NR 19 (109)
1 PAŹDZIERNIKA
2015
KOLEJNE
WYDANIE:
22 PAŹDZIERNIKA
2015

I POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Razem
Medal Róży
z okazji jubileuszu zbudowali
drogę
Urząd Miasta i Starostwo w Wejherowie,
czyli samorząd miejski i powiatowy wspólnie zrealizowały inwestycję w dzielnicy
Śmiechowo Południe. Budowa ulicy Odrębnej to kolejna inwestycja drogowa, realizowana w tym roku w Wejherowie wspólnie
Str. 3
przez miasto i powiat. 			
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Niedziela
w Piaśnicy
Uroczystości związane
z 76. rocznicą wybuchu
II wojny światowej i niemieckiego ludobójstwa
w Lasach Piaśnickich oraz
z 17. rocznicą beatyfikacji
s. Alicji Kotowskiej odbędą się w najbliższą niedzielę, 4 października.
Będzie tam można dojechać bezpłatnie autobusami MZK.
Str. 7

XI Dni Powiatu

Podczas XI Dni Powiatu Wejherowskiego w czasie uroczystej sesji Rady Powiatu wręczono odznaczenia i medale dla osób i instytucji zasłużonych dla Ziemi Wejherowskiej oraz regionu. Nagrodzeni to osoby duchowne, artyści, ludzie kultury i nauki,
sportowcy i działacze społeczni.
Str. 4

Jolanta Rożyńska, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury otrzymała od prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta „Medal Róży” za kierowanie tą ważną i potrzebną placówką w mieście, obchodzącą 25-lecie działalności. Z kolei z okazji
70-lecia funkcjonowania szkoły, „Medal Róży” od prezydenta miasta otrzymała Anna
Wilk, dyrektor Zespółu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.
Str. 8-9

Konkurs „Piękna Wieś”

„Solidarność” ma 35 lat
Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Oddział w
Wejherowie, starosta wejherowski, prezydent Miasta Wejherowa,
proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej w Wejherowie zapraszają 3
października 2015 r. na obchody z okazji 35. rocznicy strajków w
1980 r. i powstania NSZZ „Solidarność”.
W sobotnie popołudnie o
godz. 16.00 na Placu Jana
Pawła II pod tablicą „Solidarności” złożone zostaną
kwiaty, a o godz. 16.15 w kościele Trójcy Świętej, odprawiona zostanie msza święta.
O godz. 17.15 zaplano-

wano uroczyste przejście z
Kolegiaty do Filharmonii
Kaszubskiej, gdzie nastąpi
otwarcie wystawy XXXV lat
„Solidarności”. Wystąpienie gości m.in. Piotra Dudy
- przewodniczącego Komisji Krajowej „Solidarności”,

Krzysztofa Dośli - przewodniczącego ZRG, a także wręczenie odznaczeń rozpocznie
się o godz. 18.00.
Na koniec o godz. 18.45
odbędzie się koncert jubileuszowy z okazji 35-lecia „Solidarności”.

Rybno w gminie Gniewino (na zdjęciu) oraz Łebno w gminie Szemud to najpiękniejsze wsie powiatu wejherowskiego. Tak zdecydowała komisja, oceniająca wsie
i zagrody podczas powiatowego konkursu „Piękna Wieś”.
Str. 4
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AKTUALNOŚCI
Informacje z pamiętnika

Przyznała się do winy?
Gdy zimą 21 lutego bieżącego roku siedemnastoletnia Agata z
Wejherowa zginęła od ciosu nożem w parku w Brzeźnie, nikt nie
spodziewał się, że ta skomplikowana sprawa przybierze tak nieprawdopodobny obrót. Wszystko wskazuje na to, że wejherowiankę z premedytacją zasztyletowała jej koleżanka z Gdańska. Tak
wynika m.in. z zapisków w pamiętniku dziewczyny.
W zatuszowaniu zbrodni i
mataczeniu pomagała druga
koleżanka. A wszystko miało
się wydarzyć przy świadomej
pomocy samej Agaty.
Biegli psychiatrzy zajmujący się różnymi dziedzinami przeprowadzili badania,
rozmawiali, a właściwie próbowali dotrzeć do psychiki
prawdopodobnej sprawczyni mordu, 17-letniej Wiktorii
M. Okazało się to niezwykle
trudne, bo nie mieli z nią żadnego kontaktu.
Mieli natomiast dostęp do
prowadzonego przez nią pamiętnika, który okazał się
zbiorem przerażających zapisków. Biegli uznali, że w
chwili popełnienia zbrodni
Wiktoria M. była poczytalna,
nie jest chora psychicznie i będzie mogła odpowiadać przed

sądem za zabójstwo. To oznacza, że podejrzanej nastolatce
grozi 25 lat więzienia.
Specjaliści w oparciu o zapisy z pamiętnika Wiktorii M.
dokonali oceny jej cech psychologicznych. Stwierdzili, że
dziewczyna jest rozchwiana
emocjonalnie, ma skłonność
do łamania norm społecznych, a także wykazuje brak
hamulców etycznych, agresję
i autoagresję. Miała skłonność do czerpania przyjemności z zadawania bólu.
Wszystko wskazuje na to,
że pamiętnik był jej potrzebny
do wyrażania emocji. W nim
też zapisała co się wydarzyło w parku i de facto zawarła
przyznanie się do zabójstwa.
Psychiatrzy przeanalizowali również zachowania samej ofiary, czyli 17-letniej

STRAŻ MIEJSKA
Nożem po żyłach

Straż Miejska 20 września wieczorem otrzymała zgłoszenie, że na parkingu Srebrny Potok znajduje się mężczyzna
z zakrwawioną ręką. Patrol SM na miejscu zastał już obsługę karetki pogotowia oraz mężczyznę zakrwawionego i w
ręku nadal trzymającego kuchenny nóż. Istniała obawa iż
mężczyzna może zaatakować obsługę karetki lub dokonać większego samookaleczenia. Przez strażników został
wezwany do odrzucenia noża.
W czasie obszukania przy mężczyźnie znaleziono drugi
nóż. Po odebraniu niebezpiecznych narzędzi obsługa karetki podjęła decyzję o przetransportowaniu 18-letniego
mieszkańca Zgorzelca do szpitala. Przyczyny samookaleczenia nie są znane.

Agaty i ocenili, że „w dniu
zdarzenia charakteryzowała się wysokim potencjałem
samobójczym” i wszystko
wskazuje na to, że „aktywnie
uczestniczyła w tym, co wydarzyło się pod koniec lutego”.
Z ustaleń policji i prokuratury wynika, że nastolatka
przez pół roku zastanawiała
się, jak odebrać sobie życie, a
nawet opracowała plan. Ponieważ nie chciała sprawiać
przykrości rodzinie, postanowiła upozorować zabójstwo.
O pomoc poprosiła koleżanki Wiktorię M. i Aleksandrę
R. Badania toksykologiczne
wykazały we krwi Agaty substancję przeciwdepresyjną i
silne leki uspokajające.
Wejherowianka zginęła od
jednego pchnięcia ostrym narzędziem (nożem) w serce.

Informujemy
Czytelników, że
kolejne wydanie
„Pulsu” ukaże się
wyjątkowo
za 3 tygodnie,
22 października.
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Mimo zakazów i sroższych kar, wciąż za kierownicę siadają ludzie
pijani i po narkotykach.
Oto porcja przykładów.
Na terenie Gminy Szemud, Luzina oraz w Rumi
zatrzymano trzech kierowców, którzy naruszali przepisy prawa o ruchu drogowym.
42-letnia kobieta kierująca
audi miała prawie 2 promile alkoholu w organizmie, a
29-latek kierujący volkswagenem miał ponad 0,5 promila alkoholu, podobnie jak
38-latek kierujący seatem
toledo oraz 30-latek jadący
seatem cordoba.
W Rumi na ul. Starowiejskiej 21-latek kierujący vw
polo był pod wpływem marihuany. Na terenie gminy
Wejherowo policjanci zatrzymali nietrzeźwego cyklistę.
68-latek miał prawie promil
alkoholu w organizmie, a na
dodatek miał sądowy zakaz
kierowania rowerem.
W Wejherowie na ul. Puckiej zatrzymano 68-letniego
kierowcę volkswagena golfa,
który miał ponad 0,5 promila alkoholu w organizmie.
Na terenie Gniewina 28-letni kierowca matiza miał ponad 1,2 promila alkoholu w
organizmie.
Nietrzeźwym kierowcom
zostały zatrzymane prawa
jazdy. Za popełnione przestępstwa oraz wykroczenia
odpowiedzą przed sądem.
Za kierowanie pod wpływem
narkotyków oraz w stanie
nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do 2 lat.
Za kierowanie po spożyciu
alkoholu grozi kara aresztu
albo grzywny.

Z POLICJI
Potrącenie 9-latka

W Rumi na ul. Ceynowy 23 września po południu motocykl potrącił 9-latka. Chłopiec znajdował się prawdopodobnie na przejściu dla pieszych, gdy doszło do potrącenia
przez motocyklistę.
W wyniku wypadku obrażenia ciała odnieśli pieszy 9-latek oraz 39-letni motocyklista. Obaj zostali przetransportowani do szpitala. Teraz śledczy wyjaśniają okoliczności
zdarzenia.

