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I POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Wygrały boiska
i place zabaw
Rozstrzygnięto II edycję Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, a zwycięskie projekty dotyczą budowy placów
zabaw, boisk i innych obiektów rekreacyjnych, a także organizacji imprez sportowych i integracyjnych. Na projekty Budżetu Obywatelskiego głosowało ponad 9,6 tysięcy wejherowian.
Spośród 27 projektów poddanych pod głosowanie mieszkańcy
wybrali pięć inwestycyjnych i dwa nieinwestycyjne.
Str. 3

Soliści
i zespoły
z Kaszub
Kaszubskie pieśni i
ludowe piosenki pięknie
zabrzmiały w sali Szkoły
Podstawowej im. Lecha
Bądkowskiego w Luzinie,
podczas XIV Festiwalu
Piosenki Kaszubskiej
„Kaszëbsczé Spiéwë”
z udziałem solistów i zespołów z Kaszub.
Str. 13
Na zdjęciu obok grupa ze
Szkoły Podstawowej w Luzinie, laureat II miejsca w najmłodszej grupie.
N A S Z PA R T N E R

Ukazuje się od 2011 roku
ISSN: 2083-5671

Wsparcie
dla
szpitala
Powiat
wejherowski
oraz miasto Wejherowo
przeznaczyły kolejne dotacje na potrzeby Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie. Dzięki wsparciu
będzie można kupić sprzęt
oraz rozpocząć remont Oddziału Pediatrii.
Str. 4

Przy mikrofonie Joanna Wojciechowicz, za nią stoi
Krzysztof Wyszkowski, który prowadził uroczystość w
szpitalu.

Internowani
podziękowali
Były wspomnienia, chwile wzruszenia i podziękowania - od byłych internowanych w
Strzebielinku dla lekarzy, pielęgniarek i pozostałych pracowników wejherowskiego szpitala.
W holu placówki odsłonięto tablicę, upamiętniającą pomoc szpitala dla internowanych w
stanie wojennym.
Str. 5

Niech się święci
3 Maja!
Powiatowe obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odbędą się w kościele NMP Królowej Polski
przy ul. Rybackiej w Wejherowie.
Str. 7
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AKTUALNOŚCI
Uczcili pamięć ofiar katastrofy

Modlitwa i znicze pod tablicą
10 kwietnia br., w 6. rocznicę katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem,
w kościele pw. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie odbyła
się uroczystość.

Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości zaprasza na spotkania z posłem
Marcinem Horałą oraz
radnymi Rady Powiatu Wejherowskiego, które odbędą
się w najbliższą sobotę, tj.
23 kwietnia,
- w Centrum Kultury, Sportu, Turystyki w
Gniewinie, ul. Sportowa 1
o godz. 15.00
- w Urzędzie Gminy
Choczewo, ul. Pierwszych
Osadników 17 o godz. 17.00
Jednym z tematów omawianych na spotkaniach będzie m.in. sprawa budowy
elektrowni atomowej.
Wszystkich zainteresowanych organizatorzy serdecznie zapraszają.

Po szkoleniu

Starszy strażnik Rafał Karcz - również
znany kickboxer i trener, zakończył kolejne szkolenie kobiet w zakresie samoobrony. Certyfikaty wręczyli paniom: prezydent
Krzysztof Hildebrandt i komendant Straży
Miejskiej Zenon Hinca.

OGŁOSZENIE

Trzecią edycję kursu
ukończyło ponad 30 kobiet,
przy zapisanych 45 osobach.
Odbyło się łącznie 26 spotkań, które trwały od 60 do
90 minut.
25 kwietnia br. ruszy kolejna, czwarta edycja bezpłatnego kursu samoobrony,
który cieszy się wciąż dużą
popularnością. Zajęcia poprowadzi jak zwykle instruktor Rafał Karcza.

WAŻNE
TELEFONY:

30.04
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Patrole na motocyklach

Panie potrafią się bronić

Trzecia edycja bezpłatnego kursu samoobrony, organizowanego przez Straż
Miejską w Wejherowie dobiegła końca. Przed wręczeniem certyfikatów odbyły się
jeszcze zajęcia teoretyczne, a
także dalszy ciąg szkolenia
z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,
prowadzonej przez ratownika medycznego i radnego Tomasza Grotha.

Zderzenie auta i motocykla

W minioną sobotę dyżurny Komendy Powiatowej Policji
w Wejherowie otrzymał zgłoszenie o wypadku drogowym,
do którego doszło w miejscowości Warzno w gminie Szemud. Ze wstępnych informacji funkcjonariuszy wynika, że
doszło tam do zderzenia motocykla z samochodem volkswagen, którym kierował 24-latek.
Funkcjonariusze sprawdzili trzeźwość kierowców, którzy
byli trzeźwi. Ranna 32-letnia motocyklistka została przetransportowana do szpitala.
Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Podczas mszy św., którą odprawił
ks. prałat Daniel Nowak, dziekan
wejherowski, modlono się w intencji
ofiar katastrofy.
Uczestnicy uroczystości, w tym
przedstawiciele powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości, złożyli kwiaty i zapalili znicze w Krypcie
Pamięci wspomnianego kościoła, przy
tablicy poświęconej parze prezydenckiej Lechowi i Marii Kaczyńskim
oraz pozostałym ofiarom tragedii z
10 kwietnia 2010 roku.

Spotkanie
z posłem

Z POLICJI

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

Motokrew
W sobotę 23 kwietnia br.
w godz. 11-15 na wejherowskim rynku odbędzie się coroczna ogólnopolska akcja
charytatywna zbiórki krwi
„MotoKrew”, organizowana
pod patronatem prezydenta
Wejherowa, w ramach inicjatywy motocyklowej.
W programie wejherowskiej imprezy zaplanowano
m.in. koncert zespołu Goostuff i New Blues Batalion,
pokazy, bufet, gadżety dla
dzieci.

Od kilku dni po drogach powiatu wejherowskiego jeżdżą
policyjne patrole motocyklowe. Dzięki temu, policjanci mogą sprawniej i skuteczniej dbać o bezpieczeństwo na drogach. Patrole motocyklowe towarzyszyć będą kierowcom
na drogach powiatu aż do jesieni.
Mundurowi dysponują szybkimi motocyklami, dzięki
którym mogą sprawnie dokonywać kontroli drogowych.
Ponadto poruszanie się takim środkiem transportu pozwala dojechać w każde miejsce, trudno dostępne dla radiowozów. Godziny największego natężenia ruchu także nie
stanowią dla nich problemu. Oprócz patrolowania ulic policjanci na motocyklach, kiedy zajdzie taka potrzeba są kierowani także do obsługi zdarzeń drogowych.
Funkcjonariusze zwracają szczególną uwagę na motocyklistów i rowerzystów. Pamiętajmy, że na drodze, zawsze należy szanować innego uczestnika ruchu drogowego. Jadąc
motocyklem pamiętajmy o zachowaniu zasad bezpieczeństwa. Policja apeluje:
- dostosuj prędkość do warunków panujących na drogach
- zwracaj uwagę na innych uczestników ruchu drogowego
- zawsze zakładaj kask ochronny - pamiętaj o odzieży
ochronnej
- nie siadaj za kierownicę po alkoholu
- nie jedź slalomem między pojazdami
- przestrzegaj przepisów kodeksu drogowego
- nie ryzykuj na drodze, nawet niegroźna kolizja czy wywrotka grozi utratą zdrowia lub życia.

Policjantki w szkołach i w MOPS

Szkolenia i pogadanki
Policjantki z Komendy
Powiatowej Policji w Wejherowie odwiedziły dzieci z
Samorządowej Szkoły Podstawowej w Bolszewie, opowiadając o formach przemocy
fizycznej i psychicznej, m.in.
o zjawisku przemocy w szkole
oraz omawiały konsekwencje
odpowiedzialności prawnej
osób nieletnich. Pogadanka
była m.in. okazją do przekazania uczniom informacji na
temat tolerancji.
W Szkole Podstawowej
nr 8 w Wejherowie funkcjonariuszki spotkały się z

uczniami klas pierwszych, informując o właściwym zachowaniu w przypadku zagrożeń
o charakterze terrorystycznym, m.in. podłożeniem ładunku wybuchowego oraz
wtargnięcia agresywnej osoby z bronią do szkoły.
Policjantki
przeprowadziły także szkolenia dyrekcji i grona nauczycielskiego
Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie. Poinformowały o
procedurach, które należy
zastosować w przypadku zagrożenia terrorystycznego,
m.in. wtargnięcia do szkoły

napastnika czy otrzymania
podejrzanej przesyłki.
Funkcjonariuszki
wejherowskiej komendy przeprowadzili szkolenie dla
pracowników
Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, dotyczące
m.in. przemocy w rodzinie,
bezpieczeństwa osób starszych, bezdomności oraz żebractwa.
Podczas spotkania omówiono zasady bezpieczeństwa
pracowników socjalnych oraz
asystentów rodziny.
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AKTUALNOŚCI
Place zabaw i obiekty sportowo-rekreacyjne zdobyły najwięcej głosów

