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I POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Ukazuje się od 2011 roku

Kaszubi
Absolutorium
pielgrzymują dla prezydenta
Wcześniej niż zwykle wyruszyła na Jasną
Górę najdłuższa w Polsce Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę. Do Częstochowy, a
później do Krakowa na spotkanie z Ojcem
Świętym, pielgrzymują m.in. mieszkańcy
powiatu wejherowskiego.

5 lipca z Wejherowa, a 2 dni wcześniej z Helu, wyruszyła 35. Piesza Pielgrzymka Kaszubska. Trasa liczy
23 dni i około 770 km.
W związku ze Światowymi Dniami Młodzieży w Krakowie pielgrzymi dotrą na Jasną Górę 21 lipca, ale potem
wyruszą dalej - na spotkanie z Ojcem Św. Franciszkiem
w krakowskich Łagiewnikach, gdzie przybędą 25 lipca.
Z kolei w najbliższą sobotę 16 lipca rozpocznie się
Wielki Odpust w Sianowie koło Kartuz. Przez dziesięć dni wierni (m.in. z Wejherowa i okolic) będą modlić
się i oddawać cześć Matce Bożej Królowej Kaszub, w roku 50. rocznicy koronacji cudownej figury.

Zdecydowaną większością głosów prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt otrzymał absolutorium za 2015 rok. Radni podkreślali
dobrą współpracę z prezydentem, doceniając zwłaszcza realizację
Budżetu Obywatelskiego oraz budowę i modernizację ulic.
Str. 3
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Czar starych
fotografii
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
można obejrzeć niezwykłe stare fotografie
Wejherowa i okolic.
Str. 6

Wakacje pełne atrakcji

Będzie książnica

Projekt dotyczący utworzenia w Wejherowie Książnicy prof. Gerarda Labudy poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego uzyskał dotację od
samorządu województwa. Marszałek pomorski przekazał
na ten cel 1 mln 400 tys. zł.
Str. 5

Widok z otwartego codziennie tarasu na dachu WCK, koncerty plenerowe
oraz w sali Filharmonii Kaszubskiej, wystawy i wycieczki z przewodnikiem, zabawy oraz zajęcia rekreacyjne w parku, letnia biblioteka, kino pod
gwiazdami i inne atrakcje przygotowano w Wejherowie na czas wakacji.
			 									Str. 8-9
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AKTUALNOŚCI
Pilotażowy program na Pomorzu

Mapa zagrożeń bezpieczeństwa
Od 1 lipca do końca lipca, na terenie województwa pomorskiego, które zostało wytypowane jako jedno z trzech w kraju, przeprowadzony jest pilotaż wprowadzania do użytkowania: „Krajowej mapy zagrożeń bezpieczeństwa w Polsce”.
Zakres
funkcjonalny
oraz założenia dotyczące
działania tego narzędzia
informatycznego,
zostały wypracowane w trakcie
konsultacji społecznych, w
których uczestniczyły 14902
osoby. Celem konsultacji
było poznanie opinii społeczeństwa na temat potrzeby
wdrożenia mapy zagrożeń
bezpieczeństwa oraz zakresu informacji, jakie powinny
być na niej prezentowane.
Zaznaczając miejsce na

mapie, użytkownik będzie
mógł wybrać ze słownika referencyjnego kategorię zdarzenia, a rolą Policji będzie
weryfikacja otrzymanej w
ten sposób informacji. Na
mapie znajdą się informacje m.in. o przestępstwach
najbardziej uciążliwych społecznie: kradzież cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem,
rozbój, uszkodzenie rzeczy,
wymuszenie, bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu,
oszustwo na wnuczka i na

policjanta oraz przestępstwa
na tle seksualnym, przestępstwa narkotykowe związane
z posiadaniem i udzielaniem
innej osobie środków odurzających lub substancji
psychotropowych, przestępczość nieletnich, uwzględnione zostały także wybrane
kategorie przestępstw gospodarczych, informacje o
zagrożeniach w ruchu drogowym i wypadkach drogowych. Zgłaszane przez
społeczeństwo
zagrożenia

UWAGA! „Mapa” nie służy do zgłaszania potrzeby
pilnej interwencji Policji. W
tego typu przypadkach należy korzystać z numerów
alarmowych 112, 997.