Naruszenie zakazu sądowego

Policjanci w Wejherowie zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę samochodu osobowego audi A8, mieszkańca
Gdańska. W trakcie sprawdzania okazało się, że 32-latek ma
sądowy zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

Rozbój

Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o dokonanie rozboju. 19 września br. przed godz. 15.00 w lokalu
rozrywkowym na terenie gminy Luzino napastnik podszedł
do innego mężczyzny, zaczął mu grozić nożem i zażądał pieniędzy. Napadnięty oddał pieniądze, po czym powiadomił
policjantów. Mundurowi ruszyli w teren w poszukiwaniu
sprawcy. Rozbójnik został zatrzymany przez funkcjonariuszy. Jak się okazało 31-latek był wcześniej notowany za podobne przestępstwa.
Sąd wydał postanowienie o jego tymczasowym aresztowaniu na okres 3 miesięcy. Za przestępstwo rozboju grozi
kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Włamywacz

Kryminalni pracując nad sprawami kradzieży i włamań
do piwnic, samochodów w Wejherowie i Redzie ustalili, że
podejrzewany o to 38-latek ma związek z tymi sprawami.
Mężczyzna mieszka na terenie powiatu puckiego. Włamywał się do piwnic i samochodów, skąd kradł elektronarzędzia, panele radia i inne przedmioty. Podczas przeszukania
mieszkania zatrzymanego mężczyzny policjanci odzyskali
znaczną część kradzionych rzeczy.
Sprawca został przesłuchany i usłyszał po 5 zarzutów za
kradzieże i za włamania. Mężczyzna był także poszukiwany,
by odbyć karę pół roku pozbawienia wolności, dlatego też
dzisiaj został przetransportowany do aresztu śledczego.
Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat, natomiast za kradzież z włamaniem do 10 lat.

KONDOLENCJE

Pani Annie Ożarowskiej

Panu Wojciechowi Waśkowi

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

SYNA

MATKI

Plądrował piwnice

Tego samego dnia około godz. 5.30 Straż Miejska otrzymała zgłoszenie, że w piwnicy jednego bloków przy ul.
Nanickiej w Wejherowie słychać dziwne odgłosy. Przybyli
na miejsce zdarzenia funkcjonariusze zauważyli w piwnicy
mężczyznę, który na ich widok zaczął uciekać. Po krótkim
pościgu ucieczkę udaremniono i okazało się, że mężczyzna
ten włamał się do dwóch piwnic.
38-letni mieszkaniec Helu przekazany został przybyłemu patrolowi policji. Ponadto ustalono, że był również poszukiwany listem gończym.

Plaga

		
		

składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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AKTUALNOŚCI
Dobra współpraca samorządów

Odrębna już z kostki
Na Śmiechowie Południu zakończono budowę ulicy Odrębnej. To
kolejna inwestycja drogowa realizowana w tym roku w Wejherowie wspólnie przez miasto i powiat. Budowa kosztowała 520 tys. zł.
Ul. Odrębna jest drogą powiatową, więc inwestycja jest
efektem współpracy dwóch
samorządów. Gruntowa do tej
pory droga otrzymała nową
nawierzchnię z kostki betonowej. W ramach inwestycji wykonano także chodniki po obu
stronach jezdni, nowe oświetlenie ledowe oraz kanalizację
deszczową. Zakończona inwestycja w powiązaniu z nowym

parkingiem przy cmentarzu,
budową ul. Leśnej i remontem
ul. Wschodniej, Środkowej i
Poprzecznej poprawi komunikację w tej części miasta.
- Cieszy nas dobra współpraca w tym zakresie z powiatem, tym bardziej, że jest to
początek wspólnych przedsięwzięć, na których skorzystają
mieszkańcy miasta i regionu
- powiedziała zastępca prezy-

denta Beata Rutkiewicz.
- Ostatnie 10 miesięcy, od
zeszłorocznych wyborów samorządowych to nowy, owocny, dużo lepszy okres we
współpracy miasta i powiatu. Zaszły widoczne zmiany! Liczę na więcej i jestem
przekonany, że nowy sposób
współpracy będzie trwały dodał prezydent Krzysztof
Hildebrandt.

Kolekcja zdjęć Augustyna Ziemensa już w muzeum

Urok starych fotografii

Kolekcja 300 szklanych negatywów z przełomu XIX i XX wieku autorstwa wejherowskiego
fotografika Augustyna Ziemensa wzbogaciła zbiory Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Zakupiony w ramach specjalnego projektu zbiór fotografii to niepowtarzalny materiał, ilustrujący codzienne życie, architekturę i układ przestrzenny
miast, wsi i osad północnych Kaszub.
Na zdjęciach można rozpoznać zarówno Wejherowo,
jak i Gościcino, Bolszewo,
Piaśnicę Wielką, Pętkowice,
Gniewowo. Poza miejscowościami powiatu wejherowskiego, w zbiorach znajdują
się fotografie Gdańska, Helu, Gdyni. Jednak urodzonego w Gdańsku Augustyna
Ziemensa (1867-1948) inte-

resowało przede wszystkim
Wejherowo, gdzie przez blisko 60 lat prowadził drogerię. Jego sklep o nazwie
„Minerwa” mieścił się w
kamienicy przy ul. Lęborskiej 14 (obecnie Sobieskiego 278). Ziemens był również
autorem pocztówek, przedstawiających Wejherowo.
Jego spuścizna przecho-

wywana w zbiorach muzealnych i prywatnych obejmuje
około 500 ujęć zachowanych
na szklanych kliszach, zdjęciach i widokówkach.
Kolekcję zakupiono wraz
z prawami autorskimi m.in.
do publikacji, co dodatkowo
podnosi wartość pozyskanego zbioru.
Projekt, którego wartość

wynosi ponad 68 tys. zł,
udało się zrealizować dzięki wsparciu finansowemu:
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Samorządu Powiatu Wejherowskiego
oraz środków własnych Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie.

Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaprasza 6 października br. o godz. 18.00
na wernisaż wystawy fotograficznej pt. „Wejherowa
dawny czar. Miasto i okolice w fotografii Augustyna
Ziemensa (1867–1948)”.

Insp. Beata Perzyńska

Nowa pani komendant
Decyzją p.o. komendanta wojewódzkiego
policji w Gdańsku insp. Mariana Szlingera
nowym komendantem powiatowym policji
w Wejherowie została insp. Beata Perzyńska, która dotychczas zarządzała Komendą
Miejską Policji w Sopocie.
Podczas niedawnej uroczystości w ramach Dni Kultury
Powiatu starosta Gabriela Lisius pogratulowała nowej pani
komendant objęcia stanowiska. Starosta podziękowała także za współpracę i wypełnianie obowiązków insp. Krzysztofowi Lawerowi, dotychczasowemu komendantowi policji w
powiecie wejherowskim (na zdjęciu w głębi).

OGŁOSZENIE

30.10.2015
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UROCZYSTOŚĆ

Od lewej: Andrzej Arendt, Stanisław Janke i ks. Jerzy Osowicki.

Siedzą od lewej: Adam Hebel, Maciej Tamkun i Patryk Mudlaw. Stoją: starosta Gabriela Lisius i członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel.

Wyróżnieni kapłani, artyści, ludzie kultury i nauki, społecznicy i sportowcy

Nagrody dla mieszkańców powiatu
Podczas XI Dni Powiatu Wejherowskiego tradycyjnie już odbyła się uroczysta sesja Rady Powiatu, podczas której wręczono odznaczenia dla osób i instytucji zasłużonych dla
Ziemi Wejherowskiej i regionu.
Odznaczenia państwowe
otrzymali: Stanisław Janke, kaszubski poeta, dziennikarz i pisarz (Odznaka
honorowa ministra kultury „Zasłużony dla Kultury
Polskiej”) oraz ksiądz Jerzy
Osowicki, proboszcz parafii
w Górze (Złota odznaka „Za
opiekę nad zabytkami”).
Medal Senatu RP otrzymał
Andrzej Arendt, wejherowski rzeźbiarz.
Medale „Za Zasługi dla

Powiatu Wejherowskiego”, które przyznała Rada
Powiatu
Wejherowskiego
otrzymali: Zofia Kusterska - pedagog, prowadząca
w Wejherowie placówkę dla
dzieci oraz Stowarzyszenie
Przyjaciół Rodziny, Mirosław Lademann - historyk,
autor książek i publikacji,
Eugeniusz Walkusz - działacz kaszubski z Dobrzewina
w gm. Szemud, Andrzej Sobieraj - artysta malarz z Ru-

mi, Krystyna Laskowicz
- dyrektor biblioteki „Stacja
Kultura” w zaadaptowanych
pomieszczeniach dworca PKP
w Rumi, wejherowski Chór
„Harmonia”, Julian Damaszk - mistrz Polski jachtów żaglowych sterowanych,
ks. Marek Barański, dyrektor Salezjańskiego Centrum
Młodzieży w Kniewie, Tadeusz Podgórski - artysta malarz z Wejherowa oraz prof.
Aleksander Widyński, ar-

tysta, wykładowca Akademii
Sztuk Pięknych w Gdańsku,
mieszkaniec Rumi.
Zaszczytną
Nagrodę
Remusa, przyznaną przez
Zarząd Powiatu Wejherowskiego otrzymali w tym roku
Maciej Tamkun, artysta
malarz (i nie tylko) z Redy
oraz Adam Hebel i Patryk
Mudlaw - artyści i twórcy kaszubskiego kabaretu
Kùńda (i nie tylko), pochodzący z Luzina.
AK.