Wejherowianie wybrali do realizacji
projekty Budżetu Obywatelskiego
Ponad 9,6 tysięcy wejherowian (o 17 proc. więcej niż w ub. roku) głosowało na projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Spośród 27 projektów poddanych pod głosowanie mieszkańcy wybrali pięć inwestycyjnych i dwa nieinwestycyjne.
Zwyciężyły pomysły na budowę placów zabaw, boisk i innych obiektów rekreacyjnych, a także na organizację imprez sportowych i integracyjnych.
Ogłoszenie wyników II edycji Wejherowskiego Budżetu
Obywatelskiego odbyło się
w Filharmonii Kaszubskiej,
gdzie prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
wręczył podziękowania autorom projektów, poddanych
pod głosowanie.
- Wszyscy jesteśmy bogatsi w doświadczenia. Autorzy
projektów złożyli dopracowane i interesujące wnioski, a
mieszkańcy byli bardzo zaangażowani - mówił prezydent
Wejherowa. - Nie można mówić w tym przypadku o prze-

granych. Bardzo dziękuję
wszystkim, którzy licznie oddali swoje głosy i zdecydowali
o kolejnych inwestycjach oraz
wydarzeniach realizowanych
w mieście. Wejherowianie po
raz kolejny pokazali, że chcą
się włączyć do zarządzania
częścią budżetu miejskiego i
mają na to pomysły. Wielką
wartością jest wspólne działanie, samorządu i obywateli,
na rzecz Wejherowa.
Jak poinformował Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa, w drugiej
edycji Wejherowskiego Bu-

dżetu Obywatelskiego na projekty oddały swój głos 9 604
osoby.
Przypomniejmy, że każdy
mieszkaniec mógł oddać dwa
głosy na dwa projekty - inwestycyjny i nieinwestycyjny.
Większość wejherowian
głosowała elektronicznie - 12
386 ważnych głosów oddano
przez internet. 4 545 osób wypełniło papierowe ankiety.
Wybrano pięć projektów
inwestycyjnych i dwa nieinwestycyjne o łącznej szacunkowej wartości 1 044 378 zł.
Autorzy zwycięskich projektów z prezydentem Wejherowa i skarbnikiem.

		Zwycięskie projekty inwestycyjne:
• 1856 głosów zdobył projekt „Budowa placu zabaw i rekreacji im. Ryszarda Jakubka na
osiedlu Sucharskiego w Wejherowie - II Etap” (za kwotę 199 950 zł)
• 1112 głosów zdobył projekt „Budowa pełnowymiarowego boiska „Na Wazie” - etap II (za
kwotę 199 502 zł)
• 1071 głosów zdobył projekt „Centrum Sportu Tytani” (za kwotę 200 000 zł)
• 864 głosów zdobył projekt „Aktywna Nanicka: tenis-siatka-kosz - budowa boiska wielofunkcyjnego” (za kwotę 195 040 zł)
• 691 głosów zdobył projekt „Plac zabaw, boisko do piłki plażowej, scena muzyczna,
oświetlenie - przy wiacie piknikowej na osiedlu Fenikowskiego” (za kwotę 177 831 zł).
		

Zwycięskie projekty nieinwestycyjne:

• 1786 głosów „Dzień Sąsiada - impreza cykliczna promująca dawne dobre zwyczaje i
tradycje” (za kwotę 28 480 zł)
• 1492 głosów „Wejherowo na sportowo - Wejher Cross Games I - o puchar Prezydenta
Miasta Wejherowo” (za kwotę 43 575 zł)

Struktura wieku osób
głosujących na projekty
(uwzględniając tylko głosy
ważne):
- do 25 lat: 2 938
- 26-40 lat: 6 222
- 41-55 lat: 3 653
- 56 lat i więcej: 4 118
Struktura płci osób
głosujących na projekty (uwzględniając głosy
ważne):
- kobiety: 9 179
- mężczyźni: 7 752

Festiwal designu w Wejherowskim Centrum Kultury
W najbliższą sobotę nastąpi trzecia odsłona Festiwalu designu w WCK. Zaplanowano
warsztaty, wystawy i pokaz wypalania matrioszek.
Festiwal designu, który odbędzie się w Wejherowskim Centrum Kultury 23 kwietnia, to wstęp do samodzielnego projektowania i wykonawstwa przedmiotów użytkowych, skierowany
do osób w każdym wieku. Przygotowano atrakcje zarówno dla
dzieci, jak i dorosłych. Wydarzenie odbędzie się w ramach
międzynarodowego projektu „Nadbałtycki szlak designu”
dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Podczas festiwalu, w godz. 12.00-17.00,
zaplanowano: pokazy wypalania w piecu figurek wzorowanych na rosyjskich matrioszkach techniką RAKU, rodzinny
kącik kreatywności - wzornictwo użytkowe (m.in. wykonywa-

nie wzorów na tapecie), warsztaty z wykorzystaniem betonu,
projektowanie biżuterii z bursztynu,pokaz mody strojów w interpretacji Eleny Latyszewej, prezentacja prac wykonanych w
czasie warsztatów przedfestiwalowych (na zdjęciu). Odbędą
się także wystawy rosyjskich artystów: Kateriny Czerevko,
Natalii Czepkasovej oraz studentów z Uniwersytetu w Kaliningradzie, Oksany Kuzmienko i uczniów Technikum Artystyczno - Przemysłowego w Kaliningradzie.
Szczegóły na stronie: http://www.wck.org.pl/pozostale/opis/4146-warsztaty-nadbaltycki-szlak-designuodslona-rosyjska.html.
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AKTUALNOŚCI
Samorządy wspierają finansowo Szpital Specjalistyczny w Wejherowie

Potrzebny remont
oddziału pediatrii

Nowy inkubator i
sprzęt znieczulający

Rada Powiatu Wejherowskiego jednogłośnie przeznaczyła 150
tys. zł na finansowe wsparcie remontu Oddziału Pediatrii Szpitala
Specjalistycznego im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie.

200 tys. zł przeznaczyła Rada Miasta Wejherowa na dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego dla Szpitala Specjalistycznego
Sp. z o.o. Prezydent Krzysztof Hildebrandt podpisał umowę w tej
sprawie z prezesem Andrzejem Zieleniewskim.

Umowę o udzielenie dotacji podpisali: Gabriela
Lisius - starosta powiatu wejherowskiego oraz Andrzej
Zieleniewski - prezes Zarządu Szpitala. Obecni byli również: Jacek Thiel - członek
Zarządu Powiatu, Łucja Słowikowska - przewodnicząca
Komisji Zdrowia Rady Powiatu, a także dyrektor szpi-

tala ds. medycznych Bożena
Czepułkowska i ordynator
Oddziału Pediatrii Adam
Hermann.
Składający się z dwóch
pięter Oddział Pediatrii nie
był remontowany od wielu
lat. Renowacji wymagają nie
tylko sale, ale również znajdujące się przy każdej z nich
łazienki. Planowana jest wy-

miana wyposażenia, m.in. łóżeczek oraz łóżek dla matek
przebywających wraz z dziećmi w szpitalu. Koszt inwestycji jest szacowany na 4 mln zł
- po 2 miliony na każde piętro.
W tym roku szpital zamierza
zmodernizować drugie piętro
Oddziału,który w ciągu roku
przyjmuje ponad 2 tysiące
małych pacjentów.

Od lewej: Łucja Słowikowska, Andrzej Zieleniewski, Gabriela Lisius i Jacek Thiel.

Dotację przeznaczono na
zakup inkubatora dla Oddziału Neonatologii oraz
aparatu do znieczulenia dla
Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii.
- W centrum naszego zainteresowania są dzieci - mówi
doktor Andrzej Zieleniewski. - Bardzo potrzebujemy
nowego inkubatora dla noworodków, które urodziły się
w ciężkim stanie.Wymagają
one szczególnych warunków
oraz nadzoru. Natomiast
aparat do znieczulenia jest
niezbędny na bloku operacyjnym. Służy on również do
znieczulania dzieci.
Jak wyjaśnia dyrektor Zieleniewski sprzęt jest bardzo
kosztowny. Aparat do znieczuleń kosztuje ok. 130 tys.
zł, a inkubator ok. 70 tys. zł.
- Niech ten sprzęt jak najlepiej służy mieszkańcom
naszego miasta, powiatu i
całego regionu - powiedział
prezydent Krzysztof Hil-

Dotacje dla klubów piłkarskich

Od lewej: Andrzej Zieleniewski i Krzysztof Hildebrandt.

debrandt podkreślając, że
miasto każdego roku udziela wsparcia szpitalowi z
miejskiego budżetu. Prezydent przypomniał, że wcześniejsza tegoroczna dotacja
została przyznana na modernizację i wyposażenie Oddziału Kardiologii.

Dyrektor A. Zieleniewski dziękował prezydentowi
Wejherowa i Radzie Miasta
za otrzymane środki. Podkreślił, że dotacja umożliwi
wymianę starego sprzętu na
nowocześniejszy. To poprawi
jakość i skuteczność leczenia, szczególnie dzieci.