STRAŻ MIEJSKA Stosujmy się
Patrole rowerowe
do przepisów
Apel dotyczy kierowców pojazdów samochodowych, którzy nie stosują się do przepisów
porządkowych związanych z parkowaniem pojazdów. Do najczęściej popełnianych wykroczeń
w Wejherowie należą bowiem: parkowanie w
miejscach zabronionych w strefie zamieszkania.

Recydywista w zaśmiecaniu
Już ponad dwadzieścia razy mieszkaniec Gdyni był karany za rozklejanie ulotek o tzw. „szybkiej gotówce”. Pomimo
tego, sprawca powrócił do Wejherowa i rozklejał ulotki w
rejonie przystanku SKM Wejherowo Nanice. Mężczyzna został zatrzymany przez Straż Miejską na gorącym uczynku i
ukarany 500 złotowym mandatem.
Od 2009 roku 34-letni mężczyzna na tym samym wykroczeniu ujęty został 21 razy. Płacił mandaty karne i grzywny
nakładane przez sąd. Miał też orzeczoną karę ograniczenia
wolności i musiał wykonywać prace społeczne na rzecz miasta. Mimo to wrócił do niezgodnego z przepisami procederu.
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Rowerem w auto

nie będą uznawane jako
zgłoszenia procesowe.
Odwiedź Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa! „Mapa” jest już
dostępna na stronie internetowej www.pomorska.policja.gov.pl.

Straż Miejska apeluje

W lipcu w Wejherowie pojawiły się pierwsze dwa patrole
rowerowe straży miejskiej. Strażnicy patrolują głównie miejsca, gdzie dotarcie rowerem może być łatwiejsze niż radiowozem lub pieszo. Widok strażników na rowerach będzie
towarzyszyć mieszkańcom Wejherowa do jesieni.
Głównym zadaniem strażników jest reagowanie na przypadki wandalizmu i negatywnych zachowań związanych z
alkoholem. Patrole podejmować będą też inne interwencje
porządkowe i związane z zakłócaniem spokoju i bezpieczeństwem mieszkańców Wejherowa.

Z POLICJI

Kierowcy zapominają, że w strefie zamieszkania można
parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Najwięcej wykroczeń w strefie zamieszkania strażnicy notują
na osiedlu Fenikowskiego, osiedlu Sobieskiego, I Brygady
Pancernej WP oraz na ulicy Kusocińskiego.
Funkcjonariusze podejmują najwięcej interwencji na tzw.
zgłoszenie. Kierowcy parkują pojazdy na całej szerokości
chodnika lub nie pozostawiają 1,5 metra dla pieszych, w
bramach wjazdowych, miejscach wyznaczonych dla inwalidów, drogach rowerowych, pasach zieleni, przystankach autobusowych czy w miejscach wyłączonych z ruchu pasami
drogowymi.

Na terenie gminy Luzino pomiędzy miejscowością
Tępcz a Strzebielinem cyklista prawdopodobnie stracił
panowanie nad rowerem, zjechał na przeciwny pas ruchu
i wjechał pod jadącego volkswagena, kierowanego przez
31-letnią kobietę.
29-letni rowerzysta został przewieziony do szpitala.
Badanie potwierdziło trzeźwość kierowców.
Zadaniem śledczych jest teraz szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia drogowego.

Narkotyki w mieszkaniu
Policjanci prewencji w trakcie interwencji w jednym z
mieszkań w Rumi zatrzymali 23-letniego mężczyznę, który miał roślinę przypominającą konopie indyjskie.
W związku z tym przeszukali dokładniej mieszkanie
i znaleźli tam marihuanę, amfetaminę oraz mefedron –
łącznie kilkadziesiąt gram. Narkotyki zostały zabezpieczone do sprawy.
Mężczyzna został zatrzymany, przesłuchany i usłyszał
zarzuty dotyczące posiadania znacznej ilości narkotyków.
Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat. Wobec mężczyzny został zastosowany policyjny dozór.

