej. Tam
też zostali zatrzymani przez patrol.
Okazało się, że 15-letni rowerzysta miał w wydychanym powietrzu 0,68 promila. Chłopcy zostali przekazani pod opiekę rodziców. Za popełnione czyny karalne, nieletni odpowie przed
Sądem Rodzinnym i Nieletnich.

Pali stare kanapy

Ostatni wakacyjny weekend na drogach

Policjanci kontrolowali kierowców
W ramach akcji „Bezpieczny weekend” policjanci prowadzili w ostatni weekend wakacji i urlopów wzmożone kontrole na drogach powiatu wejherowskiego.
Kontrolowali kierowców,
zwracając szczególna uwagę na zapewnienie bezpieczeństwa osób wracających
z wakacji. Policjanci podczas
patroli zwracali szczególną

uwagę na prędkość i trzeźwość kierowców, stan techniczny pojazdów oraz sposób
przewożenia dzieci.
Funkcjonariusze przeprowadzili ponad 400 kontroli i
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500 wylegitymowań, zatrzymali 16 dowodów rejestracyjnych za nieprawidłowy stan
techniczny, 8 praw jazdy oraz
ujawnili 11 kierowców, którzy
wsiedli za kierownicę znajdu-

jąc w stanie nietrzeźwości, w
tym jedną osobę kierującą samochodem mimo cofniętych
uprawnień.
Za
przykład
nieodpowiedzialności może służyć
mężczyzna, który został zatrzymany do kontroli przez
drogówkę w ostatnią sobotę,
w miejscowości Kowalewo.
24-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego wsiadł za
kółko samochodu marki Opel,
mając niemal 3 promile alkoholu.
Zgodnie z obowiązującym
prawem za to przestępstwo
grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności.

Mieszkaniec ul. Zamkowej w Wejherowie od dłuższego czasu wypala na niezabudowanym placu przy lesie stare kanapy i
lodówki w celu odzyskania zamontowanych w nich elementów
metalowych.
Za każdym razem interweniuje straż pożarna, a wejherowianin ciągle twierdzi, że z czegoś musi żyć. Do wielu podpaleń
się nie przyznaje. Tym razem 24 i 25 sierpnia kanapy paliły się
w tym samym miejscu, a znany strażnikom mężczyzna przyglądał się pożarowi i interweniującym funkcjonariuszom z drzwi
swojego domu.
Za wypalanie lodówek i innych starych przedmiotów, w których znajdują się elementy metalowe odpowiadał już przed sądem. Jednak wydane przez sąd prawomocne wyroki żadnego
skutku wychowawczego nie odniosły. Kanapy i lodówki nadal
płoną, a dym zanieczyszcza środowisko.

Zmiany godzin w „skarbówce”
Urząd Skarbowy w Wejherowie informuje, że od
31.08.2015 r. uległy zmianie godziny i dzień przyjmowania klientów.
Obecnie Urząd Skarbowy jest czynny:
PONIEDZIAŁEK w godzinach od 7.30 do 18.00
WTOREK - PIĄTEK w godzinach od 7.30 do 15.30
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WYDARZENIA
1 września wybuchła wojna

Chwała bohaterom
1 września przed jednostką wojskową w Wejherowie odbyła się,
jak co roku, uroczystość patriotyczna ku czci bohaterów kampanii
wrześniowej 1939 roku i II wojny światowej. Oddano hołd poległym
żołnierzom, przywołując ich podczas apelu oraz składając kwiaty
pod pomnikiem na skwerze.

Rocznica powstania NSZZ „Solidarność”

Wielki zryw obywatelski
miał miejsce 35 lat temu
W Wejherowie uczczono 35. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. Powiatowe obchody jubileuszu zorganizowali: starosta
wejherowski Gabriela Lisius, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla i dziekan Dekanatu Wejherowo ks. prałat
Daniel Nowak.
W dwudniowych uroczystościach uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy
oraz wejherowscy działacze
„Solidarności” lat osiemdziesiątych m.in. Irena Siudek,
Adam Rosiński, Henryk
Mielewczyk,
Kazimierz
Mampe, Piotr Reszke.
- Powstanie Solidarności
miało duży wpływ na kształtowanie się tożsamości indywidualnej i zbiorowej,
połączyło ludzi różnych grup
społecznych i zawodowych,
którzy domagali się prawdy i
poszanowania godności człowieka - mówiła Gabriela Lisius, starosta wejherowski.
- Wielki zryw obywatelski
utorował drogę do wolności
i demokracji. Wspominamy i
dziękujemy tym wszystkim,
którzy podjęli trud budowania wszystkiego od nowa.
Przed tablicą „Solidarności”
delegacje uczestniczące w
uroczystości złożyły kwiaty
Pod tablicą „Solidarności” na Skwerze Jana Pawła II złożono kwiaty, a w auli
Zespołu Szkół Ponadgimna-

zjalnych nr 1 w Wejherowie
odbyła się uroczysta akademia. Zaprezentowano książkę Mirosława Lademanna
pt. „XXXV lat NSZZ Solidarność”. Wejherowski Ołtarz
Solidarności. Wspomnienia
wejherowskich działaczy”.
W kościele pw. Chrystusa

W uroczystości wzięły
udział delegacje władz miejskich i powiatowych, poseł Jerzy Budnik, przedstawiciele
służb mundurowych. Obecni
byli kombatanci oraz żołnierze Garnizonu Wejherowo, a
także młodzież szkolna.
Dowódca garnizonu płk.
Piotr Calak przypomniał
wydarzenia sprzed 76 lat, bo
jak stwierdził, naszym obowiązkiem moralnym jest zachowanie pamięci.
- Oddajemy hołd poległym i otaczamy pamięcią
weteranów - stwierdził płk.
P. Calak. - To wy, kombatanci spod znaku Orła Białego
uosabiacie historię.
Zwracając się do mło-

dzieży, dowódca Garnizonu
zaapelował, aby byli orędownikami pokoju.
Druga część uroczystości

odbyła się na starym cmentarzu, gdzie złożono wiązanki kwiatów na mogiłach
żołnierzy.
AK.

REKLAMA

Króla i Bł. Alicji Kotowskiej
w Wejherowie odprawiona
została uroczysta msza św.,
podczas której poświęcono ołtarz bł. ks. Jerzego Popiełuszki, patrona „Solidarności”.
Odbył się także koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej.
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WYDARZENIA
W wejherowskim parku zaprezentowano ostatni element kaszubskiej wyliczanki

Szlak Kaszubskich Nut już gotowy

Na szlaku spotkali się mieszkańcy miasta.