Powiat aplikuje o środki

Na zajęcia dla młodych sportowców Na budowę drogi
Nawcz - Osiek

W ramach wsparcia dla organizacji pozarządowe, prezydent Wejherowa przekazał
dotacje dwóm klubom piłkarskim w mieście.
Pieniądze będą przeznaczone głównie szkolenie dzieci i młodzieży.
Umowę w ratuszu o przyznanie 45 tys. zł na ten cel
podpisali w ratruszu: prezydent Krzysztof Hildebrandt, prezes Zarządu
WKS Gryf Piotr Waga i wiceprezes Zarządu klubu Dariusz Mikołajczak.
Panowie rozmawiali o
znaczeniu szkolenia i wychowania piłkarzy od najmłodszych lat. Treningi są ważne
nie tylko dla dobrej sprawności i kondycji młodzieży ale
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także dla zorganizowania jej
czasu wolnego. Prezydent
Wejherowa przekazał również dotację prezesowi klubu
Tytani Wejherowo - Remigiuszowi Sałacie. Podobnie
jak w przypadku klubu piłki nożnej, prezes szczypiornistów podpisał w ratuszu
umowę o przyznaniu środków finansopwych. Tym razem jest to 60 tys. zł..
- Klub jest bardzo zaangażowany, żyje sportem i zara-

Na nadzwyczajnej krótkiej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego radni zajęli się inwestycją na drodze powiatowej Godętowo
- Nawcz - Tłuczewo na odcinku Nawcz - Osiek.

Wiceprezes KS Tytani Wejherowo Robert Wicon,
prezes klubu Remigiusz Sałata i prezydent Krzysztof
Hildebrandt.

ża pasją młodych i starszych
zawodników. Cieszymy się, że
osiąga sukcesy - powiedziałprezydent K. Hildebrandt.

Działacze klubu, jednocześnie zawodnicy drużyny
seniorskiej, działają na zasadzie wolontariatu.

Jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia z Gminą Linia oraz Gminą Łęczyce, w związku z planowaną realizacją inwestycji drogowej Nawcz - Osiek.Droga
zostanie zmodernizowana na 3-kilometrowym odcinku.
- Aby pozyskać dofinansowanie ze środków europejskich
na „Budowę lub modernizację dróg lokalnych”, konieczne
jest złożenie wniosku do 15 kwietnia br. Dlatego zwołano
sesję w trybie nadzwyczajnym - wyjasnił wicestarosta wejherowski Witold Reclaf. - To kolejny wniosek aplikacyjny
o środki zewnętrzne, które są potrzebne i zwiększają możliwości przebudowy i modernizacji powiatowych dróg
Szacowany koszt inwestycji to około 1,5 mln zł.
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WYDARZENIA
Odsłonięcie tablicy, modlitwa, wspomnienia i koncert

Miesiąc Pamięci

W minioną niedzielę w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy Sp. z o.o. w Wejherowie
uroczyście odsłonięto tablicę, upamiętniającą pomoc personelu szpitala osobom internowanym w stanie wojennym w Strzebielinku (gmina Gniewino). W wejherowskim szpitalu w
stanie wojennym przebywali między innymi ś.p. Lech Kaczyński oraz Krzysztof Wyszkowski, który prowadził niedzielną uroczystość.

W kwietniu, Miesiącu Pamięci Narodowej, tak jak co roku uczczono pamięć ofiar
zbrodni hitlerowskiej w Lasach Piaśnickich.
Z inicjatywy Gminy Wejherowo w dniach
8-11 kwietnia br. odbyły się Dni Piaśnickie.
Uroczystość w Piaśnicy miała miejsce także
17 kwietnia.

Internowani dziękowali
pracownikom szpitala
Zorganizował ją Społeczny Zespół ds. Upamiętniania
Etosu Solidarności oraz byłych internowanych w Strzebielinku. W dawnej kaplicy
szpitalnej odbyła się msza
św., spotkanie i koncert z
udziałem byłych internowanych oraz przedstawicieli
władz wojewódzkich, powiatowych i miejskich.
Zarówno Krzysztof Wyszkowski (ze Strzebielinka
trafił do szpitala, skąd udało
mu się uciec), jak i inni internowani w Strzebielinku
dziękowali lekarzom i pielęgniarkom szpitala im. F.
Ceynowy za opiekę i wsparcie. Pomoc lekarzy wykraczała na ogół poza świadczenia
medyczne, a szacunek ze
strony pracowników szpitala
przywracał godność niewinnie zatrzymanym działaczom
„Solidarności”. Był wśród nich
późniejszy prezydent Polski
śp. Lech Kaczyński, jeden z
ówczesnych pacjentów szpitala w Wejherowie.
Dzielenie z Lechem Kaszyńskim jednego piętrowego łóżka w obozie wspominał
wejherowianin Henryk Mierzejewski. Inni przetrzymywani w Strzebielinku również
wspominali pobyt w miejscu
odosobnienia oraz w szpitalu.
Aż siedem miesięcy spędził w
nim m.in. Zygmunt Błażek.
- W Strzebielinku spędziłam dwa dni, potem kobiety
przeniesiono do innych ośrodków - powiedziała Joanna
Wojciechowicz, która opowiadała o swoich przeżyciach.
- Stan wojenny weryfikował postawy Polaków, na-

9 kwietnia przy pomniku odbyła się uroczystość patriotyczno-religijna, w której wzięli udział samorządowcy, parlamentarzyści, kombatanci, przedstawiciele duchowieństwa,
służb mundurowych, młodzież szkolna, a także mieszkańcy
powiatu wejherowskiego. Odmówiono modlitwę za pomordowanych, a także złożono wiązanki kwiatów.
Wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło przypomniał,
że w Piaśnicy spoczywa kwiat inteligencji społeczności kaszubskiej i przedstawiciele różnych zawodów – samorządowcy, nauczyciele, księża, działacze polityczni i społeczni,
a nawet dzieci. Piaśnica jest dla Kaszubów symbolem największego męczeństwa.
Zebrani wysłuchali montażu poetyckiego w wykonaniu
uczniów Gimnazjum Samorządowego w Bolszewie a kompania honorowa Batalionu Łączności Dowództwa Marynarki Wojennej w Wejherowie przeprowadziła Apel Pamięci
zakończony salwą honorową. Na znak pokoju zostało wypuszczonych w przestrzeń nad lasami sto gołębi pocztowych
hodowców z Bolszewa, Gościcina i Wejherowa.
Tego samego dnia odbyły się VIII Biegi Piaśnickie. Wydarzenie zainaugurowało cykl „Grand Prix Kaszuby Biegają”. Imprezę podzielono na kilka kategorii wiekowych.
W biegu głównym na dystansie 10 km wystartowało ponad
600 zawodników.
W ostatnią niedzielę 17 kwietnia z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej w kościele pw. Chrystusa Króla i bł. Siostry
Alicji Kotowskiej w Wejherowie odprawiona została msza
św. z udziałem członków i gości Stowarzyszenia Rodziny
Piaśnickiej. Wierni wraz z ks. prałatem Danielem Nowakiem udali się po mszy św. do Piaśnicy, gdzie modlili się w
kaplicy leśnej.

Odsłanianie tablicy w holu szpitala. Więcej zdjęć na:
facebook.com/PulsWejherowa

leżących do Solidarności.
Dzisiaj oddajemy hołd tym,
którzy wytrwali w walce, nie
umilkli, dali świadectwo przywiązania do zasad i wartości.
Wejherowski szpital pięknie
się wpisuje w tę historię, dając przykład ludzkiej solidarności i pomocy - powiedział ks.
dziekan Daniel Nowak, który przewodniczył mszy świętej. - Dzisiaj nadszedł czas,
by spisywać świadectwa ludzi
„Solidarności”, by historia nie
poszła w niepamięć. Powracamy do źródła, jakim jest „Solidarność”.
Ks. Nowak nawiązał do
1050. rocznicy Chrztu Polski,
mówiąc o tym, że Polacy mają

Ośrodek Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku funkcjonował ponad rok, od 13 grudnia 1981
do 23 grudnia 1982 roku. Przewinęło się przez niego ok.
500 działaczy NSZZ „Solidarność”, w tym Anna Walentynowicz i późniejszy prezydent RP, ś.p. Lech Kaczyński.

swoją odrębność i tożsamość.
Obecna na uroczystości
Zofia Kruszyńska-Gust,
sekretarka śp. prezydenta
Lecha Kaczyńskiego odczytała przesłanie, jakie przekazał
prezydent Andrzej Duda.
Przywiózł je do Wejherowa
minister w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Łopiński. K. Wyszkowski odczytał
list od wojewody pomorskiego Dariusza Drelicha, a
Krzysztof Dośla przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ
„Solidarność” przeczytał list
od przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ - Piotra
Dudy.
Dodajmy, że w niedzielę w
wejherowskim szpitalu pojawili się m.in.: europosłanka
Anna Fotyga, członek Zarządu Województwa Pomorskiego - Hanna Zych-Cisoń,
starosta wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta

Uroczystości
w Piaśnicy

Witold Reclaf, prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i przewodniczący rady Miasta Wejherowa
- Bogdan Tokłowicz.
Gospodarzem spotkania
był prezes Zarządu Szpitala
Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
spółka z o.o. – Andrzej Zieleniewski, który w imieniu
pracowników placówki dziękował za pamięć i za wyróżnienie w postaci tablicy.Tę
ostatnią odsłonięto w holu
szpitala.
Dla wszystkich uczestników uroczystośći zaśpiewał
zespół Zajazd i jego lider, Lech
Makowiecki.
AK.