WAŻNE TELEFONY:
POGOTOWIE - 58 677 61 02 lub 58 677 61 03
KOMENDA POLICJI - Dyżurny 58 672 97 22
STRAŻ POŻARNA - Dyżurny 58 677 61 00
STRAŻ MIEJSKA - Dyżurny 58 677 70 40

KONDOLENCJE

Pani Annie Nowaczyk
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci
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AKTUALNOŚCI
Za realizację budżetu Wejherowa w 2015 roku

Absolutorium dla prezydenta miasta
Zdecydowaną większością głosów prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt otrzymał absolutorium za 2015 rok. 18 radnych głosowało
za udzieleniem absolutorium prezydentowi, natomiast troje radnych wstrzymało się od głosu. Radni podkreślali dobrą współpracę z prezydentem, doceniając zwłaszcza realizację Budżetu Obywatelskiego oraz budowę i modernizację ulic. Komisja Rewizyjna RM podkreśliła, że
realizując budżet prezydent kierował się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok ubiegły.
Przeciwko
prezydentowi
była rodzina Skowrońskich.
Radna
Teresa
Skowrońska i jej syn radny Grzegorz
Skowroński nie poparli ani
uchwały o przyjęciu sprawozdania za 2015 r. ani uchwały
o udzielaniu absolutorium prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi.

Inwestycje drogowe

Wydatki na inwestycje
drogowe w 2015 r. wyniosły
ponad 14 mln zł. Poszerzone, utwardzone w całości lub
częściowo zostały ulice m.in.:
Modra, Urocza, Złota, droga
serwisowa równoległa do ul.
Sucharskiego, Zielna, Architektów, Kołłątaja, Wschodnia,
Środkowa, Jasna, Poprzeczna,
Sięgacz do Rybackiej, Iwaszkiewicza, Torowa, droga serwisowa - węzeł działki do ul.
Zachodniej.
W 2015 roku wybudowano Węzeł Działki oraz ulice:
przy Powiatowym Urzędzie
Pracy, Lelewela, Nadrzeczną,
Spacerową, Leśną, Chmielewskiego.
Przebudowano
skrzyżowanie ul. Rogali i Karnowskiego, wyodrębnione zostały ciągi oświetleniowe w
ul. Stolarskiej, Iwaszkiewicza.
Wybudowano parking przy ul.
Weteranów, zmodernizowano
skwer między ulicami Bukową
i Sobieskiego, wyremontowano ul. Bukową. Wzdłuż rzeki
Cedron powstał ciąg pieszo-rowerowy z placem zabaw, a
koło cmentarza przy ul. Roszczynialskiego duży parking na
ok. 300 miejsc.

Planowane inwestycje

W ubiegłym roku zlecono wykonanie projektów dla
kolejnych inwestycji drogowo-komunikacyjnych, takich
jak budowa ul. Krofeya, połączenia ul. Sucharskiego z ul.
Strzelecką, budowa ulicy „Nowej Karnowskiego” od drogi
krajowej nr 6 na wysokości
Powiatowego Urzędu Pracy do
ul. Przemysłowej, przebudowa
ul. Karnowskiego z budową
trzech rond (w ul. Przemysłowej i w ul. Ofiar Piaśnicy),

Liczę na dalszą współpracę

Stanowisko radnych z klubu „Wolę Wejherowo” w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Wejherowa za rok 2015.