XI Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego, trwające w
dniach 22-28 września br. obfitowały w wiele ciekawych wydarzeń, takich jak promocja książek Mirosława Lademanna o
sługach Bożych: ks. Edmundzie Roszczynialskim i ks. Anastazym Kręckim, oraz książki prof. Józefa Borzyszkowskiego pt.
„Izabela Trojanowska. Pro memoria”.
Kolejnym zaprezentowanym wydawnictwem był zbiór opowiadań Stanisława Janke „Psë i Łiskawica – retranskrypcja”, wydanych w serii „Dzysdniowô kaszëbskô proza” przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie.
Wszystkie te spotkania odbyły się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, gdzie zorganizowano również koncerty. Wystąpił zespół jazzowy SOLID
BLUE ze Szczecina, a w ramach XLV Spotkania z Muzyką Kaszub
odbył się koncert pt. „Pieśń o Gdyni”. W Muzeum miał miejsce
także wieczór wspomnień „W starym kinie”, natomiast w kilkunastu kościołach na terenie powiatu odbyły się koncerty pieśni
maryjnych w wykonaniu chórów.
Ważnym wydarzeniem, które odbyło się w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku było rozstrzygnięcie Ogólnopolskiego
Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona.
Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego uzupełnił II Zlot Turystów Seniorów Powiatu Wejherowskiego oraz II Bieg Przełajowy Pamięci Macieja Kanteckiego.
Podczas uroczystości wręczenia nagród w auli I LO przy ul.
Bukowej odbyła się także promocja „Wejherowskiego Rocznika
Kulturalnego”, przygotowanego przez cztery współpracujące
ze sobą wejherowskie instytucje: Wejherowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko
Pomorskiej. Zaprezentowano również wystawę „Poczet Władców Pomorskich” autorstwa Macieja Tamkuna.
Na zdjęciu obok: Zasłużeni dla Powiatu Wejherowskiego (od prawej) Zofia Kusterska, Krystyna Laskowicz, ks. Marek Barański, Tadeusz Podgórski, Julian
Damaszk, Mirosław Lademann, Eugeniusz Walkusz i
Aleksander Widyński. W głębi starosta Gabriela Lisius,
przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Czarnecki oraz
wiceprzewodniczący - Marek Kamiński.
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WYDARZENIA
Piękne, zadbane, czyste, ekologiczne

Wsie i zagrody nagrodzone
Piękne, czyste, zadbane, ciekawie zagospodarowane - z pożytkiem dla mieszkańców oraz
turystów - takie są zagrody i miejscowości, rywalizujące w pomorskim konkursie „Piękna
Wieś 2015”. W powiatowym etapie zwyciężyły ex aequo dwie wsie: Rybno w gminie Gniewino oraz Łebno w gminie Szemud. Rybno zdobyło również trzecie miejsce w konkursie wojewódzkim. Gratulujemy!
Konkurs po raz 22. zorganizowało Starostwo w Wejherowie oraz Powiatowy Ośrodek
Doradztwa Rolniczego w Wejherowie. Podczas uroczystości
w nowoczesnym Domu Sołeckim w Rybnie nagrody wręczali: starosta Gabriela Lisius
oraz przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Czarnecki,
w towarzystwie radnych oraz
wójtów lub ich przedstawicieli.
Sołtys zwycięskiego Rybna,

Andrzej Miedziak zaprezentował wieś, pokazując na
zdjęciach nie tylko jej piękne
położenie, estetyczne posesje i
ulice, ale również aktywnych
mieszkańców. W Rybnie odbywają się liczne imprezy kulturalne i sportowe. Pamięć o
wydarzeniach historycznych
żywa jest m.in. na cmentarzu Ofiar Marszu Śmierci, na
którym niedawno odbyły się
kolejne uroczystości upamięt-

niające spoczywających tam
byłych więźniów obozu Stutthof. To miejsce pamięci jest
zadbane i oznakowane.
- Nagroda w konkursie jest
zasługą mieszkańców, którzy
starają się, aby ich wieś była
jak najpiękniejsza - stwierdził
sołtys Rybna A. Miedziak .
Podczas uroczystego zakończenia powiatowego konkursu zaprezentowano także
inne wsie-laureatki na czele z

pięknym, zadbanym Łebnem.
Ta wieś może się również pochwalić zaangażowanymi w
rozwój wsi mieszkańcami,
kultywującymi tradycje regionalne. Świadczy o tym m.in.
funkcjonująca w Łebnie kaszubska izba historyczna.
Nagrody wręczono też właścicielom najpiękniejszych zagród w powiecie, którzy dbają
nie tylko o estetykę i porządek, ale również o ekologię.
Spotkanie w Domu Sołeckim w Rybnie zakończył
spektakl w reżyserii Wioletty
Majer-Szreder pt. „Kobiety
w sytuacji krytycznej", wystawiony przez Teatr „30+" przy
miejscowym Kole Gospodyń
Wiejskich w Rybnie.

Wyniki powiatowego
konkursu „Piękna Wieś”
„Najpiękniejsza wieś”
1 miejsce ex aequo:
Rybno (gm. Gniewino) i Łebno (gm. Szemud)
2 miejsce ex aequo:
Warszkowo (gm. Wejherowo) oraz
Bożepole Wielkie (gm. Łęczyce)
3 - Ciekocino (gm. Choczewo)
„Najbardziej estetyczna zagroda”
1 miejsce - Teresa i Jan Kąkolowie z Orla (gm. Wejherowo)
2 - Wioletta i Rafał Kutznerowie z Rozłazina (gm. Łęczyce)
3 - Ewa i Dariusz Tiszerowie z Łebna (gm. Szemud) oraz
Małgorzata Mazuś z Jackowa (gm. Choczewo)

Podziękowania i nagrody
Wręczono też „Order Serca Matkom Wsi” paniom z Koła Gospodyń Wiejskich w Bolszewie w dowód uznania za
trud włożony w wychowywanie młodego pokolenia Polaków-patriotów, za kształtowanie humanistycznych postaw
moralnych, za przeobrażania życia wsi (i wiejskiej rodziny)
w nowoczesną, postępową, zamożną…".
Przedstawiciele władz powiatowych podziękowali i i pogratulowali Halinie Łuc z gminy Choczewo, laureatce ogólnopolskiej nagrody „Perła 2015” oraz pomorskiej nagrody
„Bursztynowy Laur” za najlepszy kulinarny produkt regionalny w kategorii „Inne produkty regionalne”.

OGŁOSZENIE

Z pucharami i dyplomami (były też nagrody pieniężne) właściciele wyróżnionych
zagród wiejskich, razem z przedstawicielami samorządu.

Sołtysowie nagrodzonych wsi w powiecie wejherowskim. W środku laureaci pierwszego miejsca: Dorota Miotk, sołtys Łebna i Andrzej Miedziak, sołtys Rybna.
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AKTUALNOŚCI
Pierwszy projekt obywatelski zrealizowany Jubileusz zasłużonej wejherowianki

Zielona Szkoła

„Zielona Szkoła - uczymy dzieci dbania o przyrodę” - to nazwa
projektu, wybranego przez mieszkańców w głosowaniu w ramach
pierwszego Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ten projekt
został zrealizowany jako pierwszy, a w efekcie na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. F. Ceynowy przy ul. Nadrzecznej
w Wejherowie powstało niezwykłe miejsce. Będą się tam odbywały
lekcje przyrody dla uczniów pobliskiego Zespołu Szkół nr 3.
Niezagospodarowany, nieco zaniedbany teren obok
świetlicy działkowiczów zyskał nową funkcję. Przetarg
na realizację projektu wygrał
Zakład Usług Komunalnych,
który wykonał cale zadanie.
Wspomniana spółka uporządkowała teren, rozebrała stare ogrodzenie, fundamenty i
ścieżkę betonową, wykonała
chodniki z kostki brukowej
oraz nowe ogrodzenie.
Ponadto pracownicy ZUK
zaaranżowali tereny zielone
ogródka, wstawili grill, stoły i
ławy, a także tablice informacyjne na temat drzew, krzewów, kwiatów, warzyw.
- Pełny efekt przeprowadzonych prac będzie widoczny
wiosną przyszłego roku, gdy
posadzona roślinność zakwitnie - twierdzi Roman Czerwiński, prezes ZUK.
- W Zielonej Szkole uczniowie dowiedzą się, na czym
polega siew, sadzenie i pielęgnacja roślin - mówił Kazimierz Miotk, prezes Zarządu
ROD i wnioskodawca projektu „Zielona Szkoła”. Obiekt
- Chciałbym serdeczne
podziękować za aktywne
włączenie się w tworzenie
pierwszego w Wejherowie
Budżetu Obywatelskiego i
zgłoszenie
interesującego
projektu - powiedział Krzysztof Hildebrandt, prezydent
Wejherowa. - Wspólne działania mieszkańców i władz
miasta są najlepszą gwarancją rozwoju oraz budowania
miejsca przyjaznego wejherowianom. Jestem przekonany,
że to miejsce będzie służyło
wielu młodym ekologom.
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, przedstawiła stan

90. urodziny świętowała Krystyna Bojarska, była łączniczka Armii Krajowej, mieszkająca obecnie w Domu Pomocy Społecznej
przy ul. Św. Jacka w Wejherowie. Jubilatka otrzymała kwiaty i życzenia m.in. od starosty powiatu wejherowskiego.
Krystyna Bojarska jest
podporucznikiem w stanie
spoczynku, należy do Światowego Związku Żołnierzy
AK, posiada odznaczenia i
wyróżnienia. Dawniej przez
wiele lat pani Krystyna prowadziła kronikę Związku
Inwalidów Wojennych RP w
Wejherowie.
Jubilatkę
odwiedziła
m.in. Gabriela Lisius, starosta wejherowski i członek
Zarządu Powiatu Jacek
Thiel (na zdjęciu).
OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza
pierwszy przetarg ustny nieograniczony

Uroczyste otwarcie Zielonej Szkoły.

na sprzedaż nieruchomości gruntowych, niezabudowanych, położonych w Wejherowie, przy ul. Podmiejskiej, oznaczonych
ewidencyjnie jako dz. nr 1/2, KW nr GD1W/00032731/3, 2, 20, KW nr GD1W/00044259/7, obr. 3, o łącznej pow. 26 181 m2:

cena wywoławcza: 2 886 400,00 zł

wylicytowana cena zostanie powiększona o podatek VAT w wysokości 23%

zaawansowania pozostałych
projektów wybranych przez
mieszkańców w Wejherowskim Budżecie Obywatelskim.
Projekty: „Budowa
boiska sportowego oraz placu
zabaw i rekreacji im. R. Jakubka na os. Sucharskiego w
Wejherowie” oraz „Wiata piknikowa z paleniskiem” zostały złożone w Starostwie, gdzie
czekają na pozwolenia.
Trwa wybór wykonawcy
projektów: „Budowa parkingu

Wejherowski Budżet Obywatelski był projektem pilotażowym. Pula środków wynosiła 800 tys. zł. Prezydent Wejherowa po analizie projektów zdecydował o zwiększeniu tej kwoty
do 928 679 zł. Do realizacji wybrano siedem projektów.
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na Osiedlu Fenikowskiego”
oraz „Droga osiedlowa - Osiedle Staszica”. Przygotowano
koncepcję projektu „Budowa
pełnowymiarowego
boiska
piłkarskiego na Blizie. Etap
I - Projekt budowlany” . W
uzgodnieniu z wnioskodawcą
zmieniono lokalizację boiska z
„Blizy” na „Wazę”.
Trwają ostatnie uzgodnienia z wnioskodawcami. Projekt „Plac Sportów Miejskich
na „Blizie” jest elementem zagospodarowania tego terenu.
Aktualnie trwają prace koncepcyjne nad rozbudową tej
bazy rekreacyjnej.
Koncepcja ma być gotowa
do końca października br.