W Lasach Piaśnickich odbyły się m.in. biegi w
różnych kategoriach wiekowych oraz uroczystości
patriotyczne z udziałem samorządowców.
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AKTUALNOŚCI
Inwestycje na drogach powiatowych

Plan zagospodarowania województwa

Chodniki jak nowe Konsultacje
W ramach inwestycji drogowych, zaplanowanych w tegorocznym
budżecie powiatu wejherowskiego, wyremontowano chodniki na
dwóch ulicach w Wejherowie. Dzięki temu mieszkańcy będą mogli
bardziej bezpiecznie i komfortowo poruszać się po mieście.
Nową nawierzchnię chodnika i wjazdów wykonano
na ulicy Sobieskiego (droga
powiatowa), na odcinku od
wjazdu na Osiedle Przyjaźni do końca posesji Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego dla
Niesłyszących w Wejherowie.
Inwestycja
na
ponad
250-metrowym odcinku chodnika kosztowała 90 tys. zł.
Dobiega końca remont
chodnika w ciągu ul. Św. Jana, na odcinku od ronda do
wjazdów do budynków Orlexu oraz wzdłuż budynku
Pucka 11. Koszt inwestycji
wynosi ponad 140 tys. zł.
Oprócz wykonania nowej
nawierzchni chodnika, wraz
z podbudową na odcinku 220
metrów bieżących, prowadzone są prace, związane z
odwodnieniem chodnika. Remont powinien zakończyć się
w najbliższych dniach.

Nowy chodnik na ul. Św. Jana w Wejherowie.

- Dzięki dobrej współpracy i współfinansowaniu inwestycji drogowych przez
gminy udaje się co roku wyremontować więcej dróg i
chodników na drogach powiatowych - mówi staro-

OGŁOSZENIE

sta wejherowski Gabriela
Lisius. - Tegoroczne prace
rozpoczęliśmy od remontu
chodników przy ul. Sobieskiego i Św. Jana w Wejherowie. Pod koniec miesiąca
ruszą kolejne prace.

w Wejherowie

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie odbyły się konsultacje społeczne projektu Planu zagospodarowania przestrzennego województwa
pomorskiego 2030 dla powiatów: wejherowskiego, puckiego, lęborskiego i kartuskiego.
Jakub Pietruszewski
zastępca dyrektora Pomorskiego Biura Planowania
Regionalnego omówił dodokument, który wyznacza cele i
kierunki rozwoju przestrzennego regionu do 2030 r.
- Opracowanie planu
zagospodarowania
przestrzennego
dla
obszaru
metropolitalnego
stanowi
nowy obowiązek, wynikający z ustawy - powiedział
J. Pietruszewski. - Intencją Zarządu Województwa
Pomorskiego oraz Zarządu
Obszaru
Metropolitalnego
Gdańsk-Gdynia-Sopot jest
oparcie konsultacji społecznych projektu na dialogu
społecznym,
angażującym
instytucje publiczne, partnerów społeczno-gospodarczych

i mieszkańców regionu.
Prezydent
Wejherowa
Krzysztof
Hildebrandt
podkreślił znaczenie dokumentów
określających
politykę przestrzenną województwa w perspekty-

Zaproszenie na zwiedzanie
elektrociepłowni w Wejherowie
W maju startuje III edycja akcji Dni Otwarte Funduszy Unii
Europejskiej. Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
Sp. z o.o. uczestniczy w akcji od
samego początku i również tym
razem, 12 maja otwiera drzwi
swojej elektrociepłowni w Nanicach, przy ul Staromłyńskiej 41.
Projekt pn. „Budowa źródła wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z
ciepłem w kotłowni Nanice na terenie Wejherowa” złożony w ramach Działania 5.5
Infrastruktura energetyczna i poszanowanie energii Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na
lata 2007-2013 uzyskał dofinansowanie z
funduszy Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln PLN (40% wartości inwestycji).
Celem projektu jest zmniejszenie emisji
zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wejherowa.
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wie długofalowej i zachęcał
uczestników konferencji do
zapoznania z projektem.
W spotkaniu wzięli udział
samorządowcy miast i powiatów oraz przedstawiciele
organizacji i instytucji.

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

W Bibliotece Powiatowej

Dom w Afryce
W Powiatowej Bibliotece Publicznej w
Wejherowie odbyło się spotkanie z Andrzejem Kalinowskim, autorem książki „Dom na
rogu Afryki”.

Po spektaklu wykonawcy wraz z przedstawicielami organizatorów i hospicjum byli długo oklaskiwani.

Spektakl charytatywny, kwesta i aukcja

Ponad 10 tysięcy dla hospicjum
7 kwietnia, z okazji Światowego Dzień Zdrowia, po raz drugi zaprezentowano spektakl
charytatywy „Puste krzesło” z udziałem samorządowców i osób ze świata publicznego
Wejherowa i powiatu wejherowskiego. Całkowity dochód z akcji (sprzedaż biletów, wolne datki do puszki, aukcja obrazów, sprzedaż książek) w kwocie 10 387, 20 zł przekazany
został na działalność Hospicjum Domowego pw. św. Judy Tadeusza w Wejherowie.
Akcję zorganizowali: Miejska Biblioteka Publiczna,
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Hospicjum
Domowe p.w. św. Judy Tadeusza. Premiera przedstawienia, którego scenariusz
powstał na podstawie książki Joe Alexa „Śmierć mówi w
moim imieniu”, odbyła się 18
marca. Z uwagi na ogromne
zainteresowanie przedstawieniem, organizatorzy zdecydowali o kolejnym pokazie.
Z okazji Światowego Dnia
Zdrowia partnerem akcji został Powiatowy Zespół Szkół
Policealnych im. Zdzisława
Kieturakisa. Akcja została
rozbudowana o aukcję internetową obrazów, które kupili

za łączną kwotę 1280 zł: Artur
Czaja, Ryszard Czepulonis,
Wanda Zawadzka oraz Szkoła Społeczna w Wejherowie. .
- Pragniemy gorąco podziękować wszystkim zaangażowanym w projekt - mówi
Danuta Balcerowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wejherowie. Dziękujemy dyrektor ZSP nr
1 Bożenie Conradi za współorganizację przedsięwzięcia i
udostępnienie auli oraz Waldemarowi Skrzyneckiemu, dyrektorowi PZSP im.Z.
Kieturakisa za włączenie się
do akcji. Dziękujmey patronom akcji, którymi byli: Starosta Wejherowski Gabriela
Lisius, Prezydent Miasta

Na ręce prezes hospicjum - Teresy Dzięcielskiej (w
środku) przekazano symboliczny czek na kwotę, podliczoną przed drugim spektaklem.
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Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Bogdan Tokłowicz, który
przygotował także wstęp do
spektaklu.
Dyrekcja biblioteki dziękuje darczyńcom: Annie
Białowskiej za wyjątkowe
obrazy przekazane na licytację oraz Sylwii Pangsy-Kania za podarowane do
sprzedaży książki. Janowi
Grubie z ZSP nr 1 należą się
podziękowania za reżyserię
światła, a przedstawicielom
mediów, zwłaszcza opiekunom medialnym (Twoja Telewizja Morska, Radio Norda
FM, portal Nadmorski24.pl
oraz Radio Kaszëbë) za pomoc
w promocji akcji.
Biblioteka dziękuję księdzu Romanowi Skwierczowi za wypożyczenie swojego
wyjątkowego samochodu do

nagrania scen przejazdu detektywów.
- Przede wszystkim dziękujemy naszemu wyjątkowemu zespołowi aktorskiemu
za zaufanie, zaangażowanie,
trud włożony w przygotowanie roli i ofiarowany czas.
Dziękuję wszystkim, którzy
zdecydowali się na zakup biletu, dokładając swoją cegiełkę do wsparcia szczytnego
celu. Wspólnymi siłami pomogliśmy wejherowskiemu
hospicjum!
Od redakcji i z całą pewnością w imieniu wszystkich
widzów dodajmy, że aktorzy
znakomicie poradzili sobie z
rolami, tremą i stresem.
Zapewne pomogła im
w tym reżyserka spektaktu - Ewelina Magdziarczyk-Plebanek z Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wejherowie.

Na scenie wystapili:
Beata Rutkiewicz i Piotr Bochiński - zastępcy prezydenta
Wejherowa, Marcin Drewa - wiceprzewodniczący Rady Miasta, Bartłomiej Czyżewski, Rafał Szlas i Tomasz Groth - radni miasta Wejherowa, Leszek Winczewski - radny powiatu
wejherowskiego, Renata Twarduś - zastępca kierownika Wydział Kultury, Spraw Społecznych i Turystyki UM w Wejherowe,
Jadwiga Jędrej - zastępca dyrektora ZSP nr 1, Rafał Dębski - psycholog ZSP nr 1, Ryszard Nalepka - prezes Chóru
„Harmonia”, Bogusław Kaczmarek - chórzysta „Harmonii”,
Adam Hebel - dziennikarz, animator kultury kaszubskiej,
Paulina Angel - uczennica ZSP nr 1.

