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Pielgrzymi znów Moc atrakcji
na Kalwarii
w sobotę 21 maja
Noc Muzeów oraz Dzień Jakuba, obchodzone w Wejherowie
w najbliższą sobotę 21 maja, będą okazją do wielu ciekawych
wydarzeń kulturalnych, do rozrywki i integracji mieszkańców. Wśród atrakcji znajdzie się koncert wokalistki Eweliny
Lisowskiej i akordeonisty Marcina Wyrostka.
Wręczanie Nagród Prezydenta Miasta, wystawy,
koncerty, pokazy, zwiedzanie - mnóstwo atrakcji
przygotowano na rynku,
w ratuszu, w podziemiach
kościoła św. Anny oraz w
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

W niedzielę Wniebowstąpienia Pańskiego, podczas uroczystości
odpustowej na Kalwarii Wejherowskiej odczytano akt proklamacji, zawierzający powiat wejherowski Matce Bożej Wejherowskiej.
Został on złożony na
ręce ks. inf. Stanisława
Zięby oraz o. Daniela
Szustaka przez starostę
wejherowskiego Gabrielę Lisius oraz Ryszarda
Czarneckiego, przewodniczącego Rady Powiatu
Wejherowskiego.
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W dniach 21-22 maja na Kalwarii odbędzie się ODPUST TRÓJCY ŚWIĘTEJ, na który przybędą pielgrzymi z
Gdyni, Rumi, Redy, Kosakowa, Pucka, Władysławowa, Swarzewa i innych miejscowości. Centralne obchody kalwaryjskie rozpoczną się w sobotę o godz. 14.00 w kościele
klasztornym. W niedzielę o godz. 9.00 z kościoła św. Anny
wyruszy na Kalwarię procesja z Najświętszym Sakramentem. O godz.10.00 przy kościele Trzech Krzyży odprawiona zostanie Suma Odpustowa.

- Wejherowo zaprasza
mieszkańców i turystów
na kolejną Wejherowską
Noc Muzeów, która z roku na rok staje się coraz
bogatsza w propozycje
kulturalne, a w tym roku
połączona będzie z Dniem
Jakuba - mówi prezydent
Wejherowa
Krzysztof

Hildebrandt. - Razem
ze starostą wejherowskim
Gabrielą Lisius, wspólnie z Wejherowskim Centrum Kultury, biblioteką,
muzeum, klasztorem i
Galerią
Niespodzianka
zapraszamy na Dzień Jakuba oraz Noc Muzeów.
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Zmiany OPEC od 55 lat
rozwija ciepłą sieć
cen
14 miast i gmin zrzeszonych w Metropolitalnym
Związku Komunikacyjnym
Zatoki Gdańskiej podjęło
decyzję w sprawie rekomendacji dla nowych cen biletów komunikacji miejskiej
na terenie całej aglomeracji,
m.in. w Wejherowie.
Zmiany wejdą w życie we
wrześniu.
Str. 2

OPEC jest firmą ze
100-procentowym polskim kapitałem, jedną
z
najnowocześniejszych w branży ciepłowniczej w kraju.
Właścicielami przedsiębiorstwa są: Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”

oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta
Rumi.
Str. 8-9
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AKTUALNOŚCI

Komunikacja miejska: zmiany od września

MZK informuje

Gminy zdecydowały 27 maja
inaczej
w sprawie cen biletów
Pod koniec kwietnia br. 14 miast i gmin zrzeszonych w Metropolitalnym Związku Komunikacyjnym Zatoki Gdańskiej pod koniec
kwietnia br. podjęło decyzję w sprawie rekomendacji dla nowych
cen biletów komunikacji miejskiej na terenie całej aglomeracji.
Zgodnie z przyjętą jednogłośnie uchwałą Związku nr
6/2016 z dnia 27.04.2016 roku
„w sprawie określenia rekomendacji do taryfy w zakresie cen za usługi transportu
komunalnego na obszarze
Metropolitalnego
Związku
Komunikacyjnym
Zatoki
Gdańskiej” cena normalnego jednorazowego biletu
papierowego na zwykłą linię ma wynieść 3,20 zł (obecnie 3,00 zł), a ulgowego 1,60
zł (obecnie 1,50 zł).
Co ważne dla wejherowskich pasażerów bilety w
formie elektronicznej będą
tańsze: normalny 3,00 zł, ulgowy 1,50 zł.
Niewielkiej zmianie ulegną
też ceny pozostałych typów

biletów, m.in. okresowych, w
różny sposób zależnie od obecnych taryf w różnych częściach
aglomeracji. Generalnie cena
podstawowego, normalnego
biletu okresowego 30-dniowego zgodnie z ww. uchwałą
MZKZG ma wzrosnąć o 4 zł,
zaś ulgowego o 2 zł.
Nowe taryfy mają wejść w
życie od 1.09.2016 r.
Uchwała Metropolitalnego
Związku
Komunikacyjnym
Zatoki Gdańskiej jest elementem integracji transportu zbiorowego na ternie całej
aglomeracji, m.in. ujednolicaniem taryf.
Obecnie operatorzy systemu w całej aglomeracji, w tym
MZK Wejherowo, przymierzają się do nowych cen i prze-

prowadzają kalkulacje, gdyż
ostateczne uchwały w sprawie
nowych taryf podejmą rady
miast i gmin.
Podwyżka cen na terenie
aglomeracji uzasadniona jest
wzrostem kosztów usług przewozowych, związanych przede
wszystkim z przeprowadzanymi inwestycjami, w tym w
zakupu nowego taboru dla komunikacji miejskiej, i rozszerzaniem oferty przewozowej,
w szczególności pojawieniem
się nowych linii.
Ostatnia zmiana cen biletów miesięcznych dokonana
była pięć lat temu (od 1 maja
2011 r.), a zmiana cen biletów
jednorazowych - cztery lata temu tj. od 1 czerwca 2012 roku.
Źródło: Urząd Miejski

Śmierć zebrała żniwo
Wejherowscy śledczy proszą ewentualnych świadków o kontakt
pod numery 58 672 97 53 i 58 672 97 50 w celu zebrania informacji
na temat śmiertelnych, niedzielnych wypadków drogowych.
15 maja po godz. 17, na
trasie Sopieszno - Wejherowo na wysokości Białej, na
wyjściu z łuku drogi 64-latek kierujący volkswagenem
najprawdopodobniej stracił
panowanie nad samochodem, zjechał na przeciwległy
pas ruchu i uderzył w jadącą z naprzeciwka skodę.
Kierowca volkswagena oraz
pasażerka zginęli na miejscu,

natomiast drugi pasażer został przetransportowany helikopterem ratowniczym do
szpitala. Trafili tam także:
44-kierowca skody oraz kobieta i troje dzieci. Kierowca
skody był trzeźwy.
Również w niedzielę po
godz. 20 na trasie Kochanowo
- Zelewo 20-latek kierujący
audi, także prawdopodobnie
stracił panowanie nad samo-

OGŁOSZENIE

chodem, zjechał na pobocze i
uderzył w przydrożne drzewo. Dwaj również 20-letni
pasażerowie audi zginęli na
miejscu, a kierowcę przewieziono do szpitala. Kierowca
był trzeźwy.
Policjanci apelują o rozsądek i ostrożność na drodze
oraz kierowanie z wyobraźnią. Proszą też o kontakt
świadków obu wypadków.

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
uprzejmie informuje, że w
dniu 27 maja 2016 roku
komunikacja autobusowa
będzie funkcjonować wedługrozkładów dnia powszedniego obowiązujących w
okresie ferii na liniach 1, 4
i 5. Na pozostałych liniach
rozkłady obowiązujące całorocznie, z tym że:
1. Nie kursują linie „szkolne: nr 13 i 14
2. Na linii nr 1 obowiązują ograniczenia „wakacyjne”
Kurs linii nr 1 o godz.
13:29 z Os. Fenikowskiego
kończy bieg przy Gimnazjum
w Bolszewie.
Nie jest wykonywany
kurs do Góry (odjazd z Os.
Fenikowskiego o 13:29),
kurs kończy się przy Gimnazjum w Bolszewie, kurs
powrotny z Góry o 14:29 zaczyna się od Bolszewa.
3. Linie nr 4 i 5 nie dojeżdżają do pętli przy szkole
w Orlu.
Nie będą wykonywane
kursy:
• linii nr 4 o godz. 7:26
z Orla.
• linii nr 4 o godz. 13:35
z Budowlanych i 13:51 ze
Strzeleckiej do Gimnazjum
w Bolszewie
• linii nr 5 o godz. 6:50 ze
Szpitala do Orla
4. Na linii nr 11 nie ma
kursu „szkolnego”:
• godz. 7:06 z Osiedla
Kaszubskiego (przystanek
Kochanowskiego) do Kąpina
oraz powrót z Kąpina o 7:20.