Otoczony przez przedstawicieli władz miasta i mieszkańców Wejherowa Kaszub z akordeonem, który na
stałe zasiadł na jednej z parkowych ławek. Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Kolejna atrakcja turystyczna Wejherowa została ukończona i otwarta. W różnych miejscach Wejherowa stanęło 14 postumentów z fragmentami „Kaszubskiego Alfabetu”. Zarówno mieszkańcy, jak i turyści mogą odtąd wędrować po mieście Szlakiem Nut Kaszubskich,
najlepiej z mapką, wydaną przez Urząd Miasta.
Szlak zwieńczyła rzeźba
Kaszuba, siedzącego na ławce w parku. Odsłonił ją w
towarzystwie mieszkańców
miasta prezydent Krzysztof Hildebrandt, który
poprowadził spacer, inaugurujący nowy szlak.
Alfabet Kaszubski (Kaszubskie Nuty) jest symbo-

lem kultury regionalnej, a
jego obecność w Wejherowie
podkreśla kaszubskie korzenia miasta. Popularną wyliczankę można usłyszeć w
parku po naciśnięciu przycisku na akordeonie Kaszuba.
- Nowa trasa turystyczna po Wejherowie ukazuje zabytki, piękne miejsca

i nowoczesne obiekty, którymi możemy się pochwalić
- powiedział prezydent Wejherowa. - Elementy szlaku
stanęły w miejscach najbardziej atrakcyjnych dla
turystów i mieszkańców.
Połączenie zwiedzania najciekawszych punktów miasta z popularnymi nutami

stanie się nową atrakcją o
charakterze edukacyjnym,
akcentującym elementy historii Wejherowa i kultury kaszubskiej. Zapraszam
mieszkańców i turystów
do spacerów Szlakiem Kaszubskich Nut, aby ciekawie
spędzić czas i lepiej poznać
swoje miasto.
AK.

Zanim prezydent Wejherowa zaprezentował nową trasę,
kilka dni wcześniej szlak „przetarła” przewodniczka
PTTK Krystyna Lehman-Gostomska, która oprowadziła
grupę zainteresowanych mieszkańców.

Niepubliczna Szkoła Rzemiosła działa od niemal dziesięciu lat

Inauguracja roku szkolnego
Kolejny rok szkolny rozpoczęła Niepubliczna Szkoła Rzemiosła
w Wejherowie. Inaugurację tradycyjnie poprzedzono mszą św. w
kościele pw. Stanisława Kostki. Po mszy św. nauczyciele, młodzież
i goście spotkali na uroczystości na szkolnym boisku.
Uroczystość
uświetnili
przedstawiciele organu prowadzącego szkołę, prezes
Powiatowego Cechu Rzemiosł Brunon Gajewski i
podstarszy Cechu, Roman
Pionk. Obecny był także
członek Zarządu Powiatu
Wejherowskiego Wojciech
Rybakowski oraz zastępca prezydenta Wejherowa
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Piotr Bochiński.
Podczas
uroczystości
prezes Brunon Gajewski
przedstawił historię szkoły,
kształcącej przyszłych rzemieślników, natomiast dyrektor placówki Waldemar
Bargański nakreślił najbliższe zadania, jakie czekają społeczność szkolną.
Wymienił wśród nich wpro-

wadzenie dziennika elektronicznego i przeprowadzenie
egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe dla
uczniów klas trzecich.
W tym roku szkolnym
obchodzony będzie jubileusz 10-lecia placówki.
Szkoła kształci ponad 420
uczniów w 16 zawodach i
17 oddziałach.
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INWESTYCJE
Równo, gładko, bezpiecznie

Ulica przy PUP jak nowa

Budują Węzeł Działki

Już jeździmy
ul. Sucharskiego

Kiedyś po wybojach, dziś po równej nawierzchni dojeżdża się do Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie oraz pobliskich zakładów pracy i instytucji. Ulica prowadząZ początkiem września został wznowioca od krajowej „szóstki” została zmodernizowana i wyposażona w miejsca postojowe,
ny ruch pojazdów na ulicy Sucharskiego
chodniki oraz plac manewrowy.
w Wejherowie. Zamkniętą na czas wakacji
ulicę otwarto zgodnie z wcześniejszymi zaKomisja pod przewodnicpowiedziami władz miasta. Na stare trasy
twem zastępcy prezydenta
powróciły także miejskie autobusy. Budowa
Beaty Rutkiewicz dokonała odbioru przebudowaWęzła Działki trwa nadal.
nej ulicy na przedłużeniu
ul. I Brygady Pancernej
Wojska Polskiego, przy
której znajdują się m.in.
Klub „Olimp”, Przedsiębiorstwo Odzieżowe „Jantar”, Powiatowy
Urząd
Pracy, oddział Pomorskiej
Spółki Gazownictwa i wiele innych podmiotów gospodarczych. To kolejna droga
zmodernizowana na obrzeżach miasta, tym razem w
Dzielnicy Przemysłowej.
- Ta ulica została wykonana dla przedsiębiorców,
ponieważ w tym rejonie
miasta znajduje się wiele
firm - powiedziała podczas
odbioru prezydent Rutkiewicz - Przede wszystkim
jednak nowa ulica ma służyć mieszkańcom, którzy
korzystają z usług tych
przedsiębiorców, a także
przychodzą do Powiatowego Urzędu Pracy.
W ramach inwestycji, którą wykonała firma
SKANSKA, została wykonana nawierzchnia z
betonu bitumicznego na
odcinku prawie 270 metrów bieżących, chodniki,
plac manewrowy, odwodnienie oraz zatoki parkingowe, mogące pomieścić 50
samochodów.
Przedsiębiorcy i dyrekcja Powiatowego Urzędu
Pracy ucieszyli się z tej inwestycji tym bardziej, że od
dawna zabiegali o nową nawierzchnię i budowę miejsc
parkingowych. Koszt wykonanych prac wyniósł ponad
672 tys. zł.
W odbiorze ulicy wziął
udział
sekretarz
miasta Bogusław Suwara,
Stanisław Brzozowski

Samochody, motocykle, rowery oraz piesi mogą już korzystać z ul. Sucharskiego, zamkniętej na czas budowy łącznika Węzła Działki. Węzeł, który jest elementem Zachodniego
Połączenia Drogowego Wejherowa, jest nadal realizowany.
Inwestycja polega na wybudowaniu nowej ulicy na odcinku od ul. Sucharskiego do istniejącego już skrzyżowania ze
światłami na drodze krajowej nr 6 na wysokości wejherowskiego Powiatowego Urzędu Pracy. Powstanie też przejazd
przez tory, chodniki i ścieżki rowerowe. Do użytku oddano
kolejne rondo, które będzie elementem nowego połączenia
drogowego.
Ważna i bardzo potrzebna inwestycja drogowa, jaką jest
budowa Węzła Działki w Wejherowie będzie kosztować miasto niespełna 7 mln zł. Zakończenie robót zgodnie z umową
ma nastąpić w marcu 2016 r., jednak władze miasta mają nadzieję, że już z końcem tego roku zakończą się zasadnicze prace drogowe, ułatwiające dostęp do tego terenu mieszkańcom.

Jak informuje Miejski Zakład Komunikacji, z dniem 1
września br., na standardowe trasy przejazdu przez ul. Sucharskiego wróciły już autobusy linii 3 oraz 7.
Linia 33 już nie kursuje.

Parking przy cmentarzu

Budowa
dobiega końca

Przedsiębiorcy, interesanci, klienci i pracownicy mają teraz
wygodny dojazd do firm
i instytucji, a zwłaszcza
do Powiatowego Urzędu
Pracy. No i mają gdzie
zaparkować.

Dobiega końca budowa bardzo potrzebnego i oczekiwanego przez mieszkańców
parkingu wraz z zapleczem przy wejherowskim cmentarzu na Śmiechowie.

- kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
UM, Grzegorz Bejnarowicz z firmy SKANSKA.
Jak twierdzą wykonawcy, największym problemem w realizacji inwestycji
był panujący na tej drodze
natężony ruch. Mimo to,
przebudowa ulicy została
wykonana w planowanym
terminie.
AK.

Znana firma SKANSKA na zlecenie Prezydenta Miasta
Wejherowa buduje parking obok cmentarza przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie. Inwestycja, której koszt wynosi ok.
1,7 mln zł, pozwoli na stworzenie ponad 300 miejsc parkingowych, w tym miejsc dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz
autobusów. W ramach inwestycji zrealizowane zostaną także
instalacje podziemne takie jak np. kanalizacja sanitarna czy
wodociąg. Wybudowany zostanie również chodnik, a teren będzie oświetlony i monitorowany.
- Infrastruktura techniczna umożliwi wybudowanie miejsca
dla handlujących kwiatami i zniczami. Z oczywistych względów
powstanie tutaj również toaleta publiczna, a nad bezpieczeństwem czuwać będzie kamera monitoringu - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
Prace mają się zakończyć przed 1 listopada 2015 roku.
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EDUKACJA

Dyrektor A. Gredecki i uczniowie Gimnazjum nr 5 podczas pierwszej w historii szkoły inauguracji roku szkolnego. Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Uczniowie potrafią więcej, niż myślimy

Powiatowa inauguracja roku szkolnego

Szkoła musi być jak dom i tak jest w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, gdzie obok Szkoły Podstawowej nr 11 oraz II Liceum
Ogólnokształcącego właśnie rozpoczęło działalność nowe Gimnazjum nr 5. Dyrekcja placówki stawia na nowoczesny sprzęt i metody nauczania.

Parlamentarzyści, przedstawiciele samorządu powiatowego i
miejskiego, dyrektorzy szkół, duchowni i przedstawiciele innych
środowisk gościli na powiatowej inauguracji roku szkolnego, która
odbyła się 1 września w Rumi. Uroczystość z udziałem młodzieży
i nauczycieli tej szkoły, miała miejsce w hali sportowej I Liceum
Ogólnokształcącego im. Książąt Pomorskich.

Szkoła, do której
chce się chodzić
- Dzisiejsza szkoła już
dawno przestała być miejscem, w którym tylko zdobywa się wiedzę i przygotowuje
do egzaminów lub testów.
To w szkole rozwijamy swoje pasje i ciekawie spędzamy
czas. Ważne jest aby szkoła
stawała się miejscem, gdzie
chce się przychodzić! Musi
być jak dom, a nawet proponować dzieciom i młodzieży
takie aktywności , których w
domu nie ma - twierdzi dyrektor ZSO nr 2, Andrzej
Gredecki zapewniając, że w
placówce na os. Kaszubskim
tak właśnie jest.
Dowodem na to jest nowoczesny sprzęt oraz znakomicie przygotowana kadra
nauczycieli. Od kilkunastu
lat szkoła podstawowa uzyskuje wysokie wyniki nauczania, uczniowie startują
w konkursach i zawodach
sportowych dla szkół ponadgimnazjalnych.
Wybierając szkołę dla
dziecka rodzice na ogół myślą o wysokim poziomie nauczania. Tylko co to znaczy?
- Nie ma jednoznacznej
definicji, a z mojego doświadczenia wynika, że bardzo
często sugerujemy się obiegową opinią na temat poziomu szkoły, nie biorąc pod
uwagę innych czynników.
Takich, jak na przykład no-
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woczesne metody nauczania,
udział szkoły w programach
stworzonych dla placówek
XXI wieku - dodaje dyrektor
Gredecki.
Według badań na sukces ucznia składają się po
20 procent: szkoła , dom
i środowiska. Pozostałe
40 procent to potencjał
ucznia! Uczeń o wysokim
potencjale będzie uczył
się bardzo dobrze w każdej szkole, o ile mu się w
tym nie przeszkodzi i da
odpowiednie narzędzia.
SP nr 11 , II LO oraz Gimnazjum nr 5 dysponują nie
tylko najnowocześniejszymi
narzędziami (laptopy, Ipady,
komputery dotykowe, tablice multimedialne), ale także
pomysłem na maksymalnie
efektywne nauczanie.
- Nauczyciel nie powinien
tracić czasu na sprawdzanie obecności, po zajrzeniu
do dziennika elektronicznego już wie kto jest, a kogo nie
ma - wyjaśnia A. Gredecki.
- Wykorzystując systemy natychmiastowego sprawdzania
wiedzy nauczyciel od razu wie,
które zagadnienia muszą zostać przećwiczone. Uczniowie
nie marnują czasu na przepisywanie, pracując na kartach
pracy bądź elektronicznych
podręcznikach i ćwiczeniach.
To jest ich świat. Pozwólmy

im rozwijać swoje zainteresowania. A Wy, drodzy Rodzice
pilnujcie, aby dzieci spały co
najmniej 8 godzin. To z punktu widzenia rozwoju i zdobywania wiedzy rzecz kluczowa.
Razem chcemy podnosić potencjał uczniów, bo ich sukcesy są naszymi sukcesami. Tak
samo. jak ich porażki.
Komputery w szkołach
czasem budzą obawy rodziców, którzy nie mają zaufania
do nowoczesnych urządzeń.
Postęp technologiczny wymusza jednak dostosowanie
szkół do XXI wieku.
- Ważne jest to, w jaki sposób korzystamy z komputerów. W naszej szkole są one
narzędziem, służącym do
kształcenia i stymulowania
rozwoju naszych uczniów. Do
swojej oferty wprowadzamy
naukę języka hiszpańskiego i języka programowania mówi dyrektor. - Chcemy w
bieżącym roku zainicjować
wykorzystanie metody tutoringu w kształceniu.
Wszystkim, którym na
sercu leży rozwój szkół polecam neurodydaktykę - naukę opartą na najnowszej
wiedzy o funkcjonowaniu
ludzkiego mózgu.
Dzieci i młodzież potrafią dużo więcej, niż
myślimy. Dajmy im tylko
szansę.

Uroczystość
w rumskim liceum
Zanim starosta Gabriela
Lisius ogłosiła rok szkolny
za otwarty, podkreśliła, że
czas nauki, to również czas
poszukiwań, ciekawych doświadczeń, a w przypadku
licealistów czas wyboru dziedziny nauki, z którą zwiążą
swoją przyszłość oraz planowania kariery zawodowej.
- To państwo jesteście
przewodnikami młodzieży.
Dzięki wam nauka może być
inspirująca i ciekawa - zwróciła się starosta do nauczycieli, wyrażając nadzieję,
że w powiecie wejherow-

Nowy
dyrektor
Dyrektorem
Zespołu
Szkół nr 1 w Wejherowie
przy ul. Śmiechowskiej,
do którego uczęszcza 920
uczniów, został Piotr Litwin. Nowy dyrektor był
wcześniej nauczycielem informatyki w tej placówce, a
zawód nauczyciela wykonuje
od ponad 20 lat.
Dotychczasowy dyrektor
ZS nr 1, Marzena Misztal
przeszła na emeryturę.

skim będą radośni i mądrzy
uczniowie, którzy lubią swoje szkoły.
Podczas uroczystości członek Zarządu Powiatu Wojciech Rybakowski wręczył
awanse zawodowe nauczycielom mianowanym, którzy
złożyli ślubowanie.
Ważny i wzruszający był
moment przekazania obowiązków dyrektora szkoły Lucynie Penkowskiej
przez odchodzącego na emeryturę
dotychczasowego
dyrektora Janusza Wolańskiego (oboje na zdjęciu w

środku). J. Wolański, który
był dyrektorem I LO w Rumi
przez 15 lat, został pożegnany kwiatami oraz długimi brawami na stojąco. Nic
dziwnego, skoro szkoła pod
jego kierownictwem zmieniła się w nowoczesną placówkę, a nauczyciele i uczniowie
odnoszą sukcesy.
O ogromnym znaczeniu
edukacji i wychowania młodych pokoleń, o zawodzie nauczyciela mówili m.in. senator
Edmund Wittbrodt oraz
posłowie Krystyna Kłosin i
Janusz Śniadek.
AK.

Jubileusz „Elektryka”

W tym roku mija 50 lat istnienia wejherowskiego „Elektryka”.
Z tej okazji 16 października 2015 r. odbędzie się uroczystość, związana z jubileuszem tej renomowanej szkoły.
Wszystkich jej absolwentów, sympatyków i przyjaciół zapraszamy, aby w tym
niezwykłym dniu odwiedzili mury szkoły, by wspólnie z dyrekcją, pracownikami,
uczniami i zaproszonymi gośćmi wrócili
wspomnieniami do tego, co minęło.

		
		

		

mgr inż. Krystyna Grubba
Dyrektor ZSP nr 2 w Wejherowie
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AKTUALNOŚCI
Przy ul. Zamkowej w Wejherowie

Będzie biblioteka
profesora Labudy
Samorząd Wejherowa przekazał budynek, w którym powstanie biblioteka prof. Gerarda Labudy.
Prezydent miasta Krzysztof Hildebrandt oraz starosta wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta
Witold Reclaf podpisali akt notarialny, na mocy
którego miasto przekazało starostwu nieodpłatnie
budynek wraz z działką.

Obradowała Rada Powiatu
Pierwsza po wakacyjnej przerwie sesja Rady Powiatu Wejherowskiego poświęcona była głównie tematom oświatowym.
Podczas posiedzenia radnych wręczono również nominacje dwóm nowym dyrektorom placówek ponadgimnazjalnych. W wyniku przeprowadzonego konkursu
Dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie została Dorota Nowicka-Klimowicz, a dyrektorem Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
- Lucyna Penkowska.

Podjęto uchwałę o powstaniu liceum ogólnokształcącego dla dorosłych oraz przekazaniu kolejnych pieniędzy na
bieżące remonty placówek oświatowych.
Radni uchwalili również zmiany w budżecie powiatu
oraz zdecydowali o zwiększeniu środków z PFRON o 190
tys. zł m.in. na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych i działalności warsztatów terapii zajęciowej.

OGŁOSZENIE

W wyremontowanym budynku o pow. 158 m. kw. powstanie biblioteka i archiwum ze zbiorami śp. prof. Gerarda Labudy. Budynek znajduje się przy ulicy Zamkowej 2, jest zabytkiem wpisanym do rejestru
Nieruchomość o wartości ok. 270 tys. zł znajduje się po lewej stronie od
bramy wjazdowej do Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków, siedziby
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
- Miasto włączy się w wyremontowanie i adaptację przekazanego
obiektu i podejmie działania w celu pozyskania środków zewnętrznych
- poinformował prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Umowa darowizny jest kolejnym przejawem dobrej współpracy władz
miasta i powiatu po tegorocznych jesiennych wyborach samorządowych
i zmianie władz w powiecie.
- Jestem zadowolona, bo Rada Miasta i pan prezydent przekazali obiekt na cele statutowe wejherowskiego muzeum. Od dawna szukaliśmy reprezentacyjnego miejsca, aby umieścić tam i wyeksponować
zbiory po profesorze Labudzie, Honorowym Obywatelu Powiatu - powiedziała starosta Gabriela Lisius. - Możemy teraz przystąpić do rewitalizacji budynku. Przygotowujemy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego
o dofinansowanie. Obiekt będzie miał charakter otwarty na spotkania
pisarzy, twórców i artystów.
Jak informuje starosta Gabriela Lisius, przesunięto środki z rezerwy budżetowej i przeznaczono 123 tys. zł na projekt budowy biblioteki
prof. Gerarda Labudy.
W biurze notarialnym podpisano także porozumienie w sprawie nieodpłatnego użytkowania przez Urząd Stanu Cywilnego w Wejherowie
sali kominkowej w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, gdzie odbywają się uroczystości ślubne oraz jubileusze m.in.
Złotych Godów.
Dotychczasowa umowa już wygasła, więc nową umowę na czas nieokreślony podpisali: prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i dyrektor muzeum Tomasz Fopke (zdjęcie poniżej).
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Więcej zdjęć z dożynek w Luzinie i Bożympolu Wielkim na: facebook.com/PulsWejherowa oraz w Galerii na www.pulswejherowa.pl

Gminne dożynki w Bożympolu

Chleb, wieńce, muzyka
Na Gminnych Dożynkach w Bożympolu Wielkim za tegoroczne
plony dziękowali rolnicy, mieszkańcy i władze gminy Łęczyce. Tradycyjnie dzielono chleb, bawiono się przy muzyce oraz podczas
rywalizacji sołectw, m.in. na najpiękniejszy dożynkowy wieniec.

Gospodarze powiatowo-gminnych dożynek, starosta Gabriela Lisius i wójt Jarosław
Wejer (po prawej) oraz starostowie: Kamila i Bogdan Pranga z Kochanowa (w środku). Pierwszy z lewej przewodniczący rady Gminy Luzino - Bartłomiej Formela.

Powiatowe Święto Plonów w Luzinie

Tradycja i zabawa
Tłumy mieszkańców gminy Luzino i całego powiatu wejherowskiego uczestniczyły w Powiatowo-Gminnych Dożynkach, których
gospodarzem w tym roku było Luzino. Święto Plonów obchodzono
tam zgodnie z tradycją oraz z wieloma atrakcjami, od kulinarnych
po muzyczne. Na dożynkach bawiły się całe rodziny.

Wójt Piotr Wittbrodt i przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Licau otrzymali chleb
z tegorocznych plonów od starostów dożynek, Mirosławy i Mariana Klein.

Do Luzina zjechali parlamentarzyści i samorządowcy,
przybyli kapłani, rolnicy, strażacy i przedstawiciele innych
środowisk. Najpierw oprawiona została dziękczynna msza
św. w kościele św. Wawrzyńca
a potem przez wieś przejechał
kolorowy korowód maszyn
rolniczych, bryczek, motocykli, jeźdźców na koniach.
Na placu obok gimnazjum
odbyły się ceremonia oraz zabawa, zakończona pokazem
fajerwerków.
AK.

Najpierw w kościele św.
Piotra Apostoła w Bożympolu Wielkim modlono się
podczas mszy św. w intencji
rolników, z podziękowaniem
za tegoroczne plony, a potem
w wiejskim parku rozpoczęła się oficjalna ceremonia
dożynkowa z udziałem gości, mieszkańców i pocztów
sztandarowych. Wręczono
m.in. nagrody w konkursie
„Piękna wieś”. Nie zabrakło
muzyki, tańca, smakołyków
i innych atrakcji.
AK.
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SPORT
Mistrz Polski w triathlonie mieszka w Wejherowie

Człowiek z żelaza

Wielki, w dodatku podwójny sportowy sukces odniósł w sierpniu wejherowianin, Paweł
Reszke, startujący w triathlonie. Najpierw w organizowanym po raz pierwszy w Polsce (w
Gdyni i Rumi) prestiżowym Herbalife Ironman 70,3 zajął pierwsze miejsce w swojej kategorii
wiekowej, a dwa tygodnie później w Bydgoszczy wygrał Mistrzostwa Polski na dystansie długim! Nic dziwnego, że za rok wystartuje w Mistrzostwach Świata w Australii.
Ponieważ triathlon należy do najtrudniejszych sportowych wyzwań i wymaga
niezwykłej kondycji, zawodnicy nazywani są „ludźmi z
żelaza”.
Jednym z nich jest 30-letni Paweł Reszke, który trenuje na co dzień w UKS
Tri-Team Rumia ale mieszka od urodzenia w Wejherowie Śmiechowie. Pasja do
sportu ujawniła się już w
dzieciństwie, kiedy Paweł
Reszke był uczniem Szkoły
Podstawowej nr 6.

NAJPIERW
BYŁO BIEGANIE

Jako młody chłopak grał
w koszykówkę, próbował innych dyscyplin, ale przede
wszystkim biegał.
- Bieganie na długich
dystansach, a więc sport
wytrzymałościowy, to moja pierwsza i największa
pasja, ale dzisiaj kocham
wszystkie trzy dyscypliny - mówi Paweł Reszke.
- Pierwszy maraton przebiegłem w wieku osiemnastu
lat, dopiero kilka lat później
zainteresowałem się triathlonem, a więc również pływaniem i jazdą na rowerze.
Dzisiaj droga młodych
sportowców wygląda na ogół
inaczej, bo na początku największy nacisk kładzie się
na pływanie.

STYL ŻYCIA

Piotr Reszke ukończył
Akademię Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku. Potem przyszedł czas
na rodzinę, a pan Piotr został szczęśliwym mężem i
dumnym ojcem. W przyszłym roku doczeka się drugiego dziecka. Mimo nowych
obowiązków, cały czas intensywnie trenuje, a żona
kibicuje mu i wspiera. To
niełatwe, bo treningów nie
można odłożyć czy zaniechać, trzeba też przestrzegać specjalnej diety, bogatej
w węglowodany.
- Uprawianie sportu to
w moim przypadku nie tylko pasja, ale też styl życia mówi pan Paweł.

PIERWSZY
NA MECIE

W sierpniu tego roku
w Gdyni odbyły się po raz
pierwszy w Polsce prestiżowe zawody Herbalife Ironman 70,3 mili, co oznacza
1,9 km pływania, 21,1 km
biegu i 90 km rowerem.
Paweł Reszke wygrał te
międzynarodowe zawody w
kategorii 30-35 lat.

Tydzień później był już
w Bydgoszczy, gdzie odbyły się Mistrzostwa Polski
Enea Triathlon 140.6 mili.
Rozgrywane w Bydgoszczy i pobliskim Borównie
konkurencje miały dwa razy
dłuższe dystanse, więc trzeba było, przepłynąć prawie
cztery kilometry, przejechać
na rowerze aż 180 km, przebiec cały maraton.

Paweł Reszke wykonał to
zadanie znakomicie, wygrał
triathlon w kategorii open i
zdobył tytuł Mistrza Polski!.
Sukces tym większy, że
wejherowianin w Mistrzostwach Polski zadebiutował,
a osiągnięty wynik 9,15 minuty jest powodem do dumy.

DWA ROWERY

Nawet zimą nie może sobie pozwolić na przerwy w
treningach, a jeżdżenie na
rowerze po drogach zastępuje treningami na rowerze
stacjonarnym.
- Mam dwa rowery szosowe, treningowy i startowy wyjaśnia triathlonista -Ten
drugi dostałem od klubu.
Od trzech lat Paweł Reszke trenuje pod okiem znakomitego fachowca, Piotra
Nettera, w UKS Tri-Team
Rumia. W tym klubie jest
też instruktorem i trenerem
młodych zawodników.

Paweł Reszke i trener Piotr Netter na mecie w Bydgoszczy.

ZA ROK AUSTRALIA

Niemal dokładnie za rok,
4 września 2016, Paweł
Reszke spróbuje swoich sił
na Mistrzostwach Świata w
Australii 70.3 mili. W sferze marzeń pozostaje na razie start w triathlonowych
prestiżowych zawodach na
Hawajach. Aby znaleźć się
w tej rywalizacji, trzeba najpierw zdobyć „slota” uprawniającego do startu, m.in. na
dystansie 140.6 mili.
Przed panem Pawłem
intensywne przygotowania
do Mistrzostw Świata, ale
do treningów nie trzeba go
specjalnie motywować. Tygodniowo „zalicza” 16 jednostek treningowych, czyli
20-30 godzin biegania, pływania, jazdy na rowerze.
Jak obliczył „człowiek
z żelaza” z Wejherowa, w
ciągu roku przejeżdża
na rowerze 8 000 kilometrów, przebiega 3 000
km i przepływa około
1000 kilometrów.
Dla większości osób to
niewiarygodne osiągniecie,
a dla Pawła Reszki niezbędny trening, dzięki któremu
osiąga sukcesy. Życzymy kolejnych zwycięstw i medali.
Anna Kuczmarska

REKLAMA
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KULTURA
Malują, prezentują, promują

Po raz drugi w pałacu

Tego lata na wejherowskim rynku w niektóre dni tygodnia można
zobaczyć grupę malarzy, siedzących przy sztalugach i tworzących obrazy. Członkowie Stowarzyszenia Plastyków im. Stefana Lewińskiego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim wyszli ze swojej siedziby
przy placu Jakuba Wejhera, aby malować na świeżym powietrzu. Tym
samym stali się jedną z wakacyjnych atrakcji w centrum Wejherowa.

Przed nami IV edycja Narodowego Czytania pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej. Z tej okazji Powiatowa Biblioteka
Publiczna, Miejska Biblioteka Publiczna im. A. Majkowskiego oraz
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zapraszają do wysłuchania interpretacji wybranych fragmentów „Lalki”
Bolesława Prusa. Narodowe czytanie w Wejherowie odbędzie się
w najbliższą sobotę, 5 września o godz. 12.00.

Plastycy na rynku Narodowe czytanie
W wielu zabytkowych
lub pięknie położonych miastach możemy zobaczyć
ulicznych artystów, malujących i prezentujących obrazy
na ulicach. W środy i soboty tak jest również na wejherowskim rynku, gdzie pod
drzewami, w sąsiedztwie zabytkowego ratusza i Kolegiaty artyści rozłożyli farby
i sztalugi.
- Chcieliśmy pokazać
mieszkańcom i przyjezdnym
gościom co tworzymy i jak
wygląda nasza praca artystyczna, dotąd odbywająca
się w siedzibie Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego mówi Tadeusz Trocki, inicjator letniego malowania w
plenerze (na zdj. obok). - Na
rynku powstają różne prace.
Robimy dokładnie to, co dotychczas, przez wiele lat naszej działalności. Cieszymy
się z życzliwości władz miasta, które udostępniły nam
to miejsce, a także mieszkańców i turystów, którzy
przyglądają się nam i naszym obrazom.
- To rodzaj warsztatów
i forma promowania arty-

Tegoroczne wydarzenie,
podobnie jak przed rokiem,
odbędzie się w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków, który stanowi doskonałe
tło dla prezentacji tej ponadczasowej powieści.
Będzie można wysłuchać
fragmentów „Lalki” w interpretacji
przedstawicieli

stów plastyków, a jednocześnie uatrakcyjnienie lata
w mieście - dodaje Teresa
Uzdrowska ze stowarzyszenia plastyków.
Do artystów amatorów
dołączyli plastycy spoza
Wejherowa, m.in. Danuta Gacek ze Stowarzyszenia Twórców Niezależnych
„Amarant” w Mierzynie i
Henryk Kulawczuk - malarz marynista z Gdyni.

władz samorządowych: Gabrieli Lisius i Jacka Thiela. Atrakcją będzie odczytanie
partii powieści w języku kaszubskim, w tłumaczeniu Romana Drzeżdżona.
Ducha powieści oddadzą
aktorzy „Teatru pod Napięciem” przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w

Wejherowie, pod kierownictwem Kingi Krajkowskiej
oraz Grupy Teatralnej Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku YMCA pod
kierunkiem Eweliny Magdziarczyk-Plebanek.
Podobna akcja odbędzie się
tego dnia w I LO im. Króla J.
Sobieskiego w Wejherowie.

- Z przyjemnością prezentuję prace w Wejherowie,
cieszę się z zainteresowania
przechodniów - mówi Henryk Kulawczuk. - Zwłaszcza
dzieci są ciekawe, oglądają,
podpatrują i same chcą malować. Mam nadzieję, że ktoś
zarazi się naszą pasją.
Wejherowskich
plastyków i ich gości będzie można
spotkać na rynku do końca
września, w środy i soboty.
Do 30 września można podziwiać widok z tarasu widokowego na dachu Filharmonii Kaszubskiej. W czerwcu, lipcu i sierpniu taras dostępny był codziennie, ale we wrześniu można
z niego korzystać bezpłatnie tylko w soboty i w niedziele w godzinach 13.00-18.00. Warto o
tym pamiętać podczas weekendowych spacerów.
Fot. A. Kuczmarska

Wystawa
w bibliotece

Fot. A. Kuczmarska
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Członkowie Stowarzyszenia Plastyków im. Stefana Lewińskiego przy
Zrzeszeniu
Kaszubsko-Pomorskim - Oddział w
Wejherowie zapraszają na
wernisaż swoich prac, który odbędzie się 8 września
o godz. 17.00 w Miejskiej
Bibliotece Publicznej przy
ul. Kaszubskiej 14.

Dziesiąty rok działalności

Zapisy na Uniwersytet
Trzeciego Wieku
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku informuje, że zapisy na X rok studiów odbywać się będą w dniach
14-25 września, od poniedziałku do piątku w godzinach
-10.00-14.00 w siedzibie uczelni przy ul. Kopernika 13.
Jednocześnie informujemy, że inauguracja X ROKU
JUBILEUSZOWEGO WUTW odbędzie się 5 października o godz. 14.00 w sali koncertowej Filharmonii Kaszubskiej.
Koordynator i Rada Uczelni
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ROZMAITOŚCI
„Kaszubskie Złoto” otwarte również we wrześniu

Bursztyn i bieganie

Turyści i pielgrzymi, licznie odwiedzający Kalwarię Wejherowską, chętnie korzystają z
chwili relaksu na trasie wędrówki po kalwaryjskich dróżkach. Odpoczynek, filiżankę kawy, słodycze, informacje i wydawnictwa turystyczne oraz możliwość kupienia pamiątki
z Kaszub oferuje im placówka o nazwie „Kaszubskie Złoto”. Również mieszkańcy miasta
i okolic mogą tam ciekawie spędzić czas, m.in. z dziećmi.
Nazwa „Kaszubskie Złoto” nie jest przypadkowa. W
placówce u podnóża kalwaryjskich wzgórz, organizowane są zabawy dla dzieci w
wielu przedszkolnym i szkolnym, polegające na poszukiwaniu „kaszubskiego złota”,
czyli bursztynu. W specjalnych pojemnikach na zapleczu budynku dzieci szukają
bursztynu w piasku, za pomocą sitek. To ciekawa zabawa, a znalezione kawałeczki
bursztynu uczestnicy zabierają na pamiątkę do domu.
Dorośli mogą natomiast
kupić w sklepiku z pamiątkami bursztynowe ozdoby
i inne przedmioty, a także
tabakę, wyroby z haftem
kaszubskim oraz ciekawe
wydawnictwa na temat regionu i Wejherowa.
Podobnie jak w punkcie
informacji turystycznej w
ratuszu, również w placówce „Kaszubskie Złoto” można
bezpłatnie uzyskać mapki
Kalwarii Wejherowskiej i
Wejherowa. Turyści korzy-

stają z nich bardzo chętnie.
- Jeśli ktoś jest zainteresowany zwiedzaniem Kalwarii
lub całego miasta z przewodnikiem, z zapewniamy taką
usługę - mówi właścicielka
firmy „Kaszubskie Złoto”,
Bożena Witczak. - Współpracujemy z wejherowskimi
przewodnikami, oprowadzającymi po zabytkowej części
miasta.
Jak mówi Bożena Witczak,
punkt
działający
w czasie wakacji, będzie
otwarty również we wrześniu. Zwłaszcza z myślą o
mieszkańcach,
zaglądających tu w ramach spaceru
albo przychodzących z dziećmi na poszukiwanie bursztynu. Okazuje się, że to nie
jedyna zabawa, połączona z
rekreacją na świeżym powietrzu, jaką oferuje placówka
na Kalwarii.
- Mamy jeszcze jedną propozycję, związaną z nowo
otwartym szlakiem kaszubskich nut - mówi Bożena
Witczak. - Organizujemy

biegi na orientację tą właśnie trasą. Mamy nadzieję, że z tej formy rekreacji
i rywalizacji skorzysta młodzież, ale także całe rodziny.

Biegi na orientację są świetną zabawą. Zainteresowanych proszę o kontakt pod nr
telefonu: 506 089 714 - dodaje pani Bożena.
AK.

Harcerska Akcja Letnia

Na Kaszubach i
w Bieszczadach
Zuchy i harcerze Hufca ZHP Wejherowo
brali udział w 4 projektach wypoczynku wakacyjnego. Dwa z nich otrzymały wsparcie
finansowe od Kuratorium Oświaty, jeden
wsparło Starostwo Powiatowe w Wejherowie. Najważniejsze, że dzięki temu wakacje
były ciekawe i udane.
Na początku lipca zuchy zamieniły się w jaskiniowców, a
w Stanicy Cedron w Wejherowie powstała osada. Jaskiniowcy zajmowali się polowaniem na mamuty, wykopywaniem
skamielin zawierających jaja dinozaurów i na podstawie
znalezionych kości ustalali, jaki to dinozaur. Trudnili się
również wyrobem naczyń, pływaniem w basenie, śpiewaniem przy ognisku. Pływali kajakami i odwiedzili oliwskie
ZOO. Kolonia zuchowa została dofinansowana przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
Druga grupa, a dokładnie Szczep Strzebielino, w lipcu wyjechała na obóz. W Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Funce
na południowych Kaszubach, harcerze za pomocą „wehikułu
czasu”, każdego dnia budzili się w innym okresie czasowym.
Znaleźli się między innymi w czasach Piastów, w średniowieczu, w latach przedwojennych, w czasie powstania warszawskiego i w PRL-u.
Jak przystało na szczep drużyn wodnych nie zabrakło
pływania na żaglówkach. Obóz został dofinansowany przez
Kuratorium Oświaty, podobnie jak wyjazd w Bieszczady
wejherowskich drużyn 33WWDH „Korsarze” i 66WDH „Paraiso”. Mieszkająć w Bazie Obozowej Chorągwi Gdańskiej
„Nasiczne” (od 17 lipca do 1 sierpnia) harcerze wędrowali po
bieszczadzkich szlakach, zwiedzili Sanok i okoliczne muzea.
Na wakacje w Bieszczadach wyjechała również grupa harcerzy ze Szczepu ZHP Luzino im. Żołnierzy Niezłomnych.

Miejsce odkrywania talentów
Szkoła Muzyczna YAMAHA w Wejherowie działa od
2010 roku, a od 2013 funkcjonuje również filia tej placówki w Rumi. Powodem do
dumy jest z pewnością wyróżnienie tytułem „Szkoła
Roku 2011-2012” oraz certyfikat „Miejsce odkrywania talentów”.

Kadrę szkoły tworzą wykwalifikowani muzycy, którzy nie
tylko mają wykształcenie muzyczne, ale stale się dokształcają
na kursach, m.in. w ramach systemu Szkół Muzycznych Yamaha. Założycielką, dyrektorem
oraz nauczycielem programów
klawiszowych i wczesnodziecięcych jest mgr Karolina Szczepańska - absolwentka teorii
muzyki na Uniwersytecie Muzyczym im. Fryderyka Chopina
w Warszawie oraz podyplomo-

wych studiów menedżerskich
na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.
- W naszych szkołach uczymy każdego, niezależnie od
wieku. Naukę można rozpocząć
już od czwartego miesiąca życia, ale mile widziani są również
dorośli i seniorzy - mówi Karolina Szczepańska. - Nasza najstarsza uczennica jest emerytką, a
trafiła do nas przez swojego
wnuczka.
Szkoła bierze aktywny udział
w życiu miasta, a jej uczniowie
nierzadko występują przy okazji różnych wydarzeń, takich
jak WOŚP, czy Dzień Dziecka.
Dwa razy w roku można usłyszeć uczniów szkoły podczas
koncertów,
organizowanych
w ostatnich dwóch latach przy
współudziale Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-

morskiej w Wejherowie.
Programy jakie oferują obie
placówki (Wejherowo i Rumia)
obejmują kształcenie muzyczne niemowląt i przedszkolaków,
wychowanie muzyczne dla dzieci 4-6 letnich, a dla starszych
dzieci, młodzieży oraz dorosłych
- naukę gry na keyboardzie, gitarze klasycznej, akustycznej oraz
elektrycznej, flecie poprzecznym i fletach prostych, saksofonie oraz naukę śpiewu.
Szkoła nie prowadzi egzaminów wstępnych, wychodząc z
założenia, że muzykować może
każdy. Nauka dostosowana jest
do wieku i możliwości uczestników kursów, a ceny zaczynają
się już od 110 zł/msc.
Misją Szkoły Muzycznej
YAMAHA jest inspirowanie muzyką do pielęgnacji talentu i rozwoju osobowości.

OGŁOSZENIE
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POWIAT
Spływ kajakowy rzeką Redą

Z Kniewa do Orla
Rekordowa ilość osób wzięła udział w spływie kajakowym, który
odbył się 15 sierpnia w Kniewie. Organizatorzy zapewnili udział 60
osobom, a chętnych było znacznie więcej.
Imprezę po raz trzeci
zorganizowała Ochotnicza
Straż Pożarna w Kniewie
wraz z Salezjańską Fundacją „Zwiastowanie”. Spływ
swój początek miał w Kniewie, a punktem docelowym
było Orle, gdzie uczestnicy
dopłynęli w komplecie.
- Zainteresowanie imprezą
jest ogromne i z roku na rok
coraz większe. Do ostatniej
chwili zgłaszali się chętni, ale
ze względów bezpieczeństwa
liczba miejsc była ograniczona - wyjaśnia Piotr Syrocki,
OSP Kniewo. - Wpływ na to
miała zapewne idealna pogoda oraz chęć spędzenia czasu
w aktywny sposób.
Po dopłynięciu na miejsce
na uczestników czekał ciepły
posiłek. Najmłodsi otrzymali
także słodki upominek. Przy
organizacji spływu wykorzystano infrastrukturę gminy
Wejherowo, tj. przystań kajakową w Orlu oraz kajaki.
- Trasa była niewymagająca i bardzo ciekawa - rela-

Fot. Alicja Kuhn
cjonuje Aleksandra Bonk
z Kniewa. - Na wodzie byli
ratownicy WOPR, a na brzegu strażacy, którzy w niektórych momentach trasy
nas asekurowali. Największą frajdą, zwłaszcza dla
dzieciaków, były naturalne kaskady, znajdujące się
przed ujściem rzeki do jeziora. Ogólnie świetna ini-

cjatywa, zabawa dla całych
rodzin. Czekamy na następny spływ.
Ochotnicza Straż Pożarna w Kniewie od lat jest inicjatorem wielu działań na
terenie swojej miejscowości.
Umiejętnie pozyskuje środki
finansowe na realizację imprez i współpracuje z innymi
organizacjami.
PS.

OGŁOSZENIE

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 internetowej:
www.wtbswejherowo.pl ,
na której przedstawiane będą aktualne
informacje o planowanej budowie kolejnych
budynków mieszkalnych.
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Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

ENEMEF Gry wojenne
ENEMEF: Gry Wojenne to zestaw doskonałych filmów z wojną w roli głównej.
Tej nocy widzowie poznają zatrważające historie, w których gra toczy się o życie, honor i wolność. Nie zabraknie widowiskowych scen batalistycznych, bohaterskich postaw i akcji zapierającej dech w piersiach. 11 września od godz. 22.00
zostaną zaprezentowane cztery opowieści rozgrywające się w różnych miejscach
i czasach, które łączy jedno - bezwzględność wojennej rzeczywistości.
Podczas maratonu, który
odbędzie się 11 września w
sieci Multikino, będzie można
zobaczyć premierowy polski
film „Karbala” o jednej z heroicznych bitew Polaków po II
wojnie światowej.
Ponadto w repertuarze:
autentyczna historia najlepszego snajpera w armii USA
„Snajper”, oparty na faktach
„Ocalony” oraz realistyczna
i przejmująca „Furia”.
* * *
Jak zwykle mamy dla
naszych Czytelników 3
bezpłatne podwójne zaproszenia na ENEMEF
Gry wojenne w Multikinie
w Rumi (Galeria Rumia).
Aby zdobyć podwójny bilet
trzeba najpóźniej do soboty
5 września do godz. 18.00
przesłać swoje imię i nazwisko e-mailem na adres: redakcja@pulswejherowa.
pl W temacie wiadomości
prosimy napisać: ENEMEF
Do wylosowanych 3 osób
odpiszemy.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT
Bokserzy się rozwijają

Piłka nożna. Gryf Wejherowo

Nowa siedziba Druga porażka
WKB Gryf
Klub bokserski WKB Gryf Wejherowo od
września zmienił siedzibę, a także powiększa
liczbę sekcji. Treningi odbywają przy ul. I Brygady Wojska Polskiego 77A, w budynku przy
dworcu PKP Wejherowo.
Sala w nowej siedzibie jest większa i bardziej funkcjonalna, dlatego uruchomione będą zajęcia kickboxingu dla
wszystkich grup wiekowych oraz samoobrona dla kobiet.
- Klub zamierza stworzyć centrum sztuk walki. Zatrudniliśmy trenera o międzynarodowej sławie, pochodzącego z
Ukrainy Włodzimierz Kutsa, który poprowadzi nowe grupy wyjaśnia Wojciech Wasiakowski prezes WKB Gryf Wejherowo. - Chcemy zostać liderem szkolenia w sztukach walki.
Osiągnięcia bokserskie naszych wychowanków pokazują, że
jesteśmy na najlepszej drodze do osiągnięcia sukcesu.
Trener z Ukrainy obecnie trenuje m.in. mistrzynię świata
w kickboxingu, byłą pięściarską czempionkę federacji WBC,
WIBF i WBA w kategorii koguciej - Galinę Iwanową.
Trwają zapisy na boks, kickboxing oraz samoobronę.
Szczegóły pod nr tel. 695-322-999.

REKLAMA
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Gryfici tym razem wybrali się aż na dalekie południe Polski,
gdzie w Tarnobrzegu doznali drugiej porażki z rzędu, tym razem
z Siarką 2:1. Bramkę dla wejherowian strzelił P. Kostuch. Tydzień
wcześniej na własnym stadionie ulegli Radomiakowi Radom 0:1.

Pierwsza połowa pojedynku należała do piłkarzy
Siarki. Ataki na naszą bramkę przyniosły w 37. min. prowadzenie. Gospodarze mieli
w tej części jeszcze parę dogodnych sytuacji.
Niewykorzystane sytuacje zemściły się w drugiej

połowie, bo w 55. min. po dośrodkowaniu z rzutu rożnego
P. Kostuch zdobył wyrównującą bramkę. Chwilę później
M. Kuzimski strzelił nad poprzeczką.
Wymiana „ciosów” pomiędzy drużynami trwała do 82.
min., kiedy to gospodarze

Piłka nożna. GOSRiT Luzino

wykorzystali celne podanie
z rzutu wolnego na pole karne gryfitów.
GRYF: Ferra – Kostuch,
Skwiercz, Dampc (Godula),
Gicewicz (Rzepa), Kołc, Wicoń (Czoska), Osłowski, Sosnowski (Giec), Kuzimski,
Kowalski.

Inauguracja juniorów
Drużyna GOSRiT el professional Luzino rozpoczęła
rozgrywki w ramach I Wojewódzkiej Ligi Junior C1.
Pierwszy mecz z drużyną
Gryfa Tczew przegrała 0:2.
30 sierpnia swój pierwszy mecz w historii I ligi
wojewódzkiej juniorów starszych, rozegrała drużyna
GOSRiT Luzino, remisując
1:1 z MKS Chojniczankę
Chojnice. Chojniczanka piłkarsko wyglądała lepiej ale
zespołowi GOSRiT nie można zarzucić braku walki.

Streetball
UKS Basket Ósemka Wejherowo oraz GaboStudio.
pl. organizują turniej koszykówki ulicznej „Streetball
Małego Trójmiasta Kaszubskiego”. Turniej rozpocznie
się w sobotę 12 września
o godz. 10.00 na parkingu
przy Porcie Rumia Centrum
Handlowe Auchan.
Organizatorzy zapewniają liczne nagrody i
atrakcje. Wpisowe 40 zł od
drużyny (3+1). Zgłoszenia do 10 września - mailowo (streetball-mtk@wp.pl).
Można zapisać się także w
dniu zawodów.
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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

Dom wolnostojący w Wejherowie pilnie sprzedam.
Tel. 501 549 579
***
Zamienię
komunalne
małe mieszkanie 26 m2, 2
pokoje, czynsz 180 zł, na komunalne duże maksymalnie
do II piętra.
Tel. 604 826 817
***
Sprzedam działkę ogrodniczą 480 m. Cementowania,
z domkiem wyposażonym i
narzędziami.
Cena 27 tys. zł.
Tel. 507 254 040
***
W Wejherowie na 468 m2
działce ogrodniczej sprzedam murowany domek piętrowy, stan zamknięty,
ocieplony. Cena 38 tys. zł.
Tel. 516 311 161
***
Sprzedam
mieszkanie
dwupokojowe 40 m kw.,
pierwsze piętro na Osiedlu
Fenikowskiego w Wejherowie. Tel. 506 053 718
***
Sprzedam
mieszkania:
jednopokojowe 35 m kw.,
dwupokojowe 55m kw., do
zamieszkania od zaraz.
Tel. 792 205 555
***
Sprzedam działkę ogrod-

niczą na Sucharskiego ROD.
Tel. 606 684 538
***
Zamienię pilnie małe
mieszkanie komunalne 26 m
km., czynsz 180 zł, CO, 2 pokoje - na duże w bloku, max
drugie piętro lub kamienica
bez pieców.
Tel. 604 826 817

WYNAJEM
Do wynajęcia mieszkanie
1-pokojowe w domku jednorodzinnym w centrum Wejherowa. Tel. 693 370 251
***
Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka os. 1000-lecia, blisko
PKP i PKS.
Tel. 605-651-466
po godz.18.00

na 150 zł oraz damski rower
z dużymi kołami za 170 zł.
Tel. 535 165 869
lub 58 678 35 34

MOTORYZACYJNE
Sprzedam Skodę Fabię
1,4, rok 2002.
Tel. 604 090 964

NAUKA
Lekcje dodatkowe. Fizyka
i chemia, w tym zadania oraz
matematyka. Nauczyciel emeryt. Wejherowo.
Tel. 58 677 01 50

RÓŻNE

REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski
Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Kolejne kursy kat. B rozpoczną się
7 i 21 września 2015 r.
N A S Z PA R T N E R

Portret i karykatura dla
domu i dla biura mering.pl
info sekatom@wp.pl

SPRZEDAM
Tel alcatel one touch pop
c7 dotyk nowy za 549 zł, pudło, papiery oraz Samsung z
guzikami za 59 zł używany.
Tel. 725 171 656
***
Biurko sosnowe w dobrym
stanie, idealne dla młodzieży. Cena 90 zł.
Tel. 887 587 393
***
Rowery: górski młodzieżowy - stan bardzo dobry, ce-

OGŁOSZENIE

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

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, integracji z
nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,
znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać
szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać
w godzinach pracy punktu.
Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców
zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej.

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki
w godzinach 10.00-13.00
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

PRYWATNE
OGŁOSZENIA DROBNE
ZAMIESZCZAMY
BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać
e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl

REKLAMY I OGŁOSZENIA
W PULSIE WEJHEROWA

lub sms-em na nr telefonu:
606 101 502

tel. 606 101 502,
redakcja@pulswejherowa.pl

Można wrzucić ogłoszenie
do skrzynki obok wejścia
do biura ARTEX
w Wejherowie,
przy ul. Polnej 3/41
NIE PRZYJMUJEMY
OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE
Uwaga - nie zamieszczamy
ogłoszeń z prośbą o pomoc
Każde ogłoszenie ukaże się
w dwóch kolejnych wydaniach, „Pulsu Wejherowa”.

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 , e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
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
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media w Bydgoszczy
Nakład: 8 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa
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