Spotkanie zorganizowano dzięki współpracy placówki z
Pedagogiczną Biblioteką w Gdańsku, Filia w Wejherowie i
z jej inicjatywy. Książka „Dom na rogu Afryki” stanowi zapis uchwyconych na gorąco doświadczeń autora na Czarnym
Lądzie. Opowieść o ludziach i życiu w jednym z najuboższych
państw świata wciągnęła wszystkich obecnych na spotkaniu.
Andrzej Kalinowski, zafascynowany postacią i działalnością Jean'a Vanier, zainicjował ruch Betel, któremu przewodzi do dziś. Skupia w nim osoby niepełnosprawne, ich
rodziny i przyjaciół. Najpierw w Częstochowie, a potem w
innych miastach i krajach powstały domy z osobami niepełnosprawnymi. W 2010 roku A. Kalinowski postanowił zaangażować się w pomoc niepełnosprawnym na kontynencie
afrykańskim. Owocem wyjazdów do Afryki jest otworzenie
domu z osobami niepełnosprawnymi w pobliżu Addis Abeby.
Podejmowanie nowych wyzwań i żyłka podróżnicza na
pewno zaowocują ciekawymi opisami na blogu i kolejnymi
książkami.

Andrzej Kalinowski po spotkaniu podpisywał swoje
książki dla czytelniczek.

Tylko do jutra, czyli do 22 kwietnia można obejrzeć wystawę „Reduta Żeromskiego” autorstwa Barbary Wachowicz,
prezentowaną w galerii Wejherowskiego Centrum Kultury.
Ciekawa ekspozycja ukazuje twórczość i życie pisarza.

redakcja@pulswejherowa.pl
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POWIAT
Nadmorskie stowarzyszenie w Choczewie

Gmina Wejherowo

Promuje budowę elektrowni Honorowy
Od połowy stycznia tego roku, a więc od około trzech miesięcy na terenie gminy Choczewo funkcjonuje Nadmorskie Stowarzyszenie Rozwoju Energetyki Jądrowej. Organizacja skupia ludzi, popierających projekt budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce
i chce udowodnić, że projekt ten popiera większość mieszkańców.
Ponad 30 członków stowarzyszenia stanowią głównie
mieszkańcy gminy Choczewo, na terenie której znajduje się jedna z planowanych
lokalizacji budowy elektrowni jądrowej. Wśród członków
stowarzyszenia znajdują się
również mieszkańcy innych
gmin lokalizacyjnych, czyli
Gniewina i Krokowej a także
miasta Wejherowo.
- Nasze przyszłe działania będą polegały głównie
na działalności informacyjno-edukacyjnej dla lokalnej społeczności, ale nie tylko - mówi
Paweł Wypych, prezes Stowarzyszenia. - Zamierzamy
współpracować z uczelniami,
instytutami naukowymi oraz
szkołami. Chcemy również
organizować wyjazdy szkoleniowe dla mieszkańców gmin
lokalizacyjnych. W przyszłości
pragniemy być głosem mieszkańców w rozmowach z inwestorem i reprezentować
interesy mieszkańców.
Stowarzyszenie
rozwija
się, przyjmując nowych członków, którzy mają pomysły na
działania propagujące realizację tej inwestycji. Jest w stałym kontakcie z inwestorem
- spółką PGE EJ 1. Nadmorskie Stowarzyszenie Rozwoju
Energetyki Jądrowej przeprowadziło w marcu br. ankietę wśród mieszkańców gmin
Choczewo, Gniewino i Kroko-

wa, pytając ich o potrzeby w
zakresie edukacji, informacji
oraz angażowania lokalnych
podmiotów już na obecnym
etapie projektu budowy pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej. W sondażu wzięło udział
1 280 osób.
Większość ankietowanych
przychylnie ustosunkowuje
się do planów budowy elektrowni na terenie ich gmin
oraz pozytywnie ocenia dotychczasowe działania w tej
dziedzinie zarówno inwestora,
jak i władz lokalnych.
M.in. 60 procent osób biorących udział w sondzie twierdzi, że władze samorządowe,
politycy i PGE EJ1 wystarczająco informują lokalną
społeczność o stanie realizacji
planowanej inwestycji i korzyściach dla lokalnej społeczności z nią związanych. Blisko
90 procent uważa, że inwestor powinien w większym
stopniu angażować lokalne
podmioty gospodarcze, miejscową ludność oraz lokalna
infrastrukturę mieszkalną i
turystyczną we wszelkie działania promocyjne, a także inne przedsięwzięcia związane
z budową elektrowni. Władze
samorządowe powinny już teraz pomyśleć o potencjalnych
potrzebach infrastruktury lokalnej w przypadku rozpoczęcia plac budowlanych (tak
uważa 80 proc.) oraz negocjo-

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3
im. Ks. Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie,
84-200 Wejherowo, ul. Budowlanych 2.
Treść ogłoszeń o konkursach dostępna jest na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego
w Wejherowie www.powiat.wejherowo.pl w dziale
Aktualności i na podstronie Wydział Edukacji,
w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie www.bip.powiat.wejherowo.pl
oraz na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym
w Wejherowie.
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wać ewentualną pulę miejsc
pracy w związku z planami
rozpoczęcia budowy (75 proc.).
Zdaniem ankietowanych
gminy powinny w większym
stopniu wspierać inicjatywy
oddolne takie jak np. NSREJ
w reprezentowaniu interesu
mieszkańców związanym z
budową elektrowni atomowej
(90 proc.), a organizacje przeciwne budowie elektrowni
atomowej w regionie (np. Greenpeace) nie reprezentują interesów lokalnej społeczności.
Wśród problemów, związanych z budową elektrowni jądrowej, które wg
ankietowanych są bardzo
ważne i powinny być monitorowane wymieniono m.in.:
brak decyzji w sprawie budowy elektrowni jądrowej,
ciągle zmieniający się harmonogram budowy elektrowni,
zniszczenie pięknego terenu
nadmorskiego spowodowanego budową elektrowni, zbyt
duże koszty budowy, ryzyko wybuchu elektrowni oraz
możliwości wysiedleni związanych z zanieczyszczeniem
terenu , niski zakres wiedzy
Polaków o energetyce jądro-

wej, zbyt mało informacji o korzyściach płynących z budowy
elektrowni jądrowej, potrzebnej infrastrukturze, potrzebnych kwalifikacjach do pracy
w niej, obawa przed utratą turystów spowodowaną budową
elektrowni, brak decyzji rządu
(wielu ankietowanych widzi to
za główny problem) oraz problem ze sprzedażą lokalnych
produktów.
Zdaniem Zarządu Nadmorskiego
Stowarzyszenia
Rozwoju Energetyki Jądrowej, wyniki ankiety określiły
potrzeby i wątpliwości mieszkańców, które są jak najbardziej uzasadnione. NSREJ
deklaruje większe zaangażowanie się w działania, związane z promowaniem energetyki
jądrowej i budowy pierwszej w
Polsce elektrowni jądrowej w
naszym regionie. Warto zaznaczyć, że sprawy , które zostały uchwycone w wynikach
ankiety, są spójne z celami
NSREJ zawartymi w statucie
stowarzyszenia.
Z dokładnymi wynikami
ankiety można zapoznać się
na stronie: www.nsrej.pl

obywatel

W auli Samorządowego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie uroczyście wręczono tytył Honorowego Obywatelstwa Gminy
Wejherowo kpt. Aleksandrowi Pawelcowi.
Uchwałą Rady Gminy
Wejherowo,
Honorowym
Obywatelem tej gminy został
kapitan w stanie spoczynku Aleksander Pawelec,
kombatant II wojny światowej, weteran walk o wolność
i niepodległość Ojczyzny. Kapitan obchodzący w 2015 r.
100. urodziny, od lat współpracuje z Gminą Wejherowo,
uświetnia swoją osobą m.in.
uroczystości w Białej i Piaśnicy. Ponadto nieoceniony
jest wkład kpt. Aleksandra
Pawelca w budowaniu świa-

domości patriotycznej oraz
wzbudzaniu zainteresowania
historią u młodzieży, prowadząc im żywe lekcje historii.

Gmina Łęczyce

Taniec i fitness
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w
Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie zaprasza
na warsztaty taneczne oraz maraton fitnes.
Bezpłatne warsztaty, zorganizowane z okazji Międzynarodowego Dnia Tańca odbędą się 30 kwietnia w Kisewie.
Zgłoszeń należy dokonywać do 22 kwietnia, a więc tylko
do jutra. Informacje i zapisy: 58 676 16 99.
Kilkugodzinne warsztaty (wgodz.11.00-17.00) zakończy
przedstawienie pt. „O przyjemnosci” w wykonaniu Teatru
tanca „Jeszcze pięć minut”.
Tydzień wcześniej, w sobotę 23 kwietnia w godz. 9.3012.30 w sali szkoły w Bożympolu Wielkim odbędzie się V Maraton Fitness, na który GIKiB zaprasza panie (wpisowe 5 zł).