Trzeci raz najlepsi
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Pijany i agresywny

Policjanci otrzymali zgłoszenie, że pijany mężczyzna,
przyszedł do Ośrodka Pomocy Społecznej w Redzie i groził pracownicy nożem. Mundurowi gdy dotarli na miejsce
zatrzymali agresywnego 54-latka. Z zebranego materiału
wynika, że sprawca przyszedł pod wpływem alkoholu do
ośrodka i od pracownicy placówki żądał wydania druku potwierdzającego możliwość otrzymania dofinansowania.
W momencie gdy usłyszał, że ma przyjść w innym terminie gdy będzie trzeźwy, zaczął się awanturować, i wyszedł z
budynku. Po chwili wrócił, wyjął nóż i zaczął nim grozić pracownicy ośrodka. Badanie alko-testem wykazało, że w organizmie miał 3 promile. Za popełnione przestępstwo grozi
kara pozbawienia wolności do lat 2.

Kontrole kierowców
i pieszych użytkowników dróg

Policjanci z ruchu drogowego czuwają nad bezpieczeństwem pieszych i podróżnych na drogach powiatu.
W trakcie jednej z ostatnich akcji skontrolowali prawie
300 różnych pojazdów, w tym 38 motocyklistów. Dodatkowo policjanci ujawnili aż 112 wykroczeń, w tym aż 22 pieszych popełniło wykroczenia oraz 18 kierowców popełniło
wykroczenia skierowane przeciwko pieszym.
Mundurowi zatrzymali 5 kierowcom prawa jazdy, w tym 4
za przekroczenie dopuszczalnej prędkości oraz 12 dowodów
rejestracyjnych. M.in. w Rumi policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę skody. Gdy pojazd zatrzymał się i policjanci chcieli rozpocząć czynności służbowe, kierowca nagle
gwałtownie ruszył i próbował uciec. Policjanci po chwili go
zatrzymali. Okazało się, że 44-latek był nietrzeźwy i miał 1,5
promila alkoholu w organizmie. Samochód został zabezpieczony przez funkcjonariuszy, a mężczyzna zatrzymany.
Pamiętajmy, że na bezpieczeństwo w ruchu drogowym
wpływa wiele czynników, ale najważniejszym z nich jest właściwa i postawa wobec każdego uczestnika ruchu drogowego.

„Puls” za trzy tygodnie
Informujemy Czytelników, że kolejny „Puls Wejherowa” ukaże się za 3 tygodnie, 9 czerwca br.

Szczegółowe informacje:
www.mzkwejherowo.pl
Dyspozytor MZK
tel. 58 572 29 33

Zawody ratowników

31.05

Z POLICJI

Asp. Michał Maćkowiak i sierż. Jan Teleżyński z wejherowskiej policji, wygrali eliminacje
wojewódzkie do IV Ogólnopolskich Zawodów
Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy.
Dwuosobowa drużyna zwyciężyła trzeci raz z rzędu
i będzie reprezentowała garnizon pomorski policji podczas finału ogólnopolskiego.
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Wejherowo będzie bardziej atrakcyjne

Wieża i kolejka

Pracownia Autorska WAPA z Sopotu opracowała najciekawszą koncepcję wieży widokowej wraz z kolejką linową w Wejherowie. Budowa tych obiektów będzie możliwa pod warunkiem
pozyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej.
Do rywalizacji w trybie
dialogu konkurencyjnego architektów na opracowanie
wstępnych koncepcji wieży
widokowej i kolejki linowej
w Wejherowie przystąpiły
trzy biura projektowe, m.in.
z Sopotu i Gdyni. Inwestycja
ma się stać kolejną atrakcją
w Wejherowie dla mieszkańców i turystów.
- Przygotowujemy dokumentację techniczną dotyczącą budowy wieży widokowej
wraz z kolejką linową, ponieważ zamierzamy ubiegać
się o środki unijne na tę inwestycję - mówi prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Warto podjąć
ten wysiłek, aby uzyskać
dofinansowanie z zewnątrz.
Przygotowujemy cztery duże
projekty - Węzeł Kwiatowa,
Węzeł Zryw, rewitalizację
starego basenu przy ul. Kalwaryjskiej i budowę wieży
widokowej z kolejką linową.
Najważniejszą sprawą dla
miasta są oczywiście bezkolizyjne węzły drogowe, które
połączą północną i południową część Wejherowa. Chcę
wyraźnie podkreślić, że na

Wizualizacja wieży na wzgórzu Pracowni WAPA.

tym skupiamy nasze wysiłki, ale pamiętamy także o
innych inwestycjach, które
także są ważne dla miasta
i jego rozwoju - o oświacie,
budowie dróg gminnych, dotacjach dla stowarzyszeń czy
budżecie obywatelskim.
Największe uznanie specjalistycznej komisji zdobyła
koncepcja firmy WAPA z Sopotu. Według tego pomysłu,
dolna stacja kolejki linowej
ma znajdować się w Parku
Miejskim, zaś górna stacja i
wieża widokowa w rejonie stadionu na Wzgórzu Wolności.
- Nie jest to jeszcze projekt
wieży, ale pewna propozycja

- dodała zastępca prezydenta
Beata Rutkiewicz. - Teraz
musi powstać projekt, który uwzględni opinie komisji oraz szczegółowy zakres
przygotowywanego zamówienia. Członkowie jury docenili
w zwycięskiej pracy atrakcyjne rozwiązania architektoniczne oraz współgranie
projektu z otaczającym krajobrazem.
Podczas sesji Rady Miasta zdecydowana większość
radnych zdecydowała o
przeznaczeniu w budżecie
środków na dokumentację
projektową wieży widokowej
wraz z kolejką linową. AK.

Wizytówka Pomorza z Wejherowa

Szlak Nut
Kaszubskich

Laureatem plebiscytu TOP Produkt Pomorskie w kategorii
Turystyka został Szlak Nut Kaszubskich, zrealizowany przez
Urząd Miasta Wejherowa.
W plebiscycie na pomorski TOP Produkt, który prowadzi „Dziennik Bałtycki”,
wybierane i nagradzane są
firmy i instytucje, których
oferta na co dzień trafiająca do mieszkańców naszego
regionu i nie tylko, jest postrzegana i traktowana jako
wizytówka Pomorza. Duże
znaczenie ma ogromny zasięg promocyjny.
- Wejherowo jest silnie
związane z kulturą regionu,
stąd za elementy prowadzące szlak, wybrano właśnie
kaszubskie nutki. Dziękujemy za to prestiżowe wyróżnienie, które mam nadzieję
przyciągnie do Wejherowa
turystów pragnących poznać najnowszą wejherowską atrakcję turystyczną
- stwierdził prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
Szlak Nut Kaszubskich to
czternaście kolumn z rzeźbami popularnej na Kaszubach
wyliczanki, zwanej nutkami

kaszubskimi albo kaszubskim abecadłem. Podążając
za kolejnymi elementami
piosenki, turyści poznają
miasto i jego historię.
W parku na ławce, przysiadł Kaszuba w stroju regio-

Nagroda dla M. Zabrockiej

Najważniejsze
tytuły

Podczas najbliższego uroczystego Dnia Jakuba w dniu 21 maja Prezydent Wejherowa tradycyjnie nagrodzi osoby, szczególnie wyróżniające się w życiu miasta. Jedną z nich będzie wejherowska sportsmenka
Małgorzata Zabrocka, która reprezentuje nasze miasto i Polskę w karate tradycyjnym.
Pani Małgorzata ma na
koncie wiele sukcesów i trofeów sportowych. M.in. złoty
i dwa srebrne medale przywiozła z XXXII Mistrzostw
Europy odbywających się w
Wilnie w dniach 17-18 października 2015 r. Dwa srebrne medale wywalczone także
na VI Mistrzostw Świata w
Karate Fudokan, rozegranych
w dniach 5-6 grudnia 2015 r.
w Belgradzie. Polskę reprezentowało wówczas sześcioro
zawodników kadry narodo-

wej Polskiego Związku Karate Tradycyjnego, a w całych
zawodach wystartowało 1200
osób z 43 państw.
Nasza wielokrotna mistrzyni świata i Europy w karate
tradycyjnym uczestniczy w akcjach społecznych np. prowadzi
treningi dla uczestników Ogólnopolskiego Programu Profilaktyki Cukrzycy i Chorób
Cywilizacyjnych PoZdro! Małgorzata Zabrocka pracuje też
z młodzieżą - jest instruktorem
karate tradycyjnego w Karate

Klub Wejherowo. Wśród jej
wychowanków znajduje się
wielu młodych zawodników,
którzy zdobyli tytuły mistrzów
Polski i wicemistrzów Europy.
- Należy doceniać osoby,
które promują nasze miasto.
To zachęca innych do aktywności - mówi radny Bartłomiej Czyżewski. - Pani
Małgorzata może być wzorem
dla młodych ludzi. Wzorem,
który pokazuje, że własną pracą można ociągnąć prawdziwe
sukcesy i zostać docenionym.

nalnym, który wieńczy Szlak
Nut Kaszubskich. Obok
znajduje się kamień z wygrawerowanym całym alfabetem. Grający i śpiewający
Kaszub stał się już atrakcją
dla bywalców parku.
AK.