Opis nieruchomości: nieruchomość dobrze skomunikowana z drogą krajową nr 6 Gdynia – Szczecin, kształt nieregularny,
teren niezabudowany, nieogrodzony, porośnięty trawą, występuje częściowe obniżenie poziomu terenu, wzdłuż północnej
granicy oraz wzdłuż części wschodniej granicy nieruchomości przebiega linia kablowa SN-15kV, wzdłuż północnej granicy
przebiega linia kablowa eWN, przez środek oraz wzdłuż północnej granicy przebiega przewód wodociągowy a przez jej
południowo wschodni narożnik przebiega odcinek sieci kanalizacji sanitarnej, na działce znajdują się drzewa owocowe oraz w
dzikich skupiskach występują topole i wierzby.
Przeznaczenie: nieruchomość położona jest na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr VIk/XXXV/408/2013 Rady Miasta Wejherowa z dnia 10 września 2013 r. w sprawie
uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze pomiędzy ul. I
Brygady Pancernej Wojska Polskiego a ulicami Podmiejską i Budowlanych (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 03.10.2013 r., poz. 3459),
w jednostce terytorialnej: 1.P/U – teren zabudowy produkcyjnej oraz zabudowy usługowej i 2.MN/U – teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej oraz zabudowy usługowej.
Uzbrojenie: w ul. Podmiejskiej znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, oraz kanalizacji sanitarnej, w ul.
Inżynierskiej sieć gazowa a w ul. Techników sieć teletechniczna.
Zobowiązania: w akcie notarialnym sprzedaży przez Gminę Miasta Wejherowa przedmiotowej nieruchomości nabywca
obciąży ją nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz przedsiębiorców, których własność stanowią urządzenia umiejscowione
na nieruchomości, w zakresie ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.
Dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywca nieruchomości wyłoniony w niniejszym przetargu będzie zobowiązany do
zabudowania co najmniej 40 % powierzchni przedmiotowej nieruchomości w niżej wymienionym terminie, budynkiem lub
budynkami trwale związanymi z gruntem, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza, o funkcji zgodnej z
ustaleniami ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pod rygorem zastosowania kary umownej:
zakończenie budowy: uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku lub budynków – 5 lat od dnia zawarcia umowy
sprzedaży przedmiotowej nieruchomości;
kara umowna: w treści umowy notarialnej będzie wpisane postanowienie o obowiązku uiszczenia kary umownej
przez nabywcę na rzecz zbywcy, w wysokości 10 % ceny brutto nabycia nieruchomości za każdy pełny rok opóźnienia, w
przypadku nie zakończenia budowy na przedmiotowej nieruchomości w przewidzianym terminie; kara umowna z tego tytułu
nie może przekraczać wysokości ceny brutto nabycia przedmiotowej nieruchomości; obowiązek zapłacenia kary spoczywa na
nabywcy niezależnie od tego, kto będzie właścicielem nieruchomości w chwili naliczenia kary. Kara umowna wynikająca z
niniejszego ogłoszenia będzie zabezpieczona oświadczeniem nabywcy o poddaniu się rygorowi egzekucji wprost z aktu
notarialnego, stosownie do treści art. 777 §1 pkt 5 k.p.c. Gmina Miasta Wejherowa zastrzega sobie prawo wystąpienia o
nadanie aktowi notarialnemu klauzuli wykonalności w terminie 15 lat od daty podpisania tego aktu.

Przetarg odbędzie się dnia 25 listopada 2015 r., o godz. 9.00, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w
Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej, tj.
288 640,00 zł.
Wpłaty należy dokonać na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr
14116022020000000061963861, najpóźniej do dnia 18 listopada 2015 r. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne
pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która
przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto
bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia umowy przenoszącej własność.
Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z
dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 13 listopada 2015 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie,
odbędzie się okazanie granic.
Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i
Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 204, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail:
nieruchomosci@wejherowo.pl. Ogłoszenie przetargowe wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie
przy: Pl. J. Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195 oraz opublikowano na stronie internetowej BIP Urzędu, tj. www.bip.wejherowo.pl.

www.nieruchomosci.wejherowo.pl
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AKTUALNOŚCI
Pamięć o dzieciach nienarodzonych i zmarłych

4 października w Piaśnicy

Modlitwa w kościele Uroczystość w lesie
i na cmentarzu
Dzień 15 października obchodzony jest jako Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych. Z tej okazji i tego dnia ks. prałat
Tadeusz Reszka zaprasza o godz. 18.30 na Mszę Świętą w kościele Trójcy Świętej w Wejherowie w intencji zmarłych dzieci oraz
o Boże błogosławieństwo i opiekę dla ich rodziców. Natomiast w
tegoroczną uroczystość Wszystkich Świętych, 1 listopada na wejherowskim cmentarzu zostanie poświęcony grobowiec i pomnik
dzieci zmarłych przedwcześnie.
Poronienie,
urodzenie
dziecka martwego, śmierć
dziecka po urodzeniu to
ogromne problemy i cierpienie rodziców, a jednocześnie
często temat tabu.
Rodzice pogrążeni w rozpaczy często nie wiedzą, że
mają również prawo do godnego pochowania na cmentarzu dziecka, które umarło
jeszcze w łonie matki. Jednak w miarę upływu czasu
chcieliby zapalić znicz na
grobie, zapłakać i pogrążyć
się choć na chwilę w zadumie. Matki, które poroniły i
nie dane było im pochować
dziecka, chciały, aby powstał
choćby symboliczny grób dla
ich nienarodzonych dzieci.
Już 10 lat temu ksiądz
prałat Tadeusz Reszka z
funduszy parafialnych sfinansował budowę grobowca
na wejherowskim cmentarzu, w którym można pochować dzieci z poronień. W
tym roku z inicjatywy rodzin, które utraciły swoje
dzieci powstał projekt płyty
nagrobnej oraz pomnika nagrobnego dla dzieci zmarłych
przedwcześnie. Propozycja
ta została zgłoszona do realizacji w ramach Budżetu

Uroczystości związane z 76. rocznicą wybuchu II wojny światowej i niemieckiego ludobójstwa w Lasach Piaśnickich jesienią 1939
r. oraz z 17. rocznicą beatyfikacji siostry Alicji Kotowskiej odbędą
się w najbliższą niedzielę, 4 października.
Uroczysta Msza św. pod
przewodnictwem księdza
arcybiskupa
Metropolity Gdańskiego Sławoja
Leszka Głódzia sprawowana będzie w niedzielę,
4 października br. o godz.
11.00 w kaplicy leśnej pw.
Błogosławionej Alicji Kotowskiej przy grobach piaśnickich.
Ks. Daniel Nowak,
proboszcz
parafii
pw.
Chrystusa Króla w Wejherowie zaprasza wiernych
na tę coroczną uroczystość.
Na niedzielne uroczystości w Piaśnicy będzie
można dojechać bezpłatnie
autobusami MZK. Szczegóły obok.

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. informuje, że w niedzielę 4 października br. uruchomione
zostanie specjalne połączenie autobusowe oznakowane
napisem „PIAŚNICA” na trasie: Osiedle Kaszubskie - Prusa - Pomorska - Kochanowskiego - I Brygady Panc. WP
- Ofiar Piaśnicy - Piaśnica.
Przystanek początkowy będzie przy Szkole nr 11 na
ul. Prusa, a odjazdy w kierunku Piaśnicy zaplanowano o
godzinie: 9.00, 9.30, 10.00, 10,30 i 11.00.
Na odcinku od ul. Prusa do przystanku przy ul. Ofiar
Piaśnicy autobusy będą zatrzymywały się na wszystkich
przystankach MZK.
Pasażerów przyjeżdżających pociągami SKM prosimy o
skorzystanie z przystanku „Broniewskiego” w kierunku Redy
przy wyjściu z tunelu Dworca PKP Wejherowo.
Powrót z Piaśnicy do Wejherowa po zakończeniu uroczystości ok. godz. 13:30.
Przejazdy autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji
Wejherowo Spółka z o.o. do Lasu Piaśnickiego są bezpłatne. Z inicjatywy prezydenta Wejherowa koszty przejazdów
pokryte zostaną ze środków miasta Wejherowa.

OGŁOSZENIE

Obywatelskiego zajmując 14
pozycję, poparta dużą ilością
głosów, ale nie udało się uzyskać dofinansowania. Mimo
to, dzięki staraniom ks. prałata prace podjęto: wykonano już płytę nagrobną, a w
chwili obecnej trwają końcowe prace nad wykonaniem
pomnika w postaci rzeźby.
W tym roku w tym miejscu
rozpoczęto pochówki.
- Chodzi bowiem o to, by
miejsce pochówku było godne osoby, którą się składa do
grobu - mówi ks. T. Reszka. Dotychczas w grobowcu spoczęły ciała 68 dzieci.
Wolą inicjatorów jest, aby

miejsce to odtąd stało się rozpoznawalnym, powszechnie
znanym miejscem pochówku zmarłych dzieci nienarodzonych, miejscem ukojenia
bólu po stracie dziecka i widzialnym znakiem nadziei
na życie wieczne. Świadectwem tego, że ten grobowiec
w Wejherowie jest potrzebny, są liczne kwiaty i przeważnie białe znicze stojące w
tym miejscu.
Jeżeli ktoś chciałby dołożyć swoją „cegiełkę” do tego
dzieła, może złożyć ofiarę na
ten cel, m.in. w czasie mszy
św. w dniu 15 października
o godz. 18.30 w Kolegiacie.