Pożegnanie: Krystyna Lehmann-Gostomska

Odeszła na wieczną wędrówkę
Odeszła na wieczną wędrówkę, jak napisali o Niej koleżanki i koledzy z
PTTK. Krystyna Lehmann-Gostomska - przewodnik po Wejherowie, zmarła
9 kwietnia po krótkiej chorobie. Spoczęła na cmentarzu w Wierzchucinie.
Krystyna Lehmann-Gostomska była nauczycielką,
regionalistką, artystką, a
przede wszystkim osobą pełną
energii i humoru. Za krzewienie kultury plastycznej wśród
młodzieży zdobyła dyplom
Kuratorium.
„Krzysia” - jak mówią o
niej przyjaciele, była aktyw-

ną członkinią wejherowskiego oddziału Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego.
Miała kilka wystaw m.in. obrazów malowanych na szkle
w wejherowskim muzeum,
bydgoskiej Wyższej Szkole
Pedagogicznej oraz w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Przygotowała VI edycję
konkursu Pomorska Młodzieżowa Sesja Krajoznawcza PTTK. W ostatnich była
przewodniczką koła PTTK w
Wejherowie. Latem ub. roku
poprowadziła m.in. pilotażową wycieczkę Szlakiem Nut
Kaszubskich w Wejherowie
(na zdjęciu).

21 kwietnia 2016
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AKTUALNOŚCI
Konferencja w PCPR

Konkurs PZPOW rozstrzygnięty

Powiat wejherowski
na zdjęciach i obrazach

Drogowskaz
do samodzielności
W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie odbyła
się konferencja inaugurująca powiatowy program usamodzielniających się wychowanków pod nazwą „Drogowskaz do samodzielności”.
Program został przyjęty do realizacji na podstawie uchwały Rady Powiatu
Wejherowskiego. Zakłada on
udzielanie
wszechstronnej
pomocy finansowej i niefinansowej osobom opuszczającym
pieczę zastępczą.
Młodzi ludzie wchodzący
w dorosłość, oprócz pomocy
finansowej będą mogli skorzystać z warsztatów kształtujących kompetencje życiowe
oraz z pomocy w uzyskaniu
lokalu mieszkalnego. W procesie usamodzielniania młodych ludzie wspiera opiekun,
pełniący rolę rolę doradcy,
pełnomocnika.

W inauguracji programu wzięli udział przedstawiciele
władz powiatowych: starosta Gabriela Lisius, przewodnicząca Komisji Zdrowia Łucja Słowikowska i członek
Zarządu Jacek Thiel.

W siedzibie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych wręczono nagrody laureatom konkursu plastyczno-fotograficznego pt.: „Powiat Wejherowski okiem plastyka i fotografa”.
Konkurs przeznaczony był
dla dzieci i młodzieży ze szkół
powiatu wejherowskiego, a
najliczniejszą kategorią wiekową były dzieci ze szkół podstawowych.
Dyplomy i nagrodylaureatom wręczyła wicedyrektor
PZPOW Mariola Błaszczuk
w towarzystwie wicestarosty wejherowskiego Witolda
Reclafa, członka Zarządu
Powiatu Jacka Thiela oraz
przewodniczącego
Komisji
Oświaty Rady Powiatu Ludwika Zegzuły.
Podczas uroczystości wystąpili wychowankowie Studia Wokalnego: Magdalena
Gorczyca, Klaudia Kuła-

Wicestarosta W.Reclaf, wicedyrektor M. Błaszczuk i
jedna z laureatek konkursu.

kowska i Bartek Dopke,
przy akompaniamencie Moniki Kitel.

Wyniki konkursu znajdziesz na stronie: www.
pzpow.blogspot.com
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OGŁOSZENIE
		
Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce
Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami),
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 ze
zmianami) oraz Uchwały Nr VII/23/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 marca
2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016
r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w dniach:
poniedziałek od 7.30. do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, piątek
od 7.30 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 20 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie zmiany miejscowego planu lub prognozie oddziaływania na środowisko zmiany planu, może wnieść uwagi.
Uwagi do zmiany planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 17 czerwca 2016 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Gminy Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z
2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: sekretariat@leczyce.pl z
podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 czerwca 2016 r.
Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt
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OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych
w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce

Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Łęczyce uchwalonego Uchwałą nr VI/8/2011
Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami),
art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235
ze zmianami) oraz Uchwały Nr VII/24/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23
marca 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid.
79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 kwietnia 2016 r.
do 31 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218
Łęczyce, w dniach: poniedziałek od 7.30. do 17.00, wtorek - czwartek od 7.30
do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 20 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Łęczyce o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia
przyjęte w projekcie miejscowego planu lub prognozie oddziaływania na
środowisko planu, może wnieść uwagi.
Uwagi do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 17 czerwca 2016 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Gminy Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w
ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r.
Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: sekretariat@leczyce.pl z podaniem
imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do
dnia 17 czerwca 2016 r.
Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1235 ze zmianami) oraz Uchwały Nr VII/22/2015 Rady Gminy Łęczyce
z dnia 23 marca 2015 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy Łęczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 kwietnia 2016 r. do 31 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w dniach: poniedziałek od
7.30. do 17.00, wtorek – czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się dnia 20 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Łęczyce o godz. 12:00.
Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany studium lub prognozie oddziaływania na środowisko projektu zmiany studium, może wnieść uwagi.
Uwagi do zmiany studium należy składać na piśmie do Wójta Gminy
Łęczyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 czerwca 2016 r.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w
formie pisemnej, ustnie do protokołu prowadzonego przez Urząd Gminy
Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: sekretariat@leczyce.pl
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 24 czerwca 2016 r.
Wójt Gminy Łęczyce
				
Piotr Wittbrodt
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EDUKACJA
Licealistka z „Sobieskiego” wygrała

Najlepsza na Pomorzu
Marta Lidzbarska z I LO w Wejherowie zwyciężyła w II Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Regionie. Tym samym Marta okazała
się najlepsza na Pomorzu. Gratulujemy!
W finale II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Regionie wzięło udział 9 szkół
ponadgimnazjalnych z województwa pomorskiego. Z
powiatu wejherowskiego do
finału zakwalifikowała się
tylko jedna szkoła - I LO im.
Króla Jana III Sobieskiego
w Wejherowie, reprezentowana przez Martę Lidzbarską, uczennicę klasy Ih,
która zdobyła I miejsce w
województwie pomorskim.
Finaliści
rozwiązywali
test sprawdzający szczegółową wiedzę z zakresu geografii i turystyki województwa
pomorskiego, a potem każdy z uczniów przedstawiał
prezentację multimedialną,
obejmującą specyfikę przyrodniczą, społeczną, ekonomiczną lub kulturową
dowolnie wybranego miejsca w naszym województwie.

W szkole w Strzebielinie

Marynistyczne święto
Marta Lidzbarska i jej nauczycielka, Justyna Makowska- Bedynek odbierają gratulacje od dyrektor I LO,
Bożeny Conradi.		

Prezentacja w wykonaniu
wejherowianki zachwyciła
jurorów i została uznana za
najlepszą.

Nowoczesna szkoła

Tablety i iPady
na lekcji
W I LO w Wejherowie odbył się pokaz
nowoczesnych aktywizujących metod nauczania
z wykorzystaniem technologii
informacyjno-komunikacyjnych. Zaprezentowano możliwość zastosowania iPadów
przez każdego ucznia zestawu testującego
TT LT oraz tablicy interaktywnej.
- Tablety na lekcji to sposób na bieżący dostęp do konkretnych informacji w czasie analizy problemu - mówi Marzena
Skrzynecka, nauczyciel prowadzący ćwiczenia. - Uczniowie
mogą nagrać film z wybranych części lekcji, np. eksperyment chemiczny, wysłać na swoją pocztę e-mail i w domu
ponownie przeanalizować problem. Jest to również metoda
na szybkie sprawdzenie wiadomości uczniów oraz uzyskanie
od nich zwrotnej informacji o pożytku z lekcji.
Zastosowany w czasie lekcji Kahoot to forma gry, która
budzi zainteresowanie młodzieży. Podczas spotkania zaprezetowano też system testowania Turning Technologies, czyli
piloty służące do szybkiego zbierania odpowiedzi, przeprowadzania ankiet lub głosowania.
- Jest to narzędzie ułatwiające pracę nauczycieli oraz
zwiększające zaangażowanie uczniów. Najczęściej wykorzystywany jest jak dotąd na lekcjach języka angielskiego- mówi Bożena Conradi, dyrektor ILO.
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Do konkursu przygotowała Martę nauczycielka
geografii w I LO Justyna
Makowska- Bedynek.