Z wnioskiem o uhonorowanie M. Zabrockiej Nagrodą Prezydenta Miasta wystąpił wejherowski radny
Bartłomiej Czyżewski. Oboje na zdjęciu .

Do największych osiągnięć
Małgorzaty Zabrockiej trzeba
zaliczyć zdobycie takich tytułów jak:
Puchar Świata
(Lublin, 2013 r.)
Mistrzostwo Europy
(Praga, 2013 r.)
Wicemistrzostwo Świata
(Łódź, 2012 r.)
Mistrzostwo Europy
(Izrael, 2011 r.)
Wicemistrzostwo Świata
(Brazylia, 2010 r.)
Zawodnik Roku 2010, 2011 i
2013 w konkurencji Kata
Najlepsza zawodniczka Polskiej Ligi Karate Tradycyjnego
(2007,2009)
15-krotna Mistrzyni Polski
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WYDARZENIA
Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego

Ławeczka przed biblioteką

Ku czci Patronki powiatu Przywiąż się

Podczas Odpustu Wniebowstąpienia Pańskiego, który odbywał się na Kalwarii w
dniach 6-8 maja, w święto patronalne odprawiona została msza święta w intencji zawierzenia Powiatu Wejherowskiego Matce Bożej Wejherowskiej.
Niedzielna msza św.
przy kościele Trzech Krzyży, której przewodniczył ks.
inf. Stanisław Zięba, była
zwieńczeniem trzydniowego Odpustu. Uczestniczyli w
niej liczni pielgrzymi i wierni
z Wejherowa, a także m.in.
przedstawiciele władz powiatu wejherowskiego i samorządów gminnych.
Podczas uroczystości odczytano akt proklamacji
zawierzający powiat wejherowski Matce Bożej Wejherowskiej. Został on złożony
na ręce ks. inf. Stanisława Zięby oraz o. Daniela
Szustaka, kustosza Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w
Wejherowie, przez Gabrielę
Lisius, starostę wejherowskiego oraz Ryszarda Czarneckiego, przewodniczącego
Rady Powiatu wejherowskiego (oboje na zdjęciu obok).
Przypomnijmy, że dekretem Metropolity Gdańskiego ks. arcybiskupa Sławoja
Leszka Głódzia z dniem 1
marca br. Matka Boża Wejherowska została Patronką
Powiatu Wejherowskiego.
Świętem patronalnym ks.
arcybiskup ustanowił właśnie uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego w
dniu odpustu sprawowanego
na Kalwarii Wejherowskiej.
Tegoroczne uroczystości
odpustowe miały wyjątkowy

do czytania

Przed Powiatową Biblioteką Publiczną
przy ul. Dworcowej 7 w Wejherowie stanęła
ławeczka pod nazwą „Przywiąż się do czytania”, przeznaczona dla czytelników, którzy
chcą spędzić czas z książką na powietrzu.
9 maja ławkę uroczyście odsłonili: dyrektor Powiatowej
Biblioteki Barbara Gusman, wiceprzewodnicząca Rady
Powiatu Wejherowskiego Genowefa Słowi, członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel oraz koordynator Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Krystyna Laskowska.
Spotkanie uświetnił występ uczniów klasy II c ze Szkoły
Podstawowej nr 5 Wejherowie.
W ten sposób zainaugurowano XIII Ogólnopolski Tydzień
Bibliotek w powiecie wejherowskim.
- Celem projektu „Przywiąż się do czytania” jest zwiększenia poziomu czytelnictwa poprzez zachęcenie do czytania na
świeżym powietrzu oraz przypomnienie, że książka to dobry
sposób na spędzenie wolnego czasu - powiedział Jacek Thiel.
W Tygodniu Bibliotek przez kilka dni w bibliotekach na
terenie powiatu wejherowskiego odbywały się imprezy promujące czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży.

charakter, ponieważ obchodzone były po raz pierwszy
ku czci Patronki Powiatu
Wejherowskiego.
Z tej okazji w sobotni wieczór odbył się koncert zespołu New Life’m (zdjęcia
poniżej) oraz wydana została
książka „Historia kultu i koronacji Cudownego Obrazu
Matki Bożej Wejherowskiej”
Mirosława Lademanna.

Odsłanianie ławeczki przed biblioteką.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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W trosce o zabytki

Dotacje na remonty
Siedem zabytkowych budynków w Wejherowie otrzymało od miasta dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane, o czym zdecydowali na ostatniej sesji wejherowscy radni.
Celem tych działań jest poprawa stanu technicznego i wyglądu wejherowskich zabytków.
Dotację otrzymały budynki wspólnot mieszkaniowych
przy ulicach: 12 Marca 236
(60 tys. zł) - na zdjęciu, Kalwaryjskiej 3 (prawie 72 tys.
zł), Kościuszki 20 (29,4 tys. zł)
oraz Wałowej 24A (8,7 tys. zł).
50 tys. zł otrzymał Dom
Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla
Dzieci. Na dalszą renowację wejherowskiej Kolegiaty
radni przeznaczyli 100 tys.
zł, a remont kościoła w parafii pw. Św. Leona Wielkiego i św. Stanisława Kostki
- 50 tys. zł.
W sumie w tym roku władze Wejherowa przeznaczą
na wsparcie prac konserwatorskich, restauratorskich i
robót budowlanych w zabytkowych budynkach ponad
300 tys. zł. Oczywiście beneficjenci dotacji na remonty
muszą wyłożyć również własne środki.
- Od 2007 r. miasto Wej-

herowo przekazało łącznie
ponad 3,3 mln złotych na
dofinansowanie remontów
i prac konserwatorsko-restauracyjnych w zabytkach.
Środki trafiły łącznie do kilkudziesięciu beneficjentów mówi prezydent Wejherowa,
Krzysztof Hildebrandt.
- W trosce o poprawę stanu

Sesja Rady Miasta

Decydowali
o budżecie
Zabezpieczenie środków na wybrane przez
mieszkańców zadania, które realizowane będą w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego, zwiększenie środków na budowę ulicy
Okrężnej oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Wejherowa były tematem
nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa.
Jak przypomniał prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, w II edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, spośród 27 projektów poddanych pod głosowanie,
zrealizowanych zostanie pięć projektów inwestycyjnych i
dwa nieinwestycyjne, wybrane przez mieszkańców, o łącznej wartości 1 044 379 zł.
Większość radnych podjęła też decyzję o zabezpieczeniu w
budżecie środków na przygotowanie dokumentacji projektowej infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego
i Kalwarii Wejherowskiej, czyli wieży widokowej wraz z kolejką linową (piszemy o tym szerzej na stronie 3).
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technicznego i wyglądu wejherowskich architektonicznych perełek każdego roku
przeznaczamy niemałą pulę
pieniędzy z budżetu miasta
na ten cel, wspierając wspólnoty mieszkaniowe oraz
zabytki sakralne. Będę zabiegał o to, aby te działania
były kontynuowane.

Bezpieczniej
na ulicy
Klasztornej
Z dniem 9 maja br. wprowadzono zakaz zatrzymywania się na ul. Klasztornej
w Wejherowie. Nowe oznakowanie ma przyczynić się
do poprawy bezpieczeństwa
pieszych i płynności ruchu na
tym odcinku ulicy.
Jak wyjaśnia sekretarz miasta Bogusław Suwara, kierowcy wielokrotnie skarżyli się, że
nie mogą przejechać tą ulicą, gdyż jest ona zablokowana przez parkujące na środku
samochody rodziców, którzy
odwożą i odbierają dzieci ze
szkoły. Miasto odpowiedziało na protesty kierowców, ale
przede wszystkim kierowano
sie względami bezpieczeństwa dzieci uczęszczających do
szkoły i przedszkola znajdujących się przy tej ulicy.