Violetta Mackiewicz-Sasiak
Kandydatka do Sejmu RP
Praca, nie obietnice

Wystawa w muzeum

Prekursor Telewizji
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie zapraszają 2 października o godz. 18.00 do siedziby muzeum przy ul. Zamkowej 2a, na otwarcie wystawy „Przez życie na tarczy - Paul
Nipkow (1860-1940) prekursor telewizji”.
Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum w Lęborku. W trakcie spotkania wystąpi teatr „Prawie Lucki” z I LO im. Jana III Sobieskiego w programie
„Trzeba marzyć”. Odbędzie się też prezentacja pt. „Technologie tworzenia obrazu ruchomego - od historii do współczesności” (dr inż. Piotr Szczuko - Politechnika Gdańska) i pokaz
kumihimo (japońskiej sztuki zaplatania sznurków) w wykonaniu Moniki Król.

Nr 11
na Liście nr 1 PiS

Pielęgniarka czynna zawodowo, od
11 lat związana z PiS w Redzie. Członek
Zarządu Powiatowego PiS Wejherowo.
Założycielka i przewodnicząca Klubu
Gazety Polskiej w Wejherowie. Koordynator Ruchu Kontroli Wyborów powiatu
wejherowskiego.
Violetta Mackiewicz-Sasiak nie umie
stać bezczynnie, gdy Polska zmierza w
złym kierunku. Uczciwość, rodzina, patriotyzm i praca to dla niej podstawowe
wartości. Startuje w wyborach do Sejmu, gdyż uważa, że po czasach przemiany Polska wymaga „reanimacji”, a w
Sejmie potrzebni są ludzie niezłomni i
pracowici.
Violetta Mackiewicz-Sasiak mieszka w Redzie, ma 57 lat, jest zamężna i
ma troje dorosłych, dobrze wykształconych dzieci.

Wierzę, że zbliża się moment w którym będziemy mogli wspólnie dokonać
dobrej zmiany w naszej Ojczyźnie. Za dużo jest niesprawiedliwości, za dużo
nieuczciwości, za dużo słów nie pokrywających się w działaniach - mówi Violetta Mackiewicz-Sasiak.
Materiał wyborczy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość
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KULTURA

Wejherowski Centrum Kultury ma 25 lat

Sen Królowej Matki
i inne atrakcje

Spektakl „Sen Królowej Matki” w wykonaniu pracowników Wejherowskiego Centrum Kultury zakończył bogaty program obchodów 25-lecia tej placówki. Z okazji jubileuszu prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt uhonorował dyrektor WCK, Jolantę Rożyńską zaszczytnym Medalem Róży.
W niedzielę 27 września
w Filharmonii Kaszubskiej i
wokół niej liczni mieszkańcy
Wejherowa mogli posłuchać
muzyki i śpiewu, obejrzeć
przedstawienia i wystawy,
wziąć udział w wielu ciekawych wydarzeniach kulturalnych. Wszystko to z okazji
jubileuszu WCK.
Kilkugodzinny happening
zakończono spektaklem „Sen
Królowej Matki” (scenariusz
i reżyseria Magdalena Hierowska). W tytułowej roli
wystąpiła Jolanta Rożyńska, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury.
- Jesteśmy instytucją samorządową miasta Wejherowa, której przedmiotem
działalności jest edukacja artystyczna oraz upowszechnianie kultury, sztuki i promocja
regionalnego
dziedzictwa
kulturowego. Swoje istnienie
centrum zawdzięcza zmianom, które nastąpiły po 1989
roku. Rok później powstało
WCK - powiedziała dyrektor
J. Rożynska.
Fantastyczne warunki i
ogromne możliwości działania, jakie ma placówka po
zbudowaniu nowej siedziby
(Filharmonii Kaszubskiej),
WCK zawdzięcza
prezydentowi miasta oraz grupie

Poranek
muzyczny
4 października o
godz. 11.00 w Filharmonii
Kaszubskiej
odbędzie się kolejny
koncert z cyklu „Poranków muzycznych”
dla dzieci, zatytułowany „Na tropie wirtuoza
– z muzycznym detektywem”. WCK zaprasza
dzieci z opiekunami.

8

odważnych radnych, popierających tę inwestycję. Dzięki możliwościom, które daje
nowy budynek, WCK jest liderem wielu projektów kulturalnych, współpracuje z
różnymi ośrodkami artystycznymi na terenie kraju i województwa oraz zyskało wysoką
pozycję pośród instytucji kultury. Zdobywa także wiele nagród i wyróżnień.
Oprócz dyrektor J. RoOGŁOSZENIE

żyńskiej prezydent K. Hildebrandt wręczył pracownikom
WCK odznaki „Zasłużony
działacz kultury” przyznane
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otrzymali je: Waldemar
Czaja (zastępca dyrektora
WCK), Aneta Fittkau, Karolina Pałasz i Elżbieta
Czeszejko.
- Bez Wejherowskiego Centrum Kultury Wejherowo nie

byłoby tym samym miastem –
podkreślił prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Od
momentu otwarcia nowego
centrum w organizowanych
tu imprezach uczestniczyło
ponad 250 tysięcy osób. Pokazuje to, jak wielka była
potrzeba, żeby Filharmonia
Kaszubska powstała, i że społeczeństwo bardzo potrzebuje
rozwoju nowoczesnej kultury. Dziękuję wszystkim tym,

którzy przez 25 lat angażowali się w tę działalność i tym,
którzy robią to dziś. Z całego
serca gratuluję pani dyrektor,
że ma taki zespół i potrafi tym
zespołem kierować.
W uroczystości jubileuszu
wzięli udział m.in. starosta
Gabriela Lisius, zastępca
prezydenta Wejherowa Piotr
Bochiński, dyrektorzy szkół,
szefowie służb, duchowni oraz
wielu mieszkańców miasta.

Dyrektor WCK, Jolanta
Rożyńska została nagrodzona Medalem Róży.

1 października 2015

redakcja@pulswejherowa.pl

EDUKACJA

Uroczystość w nowoczesnej szkole techniczno-humanistyczno-artystycznej

„Samochodówka” funkcjonuje od 70 lat
Były podziękowania i gratulacje, kwiaty i prezentacje artystyczne, było dużo gości i uroczysta atmosfera. Nic dziwnego, skoro Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, popularnie nazywany „Samochodówką”, obchodził jubileusz
70-lecia istnienia szkoły. Z tej okazji prezydent Wejherowa wyróżnił Medalem Róży Annę Wilk, dyrektora ZSP nr 4.
- Za wybitną pracę dydaktyczno-wychowawczą i
profesjonalne zarządzanie
placówką, za szerzenie patriotyzmu wśród młodzieży
a także za wpajanie młodemu pokoleniu szacunku dla
historii Wejherowa - powiedział zastępca prezydenta
Wejherowa Piotr Bochiński, wręczając zaszczytny

Medal Róży dyrektor ZSP
nr 4 Annie Wilk.
Uroczystość zgromadziła
m.in. władze samorządowe
- miejskie i powiatowe, byłych dyrektorów kierujących
placówką, nauczycieli, absolwentów szkoły i obecnych
uczniów. Wśród gości znalazł się wojewoda pomorski
Ryszard Stachurski.

W październiku

Młodzi Włosi odwiedzili swoich przyjaciół z I LO w Wejherowie

Jubileusz
„Elektryka”
Z okazji 50-lecia ZSP
nr 2, czyli wejherowskiego „Elektryka”, 16 października br. odbędzie się
uroczystość, związana z
jubileuszem tej renomowanej szkoły.
Dyrektor ZSP nr 2 Krystyna Grubba zaprasza
absolwentów
„Elektryka”,
sympatyków i przyjaciół, aby
wspólnie z pracownikami,
uczniami i zaproszonymi gośćmi wrócili wspomnieniami
do szkolnych lat.
Uroczystości w szkole
rozpoczną się o godz. 10.30
(po uroczystej mszy św.). O
godz. 12.00 zaplanowano
wspomnienia absolwentów,
a o godz. 13.00 - część artystyczną i zwiedzanie szkoły.

Program uroczystości wypełniły okolicznościowe wystąpienia, ślubowanie klas
pierwszych, piękny program
artystyczny oraz otwarcie
nowego skrzydła szkoły.
Ks. dziekan Daniel Nowak poświęcił nowy sztandar (dotychczas placówka
miała tylko sztandar Zespołu Szkół Samochodowych).

Oficjalnie przekazano do
użytku nowych pracowni:
diagnostyki samochodowej
oraz fototechniki w tej szkole. Na tym jednak nie koniec
inwestycji powiatu w tej placówce. Starosta Gabriela
Lisius zapowiedziała budowę nowych pracowni oraz
pełnowymiarowej sali gimnastycznej.

Szkoła zawodowa rozpoczęła działalność w 1945 r.
Dawna „Samochodówka” obecnie funkcjonuje jako Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, kształcąc techników samochodowych i blacharzy.
Ponadto młodzież do wyboru ma profil humanistyczny,
biologiczno-sportowy, lingwistyczny, politologiczny, ekonomiczno- informatyczny, a także fototechniczny.
Jubilatka jest szkołą techniczno-humanistyczno-artystyczną.

Z Toskanii na Kaszuby
We wrześniu w I Liceum im. Króla Jana
III Sobieskiego w Wejherowie gościli Włosi. Z rewizytą, w ramach międzynarodowej
wymiany przyjechało 19 uczniów z Liceum
w Poppi na terenie Toskanii, ok. 50 kilometrów od Florencji.
- Celem projektu jest nie tylko doskonalenie umiejętności
językowych, ale również rozwijanie postawy proeuropejskiej, otwartości i tolerancji ,
kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły i regionu - mówi
Bożena Conradi, dyrektor
ZSP nr 1. - Wizyta naszych
przyjaciół z Włoch zwieńczyła
projekt edukacyjny, który rozpoczął się w minionym roku
szkolnym, kiedy to uczniowie
„Sobieskiego” poznawali piękno i historię doliny Casentino
w Toskanii.
Młodzież z Toskanii zwiedzała Wejherowo poznała nie-

co historię miasta oraz bogatą
ofertę kulturalną Filharmonii
Kaszubskiej, gdzie uczniowie
uczestniczyli również w warsztatach fotograficznych. Włosi
zwiedzili Trójmiasto i Półwysep Helski.
Uczestniczyli też w lekcji
matematyki w wejherowskim
liceum oraz uczyli się tańca.
Gościli także w siedzibie Starostwa Powiatowego. Przyjęła
ich tam starosta Gabriela Lisius wraz z członkami zarządu, Wojciechem Rybakowskim
i Kazimierzem Bistroniem.
Uczniowie z Włoch wypowiadali bardzo pochlebne opinie o

Polscy i włoscy licealiści z nauczycielami i samorządowcami w Starostwie.

wymianie , szkole i walorach
naszego regionu.
Podsumowanie projektu
odbyło się w auli I LO, gdzie
był pokaz talentów aktorskich,

wokalnych, muzycznych i tanecznych których nie brakowało w tegorocznej II edycji
wymiany polsko-włoskiej.
Wymianę zorganizowały

dwie nauczycielki „Sobieskiego” - Anna Łyczkowska i
Monika Westphal; ze strony
włoskiej natomiast - Alessandra Dallari.
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MIASTO
Zakład Usług Komunalnych nie tylko wywozi odpady

Segregacja to rzecz prosta
Spółka ZUK to wbrew pozorom nie tylko firma, która wywozi odpady z posesji na terenie Wejherowa. Zakład zajmuje się m.in. zielenią miejską, urządzaniem terenów rekreacyjnych w Wejherowie i innych miejscowościach powiatu, a nawet budowaniem chodników i
parkingów. Mówił o tym prezes ZUK, Roman Czerwiński podczas konferencji prasowej, na
której przedstawił również dane, dotyczące segregacji odpadów. Żeby wyniki w tej dziedzinie były jak najlepsze, zakład ponownie ogłasza konkurs ekologiczny dla mieszkańców.
Podczas
konferencji
prasowej w ZUK prezes
Roman Czerwiński przedstawił dane dotyczące segregacji odpadów w okresie
funkcjonowania nowej ustawy „śmieciowej”, czyli od drugiej połowy 2013 r. do połowy
2015 r. W każdym półroczu
ZUK zbierał od 3,5 do 4 tys.
ton odpadów zmieszanych.
Dzięki prowadzonej segregacji odpadów, w każdym półroczu ZUK zbierał około 300
ton szkła, 300 ton plastiku,
250 ton makulatury, ponad
300 ton odpadów zielonych
(wyjątkowo w II półroczu
2014 r. zebrano ok. 705 ton),
ok. 80-90 ton produktów wielOGŁOSZENIE
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kogabarytowych i ok. 200 ton
gruzu.
Jak zapewnia Roman
Czerwiński, udział odpadów
segregowanych sięga 30 procent wszystkich odpadów, co
świadczy o dużej skuteczności prowadzonej przez wejherowian segregacji. Dla
porównania w drugiej połowie 2013 roku, udział ten
wynosił ok. 20 procent. Jak
widać, wyraźnie rośnie.
Oczkiem w głowie prezesa ZUK jest działalność
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
do którego mieszkańcy mogą przywozić odpady wielkogabarytowe, niebezpieczne,

gruz czy odpady zielone. Jeżeli ktoś nie ma możliwości
segregowania odpadów w
miejscu zamieszkania, zawsze może je przywieźć do
PSZOK-u na terenie ZUK w
Wejherowie (ul. Obrońców
Helu 1, róg Chopina).
Mobilizująco na mieszkańców wpływają konkursy
z nagrodami. Prezes ZUK
podkreślił, że w poprzedniej
edycji konkursu ekologicznego, w czasie trwania rywalizacji, wszystkie wskaźniki
były wyższe niż w pozostałych okresach roku.
Tegoroczna, jesienna edycja konkursu będzie przebiegała pod hasłem: „Czy to

jesień, czy to wiosna, segregacja to rzecz prosta”.
Konkurs ogłoszony w październiku (szczegóły poniżej),
będzie realizowany także w
listopadzie, a ogłoszenie wyników nastąpi w grudniu br.
Podobna rywalizacja w zakresie segregacji odpadów
przewidziana jest na wiosnę.
Okazuje się, że działalność
ZUK nie kończy się na odbiorze i wywożeniu odpadów z
posesji i ulic. Podczas konferencji R. Czerwiński poinformował o różnych innych
formach działalności takich
jak prace porządkowe, gospodarowanie terenami zielonymi (parki, skwery, klomby,

Prezes ZUK, Roman Czerwiński podczas konferencji prasowej mówi o działalności zakładu, a przede
wszystkim o ważnej segregacji odpadów.
ulice), tworzenie świątecznego wystroju miasta. Uczestnicząc w przetargach, spółka
może wykonywać różne za-

dania inwestycyjne. Należy
do nich budowa chodników,
parkingów a nawet odcinków dróg.
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Leszek Miller w Wejherowie

Chętnie tu przyjeżdża
Leszek Miller, były premier, pomorski poseł lewicy odwiedził Wejherowo, w którym
gościł już kilkakrotnie. W ratuszu został przyjęty przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, a w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków spotkał się z wejherowskimi
przedsiębiorcami.
Podczas spotkania z prezydentem Wejherowa, Leszkowi Millerowi towarzyszyli
najbliżsi współpracownicy
oraz Krzysztof Sokołowski z małżonką. Obecni byli
także sekretarz miasta Bogusław Suwara i skarbnik
Arkadiusz Kraszkiewicz.
Leszek Miller z uznaniem mówił o kolejnych inwestycjach, realizowanych
w Wejherowie i o tym, że coraz piękniejsze miasto dynamicznie się rozwija.
- Widać w tym rękę dobrego gospodarza - mówił Leszek Miller, interesując się
planowanymi rozwiązaniami komunikacyjnych m.in.
budową dróg i przygotowań
do realizacji węzłów Działki, Zryw i Kwiatowa. - Bywam w Wejherowie nie tylko
z okazji kampanii wyborczej
i zawsze te spotkania bardzo cenię. Wiem, że miasto
rozdzielone jest na pół trasą
kolejową i drogą krajowa nr
6 i stanowi to problem dla
mieszkańców.
Prezydent
Krzysztof
Hildebrandt apelował do
posła o wsparcie idei budowy Obwodnicy Północnej
Aglomeracji Trójmiejskiej,
której przedłużeniem będzie wjazd do Wejherowa.
Przekonywał też, że dobre
skomunikowanie miasta na
zewnątrz umożliwia mieszkańcom lepszy dojazd do
pracy w Trójmieście i pobliskich miejscowościach.
Zdaniem prezydenta idea
budowy Obwodnicy Kaszubskiej nie rozwiązuje problemu
komunikacyjnego,
związanego m.in. z ruchem
turystycznym na Półwysep
Helski i do innych nadmorskich miejscowości. Dlatego konieczne jest powstanie
OPAT.
Prezydent podkreślił, że
ceni sobie kontakty z parlamentarzystami,
gdyż
pozwalają one na przekazywanie problemów, z jakimi borykają się samorządy.
Podobnie jak na szczeblach
centralnych, również na

Powiat i Miasto

w jednej drużynie

Wspólna reprezentacja powiatu wejherowskiego oraz miasta Wejherowa dotarła
do ćwierćfinału VII Mistrzostw Polski Samorządowców w piłce nożnej. Dwudniowy turniej rozgrywany był w Wałbrzychu,
a nasza drużyna wystąpiła w kategorii
„oldboy 35 plus”.
Spośród czterech rozegranych meczów, nasi reprezentanci wygrali trzy. Przegrali jedynie z drużyną ze Stężycy przez
co zajęli drugie miejsce w grupie. Drugiego dnia rozgrywano
mecze w systemie pucharowym. W pojedynku, którego stawką był półfinał nasza drużyna zagrała z reprezentacją gminy
Stare Bogaczewice. Po heroicznej walce reprezentacja Powiatu Wejherowskiego przegrała po serii rzutów karnych, 2-3.
- Mimo porażki, swoim zachowaniem, uporem i sportową
postawą, zespół Powiatu Wejherowskiego i Miasta Wejherowa pozostawił po sobie bardzo pozytywne wrażenie, co docenili organizatorzy, przyznając drużynie puchar Fair-Play
- mówi Piotr Syrocki, naczelnik Wydziału Kultury i Spraw
Społecznych Starostwa Powiatowego w Wejherowie. - Poza
tym Sławomir Walczewski, został królem strzelców turnieju, z dorobkiem 11 bramek. Warto wspomnieć, iż przed
każdym meczem z rąk naszego kapitana, przeciwnicy otrzymywali pakiet materiałów informacyjno-promocyjnych.
- Daliśmy z siebie wszystko. Każdy mecz był dla nas ważny
i za wszelką cenę chcieliśmy go wygrać - relacjonuje kapitan
Sławomir Walczewski. - Naszym zachowaniem, zarówno
na boisku jak i poza nim, udowodniliśmy, że jesteśmy drużyną. Myślę, że godnie reprezentowaliśmy nasz region.
Tytuł Mistrza Polski Samorządowców 2015 w piłce nożnej
zdobyła drużyna Urzędu Miasta Nowy Sącz.
Gratulujemy naszej drużynie pucharu i waleczności!

Leszek Miller w wejherowskim pałacu oraz w
ratuszu.

szczeblu gminy, liczy się
przede wszystkim skuteczność działania. Wiele oddolnych inicjatyw wymaga nie
tylko zgromadzenia środków
i podjęcia uchwały, ale także
uzyskania poparcia społecznego oraz dofinansowania ze
źródeł zewnętrznych.
Krzysztof
Hildebrandt
wyraził żal, że w ostatnich
latach na spotkania Związku
Miast Polskich nie przyjeżdżał nikt z rządu, a przecież
to samorządy odbudowały
kraj na szczeblu gminnym.
- Kolejna wizyta pana
premiera w naszym mieście
potwierdza, że poseł Leszek
Miller interesuje się Wejherowem, liczy się z poglądami
samorządowców i mieszkańców miasta, co nas bardzo
cieszy - powiedział po spotkaniu z posłem Millerem
prezydent Wejherowa.
Z grupą wejherowskich
przedsiębiorców Leszek Miller rozmawiał o sprawach gospodarczych, o rynku pracy w
naszym powiecie i regionie, a
także o polityce międzynarodowych. Właściciele firm
z Wejherowa pytali m.in. o
opinię na temat sytuacji na
Ukrainie oraz w Syrii.

Mistrzostwa Samorządowców
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WYDARZENIA
Rajd z konkursami

Zlot turystów
seniorów
Tomik Lilii Wilczyńskiej

Spowiadam się
wierszem...
W bibliotece Publicznej im. Aleksandra
Labudy w Bolszewie odbyła się promocja
książki Lilii Wilczyńskiej pt. „Spowiadam
się wierszem...”. To kolejny tomik, który autorka napisała oraz wydała.
Kilka lat temu ukazała się jej pierwsza książka.
- Po 9 latach udało się wydać drugi indywidualny tomik
wierszy, ale ten jest bardziej wyjątkowy. Każda osoba dojrzewa, ale dojrzewa też jej twórczość, w tym przypadku poezja - powiedziała Lili Wilczyńska, poetka i dziennikarka.
- Książka jest pewnego rodzaju spowiedzią, a jak wiadomo
spowiedź powinna być szczera, przemyślana i bardziej świadoma.
Autorka starała się w swoich wierszach wyrazić to, co
czuje. W książce znalazły się teksty dedykowanie mamie,
siostrze oraz narzeczonemu.
- W moim życiu pojawiło się wiele dobrego. Przede wszystkim dojrzała wiara w Boga. Pojawiła się też prawdziwa miłość, a miłość zawsze jest cudowna - dodała Lili Wilczyńska.
Podczas promocji książki odbyła się również wystawa obrazów Ewy Tusk-Szur pt. „Mój jest ten kawałek podłogi...”.
Artystka jest przyjaciółką Lilii Wilczyńskiej, jej obrazy znajdują się w tomiku wierszy. Prace malarki można znaleźć w
zbiorach prywatnych w kraju jak również za granicą.
Oprócz promocji wierszy oraz wystawy obrazów można
było podziwiać również prace wykonane przez mistrzów
świata carvingu Grzegorza Gniech i Pawła Sztenderskiego oraz współpracującą z nimi Dominikę Sadowską.
REKLAMA

12

Przy Bramie Piaśnickiej w Wejherowie
spotkali się uczestnicy II Zlotu Turystów
Seniorów Powiatu Wejherowskiego „Wejherowska Jesień 2015”. Organizatorem
zlotu była Sekcja Turystyczna PTTK przy
Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego
Wieku, Koło PTTK w Wejherowie oraz Liga Ochrony Przyrody.
Seniorzy wybrali się
na wędrówkę ulicą Ofiar
Piaśnicy, oraz ścieżką dydaktyczno-leśną do Leśniczówki „Muza”.
- Podczas zlotu zaplanowaliśmy różne konkurencje
i konkursy krajoznawcze,
w których seniorzy mieli

okazję wykazać się sprawnością i aktywnością - wyjaśnił Edwin Nawrocki,
przewodniczący Sekcji Turystycznej PTTK WTW.
Uczestnicy Zlotu spotkali się również z władzami
miasta i powiatu wejherowskiego.

Pamiątkowe zdjęcie turystów seniorów pod Bramą
Piaśnicką w Wejherowie.

Zjazd Strzelców

Wejherowianie
w Peine
Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie uczestniczyło w Europejskim Zjeździe
Strzelców Historycznych w niemieckim
mieście Peine. Polskę reprezentowało 51
Bractw Kurkowych.
W kościele św. Jakuba odbyła się inwestytura Rycerzy
św. Sebastiana, w której brał
udział kapelan wejherowskiego Bractwa, O. Daniel
Szustak. W uroczystej procesji szedł z innymi kapłanami oraz z Wielkim Mistrzem
Karlem von Habsburgiem.
Po mszy św. uczestnicy przemaszerowali na rynek Starego Miasta, gdzie
dokonano otwarcia Zjazdu.
Jako pierwszą wciągnięto
flagę Polski i odśpiewano
polski hymn, a potem innych
uczestników.
Na drugi dzień odbyło się

strzelanie o Tytuł Europejskiego Króla Strzelców Historycznych. Wejherowskie
bractwo jako Król reprezentował Andrzej Surowiecki.
Europejskim
Królem
został Josef Lohningen z
Austrii, a Młodzieżowym
Księciem Niemiec Dirk Mikołajczak.
W ostatnim dniu Zjazdu odbyła się uroczysta parada Europejskich Bractw
ze sztandarami i flagami
miast. Wzięło w niej udział
ok. 10 000 tysięcy braci.
Kolejny Zjazd odbędzie
się w Holandii w 2018 roku.

1 października 2015
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SPORT
Boks. W. Wasiakowski

Piłka ręczna. Tytani wygrali

Wojciech Wasiakowski został trenerem
kadry narodowej dziewcząt w boksie w kategorii kadetek i juniorek. To sukces młodego szkoleniowca, który od 2 lat prowadzi
Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”.

Tytani Wejherowo wygrali na własnym boisku z Wybrzeżem II
Gdańsk 23:22.

Trenerski awans Horror z happy endem
- Jest to ogromne wyróżnienie, nie tylko dla mnie,
ale także naszego miasta i
wszystkich, którzy wierzyli w nasz klub, którzy nas
wspierali, w tym zawodników i kibiców – mówi W.
Wasiakowski podkreślając,
że jest to także wyróżnienie dla Urzędu Miejskiego
i Starostwa Powiatowego w
Wejherowie, które wspierają
WKS „Gryf”. - Na pewno o
wejherowskim boksie będzie
jeszcze głośno.
W. Wasiakowski odbył
pełne szkolenie instruktorskie w Warszawie, zakończone egzaminem. Przechodził
później dodatkowe szkolenia m.in. w Nowym Dworze
Mazowieckim i Cetniewie.
Posiada też gwiazdki AIBA,
które trzeba systematycznie
zdobywać, żeby móc stawać
w narożnikach międzynarodowych. Cały czas szkoli
się i rozwija w tym zakresie
współpracując m.in. z Hu-

W. Wasiakowski

bertem Skrzypczakiem.
W Wejherowskim Klubie
Bokserskim "Gryf" trenują
pod jego okiem 3 grupy młodych sportowców. Przeważają chłopcy, ale jest też kilka
dziewcząt.
Zainteresowani trenowaniem boksu proszeni są o
kontakt z nim pod numerem
telefonu: 695 322 999.

Boks. Dzień otwarty

WKB „Gryf”
w nowej siedzibie
18 września br. odbył się Dzień Otwarty Wejherowskiego Klubu Bokserskiego „Gryf” Wejherowo. Była to okazja by zaprezentować nową
salę klubu, nowe sekcje klubu - kick-boxing
oraz podziękować sponsorom i partnerom.
Klub działa ponad dwa lata, a zajęcia odbywały się dotąd
w sali przy ul. Kochanowskiego. W związku z rosnącym zainteresowaniem, władze klubu znalazły większy obiekt. We
wrześniu treningi rozpoczęły się w wyremontowanym budynku przy ul. I Brygady Pancernej WP 77A. Dzień otwarty
był okazją do zapoznania się z ofertą klubu, ale również do
podziękowania sponsorom i partnerom.
- Niektórzy są z nami od samego początku - mówi Wojciech Wasiakowski, prezes WKB „Gryf. - Inni dołączyli w
ostatnich dniach. Wszystkim jednak należą się takie same
podziękowania za to, że zdecydowali się wesprzeć rozwój
młodzieży. Wierzę, że będziemy dalej się rozwijać.
Podziękowania trafiły na ręce prezydenta Wejherowa,
starosty powiatu oraz wójta gminy Wejherowo, a także właścicieli dziesięciu prywatnych firm.
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Początek spotkania, był
wyraźnie dla gospodarzy.
Szybkie prowadzenie w trzeciej minucie 3:1, i dziewiątej
6:3 wniosło dużo pewności w
grze żółto-czerwonych. Goście jednak szybko odpowiedzieli dwoma trafieniami i
zrobiło się tylko 6:5 dla gospodarzy.
Wtedy twarda obrona Tytanów, a także skuteczność
w ataku sprawiła, że drużyna z Gdańska zaczęła się gubić. Wejherowianie do końca
pierwszej połowy zdobyli

dziesięć bramek, tracąc zaledwie cztery.
Druga część spotkania
to całkowicie odmienna gra
żółto-czerwonych, choć początek na to nie wskazywał.
Szybkie trafienia i na tablicy widniał wynik 18:10 dla
Tytanów. Niestety, od tego
momentu w grze Tytanów
zaczęła wkradać się nerwowość i chaos, czego efektem
był brak strzelonej bramki
przez kolejne dziesięć minut.
W 48. min. na tablicy widniała jeszcze bezpieczna przewa-

ga (20:16), jednak na minutę
przed zakończeniem spotkania, Wybrzeże zniwelowało
przewagę do jednego punktu
(23:22). Na szczęście dla Tytanów, w ostatniej akcji goście nie oddali celnego rzutu.
Tytani po trzech kolejkach zajmują piąte miejsce
w lidze. Kolejne spotkanie
rozegrają również u siebie,
a przeciwnikiem ich będzie
niepokonany, w tym sezonie,
zespół SMS Gdańsk. Mecz
odbędzie się 3 października o godz. 19.00.

Piłka nożna. Gryf przegrywa

Strefa spadkowa
Prawie 7 tysięcy kibiców oglądało w Tychach porażkę Gryf Wejherowo i jednobramkowe zwycięstwo gospodarzy. Tym samym nasza drużyna znalazła się w strefie zagrożonej spadkiem do III ligi.
Całe szczęście do zakończenia rozgrywek jeszcze daleko.
Pierwsze minuty były dosyć wyrównane i to wejherowianie pierwsi zagrozili
bramce gospodarzy. Z czasem tyszanie zaczęli zagrażać wejherowianom i mieli
kilka doskonałych okazji do
zdobycia goli. W jednej z nich
G. Gicewicz wybił piłkę wpadającą do bramki.
W 34. min. po zamieszaniu w polu karnym wejherowianie mieli najlepszą
okazję w tym meczu, mocny

strzał M. Osłowskiego padła
łupem bramkarza tyszan.
Gospodarzom bardzo zależało na zdobyciu bramki,
więc od początku drugiej
połowy ruszyli do ataków
na bramkę W. Ferry. W 65.
min. starania się powiodły i
w polu karnym ładną główką zdobyli bramkę na wagę
zwycięstwa. Nasi zawodnicy
po utracie bramki próbowali wyrównać, ale gospodarze
skutecznie się bronili.

Po piątej porażce drużyny trener T. Kotwica ma teraz nie lada twardy orzech
do zgryzienia, jak przerwać
tak złą passę i wydostać się
z grona zagrożonych spadkiem. Następna okazja to
pojedynek z Polonią Bytom.
Gryf: Ferra - Kowalski,
Kostuch, Szur, Skwiercz
- Osłowski, Czoska (Szymański), Wicon (Rzepa ),
Sosnowski (Giec), Gicewicz
- Wicki (Kuzimski).

Pływanie

D. Bielawa
w kadrze
Trzynastoletni pływak, Dominik Bielawa, zawodnik UKS
Tri Team Rumia otrzymał powołanie do Kadry Polski Juniorów Młodszych. Dominik
został doceniony za sukcesy, które odnosił w sezonie
2014/2015.
- Wyniki uzyskane na
Międzywojewódzkich Drużynowych
Mistrzostwach
Młodzików w Pływaniu rozegranych w Gorzowie Wielkopolskim na dystansie 100
metrów stylem klasycznym
(1:11:39) oraz 200 metrów
stylem klasycznym (2:35:04)
plasują go obecnie na drugim
miejscu w Polsce wśród 274
zawodników trzynastoletnich
- mówi Marcin Maliński, trener
główny sekcji pływania.
Dominik jest uczniem
pierwszej klasy gimnazjum
Zespołu Szkół Nr 3 w Wejherowie.

Judo

Kickboxing

W hali słupskiego „Gryfa odbył się pierwszy po wakacyjnej przerwie turniej judo
młodzików i dzieci. Zawodniczka UKS Team
Dragon Wejherowo Agata Syska, wywalczyła
bardzo dobre trzecie miejsce kategorii wagowej do 36 kg.

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, wspólnie z KTS-K GOSRiT Luzino zaprasza wszystkich chętnych na treningi kickboxingu w Wejherowie i Luzinie. Klub jest członkiem Polskiego Związku
Kickboxingu, a zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanych instruktorów kickboxingu.
W Wejherowie zajęcia odbywają się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie na Os. Kaszubskim, w Luzinie na
obiektach GOSRiT. Wszelkie informacje oraz kontakt w sprawie zapisów: trener i prezes klubu: Rafał Karcz, tel. 695 650 914.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie:
www.sportwejherowo.pl oraz www.kickboxing-luzino.pl
Oprócz zajęć z kickboxingu, Klub proponuje także zajęcia z zakresu karate sportowego dla dzieci, samoobrony (w obiekcie Tiger
Gym w Wejherowie), a także członkostwo i udział w kąpielach zimowych wraz z Wejherowskim Klubem Morsów.

Brązowy medal Agaty Zapisy na treningi

Agata Syska przegrała tylko w dogrywce walkę o wejście
do finału przez wskazanie sędziowskie.
Marta Patok nie zdołała wygrać swojej walki ćwierćfinałowej w kat. 46 kg i zakończyła zawody na bardzo dobrym
piątym miejscu. W ósmej edycji międzynarodowego turnieju
judo im. Zbigniewa Kwiatkowskiego wzięła rekordowa liczba klubów nie tylko z polski, ale i krajów sąsiednich.
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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

Sprzedam działkę ogrodniczą ROD
Sucharskiego w Wejherowie z domkiem murowanym. Tel. 663 539 709
***
Dom w Wejherowie wolno stojący,
działka 1202 m kw., sprzedam lub zamienię na dwa pokoje z kuchnią.
Tel. 501 549 579
***
Zamienię pilnie małe mieszkanie komunalne – 26 m kw., 2 pokoje,
aneks, co, ciepła woda, czynsz aktualnie – 164 zł, na duże komunalne, nisko
w bloku lub kamienicy bez pieców.
Tel. 604 826 817
***
Zamienię mieszkanie komunalne
61,80, duża kuchnia, 2 pokoje, łazienka i komórka, ogrzewanie elektryczne.
Czynsz 500 zł. Tel. 507 212 772
***
Sprzedam murowany domek murowany, piętrowy, stan zamknięty, na
działce ogrodniczej w Wejherowie, na
468 m kw. działce. Tel. 502 056 307.

WYNAJEM

Mam do wynajęcia mieszkanie 2
pokojowe z balkonem, piwnicą Wejherowo os.1000-lecia, blisko PKP, PK.
Tel. 605-651-466
***
Do wynajęcia mieszkanie 2-pokojowe w domku jednorodzinnym w
centrum Wejherowa. Tel. 693 370 251

Wynajmę lokal na nieuciążliwą
działalność komercyjną (kancelaria,
biuro itp.) ul. Sobieskiego deptak I piętro, powierzchnia 35,8m2.
Tel. 608-426-864, 696-614-321
***
Do wynajęcia mieszkanie 4-pokojowe, 100 m kw., w domku jednorodzinnym, piętro, blisko dworca PKP w
Wejherowie. Tel. 693 370 251

SPRZEDAM

Damski długi czarny płaszcz (skóropodobny), nowy. Rozm. 42-44.
Tel. 799 890 442
***
Wózek spacerowy CONECO wiśniowo-czarny, z pojemnikiem na zakupy,
folia przeciwdeszczowa za 230 zł, fotelik samochodowy z rączką 45 zł.
Tel. 883 750 153
***
Lodówkę polar 149 cm , zamrażalnik z dołu otwierany osobno 2 szuflady
energooszczędna 3-letnia biała, możliwość transportu. Tel. 883 750 153
***
Nowy rower Pionier 26 koła 18 biegów, osprzęt shimano, biało granatowa perła 550 zł. Tel. 883 750 153
***
Łóżko 140/200, drewno sosnowe,
b. dobry materac, szuflada na pościel,
prześcieradło ochronne. Cena 900 zł.
Wejherowo, tel. 798 020 532
***

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

Sprzedam ubranka, buciki, po
dziewczynce, ¾ latka, bardzo duża
ilość. Cena 80 zł. Łóżeczko do lalek gratis. Wejherowo, tel. 798 020 532
***
Kanapę narożną oraz 2 fotele w kolorze brązowym. Stan bdb. Cena 200 zł.
Tel. 505 383 446
***
Biurko z drzewa sosnowego w dobrym stanie. Tel. 887 587 393
***
Rower na 7-8 lat, wysoka jakość,
stan idealny, 300 zł. Tel. 604 061 832
***
Sprzedam okno plastic 0,90 x 0,90
- cena 220 zł, małą lodówkę - 120 zł,
ławę owalną rozkładaną - 80 zł, kanapę
narożną - 25 zł. Wejherowo.
Tel. 698 920 085

MOTORYZACYJNE
Sprzedam Skoda Fabia 2002 r. benzyna 1,4 wspomaganie, alufelgi, ABS,
przegląd kwiecień 2016r.
Tel. 604 090 964
***
Sprzedam samochód osobowy
Mercedes Benz - stan dobry.
Tel. 791 361 555
***
Sprzedam samochód osobowy
Volksvagen, stan dobry.
Tel. 605 330 762
***
Sprzedam volkswagen polo 0,9,
1997 r., granatowy. Cena 2200 zł.
Tel. 698 920 085

PRYWATNE OGŁOSZENIA
ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer tel.: 606 101 502
Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki
obok wejścia do biura ARTEX w Wejherowie,
przy ul. Polnej 3/41 (blisko stacji SKM Nanice).
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
8 i 22 października 2015 r.
N A S Z PA R T N E R

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

PRACA
Szukam pracy przy opiece nad starszą osobą od 7-16 lub opieka nad dzieckiem oraz sprzątanie.
Tel. 585 239 980
***
Zaopiekuję się osobą starszą w zamian za pokój z możliwością użycia
kuchni oraz wc od zaraz dla 2 sióstr i
dziecka oraz drobne wynagrodzenie.
Dorota. Tel. 725 171 656

RÓŻNE
Spotkam się z miłą dziewczyną na
kawę, spacer. Tel. 782 310 284

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.
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Bieg dla pamięci i pomocy
Stuosobowa grupa miłośników biegania spotkała się w parku w Wejherowie 26 września, aby pobiec w II Przełajowym Biegu Pamięci Macieja
Kanteckiego i Biegu Charytatywnym dla Jadzi Dargacz.
Imprezę oficjalnie otworzyła starosta Gabriela Lisius
oraz Wanda Kantecka żona śp. Macieja Kanteckiego.
Dwukilometrową trasę pokonali m.in. Jacek Thiel członek
Zarządu Powiatu i Arkadiusz
Kraszkiewicz skarbnik Wejherowa. Pierwszy linię mety
przekroczył Paweł Reszke,
mistrz Polski w triathlonie na
dystansie Ironman.
Jak podkreślali wszyscy,

ważny był sam udział, bo nie
wygrana była tu najważniejsza, lecz szczytny cel.
Podczas biegu charytatywnego udało się zebrać prawie
2 tys. zł, które zostaną przekazane na zakup kosztownej
protezy dla Jadzi, licealistki z
I LO im. Jana III Sobieskiego.
Każdy zawodnik biegu otrzymał na mecie pamiątkowy medal. Organizatorami imprezy
byli: samorząd powiatu wejhe-

rowskiego, miasto Wejherowo,
I LO w Wejherowie, KS WEJHER, Stowarzyszenie Małe
Trójmiasto Biega, Powiatowy
Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie i Wejherowskie Centrum
Kultury.
Bieg odbył się pod honorowym patronatem starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius
oraz prezydenta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandta.

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.

Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa