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej im. kpt. ż. w K.O.
Borchardta w Strzebielinie Osiedlu uczcili pamięć patrona placówki, organizując święto w marynistycznym klimacie.
Na Święto Patrona przybyli goście, m.in. wójt gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt,
prof. Daniel Duda, ks. kanonik Zbigniew Cichon, ks.
proboszcz Dariusz Kuchta,
pisarka Ewa Ostrowska,
przedstawiciele
instytucji
współpracujących ze szkołą,
rodzice, najstarsi absolwenci.
Po mszy św. delegacje zło-

żyły kwiaty pod tablicą kpt.
Kartola Olgierda Borchardta.
Po oficjalnych wystąpieniach wszyscy obejrzeli
występy artystyczne w wykonaniu
przedszkolaków,
uczniów klas pierwszych,
uczących się języka kaszubskiego oraz chóru szkolnego.
Uczniowie wierszem, piosenką i tańcem uczcili pamięć K.

O. Borchardta.
W drugiej część wydarzenia odbył się Turniej o Puchar Przechodni Dyrektora
Szkoły. Reprezentanci klas
musieli wykazać się wiedzą
marynistyczną oraz sprawnością fizyczną. W kategorii
młodszych puchar zdobyła
klasa I b, a wśród starszych
zwyciężyła klasa VI a.

W Szkole Muzycznej w Wejherowie

Warsztaty i przeglądy
W Szkole Muzycznej I st. W Wejherowie odbywają się warsztaty i przeglądy, które dostarczają cennych doświadczeń, zarówno uczniom jak i pedagogom. Co ważne, szkoła stwarza
możliwość spotkania się z autorytetami w dziedzinie instrumentalistyki.
W placówce na ul. Dworcowej odbyły się warsztaty fletowe regionu pomorskiego,
prowadzone przez Cezarego Traczewskiego. Wzięło w nich udział 39 uczniów
oraz 17 nauczycieli, m.in. ze
szkół muzycznych w Lęborku, Słupsku, Pucku, Tczewie, Gdańsku, Kartuzach i
Elblągu. Do wejherowskiej
placówki przybył wybitny
akordeonista i pedagog z
gdańskiej Akademii Muzycznej dr Paweł Zagańczyk,
który poprowadził zajęcia,
zaprosił nauczycieli do wysłuchania wykładu oraz wirtuozowskiego koncertu.

W marcu w Szkole Muzycznej w Wejherowie odbył
się XIII Przegląd Dętych
Zespołów Kameralnych,
w którym udział wzięli
uczniowie z Gdańska, Lęborka oraz Wejherowa. Zespoły ocenianie były przez
dr Grzegorza Wieczorka
z Akademii Muzycznej w
Gdańsku.
Nauczyciele sekcji fortepianu gościli znanego wykładowcę,
organizatora
Ogólnopolskiego Konkursu
Pianistycznego im. prof. L.
Stefańskiego w Płocku - Mariusza Tytmana.
Wybrani uczniowie z

ośmiu szkół na Pomorzu zaprezentowali przygotowane
utwory, otrzymując cenne

wskazówki od mistrza, natomiast nauczyciele wysłuchali wykładu.
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Festiwal w Luzinie po raz 14.

Kaszëbsczé Spiéwë
Kaszubskie pieśni i ludowe piosenki pięknie zabrzmiały w sali
Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie. 15 kwietnia odbył się tam XIV Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé
Spiéwë” z udziałem solistów i zespołów z Kaszub.
Na scenie wystapiło i 15 zespołów
i 16 wokalistów z całych Kaszub, reoerzentujących szkoły, przedszkola i
inne placówki . Dzieci i młodzież byłaoklaskiwana przez publiczność i oceniana przez jury pod przewodnictwem
Weroniki Korthals.
Festiwal otworzyli: wójt gminy Luzino Jarosław Wejer i dyrektor SP
im. L. Bądkowskiego w Luzinie - Dariusz Rompca. Wśród gości znaleźli
się m.in.: starosta wejherowski Gabriela Lisius, wiceprzewodnicząca
Rady Powiatu Wejherowskiego Genowefa Słowi i członek Zarządu Powiatu Kazimierz Bistroń.

W poszczególnych kategoriach
wiekowcy pierwszemiejsca zajęli: zespół Gminnego Przedszkola
Publicznego w Luzinie, Zuzanna
Kapiszka z Zespołu Szkół w Parchowie, Aleksandra Pilarska ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejherowie,
grupa wokalna z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Brodnicy
Gónej, Natalia Macholl z Zespołu
Kształcenia i Wychowania w Kamienicy Szlacheckiej oraz zespół z Gimnazjum w Luzinie.

Bezpieczeństwo

KULTURA I EDUKACJA

Zawody w
Elektryku
W Zespole Szkól
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie odbyły się VII
Powiatowe Zawody
„Edukacja dla Bezpieczeństwa”.
Pierwsze miejsce w kategorii dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych
zajęła
drużyna z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Wejherowie w składzie: Daria Szreder, Monika Drabi i Marta Teclaf.
Pierwsze miejsce w kategorii chłopców szkół ponadgimnazjalnych
zajęła
również drużyna gospodarz zawodów, w składzie:
Bartłomiej Wit, Dominik
Składowski i Piotr Smagowski.

„Dziewiątka” zaprosiła uczniów i rodziców

Dzień otwarty szkoły
Aleksandra Hinz z Luzina wyśpiewała II
miejsce wśród solistów w młodszej grupie.
Więcej zdjęć na:
facebook.com/PulsWejherowa

OGŁOSZENIE

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

Po raz czwarty w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie zorganizowano „Dzień otwarty szkoły”.
Dyrekcja i nauczyciele
zaprosili do szkoły uczniów,
ich rodziny i przyjaciół szkoły. Można było zwiedzić sale
lekcyjne, obejrzeć występy
uczniów (na zdjęciu poniżej)

oraz skorzystać z poczęstunku w szkolnej kawiarence.
Tradycyjnie odbywają się też
licytacje prac dzieci.
Szczególnie mile widziane były dzieci, które rozpocz-

ną naukę w tej placówce we
wrześniu. Przypomnijmy, że
SP nr 9 świętuje w tym roku
50-lecie istnienia. Uroczyste
obchody zaplanowano na 12
czerwca.

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
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SPORT
Kickboxing

Piłka ręczna

Judo

W ostatnim w tym sezonie pojedynku Tytani Wejherowo pokonali zdecydowanie na własnym parkiecie
drużynę AZS Bydgoszcz 38:28. Szkoda, że wcześniej
na wyjeździe ulegli w Tczewie Samborowi tylko 29:27.

Sukcesem młodych adeptów judo z Uczniowskiego
Klubu Sportowego Team Dragon Wejherowo zakończył się organizowany w Gdańsku Turniej Pierwszego
Kroku w Judo.

Mógł to być wielki sukces
na zakończenie rozgrywek, a
tak pozostał niedosyt i tylko
szóste miejsce w tabeli rozgrywek II ligi szczypiorniaka.
W Tczewie po bardzo wyrównanej grze, ostatecznie nasi
zawodnicy przegrali, a powodem była bardzo słaba gra w
ataku. Zawodnicy zmarnowali wiele dogodnych okazji,

Złote medale zdobyli Kazimierz Kiper i Dominik Ptach,
a Wiktor Tański wywalczył
srebrny medal. Do bardzo
udanych mogą zaliczyć swoje
występy na matach w Gdańsku, Łukasz Kalkowski i Dawid Wojewski, którzy dotarli
do strefy medalowej, jednak
ostatecznie zajęli piąte miejsca. W turnieju wystartowało
ponad 200 zawodników.

Najlepsi kadeci Zwycięstwo
W ogólnopolskim turnieju w kickboxingu „Piaseczno OPEN”
dla kadetów i dzieci Rafał Karcz zajął 5 miejsce. Drużyna „Pasja
Kabajuni”, złożona z reprezentantów Klubu KTS-K GOSRiT
Luzino, tj. Zuzi Kalbarczyk, Pauliny Stenki i Filipa Starka została najlepszymi kadetami starszymi turnieju.
Trener Kadry Narodowej Polskiego Związku Kickboxingu
seniorów ponownie powołał do niej Rafała Karcza. Wejherowianin wystąpi w Pucharze Świata w WAKO w Austrii.

Piłka nożna

Puchar Wejhera
W Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej o
Puchar Jakuba Wejhera rozegranym w sali ZSP nr 3
w Wejherowie zwyciężyła drużyna oldbojów Sychowianka Sychowo, a wśród seniorów Nordika Wejherowo. Startowało 19 zespołów.
Sychowianka zagrała w
składzie: Krystian Mudlaf
(najlepszy bramkarz turnieju), Adam Spigarski, Szczepan Kass, Sylwester Krauze,
Remigiusz Sarbak, Grzegorz
Płotka, Damian Mehring,
Adam Korzeniowski oraz
Sławomir Czerwionke.
Najlepszym zawodnikiem
został Wojciech Pionk (Prosport Wejherowo).
Nordika wystąpiła w skłaREKLAMA
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dzie: Jarosław Sobczak (najlepszy zawodnik turnieju),
Piotr Dublinowski, Maciej
Dargacz, Krzysztof Szczygieł, Michał Soicków, Grzegorz Płotka, Szczepan Kass.
Dawid Guenther został
najlepszym strzelcem turnieju - 9 bramek.
Najlepszym bramkarzem
został
Stanisław
Karcz
(Amatorzy).
		
L.L.

a gospodarze nieskuteczność
wejherowian wykorzystali.
Na własnym parkiecie zagrała już inna drużyna, bo
mimo braków kadrowych,
Tytani zagrali „z zębem” i
skutecznie w ataku i obronie.
Sz. Cholcha zdobył nawet gola z naszego pola karnego.
Tytani Wejherowo utrzymali
szóstą pozycję w lidze.

Tenis stołowy

Trzy medale

Luzinianki na podium
Na Drużynowych Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Kadetek w Tenisie
Stołowym drużyna KTS-K
GOSRiT Luzino w składzie
Maja Jarzynowska i Magda
Płotka wywalczyła trzecie
miejsce.
W eliminacjach wojewódzkich do Indywidualnych Mistrzostw Polski Juniorek w
Tenisie Stołowym tenisistka

KTS-K GOSRiT Luzino Katarzyna Płotka zajęła pierwsze miejsce.
W Wojewódzkim Turnieju
Kwalifikacyjnym Kadetek i
Kadetów w Tenisie Stołowym
na hali MRKS Gdańsk zawodniczka KTS-K GOSRiT
Luzino Magda Płotka zajęłapierwsze miejsce, zapewniając sobie udział w III Grand
Prix Polski Kadetek.

Judo

Agata
wygrała
W Toruniu podczas turnieju Copernicus JUDO
CUP 2016, czyli mistrzostw
województwa
kujawsko-pomorskiego, Agata Syska
zawodniczka Team Dragon Wejherowo wywalczyła
pierwsze miejsce w kategorii młodziczek do 40 kg.
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OGŁOSZENIA

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

OGŁOSZENIE

Sprzedam 3 pokojowe mieszkanie w Wejherowie lub zamienię
na mieszkanie w Gdyni.
Tel. 607 739 467
***
Sprzedam mieszkanie 39 m
kw., piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, przedpokój.
Tel. 695 363 779
***
Sprzedam działkę ogrodniczą
z domkiem murowanym, woda,
prąd, Ul. Sucharskiego w Wejherowie. Tel. 504 774 206
***
Mieszkanie komunalne w
centrum miasta 61,8 m kw., dwupokojowe, duża kuchnia, ogrzewanie elektryczne - zamienię na
mniejsze, najchętniej bloki.
Tel. 58 523 99 80,
w godz. 19.00-20.00
***
Sprzedam gospodarstwo rolne 8,20 ha z zabudowaniami.
Tel. 661 895 941

Koleczkowo. Mieszkanie jednopokojowe 50 m wynajmę.
Tel. 726 171 950
***
Odstąpię działkę ogrodniczą
480 m w Wejherowie, z domkiem
sezonowym, wyposażonym (woda, energia), 26 tys.
Tel. 507 254 040

SPRZEDAM

Telewizor płaski LCD 32 Sharp
z oryginalnym pilotem, gwarancja rozruchowa, możliwy odpłatny transport. Cena 490 zł.
Tel. 505 588 160
***
Opony 195/60 R15. Cena 90 zł
za komplet. Tel. 505 588 160
***
Piłę tarczową samorobną 2.2
kw. 380 W z kółkami do transportu. 650 zł. Tel. 695 230 080
***
Hulajnogę elektryczną. Cena
150 zł. Tel. 504 376 624.
***

Namiot 3-osobowy, śpiwór, 2
karimaty, stan bdb. Cena 200 zł.
Wejherowo. Tel. 798 020 532.
***
Ubranka dla dziewczynki na
3-12 mies. i na 11-116 cm, zabawki w bdb. stanie oryginalne next
gapp. Tanio. Wejherowo.
Tel. 798 020 532
***
2 fotele i stolik prawie nowe,
rower na 7-8 lat. Tel. 604 061 832
***
Sprzedam 4-letni telewizor
marki LD, 32 cale, oprogramowanie modułowe. Cena 500 zł.
Tel. 505 662 616
***
Sprzedam książki z wydawnictwa Greg + opracowanie.
Tel. 737 762 681
***
Telewizor Samsung 25 wraz
dekoderem DFBT do telewizji naziemnej, 200 zł. Tel. 695 230 080
***
Namiot 3-osobowy,karuma-

N A S Z PA R T N E R

ty,śpiwór, łóżeczko turystyczne,
krzesełko wiszący i łoki-toki gratis. 120 zł. Tel. 798 020 532
***
Fotelik samochodowy, ubranka na 3-12 m – 100 zł, chodzik +
zabawki 80 zł.
Tel. 798 020 532

PRACA

Jeśli potrzebujesz zrobić porządki wokół domu, w ogrodzie.
nic prostszego zadzwoń. Tanio,
solidnie, uczciwie.
Tel. 690 389 559
***
Pani 46 lat, przyjmie każdą
pracę dorywczą. Proszę o smsy.
Tel. 794 073 585.

NAUKA

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

PRYWATNE
OGŁOSZENIA DROBNE
ZAMIESZCZAMY
BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać
e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na nr telefonu:
606 101 502
Można wrzucić ogłoszenie
do skrzynki obok wejścia
do biura ARTEX w Wejherowie,
przy ul. Polnej 3/41
NIE PRZYJMUJEMY
OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE
Każde ogłoszenie
ukaże się dwa razy

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIA
W PULSIE
WEJHEROWA

Opiekun/ka Osób Starszych
Legalna praca w Niemczech,
niemiecka umowa o pracę

606 101 502

Fundacja Europejskie Spotkania
ul. Dworcowa1/2 , 84-200 Wejherowo
Tel: 58 572 11 83 , 58 742 35 06

www.fundacja-es-opieka.pl

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 , e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
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84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 (w siedzibie firmy „ARTEX”)
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REKREACJA
Poznaj historię i walory miasta

Pełne atrakcji spływy kajakowe

Majówka na rzece Szlakiem Nut
Kaszubskich
Piesze wędrówki i wycieczki rowerowe to najpopularniejsze formy aktywnego wypoczynku. Rzadziej wybieramy kajaki, tymczasem spływy kajakowe pomorskimi rzekami są bardzo ciekawe i
niezbyt męczące. W dodatku zapewniają znakomity relaks i kontakt z przyrodą. Warto więc z rodziną lub we dwoje zaplanować
spływ kajakowy podczas zbliżającej się „majówki”.

Na przełomie kwietnia i maja
rusza sezon spływów kajakowych
m.in. w powiecie wejherowskim i
sąsiednim powiecie puckim.
Od 30 kwietnia do 3 maja
oraz w kolejne weekendy wiosny
i lata można popłynąć na łatwe
trasy albo zmierzyć się z trudniejszymi szlakami na rzekach: Redzie i Piaśnicy.
Startując we wsi Zamostne i
kończąc spływ w Orlu, przepłyniemy 10 km górnym odcinkiem
rzeki Redy (ok. 3 godz.), pokonując meandry oraz kaskady.
To spokojna i łatwa trasa, nawet dla poczatkujących. Do jeszcze łatwiejszych szlaków należy
przepłynięcie rzeką Piaśnicą od
Jeziora Żarnowieckiego do nadmorskich Dębek (8 km, 2,5 godz.)
Na doświadczonych kajakarzy
czekają niełatwe meandry rzeki
Redy na 15-kilometrowym odcinku z Wejherowa do Redy.

www.po-wodzie.pl

NAJLEPSZE SPŁYWY KAJAKOWE

NA

POMORZU

Pływamy bo lubimy
i Ty pływaj z nami
kajakami.
Kajaki i rzeka, czyli niezapomniane spływy kajakowe.
Zapewniamy wyjątkowe emocje podczas spływów
kajakowych szlakami- rzek: Reda, Piaśnica, Łeba, Łupawa,
Słupia i wiele innych. Spływy kajakowe dla każdego.
zadzwoń zarezerwuj

tel.
696730
009523
423523

facebook.com/pomorskiesplywykajakowe

www.pomorskiekajaki.pl

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.

Czy znacie Państwo swoje miasto, jego historię i atrakcje turystyczne? Jeśli nie, zapraszam na piątkowy spacer po Wejherowie Szlakiem Nut Kaszubskich. Na wędrówkę z przewodnikiem
Urząd Miasta zaprasza nie tylko wejherowian, ale także zainteresowanych mieszkańców powiatu i ich gości. Zbiórka 22 kwietnia o godz. 15.00 na rynku, przed pomnikiem Jakuba Wejhera.
Szlak Kaszubskich Nut to
ciekawa trasa turystyczna,
ukazującą zabytki, piękne
miejsca i nowoczesne obiekty miasta. Elementy tego
szlaku stanęły w miejscach
atrakcyjnych dla mieszkańców i przyjezdnych gości.
Wędrując od nutki do nutki,
przez kolejne elementy popularnej kaszubskiej wyliczanki można zobaczyć to, co
w Wejherowie najciekawsze.
Szlak akcentuje elementy
historii Wejherowa i kultury kaszubskiej.
U progu sezonu turystycznego zapraszam na spacer.
Do zobaczenia w piątek 22
kwietnia o godz. 15 na rynku, pod pomnikiem Jakuba
Wejhera.
Anna Kuczmarska
przewodnik PTTK

Jeden z etapów na Szlaku Kaszubskich Nut w Wejherowie na placu Jakuba Wejhera.