SYGNAŁY OD CZYTELNIKÓW

Brakuje ławek na osiedlu
Nie po raz pierwszy do
redakcji „Pulsu” zadzwonili mieszkańcy Osiedla
Kaszubskiego, prosząc o
interwencję w sprawie
ławek na ul. Pomorskiej.
Zdaniem
mieszkańców
osiedla, wśród których
jest bardzo wiele starszych osób, ławek zdecydowanie brakuje.
- Chcielibyśmy odpocząć
w drodze po zakupy, do przychodni czy podczas spaceru, ale niestety nie mamy
gdzie usiąść - skarży się jeden z mieszkańców Osiedla
Kaszubskiego. - Przy ładnej
pogodzie można na ławeczce
porozmawiać z sąsiadami.
Ponieważ
wspomniana
ulica jest drogą powiatową,
zwróciliśmy się do wicestarosty Witolda Reclafa, pytając, czy więcej ławek stanie
na ul. Pomorskiej?
- W zeszłym roku, przy oka-

Na ul.Pomorskiej, zdaniem mieszkańców brakuje ławek.

zji remontu chodnika ustawiliśmy na ul. Pomorskiej w
Wejherowie trzy ławki, w tym
dwie w rejonie przychodni informuje Witold Reclaf. Jeśli mieszkańcy zgłaszają
taką potrzebę, w miarę naszych możliwości będziemy

uzupełniać brakujące ławki
na tej ulicy, przebiegającej
przez Osiedle Kaszubskie.
Proszę tylko mieszkańców
o pismo w tej sprawie do Starostwa Powiatowego oraz o
wskazanie, gdzie ich zdaniem
mają stanąć ławki.

W Bieszkowicach będzie
przejście dla pieszych
Jeden z mieszkańców wsi
Bieszkowice w gminie Wejherowo zwrócił się do redakcji
„Pulsu” z prośbą o interwencję. Obok przystanku PKS
w
Bieszkowicach,
od
strony wsi Nowy Dwór
Wejherowski brakuje bezpiecznego, oznakowanego przejścia przez ulicę.
Z autobusów wysiadają
m.in. powracające ze szkoły
dzieci (Szkoła Podstawowa
jest w Nowym Dworze Wejherowskim) i przebiegają
przez ruchliwą drogę, na której nie ma pasów ani znaków
drogowych, informujących o
przejściu dla pieszych.
Ponieważ sprawa dotyczy
drogi wojewódzkiej nr 208,
zwróciliśmy się do Zarządu Dróg Wojewódzkich w
Gdańsku.
Otrzymaliśmy odpowiedź,
w której Tadeusz Miler, zastępca dyrektora ds. utrzymania dróg ZDW informuje:
„Uznajemy za zasadne wykonanie przejścia dla pieszych

w tej lokalizacji. W wyniku
wnikliwej analizy proponowanej lokalizacji przejścia dla
pieszych stwierdzono konieczność opracowania projektu
budowlanego wraz z wykonaniem zatok autobusowych,
ciągów pieszych oraz wycinki
drzew w zakresie wynikającym z konieczności zapewnienia wolnych od przeszkód pól
widoczności.

Informujemy, że Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Gdańsku w budżecie na 2016 rok
nie posiada środków na wykonanie opracowania oraz jego
realizację, jednakże zadanie
zostanie ujęte w planie na
2017 rok.”
Od redakcji:
Dziękujemy w imieniu
mieszkańców Bieszkowic i
trzymamy za słowo.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Od 55 lat ROZWIJAMY
CIEPŁĄ SIEĆ

nowocześnie, bezpiecznie, niezawodnie i w poszanowaniu środowiska naturalnego

W 2016 roku mija 55 lat od powstania Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, które obecnie zasila energią
cieplną Gdynię, Sopot, Rumię i Wejherowo oraz część gminy Kosakowo. OPEC jest firmą ze 100-procentowym polskim kapitałem, jedną z najnowocześniejszych w branży ciepłowniczej w kraju. Właścicielami przedsiębiorstwa są: Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi.
OPEC swoją misję realizuje dostarczając ciepło do
domów, szkół, teatrów, kin, szpitali, obiektów sportowych, sklepów, zakładów produkcyjnych i usługowych.
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania
(Zarządzanie Jakością, Zarządzanie Środowiskowe,
Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakresie wytwarzania, przesyłu, dystrybucji i obrotu
ciepłem) jest świadectwem prawdziwie europejskiego
wizerunku przedsiębiorstwa i jakości dostarczanego
przez nie ciepła.
Przedsiębiorstwo nieustannie rozwija i modernizuje swoją infrastrukturę, także przy udziale środków
zewnętrznych. Zakończony w 2013r. projekt „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).
Podstawowe cele budowy kogeneracji to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców
Wejherowa.
Ogółem od początku lat 90. w rozwój i modernizację
sieci ciepłowniczej zainwestowano ponad 460 mln zł.
Dzięki temu dziś OPEC jest firmą nowoczesną, która
może równać się z najlepszymi firmami ciepłowniczymi w Europie.
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Krzysztof Hildebrandt, Prezydent Wejherowa
Okręgowe Przedsiębiorstwo
Energetyki Cieplnej od 55 lat, a
Wejherowie od 42 lat służy mieszkańcom dbając o zabezpieczenie
jednej z podstawowych potrzeb
człowieka jaką jest ciepło. Zapewnia dostawy ciepła nie tylko w
sposób bezpieczny, ale także ekologiczny i nowoczesny. W 2013
r. w wejherowskiej kotłowni Nanice uruchomiono nowy system
grzewczy, który o 50 proc. obniżył
w Wejherowie emisję do atmosfery dwutlenku węgla, a miasto
oprócz ciepła z tego samego źródła otrzymuje także energię elektryczną. Ta inwestycja przyczyniła
się do znacznego zmniejszenia poziomu emisji zanieczyszczeń do
atmosfery oraz zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego
mieszkańców Wejherowa. OPEC
ściśle współpracuje z miastem,
m.in. współuczestniczył w rewitalizacji miasta poprzez przyłączenie
budynków ogrzewanych piecami

węglowymi do miejskiej sieci ciepłowniczej, w ramach „Programu
przebudowy systemów grzewczych budynków mieszkalnych w
Wejherowie na proekologiczne, na
lata 2008-2013”.
Z okazji Jubileuszu składam podziękowanie wszystkim pracownikom za zaangażowanie i pracę
włożoną w rozwój firmy.
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Od 55 lat ROZWIJAMY CIEPŁĄ SIEĆ
OPEC nie jest agresywnie nastawiony na zysk,
co potwierdza motto na sztandarze firmowym

„W służbie dla społeczeństwa”.

Janusz Różalski, Prezes OPEC
Potrafimy
zarządzać ciepłownictwem.
Nie sprzedaliśmy firmy
zagranicznym
korporacjom, jak zrobiły to niektóre miasta w Polsce i w
innych krajach Środkowej Europy.
W krajach europejskich dominuje własność
komunalna majątku ciepłowniczego; tak jest w
Paryżu, Wiedniu, Kopenhadze, w Skandynawii
czy w Niemczech.
tam nowoczesne i mają
Firmy ciepłownicze są najtańsze ciepło.

Dzień otwarty na terenie
wejherowskiej elektrociepłowni
12 maja br. OPEC po raz trzeci wziął udział w akcji promującej fundusze unijne i zorganizował DZIEŃ OTWARTY na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej w
Wejherowie. Zainteresowanie obiektem tradycyjnie było bardzo duże. Ciepłownię i elektrociepłownię odwiedziło ok. 140 osób: uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów, przedszkolaki, studenci Politechniki Gdańskiej, mieszkańcy Wejherowa oraz przedstawiciele mediów.
Poza
zwiedzeniem
obiektów wszyscy uczestnicy Dnia Otwartego wzięli
udział w prezentacji multimedialnej dotyczącej kogeneracji. Wszyscy otrzymali
upominki firmowe, a także mogli uczestniczyć w
atrakcyjnych konkursach.
- Bardzo dziękujemy
wszystkim odwiedzającym

ZEC Wejherowo za duże zainteresowanie działaniem naszego zakładu
i promowanie wśród najmłodszych mieszkańców
Wejherowa technologii kogeneracyjnej, w kontekście
dbałości o czyste powietrze
i środowisko naturalne podkreśla Prezes OPEC
Janusz Różalski.
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Kierunek jest właściwy
KRZYSZTOF BOBER, radny powiatowy, przewodniczący klubu radnych PiS, mieszkaniec Luzina, leśniczy, w rozmowie z Anną Kuczmarską opowiada o swojej pracy samorządowca, a także o pasji, jaką jest działalność w harcerstwie
- Jest Pan doświadczonym
samorządowcem,
obecnie radnym powiatowym. Kiedy rozpoczął Pan
pracę w samorządzie?
- W strukturach samorządu terytorialnego funkcjonuję od samego początku,
to znaczy od roku 1990. To
już dwadzieścia sześć lat.
Jako radny Rady Gminy Luzino kilku kadencji, realizowałem mandat dla dobra
mieszkańców gminy, w której mieszkam.
Do Rady Powiatu Wejherowskiego decyzją wyborców
zostałem wybrany po raz
pierwszy. Ponieważ jestem
członkiem Prawa i Sprawiedliwości od roku 2008, zdecydowałem się kandydować
z listy tego ugrupowania. Jestem przewodniczącym Klubu Radnych PiS.
- Mija półtora roku
od zawiązania koalicji
radnych Prawa i Sprawiedliwości z radnymi
Wspólnego Powiatu.
- Zawiązanie takiej koalicji w powiecie wejherowskim jest wielkim sukcesem,
zwłaszcza tutaj na Pomorzu. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że
jesteśmy w trakcie bardzo
dobrej zmiany w samorządzie powiatu wejherowskiego. Realizujemy, wspólnie
z samorządami gminnymi i
miejskimi naszego powiatu,
zadania wynikające z ustawy
o samorządzie powiatowym.
Jesteśmy zdeterminowani w
realizacji naszego programu
dla mieszkańców powiatu.
- Jakie są Pana spostrzeżenia?
- Osobiście uważam że w
Polsce mamy za dużo województw i stanowczo za dużo
powiatów. Natomiast działania podejmowane przez
radnych powiatu wejherowskiego z pewnością służą
mieszkańcom, m.in. ich bezpieczeństwu. W tych działaniach wspiera nas również
opozycja. To znaczy że kierunek obrany przez koalicję
jest właściwy.
- Czy przynależność do
partii politycznej ułatwia
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czy utrudnia funkcjonowanie w samorządzie terytorialnym?
- Przynależność do PiS definiuje moje przekonania w
odniesieniu do rodziny, miejsca zamieszkania i ojczyzny.
- Może Pan rozwinąć tę
myśl…
- Wyznaję kult polskiej
racji stanu oraz prymat służebności wobec człowieka.
Kultywowanie tradycji narodowych, historii, szacunek
wobec prawdy i prawa. Dekalogu nie można lekceważyć. Przynależność do tego
ugrupowania
politycznego
umożliwia mi realizację moich przekonań. Jeśli mogę,
chciałbym zaprosić osoby o podobnych poglądach do wstępowania w szeregi Prawa i
Sprawiedliwości. Szczególnie,
że dzisiaj mamy Rząd PiS i
Prezydenta, który bezpośrednio wywodzi się z tego ugrupowania politycznego. Wreszcie
państwo zauważyło obywateli
i ich potrzeby. Warto wspierać te działania, bo one służą
Polakom. Jesteśmy, wbrew
temu co mówi opozycja, w
trakcie dobrej zmiany, którą
będzie można podsumować
na koniec kadencji.
- Na co dzień pracuje
pan w Nadleśnictwie w
Luzinie, gdzie Pan mieszka. Czy pochodzi pan z
Luzina i czy ma pan kaszubskie korzenie?
- Urodziłem się w Gdyni.
Rodzice i dziadkowie urodzili się i mieszkali również
na Kaszubach. Mogę śmiało
powiedzieć że jestem i czuję
się Kaszubą. Należę od wielu lat do Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. W Luzinie
mieszkam od trzydziestu lat,
a w Nadleśnictwie Strzebielino pracuję jako leśniczy już
prawie trzydzieści pięć lat.
- Podczas uroczystości
patriotycznych z okazji
świąt państwowych można Pana zobaczyć z grupą
młodzieży w harcerskich
mundurach. Czy praca z
młodzieżą jest dla pana
ważna?
- Sam jestem harcerzem,
a bycie harcerzem to ciągła

Debata z udziałem ministra

Bezpieczeństwo
w szkole
Bezpieczeństwo w szkole - to temat przewodni debaty edukacyjnej, która odbyła się
9 maja w Gdańsku. W debacie, zorganizowanej przez wojewodę Dariusza Drelicha oraz
pomorską kurator oświaty Monikę Kończyk, uczestniczyła minister edukacji narodowej Anna Zalewska. W spotkaniu wzięło
udział blisko 350 osób.

Krzysztof Bober.

służba, zgodnie z harcerskim
przyrzeczeniem.
W Luzinie działa Szczep
im. Żołnierzy Niezłomnych,
do którego należą harcerze z gminy Luzino i Linia.
W sumie ponad sto harcerek i harcerzy. Naszą misją
jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym
rozwoju i kształtowaniu
charakteru przez stawianie
wyzwań.
Uczestnictwo
w
uroczystościach
religijnych,
patriotycznych czy też państwowych to zadania, które
harcerze realizują bardzo
chętnie. W środowisku jesteśmy rozpoznawalni dzięki naszemu zaangażowaniu.
- Kto może zostać harcerzem?
- W zasadzie każdy
uczeń szkoły podstawowej,
gimnazjum i starszy, który zdecyduje się na harcerską przygodę. Zapraszamy
wszystkich chętnych. Właśnie teraz jest czas, w którym przygotowujemy się
do podsumowania całorocz-

nej pracy, jesteśmy przed
prawdziwym, harcerskim,
żeglarskim obozem pod namiotami, bez telefonów
komórkowych, z bardzo bogatym programem i fabułą
średniowiecznego życia rycerskiego. Więcej szczegółów
nie mogę zdradzać.
- Jak udaje się Panu
pogodzić pracę zawodową, działalność w samorządzie i realizację swoich
zainteresowań?
- To zasługa mojej rodziny,
szczególnie mojej małżonki,
cierpliwej i wyrozumiałej.
Dzięki niej mam ten luksus, że nie musze spoglądać na zegarek. Oczywiście
od obowiązków domowych
nie uciekam. Znajduję czas
dla rodziny. Mam już dorosłe dzieci, może dlatego jest
mi łatwiej wygospodarować
czas na moją działalność.
Na brak zajęć nie mogę narzekać, ale staram się
to wszystko jakoś pogodzić.
Myślę że mi się to udaje.
- Dziękuję za rozmowę.
- Ja również bardzo dziękuję.

Uczestnikami byli m.in.
przedstawiciele kuratorium
pomorskiego, samorządowcy,
dyrektorzy szkół i placówek
oświatowych,
nauczyciele,
przedstawiciele policji i sanepidu, pedagodzy.
Była to jedna z 16 debat
wojewódzkich, poświęconych
czterem głównym tematom:
szkolnictwo specjalne, kształcenie zawodowe, finansowanie, bezpieczeństwo w szkole.
- Z zainteresowaniem
wysłuchałem
wystąpienia
ministra edukacji Anny Zalewskiej, która wprowadzając
do tematu głównego, jakim w
Gdańsku było bezpieczeństwo
w szkole, przedstawiła obecną sytuację w oświacie - mówi Wojciech Rybakowski,
członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego, który
uczestniczył w debacie. - Zaprezentowała też już podjęte
działania rządu dotyczącego
m.in. 6-latków, czy również
tzw. godzin karcianych. Pani
minister wskazała ponadto
na planowane kierunki rozwoju edukacji w Polsce.
Jak informuje W. Rybakowski, w spotkaniach
panelowych
był czas na
podzielenie się spostrzeżeniami i problemami związanymi z bezpieczeństwem

Wojciech Rybakowski.

przede wszystkim ucznia,
ale również nauczyciela.
- Warto dodać, że przez
cały czas na stronie ministerstwa edukacji można
zgłaszać wnioski indywidualnie lub na przykład z
rad pedagogicznych - mówi
Wojciech Rybakowski. - Zachęcam wszystkich, którzy
pragną włączyć się do tej debaty, aby z zaproszeia MENu skorzystali. Wszystkie
głosy będą brane pod uwagę, a wnioski i program reformy szkolnictwa w Polsce
zostanie przedstawiony 27
czerwca w Toruniu, po zakończeniu konsultacji społecznych w tej sprawie.

Więcej informacji o ogólnopolskiej debacie dotyczącej zmian
w systemie edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra Zmiana”
mozna znaleźć na stronie:
www.debataoswiatowa.men.gov.pl

Spotkanie z posłanką
Komitet Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości serdecznie zaprasza na spotkania z poseł Dorotą Arciszewską-Mielewczyk oraz
radnymi powiatowymi i miejskimi PiS, które odbędą się,
- w dniu 23 maja (poniedziałek) o godz. 18.00 w Rumi, I LO
przy ulicy Starowiejskiej oraz
- w dniu 31 maja (wtorek) w Wejherowie o godz. 18.00 w Pałacu Przebendowskich, ulica Zamkowa.
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WYDARZENIA
Jubileusze

Złote Pary
w pałacu

Małżonkowie z Wejherowa,
świętujący 50-lecie małżeństwa czyli wspaniałe Złote Gody otrzymali z rąk prezydenta
Wejherowa, Krzysztofa Hildebrandta „Medale za długoletnie
pożycie małżeńskie”, przyznane przez Prezydenta RP.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Podczas uroczystości w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków prezydent
Krzysztof Hildebrandt pogratulował
małżonkom pięknego jubileuszu i podziękował za wytrwałość we wspólnym
życiu. Obdarował jubilatów kwiatami i
prezentami od władz miasta.
W imieniu odznaczonych jubilatów
podziękował Stanisław Stanisz.
Dla dziewięciu „Złotych Par” zagrali
młodzi akordeoniści z Wejherowskiego
Centrum Kultury.

Medale za długoletnie pożycie
małżeńskie otrzymali: Jadwiga i Edmund Cyman, Genowefa i Henryk
Formella, Irena i Jan Klaman, Halina
i Tadeusz Klewiccy, Maria i Henryk
Korzeniowscy, Leokadia i Brunon
Papke, Helena i Zygfryd Preuss,
Adela i Cezary Schűtz, Edyta i Stanisław Stanisz.

Indeks w nagrodę

Dla niesłyszących dzieci

Wiktoria
zwyciężyła

Bezpłatne
konsultacje

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Wejherowie przy
ul. Sobieskiego 279 zaprasza na bezpłatne konsultacje dla rodziców i dzieci, potrzebujących wczesnego wspomagania rozwoju.

Wiktoria Pieper, uczennica I LO im. Króla
Jana III Sobieskiego w Wejherowie została
laureatką Olimpiady Wiedzy o Mediach, wygrywając jeden z 48 indeksów na kierunek
dziennikarski wybranej uczelni w Polsce.
Olimpiada Wiedzy o
Mediach to inicjatywa uniwersytetów z całego kraju.
Patronat nad nią objęli: Minister Edukacji Narodowej
oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Olimpiada ma charakter

interdyscyplinarny, jej laureaci mają prawo do indeksu na
wybranym kierunku dziennikarskim.
Wiktoria znalazła się na
30 miejscu na liście indeksów, pokonując ponad 100
uczniów, laureatów okrę-

Od lewej polonistka Beata Płotka, Wiktoria Pieper i
dyrektor I LO, Bożena Conradi.

gowych konkursów. Wśród
uczniów województwa pomorskiego Wiktoria znalazła
się na piątym miejscu.

Opiekunem Wiktorii jest
nauczycielka języka polskiego w klasie o profilu dziennikarskim, Beata Płotka.

Ośrodek oferuje porady psychologów, logopedów, neurologopedy, surdopedagogów oraz terapeutów integracji sensorycznej. Zaprasza także niesłyszących Rodziców, którzy
mają dzieci słyszące.
Konsultacje rozpoczęły się wczoraj, dzisiaj (w czwartek
19.05) będą kontynuowane w godz. 12.00-16.00, ale odbędą się także 20 maja (piątek) w godz. 10.00-15.00 oraz
1 czerwca (środa) w godz. 9.00-15.00
Organizatorzy proszą o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenia pod numerem: 58 672 23 41 lub 58 672 22 03.
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KULTURA
Wejherowski Rocznik Kulturalny 2016

Promocja w bibliotece
Uroczysta promocja „Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego 2016” odbyła się w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. Nic dziwnego, skoro to właśnie biblioteka im.
Aleksandra Majkowskiego zajęła się redakcją i wydaniem drugiego numeru „Rocznika”,
opracowanego wspólnie z trzema innymi instytucjami.
„Wejherowski
Rocznik Kulturalny 2016” jest
wspólnym sukcesem Wejherowskiego Centrum Kultury
- Filharmonii Kaszubskiej
Miejskiej, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej,
Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im.
Fryderyka Chopina oraz Biblioteki Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego.
Wydawnictwo zawiera informacje, artykuły, relacje z
licznych wydarzeń kulturalnych oraz wywiady z artystami, a także zdjęcia z imprez.
Jest doskonałym sposobem
na zatrzymanie na dłużej
ulotnych zdarzeń artystycznych. Jest też kroniką wydarzeń kulturalnych 2016 r.
Podczas promocji dyrektor
biblioteki Danuta Balcerowicz podkreśliła, że promocja „Rocznika” jest pierwszą
imprezą Tygodnia Bibliotek
Publicznych, otwierającą obchody 75-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej, które
odbędą się jesienią br.
Z okazji Tygodnia Bibliotek
Publicznych gratulacje animatorom kultury i bibliotekarzom złożyli m.in. zastępca
prezydenta Piotr Bochiński, przewodniczący Rady
Miasta Bogdan Tokłowicz,
członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel. W spotkaniu promocyjnym uczestniczyli m.in.
radni miejscy Marcin Drewa, Rafał Szlas i Bartłomiej Czyżewski, dyrektor

Nagrodzony film WCK

Przygody
Kapelusznika
Bogdan Tokłowicz.

Powiatowej Bilblioteki Publicznej Barbara Gusman.
koordynator WUTW Krystyna Laskowska, pisarze
- Jan Plata-Przechlewski,
Krzysztof Szkurłatowski,
Bogusława Zubrzycka.
Promocję Wejherowskiego
Rocznika Kulturalnego 2016
uświetnił znakomity koncert
uczniów Państwowej Szkoły
Muzycznej w Wejherowie. Wystąpili: młodzi pianiści w duecie
Agata Sulborska (uczennica
Elżbiety Lieder) i Zbigniew
Trusewicz (uczeń Urszuli Zakrzewskiej) - na zdjęciu
obok, akordeonista Igor Matyk (Ryszard Borysionek),
skrzypaczka Aleksandra Pilarska (Agata Parzych), klarnecista Wiktor Borysionek
(Anna Łyska) i pianista Bernard Ruth (Beata Felczykowska).
AK.

Danuta Balcerowicz.

Jacek Thiel.

Redaktorzy Wejherowskiego Rocznika Kulturalnego nr 2:
Iwona Block - bibliotekarz MBP, Janosz Józefczyk - pracownik promocji WCK, Beata Felczykowska - nauczyciel muzyki
w PSM I st., Dorota Muża-Szlas - dyrektor PSM I st., Zuzanna
Szwedek-Kwiecińska - starszy asystent muzealny, Henryk
Połchowski – inspektor wydziału Kultury Spraw Społecznych,
Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, redaktor naczelny wydawnictwa.

Po obejrzeniu 105 filmów nadesłanych na Przegląd, jury postanowiło jednomyślnie przyznać podopiecznym Wejherowskiego Centrum Kultury 3. nagrodę w kategorii:
„najlepszy film kilku autorów, który powstał bez opieki profesjonalistów".
Produkcja ta powstała w trakcie zajęć animacji filmowej
w Wejherowskim Centrum Kultury, a stworzyli ją: Tomasz
Strzyżewski, Jakub Zadomski, Martyna Turzeniecka,
Michał Kołosowski oraz Wiktoria Brauer. Opiekunem
artystycznym jest Alicja Araszkiewicz.

Alicja w krainie czarów

Widowisko
w Filharmonii
Rodno Mowa
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej odbyła się jubileuszowa, 45. edycja Powiatowego Konkursu Recytatorskiego
Literatury Kaszubskiej „Rodno Mowa”.

Organizatorem konkursu był Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie. W skład jury
wchodzili: przewodniczący Eugeniusz Pryczkowski, Tatiana Slowi oraz Jerzy Łysk. Konkurs uświetnił występ uczestników Studia Wokalu PZPOW w Wejherowie.
Wszyscy uczestnicy, oprócz nagród dla laureatów i wyróżnionych, otrzymali drobne upominki.
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Film animowany „Przygody Kapelusznika” został doceniony w Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Animowanych Tworzonych
przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU.

Na przełomie maja i czerwca (31.05-02.06) w
Wejherowskim Centrum Kultury zostanie wystawione niebanalne widowisko łączące wiele
dziedzin sztuki. W spektaklu „Alicja w krainie
czarów”, w reżyserii Alicji Araszkiewicz, bierze udział niemal stu wykonawców w wieku
od 6 do 70 lat.
Filmy, będące scenografią spektaklu, powstały na zajęciach animacji filmowej prowadzonych przez Alicję Araszkiewicz. Choreografię stworzyła Elżbieta Czeszejko. Wokalnie
spektakl przygotowały Ewelina Kuc ze Studia Piosenki i
Wokalu oraz Aleksandra Kotłowska, która skomponowała
własny utwór, podobnie jak Marcin Grzywacz odpowiadający również za przygotowanie Chóru Męskiego Harmonia.
Rekwizyty stworzyli Aneta Fittkau oraz Karol Formela, a
stroje uszyły Joanna Paczoska i Alekdandra Bach. Akrobacje zaprezentowali uczniowie Teatru Mira-Art.
Szczegóły na stronie: www.wck.org.pl
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POWIAT

W turystycznej gminie nie chcą elektrowni atomowej

Wystawa w Koleczkowie

Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne współpracuje z niemieckimi partnerami z
Meklemburgii - Pomorza Przedniego, głównie w dziedzinie alternatywnych źródeł energii.
W kwietniu przedstawiciele stowarzyszenia razem z przedsiębiorcami oraz mieszkańcami
gminy Choczewo, odwiedzili niemiecką wioskę bioenergetyczną Bollewick nad jeziorem
Müritz w Meklemburgii.

Z inicjatywy Stowarzyszenia Plastyków
ZKP O/w Wejherowie, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Partyzantów Kaszubskich w Koleczkowie oraz Koła Gospodyń
Wiejskich w Koleczkowie, w tej wsi odbyło
się spotkanie pt. „Z pałacu do szkoły”.

Choczewianie
w Meklemburgii
- Jesteśmy przeciwni planom budowy w naszej gminie
pierwszej komercyjnej Elektrowni Atomowej, przeciwni
technologii, która znajduje się
u schyłku swoich możliwości
i w opinii wielu specjalistów
stwarza duże zagrożenie. Kopalnie uranu i problemy ze
znalezieniem ostatecznego
składowiska odpadów, sprawiają, że technologia atomowa jest szkodliwa - mówi
Katarzyna Zacharewicz z
Choczewskiego Stowarzyszenia Turystycznego. - Podczas
wizyty w Bollewick mieszkańcy naszej gminy mogli
zobaczyć rozwiązania, które
można wdrożyć również na
naszych obszarach wiejskich.
Interesują nas długofalowe
zrównoważone
działania,
które dają możliwość gospodarczego oraz kulturalnego
rozwoju regionu.
Zdaniem K. Zacharewicz
i innych działaczy stowarzyszenia, z myślą o przyszłych
pokoleniach trzeba szukać alternatywy dla atomu.
- Nie chcemy zaśmiecać ziemi odpadami promieniotwórczymi, na utylizację których
nikt nie ma dobrego pomysłu
- dodaje pani Katarzyna.
Wioska bioenergetyczna
Bollewick jest pionierem w
transformacji energetycznej

Z pałacu
do szkoły

Obrazy wystawione w lutym br. w Pałacu Przebendowskich w Wejherowie zaprezentowane zostały w Szkole Podstawowej w Koleczkowie.
Uczestnicy spotkania, w tym m.in. prezes ZKP O/w Wejherowie - Mirosław Gaffka i Zofia Botulińska - prezes „Pro
Bono. Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich” z Luzina,
wejherowscy artyści oraz mieszkańcy Koleczkowa przy kawie i ciastku rozmawiali o malarstwie i oglądanych obrazach.
Swoje obrazy prezentowali: Teresa Uzdrowska, Alina Żywicka, Bogusława Bach, Eugenia Marmułowska, Jadwiga
Piotrowicz, Danuta Gacek oraz Tadeusz Trocki. Alina Żywicka otrzymała podziękowanie za najciekawszą pracę.

Przedstawiciele Gminy Choczewo w Meklemburgii.

obszaru wiejskiego. Dąży
do wdrażania na obszarach
wiejskich, wspólnie z partnerami, koncepcji pod nazwą
DorfKERN
(JĄDROwsi).
Założeniem inicjatywy jest
przekucie sukcesu gospodarczego transformacji energetycznej również na rzecz
socjalnego i kulturalnego
rozwoju. Bollewick, razem ze
swoim głównym magnesem
turystycznym „Die Scheune”
(stodoła), przyciąga co roku

średnio 150 000 turystów.
Uczestnicy polskiej wizyty, w tym konferencji, mogli
się dowiedzieć jak wioska zyskała na niemieckiej transformacji energetycznej, na
odejściu od atomu i węgla.
Okazało się, że zyskali na
tym indywidualni mieszkańcy oraz mali i średni
przedsiębiorcy na obszarach
wiejskich. Zdaniem uczestników konferencji, polskie
gminy mogłyby, poprzez inwestycje w OZE (Odnawialne
Źródła Energii), uzyskać niezależność od wielkich koncernów energetycznych.

Podczas wizyty w Bollewick Wspólnota interesów
DorfKERN oraz Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne podpisali Deklarację
o wzajemnym wspieraniu
zrównoważonego rozwoju wsi
oraz o rozwoju Odnawialnych
Źródeł Energii, a także o zaangażowaniu w europejskie
projekty rozwoju.
Inicjatorem wizyty było
Choczewskie Stowarzyszenie
Turystyczne, wspierane przez
Stowarzyszenie Ekologiczno-Turystyczne „Lubiatowska
Wydma” oraz komitet „NIE
dla ATOMU w Lubiatowie”.

Nadmorska gmina
Choczewskie Stowarzyszenie Turystyczne zostało założone w 2001 r. na terenie gminy Choczewo.
Jest to jedyna gmina w powiecie wejherowskim z bezpośrednim dostępem do morza (17 km linii brzegowej), a jej
niezaprzeczalne walory turystyczne, położenie oraz nieskażone środowisko stały się podstawą do powstania na bazie
gospodarstw rolnych - gospodarstw agroturystycznych.

Konkurs pierwszej pomocy

Najlepsze
Łęczyce

W Kisewie (gmina Łęczyce) odbył się VI
Międzypowiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy „Ratuj Moje Życie” dla uczniów szkół
gimnazjalnych.
W konkursie brało udział 7 trzyosobowych zespołów. ze
Strzepcza, Strzebielina, Łęczyc, Lęborka, Lini, Bolszewa i
Łeby. Konkurs był podzielony na dwa etapy: teoretyczny i
praktyczny. Oto wyniki rywalizacji gimnazjalistów:
I miejsce - Gimnazjum nr 1 w Łęczycach
II - Gimnazjum w Lini
III - Zespół Szkół i Przedszkole w Strzebielinie
Osiedlu
Głównym sponsorem wydarzenia był Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.
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SPORT
Regaty

Zaproszenie do biegania w Luzinie

Wejherowska ekipa żeglarska zwyciężyła w VII Regatach
„TrójCup” 2016. Regaty rozegrano na
Zatoce Gdańskiej.

28 maja w Luzinie odbędzie się Piąta Kaszubska Piętnasta, organizowana co roku w ostatni weekend maja. Na starcie staje ok. 300 zawodników z całej Polski oraz z zagranicy.

TrójCup Kaszubska Piętnastka

Załoga płynęła jachtem Marynarki Wojennej
„Wejherowo” w składzie:
Krzysztof Mączkowiak skiper, Bogusław Suwara,
Wojciech Kozłowski, Tomasz Kamiński, Leszek
Glaza, Krzysztof Gajewski, Andrzej Kotłowski i
Jacek Sosiński.
Zwycięski puchar Wejherowo zdobyło już cztery razy.
W regatach płynęły również
ekipy z Rumi, Redy, Gdyni, Gdańska, Jastarni i Helu. Prowadzący jacht musiał
posiadać co najmniej patent
sternika jachtowego, a załoga miała pokładzie opiekuna
z Marynarki Wojennej.
- Regaty „TrójCup” są
pomysłem na promowanie
Małego Trójmiasta Kaszubskiego przez żeglarstwo
- wyjaśnił sternik morski
Bogusław Suwara, sekretarz Wejherowa.
OGŁOSZENIE
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Kaszubska Piętnastka w
całości wiedzie terenami Luzina. Do wystartowania w biegu na dystansie 15 kilometrów
zapraszają: Gminny Klub
Sportowy w Luzinie - grupa
biegaczy długodystansowych

i maratonu „GKS Kaszubi Luzino” przy udziale: Gminy
Luzino, Gminnego Ośrodka
Sportu Rekreacji i Turystyki
i Gminnego Ośrodka Kultury
oraz Stowarzyszenia „Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-

Boks

Sukces „Gryfa”
Podczas turnieju im. Aleksego Antkiewicza w Słupsku zawodnik WKB
„Gryf” Wejherowo Karol Dybowski zdobył tytuł Mistrza Okręgu i zapewnił sobie start w Mistrzostwach Polski.
Maciej Mathea również zwycięsko zakończył starcie. Ze względu na dużą ilość zawodników w jego kategorii wagowej będzie
musiał stoczyć jeszcze kolejne walki eliminacyjne. Trzeci reprezentant WKB, Jakub
Staszewski, nieznacznie uległ zawodnikowi gospodarzy. Podczas turnieju zadebiutowała kolejna zawodniczka z Wejherowa.
Weronika Pawlak po zaciętym pojedynku
zwyciężyła, pokonując doświadczoną zawodniczkę z Gwarka Łęczna.

-Kulturalne”.
Start zaplanowano o godz.
10:00. Biuro zawodów czynne będzie w godz. 7:00-9:00.
Pomysłodawcą i koordynatorem imprezy jest Jan Rutkowski, tel. 501 023 350.

Piłka nożna

Turniej w Holandii
Ponad 50 młodych zawodników GOSRiT Luzino uczestniczyło w turnieju
piłkarskim w Holandii. GOSRiT Luzino
reprezentowały trzy drużyny.
Najlepiej wypadła I drużyna GOSRiT/el
professional Luzino 2001/02, która w swoim
turnieju wygrała m.in. z drużyną gospodarzy
oraz z drużyną Haaglandy 3:1 i z kompletem
zwycięstw wygrała turniej.
Bardzo dobrze zaprezentowali się młodsi
zawodnicy, piłkarze GOSRiT Kleba 2003/04
Luzino, którzy zajęli w turnieju 2 lokatę.
Chłopcy byli w kompleksie sportowym
Ajax Amsterdam, a nawet mieli okazję zobaczyć trening I drużyny Ajaxu, w tym naszego
rodaka, Arkadiusza Milika. Pozostały niezapomniane wrażenia i emocje.

Sztafety przełajowe

Sukcesy powiatu
Reprezentacje uczniów Gimnazjum nr 1 w Redzie
oraz Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie zajęły pierwsze miejsca w Ogólnopolskim Finale
w Sztafetowych Biegach Przełajowych Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych.
W zawodach brali udział zwycięzcy finałów wojewódzkich
oraz zaproszone ekipy zagraniczne, między innymi z Czech, Rosji, Estonii. Oprócz drużyn z Gościcina i Redy w mistrzostwach
udział wzięły dziewczęta z Gimnazjum nr 1 w Rumi, które zajęły wysokie 4 miejsce.
Reprezentacja szkoły, Gimnazjum nr 1 w Redzie: Rafał
Śmielak, Cezary Sawczuk, Piotr Miotk, Jan Świątek, Marcel
Betcher, Natan Trawicki, Wiktor Fedde, Mateusz Kustusz,
Bartosz Jantowski, Mateusz Jezierski, Filip Lasek, Dominik
Skoczylas. Do startu drużynę przygotowywali trenerzy LA: Ilona Myszk i Krzysztof Jędrzejewski.
Podopieczni Mariusza Walczaka z Samorządowej Szkoły Podstawowej w Gościcinie: Marcel Grzenkowicz, Norbert
Czerwionka, Robert Zelewski, Szymon Gajewski, Michał Roda, Patryk Pyszka, Michał Marszewski, Kajetan Szczodrowski,
Maurycy Szczodrowski.
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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

Sprzedam 3 pokojowe
mieszkanie w Wejherowie 205
000 do negocjacji.
Tel. 607 739 467
***
Sprzedam mieszkanie w Helu, centrum, 3 pokoje, 1 piętro,
całkowicie wyposażone.
Tel. 604 915 138
***
Sprzedam
nieruchomość
gruntową 5900 m2 w Szemudzie, ogrodzona, uzbrojona,
przy drodze Chwaszczyno-Wejherowo. Tel. 604 915 138
***
Sprzedam mieszkanie 39 m,
2 piętro, 2 pokoje.
Tel. 695 363 779
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie, 2 pokoje z kuchnią,
55 m2, parter, wysoki standard
wykończenia. Cena 185 000 zł.
Tel. 606 302 432
***
Sprzedam
3-pokojowe
mieszkanie (52,50m) w Wejherowie. 199 000 zł.
Tel 607 739 467

WYNAJEM,
ZAMIANA
Poszukuje

do

wynajęcia

mieszkania dwupokojowego z
osobnym wejściem, w bloku do
2 pietra. Osobie starszej pomogę w obejściu, ogrodzie.
Tel. 605 966 593
***
Poszukuje do wynajęcia małego mieszkania dla 2 osób,
może być w domku jednorodzinnym lub gospodarczym.
Osobie starszej pomożemy w
obejściu i ogrodzie.
Tel. 515 066 706
***
Zamienię mieszkanie własnościowe 42 m2 na większe.
Blisko szkoły, przedszkola, marketu, MZK, PKP, PKS.
Tel. 510 791 851

SPRZEDAM

Telewizor płaski LCD 32
Sharp z oryginalnym pilotem,
gwarancja rozruchowa, możliwy odpłatny transport, cena
490 zł. Tel. 505 588 160
***
Opony195/60 R15. Cena 90 zł
za komplet. Tel 505 588 160
***
Stolik pod telewizor – tanio.
Tel. 789 431 218
***
Rowerek orbitek eliptyczny –
tanio. Tel. 517 782 024
***
Szafę brązową 135x135, mini

stolik na komputer – tanio.
Tel. 517 782 024
***
Dywan 3,5x4 m wełna, szary
z bordo otokiem oraz wykładzinę dywanową 3,5x8 m brązowo-beżową tanio sprzedam.
Tel. 604 915 138
***
Rower damski, aluminiowy
przód, amortyzowany. Cena 120
zł. Tel. 514 068 720
***
Reuter D-LINK 524, cena 50
zł. Tel. 784 808 700
***
Gołębie ozdobne garłacze
parka 40 zł. Tel. 514 068 720
***
Drzwi zewnętrzne oszklone,
plastikowe, nowe dwuzamkowe. Cena 200 zł.
Tel. 514 068 720
***
Okno plastikowe, nieotwieralne. 2015-130 cm, nowe. 80 zł.
Tel. 514 068 720
***
Drewno opałowe cena od
130 zł, z dowozem.
Tel. 506 260 116
***
Tanio ubranka, chodzik, fotelik samochodowy, łóżeczko
składane, krzesełko oraz zabawki. Wejherowo.
Tel. 798 020 532

Piłę tarczową samorobną 2.2 kW 380W z kółkami do
transportu, 650 zł.
Tel. 695 230 080

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Fiata Uno, rocznik
1999, pierwszy właściciel, silnik
0,9, hatchback, benzyna, w pełni sprawny. Cena 1500 zł.
Tel. 783-011-107
***
Sprzedam samochód alfa romeo 147. Rok prod. 2001.
Tel. 667 578 098

PRACA

Uczennice bądź studentki do
pracy w małej gastronomii w sezonie letnim zatrudnię.
Tel. 603 78 68 22
***
Zatrudnię kobiety do obsługi magla w Pralni Wejherowo.
Tel. 58/677-27-36
***
Potrzebujesz
pracownika sumiennego, nie pijącego?
Chcesz zrobić porządek w zabudowaniach lub ogrodzie?
Zadzwoń, porozmawiamy.
Tel. 690 389 559

NAUKA

Lekcje dodatkowe. Fizyka
i chemia, w tym zadania oraz
matematyka. Nauczyciel –

emeryt. Wejherowo,
Tel. 58 677 01 50

ROŻNE

Małżeństwo pozna przyjaciół. Tel. 575 653 659
***
Poznam przyjaciół.
Tel. 575-653-659

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

OGŁOSZENIE

REKLAMY
I
OGŁOSZENIA
W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
www.pulswejherowa.pl
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SPORT I REKREACJA
Kickboxing. Mistrzostwa Polski

OGŁOSZENIE

Podwójna mistrzyni
Trener Rafał Karcz ma powody do dumy, bo jego podopieczna
Zuzanna Kalbarczyk (KTS-K GOSRiT Luzino) obroniła zdobyte podwójne mistrzostwo Polski w kickboxingu w pointfighting oraz light contact sprzed roku.
Zawodnicy i zawodniczki wywalczyli na zawodach
5 złotych medali, 3 srebrne, 4 brązowe. Oprócz Zuzi,
mistrzami Polski kadetów
starszych zostali: Paulina
Stenka (pointfighting, Luzino), Filip Stark (pointfighting, Luzino). F. Stark

wywalczył też prawo udziału w Mistrzostwach Świata
w wadze do 69 kg kadetów
starszych. Mistrzynią Polski w kategorii juniorów pointfighting została Kornelia
Szymańska w wadze do 65
kg (Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe).

OGŁOSZENIE

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

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

www.fundacja-es-opieka.pl

Wicemistrzami Polski zostali: Maja Walkusz w kat.
kadet młodszy do 37 kg,
Aleksander Kohnke w kat.
juniorów do 69 kg (oboje
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe) oraz Paulina
Stenka (Luzino).
Brązowe medale zdobyli: Oliwer Laskowski, Mikołaj Herzberg, Maciej Fragel
(wszyscy Wejherowo) oraz do
Kacper Macholl z Luzina.
Wracając do Zuzanny
Kalbarczyk, to jej szósty
tytuł mistrzowski. Kickboxerka z Kębłowa zapewniła
sobie możliwość udziału w
Mistrzostwach Świata kadetów, które odbędą się w
sierpniu w Irlandii.
Sportowcy są trenowani przez Rafała Karcza i
startują w barwach KTS-K
GOSRiT Luzino, ale są też
członkami Wejherowskiego
Stowarzyszenia Sportowego.
Wyjazd do Leszna sfinansował samorząd miasta Wejherowa.

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.
				

		
16

Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa