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa
- Podczas sesji absolutoryjnej rozliczałem się przed
Radą Miasta i mieszkańcami
z mojej pracy w roku 2015.
W naszej polskiej rzeczywistości, jak zazwyczaj, nie był
to łatwy rok. Tym bardziej
cieszę się z wielu nowych
inwestycji w Wejherowie, z
różnorodnych wydarzeń kulturalnych i sportowych, z aktywności społecznej. Moim
zdaniem rok 2015 był wyjątkowy, jeśli spojrzymy na ilość
wybudowanych czy zmoder-

przebudowa ulic Okrężnej i
Niskiej wraz oświetleniem.
Zlecono wykonanie projektu
Węzła Kwiatowa, koncepcji
na budowę parkingu w pasie
drogowo-kolejowym, a także
koncepcji przebudowy skrzyżowania ul. Chopina z ul. Nadrzeczną (rondo), budowy ulicy
Zamkowej, Gryfa Pomorskiego i Necla, przebudowy ulic
Obr. Westerplatte i Paderewskiego, wraz z oświetleniem.
Ważnym zadaniem będzie
budowa bezkolizyjnego połączenia Węzła Zryw północ-południe we wschodniej części
Wejherowa wraz z układem
drogowym na Śmiechowie
oraz koncepcją na budowę parkingu przy SKM Śmiechowo.
Zlecono projekt budowy
parkingu w rejonie Zespołu
Szkół nr 3, projekt zagospodarowania placu przy rzece
Cedron, ciągu pieszo-spacerowego przy ul. Sobieskiego - projekt kolejnego odcinka, projekt
budowy parkingu wraz z układem drogowym, projekt budowy zatok autobusowych na ul.
Nadrzecznej i Lelewela, a także wykonano pierwszy etap
dokumentacji projektowej na
budowę budynków komunalnych na Górce Bolszewskiej.

nizowanych ulic praktycznie
we wszystkich dzielnicach, na
sukces Budżetu Obywatelskiego czy współpracę w Radzie Miasta Wejherowa.
Rok temu wyraziłem nadzieję, że współpraca z różnymi ugrupowaniami w naszej
radzie, która wówczas się rozpoczynała, będzie się rozwijała.
I tak się stało! Zeszłoroczne dokonania to efekt naszej wspólnej pracy: radnych Wejherowa,
moich
współpracowników,
organizacji pozarządowych i

Budżet obywatelski

Dzięki realizacji zadań Budżetu Obywatelskiego, dzięki
tej społecznej inicjatywie, powstało boisko sportowe oraz
plac zabaw i rekreacji na os.
Sucharskiego w Wejherowie,
koncepcja pełnowymiarowego
boiska z projektem przy „Wazie”, a także droga osiedlową
na Os. Staszica.
Zbudowano wiatę piknikową z paleniskiem przy ul.
Konopnickiej i parking na
Osiedlu Fenikowskiego, a na
terenie Rodzinnych Ogródków
Działkowych im. F. Ceynowy
przy ul. Nadrzecznej zorganizowano także Zieloną Szkołę.

Mieszkania

Istotne znaczenie dla polityki mieszkaniowej w naszym
mieście ma racjonalna gospodarka mieszkaniowa. Dochód
ze sprzedaży komunalnych
lokali mieszkalnych wraz z
udziałem w gruncie oraz wpływy z wpłat ze sprzedaży lokali
mieszkalnych wyniosły ponad
1,1 mln zł. Na dotacje celowe
w związku z pracami remontowymi i konserwatorskimi przy
obiektach zabytkowych wydano ok. 700 tys. zł.
Wejherowski Zarząd Nieruchomości
Komunalnych

stowarzyszeń na rzecz mieszkańców miasta. Bardzo za to
dziękuję i mam nadzieję, że
za rok klimat współpracy będzie jeszcze lepszy.

w 2015 r. wykonywał zadania poprawiające stan lokali
mieszkalnych, m.in. wymieniając instalacje sanitarne,
elektryczne oraz centralnego
ogrzewania, a także stolarkę
okienną za łączną kwotę ponad 1,2 mln zł. Na zadania
związane ze zmianą systemu
ogrzewania w sześciu budynkach komunalnych wydano
ponad 700 tys. zł.

Oświata,
turystyka, kultura

Wydatki na oświatę w 2015
roku wyniosły 55.1 mln, co stanowi 31 procent wydatków budżetowych. Subwencja ogólna
wystarczyła na pokrycie 64
proc. wydatków oświatowych.
Na inwestycje i remonty w
placówkach oświatowych w
2015 r. wydano ponad 2,3 mln
zł, m.in. na przebudowę pawilonu dydaktycznego Przedszkola Samorządowego nr 2,
budowę boiska sportowego
przy Zespole Szkół nr 1 i sali
treningowej z zapleczem sanitarno-szatniowym przy Szkole
Podstawowej nr 9.
W 2015 r. przyznano dotacje w wysokości ponad 500
tys. zł dla 58 organizacji pozarządowych, które działają na
rzecz miasta i mieszkańców.

Panie Prezydencie! Wysoka Rado !
Szanowni Mieszkańcy!
Rok 2015 był pierwszym, pełnym rokiem kadencji 20142018. Trudno nie zgodzić się z opinią, że w był to rok wyjątkowy, zarówno jeśli chodzi o inwestycje, jak i współpracę w
radzie miasta.
W roku 2015 w Wejherowie wiele się wydarzyło w sferze
inwestycyjnej, ale również w zakresie przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych. Jednak przede wszystkim rok 2015 r. stał pod znakiem budowy i remontów dróg
we wszystkich dzielnicach Wejherowa, co chcemy wyraźnie
zaakcentować. Odnotowujemy z satysfakcją wykonanie 27
tytułów inwestycyjnych i remontowych na wejherowskich
ulicach. Rok 2015 to także spojrzenie w przyszłość poprzez
prace projektowe i przygotowania do pozyskania nowych
środków unijnych - wskazać należy na 16 przygotowanych
projektów technicznych w zakresie budowy dróg, w tym tak
ważnych połączeń północnej i południowej części miasta.
Z uznaniem chcemy podkreślić skuteczne podjęcie
przez Prezydenta inicjatywy wdrożenia budżetu obywatelskiego, którego pierwsza edycja w 2015 roku zakończyła się
dużym sukcesem i realizacją zadań wybranych bezpośrednio przez wejherowian.
Powyższe dokonania są wypełnieniem programu wyborczego Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo", co przyjmujemy z satysfakcją, tym bardziej, że udało się to osiągnąć
przy szerokiej współpracy różnych ugrupowań w Radzie
Miasta Wejherowa. Radni klubu „Wolę Wejherowo” konsekwentnie przez lata popierali działania prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i działali razem z nim na rzecz rozwoju
miasta. Cieszymy się z efektów współpracy w prezydentem,
które widać w Wejherowie. Wyrażamy również zadowolenie
z faktu, że Prezydent doprowadził do szerokiej współpracy i
zgody w Radzie Miasta Wejherowa. (...) Radni z klubu „Wolę
Wejherowo” będą głosować za udzieleniem absolutorium
za rok 2015 dla prezydenta Krzysztofa Hildebrandta.
Nieodłączną funkcją zrównoważonego rozwoju miasta
jest realizacja zadań z zakresu promocji i turystyki. Wejherowo posiada coraz silniejszą
markę turystyczną i kulturalną rozpoznawalną wśród
mieszkańców Pomorza i różnych regionów kraju. Coraz
więcej gości odwiedza miasto,
nie tylko w sezonie turystycznym. Duże zainteresowanie i
wzrost liczby turystów spowodowało otwarcie w 2015 roku

Wejherowskiego Szlaku Kaszubskich Nut.
O tym, jak niezbędne są
wydatki na kulturę w mieście
świadczy ogromna liczba osób,
korzystających z bogatej oferty Wejherowskiego Centrum
Kultury, a także Miejskiej Biblioteki Publicznej, realizującej w 2015 r. ciekawe projekty
promujące czytelnictwo.
(na podstawie informacji
ze strony internetowej
Urzędu Miasta)
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AKTUALNOŚCI
Lokalny Program Rewitalizacji

Dotrzymane obietnice

Warsztaty zakończone Kolejna ulica w Śmiechowie
W ramach przygotowania Lokalnego Programu Rewitalizacji
Miasta Wejherowa do roku 2022 odbywały się otwarte warsztaty
dla zainteresowanych mieszkańców, prowadzone pod kierunkiem
prof. dr hab. inż. Piotra Lorensa z Politechniki Gdańskiej. Cykl
ośmiu spotkań, które odbywały się w lutym, czerwcu i lipcu b.r. w
Filharmonii Kaszubskiej dobiegł końca.
Podczas warsztatów przeprowadzono dodatkowo dwa
spacery studyjne po obszarze
przewidzianym do rewitalizacji oraz czerwcowy piknik w
Parku Miejskim. Wszystkie
powyższe działania były elementem szerokich konsultacji
społecznych z mieszkańcami
Wejherowa na temat programu rewitalizacji.
Podczas ostatnich warsztatów 5 lipca dokonano podsumowania konsultacji. Podczas
warsztatów uczestnicy wskazali następujące projekty zintegrowane:
„Wejherowskie
Ulice”, Centrum Integracyjne „Wodne Ogrody” i „Zielone Podwórka”. W dyskusji
plenarnej mieszkańcy zaproponowali, aby podmiotem koordynującym całość prac nad
rewitalizacją był Urząd Miejski w Wejherowie, zaś monitorowanie i ocenę postępów w
realizacji programu prowadziła komisja Rady Miasta
z udziałem przedstawicieli
mieszkańców.
Zdaniem prof. Piotra Lorensa osiągnięto zamierzony
cel, ponieważ praca na warsztatach przebiegała bardzo
dobrze przy dużym zaangażowaniu uczestników. W zajęciach część osób zmieniała
się, ale trzonem warsztatów
była stała grupa. Finalnie
w warsztatach wzięło udział
kilkadziesiąt osób. Były to
warsztaty otwarte dla wejherowian i każdy kto chciał mógł
w nich uczestniczyć.
Urząd Miejski i lokalne
media wielokrotnie i szeroko
informowały o celu, tematyce,
terminach i miejscu spotkań
oraz na bieżąco relacjonowały ich przebieg oraz postępy
prac. Ponadto w ramach konsultacji społecznych wszyscy mieszkańcy, którzy nie
uczestniczyli w warsztatach,
mogli wypełnić specjalne ankiety dotyczące rewitalizacji.
- Na podstawie wniosków
z warsztatów i ankiet zostanie sporządzony projekt
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Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wejherowa do
roku 2022 . W połowie sierpnia kompletna dokumentacja
powinna trafić do prezydenta Wejherowa i poddana dalszej publicznej konsultacji.
Po uwzględnieniu tych wniosków projekt programu rewitalizacji pod koniec września
bieżącego roku trafi do procedowania w Radzie Miasta mówi prof. Piotr Lorens.
- Nowe uwarunkowania
prawne i perspektywa możli-

wości finansowania projektów
ze środków Unii Europejskiej, to szansa na realizację
kolejnych przedsięwzięć w
zakresie rewitalizacji zdegradowanych obszarów na terenie Wejherowa - podkreśla
zastępca prezydenta miasta
Beata Rutkiewicz. - Dziękujemy mieszkańcom Wejherowa za aktywny udział w
cyklu warsztatów oraz w konsultacjach społecznych związanych z przygotowaniami do
dalszej rewitalizacji miasta.

została zmodernizowana

Na ulicy Brzozowej w Wejherowie Śmiechowie wykonano nową
nawierzchnię z kostki betonowej oraz łącznik od ul. Brzozowej do
ul. Sikorskiego. Inwestycja kosztowała miasto 486 tys. złotych.
Jak informuje Beata
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa, w ramach inwestycji wykonano
nawierzchnię chodników i
jezdni z kostki betonowej o
długości 307 metrów.
Przebudowano i wybudowano 18 studni kanalizacji deszczowej, wykonano
wpusty kanalizacji deszczowej oraz wymieniono 7
betonowych słupów oświetleniowych na słupy stalowe

i zagospodarowano zieleń.
Prace wykonywała firma
GMM.
- Kolejna ulica w tej części Śmiechowa zyskała nową
nawierzchnię - mówi prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt. - Zgodnie z
zapowiedziami wybudowaliśmy parking przy cmentarzu, ul. Leśną, wspólnie z
powiatem ulicę Odrębną, a
teraz oddajemy do użytku ul.
Brzozową. W kolejnych la-

tach będziemy budować następne ulice we wszystkich
dzielnicach Wejherowa.
Zadowolenie z wykonania ulicy wyraził radny Maciej Łukowicz, zaś radny
Marek Budnik podkreślił,
że dzięki budowie kanalizacji deszczowej ulica nie
będzie już zalewana, a przebudowa poprawiła nie tylko
estetykę, ale także komfort
jazdy na tym odcinku.

Wejherowianinie mieli okazję wyrazić swoje opinie i sugestie podczas pikniku, zorganizowanego 29 czerwca w
parku w ramach konsultacji społecznych. Rozmowy, połączone z rekreacją były okazją do integracji mieszkańców miasta.
Fot. z archiwum Urzędu Miejskiego

Wejherowianie mieli
okazję wyrazić swoje
opinie i przedstawić
propozycje podczas pikniku zorganizowanego
w czerwcu w parku w
ramach konsultacji społecznych. Rozmowy połączone z rekreacją były
też okazją do integracji
mieszkańców Wejherowa.
Fot. Archiwum UM

Za parkownie

Mobilne opłaty
Kierowcy, parkujący auta w Wejherowie
będą mogli płacić za parkowanie przy użyciu darmowej aplikacji mobilnej. Umożliwi
to płacenie za realny czas parkowania oraz
zdalne przedłużanie postoju.
Aplikacja SkyCash pozwoli na dokonywanie płatności za
parkowanie przy użyciu telefonów komórkowych. Kierowcy
będą mogli płacić za postój także przy użyciu wiadomości
SMS oraz szybkich kodów.
O wprowadzeniu w miescie systemu mobilnych opłat
zdecydowali wejherowscy radni. Nowy system ruszy prawdopodonie w połowie sierpnia, ale nadal będzie można zapłacić za parkowanie w tradycjny sposób w parkomacie za
pomocą monet.

Dotacja
na zabytek
Klasztor OO. Franciszkanów w Wejherowie
otrzymał kolejną dotację
z budżetu miasta.
Radni Wejherowa zdecydowali o przekazaniu 250 tys. zł
na prace wykończeniowe pomieszczeń, które będą służyć
jako Dom Pielgrzyma.
Miasto od 2007 r. wspiera prace konserwatorskie, restauratorskie i budowlane
w zabytkowych budynkach
mieszkalnych i użyteczności publicznej. Łącznie przekazano na
ten cel ok. 3,5 mln zł.
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AKTUALNOŚCI
Pieniądze od marszałka na Książnicę prof. G. Labudy

Do Warszawy i do Ustki

Miejsce dla unikatowego „Słoneczny”
kursuje latem
zbioru książek profesora
Projekt pn. „Utworzenie Książnicy prof. Gerarda Labudy jako unikatowego zbioru
dziedzictwa kulturowego Pomorza poprzez adaptację budynków Zespołu Pałacowo-Ogrodowo-Parkowego przy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie na potrzeby obsługi ruchu turystycznego regionu” uzyskał dotację od samorządu województwa. Marszałek pomorski przekazał na ten cel 1 mln 400 tys. zł.
Stosowną umowę, podczas pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady
wejherowskiego
muzeum,
podpisali: marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, starosta
wejherowski Gabriela Lisius oraz członek Zarządu
Powiatu, Jacek Thiel.
W ramach projektu zostanie stworzona kompleksowa
oferta kulturalna z unikatowym zbiorem prof. Gerarda
Labudy przy wykorzystaniu
nowoczesnych interaktywnych technologii audiowizualnych. Nowa książnica
przyczyni się do zapoznania
z dorobkiem profesora i historią regionu Kaszub oraz
do wzrostu atrakcyjności turystycznej Pomorza, dzięki

wykorzystaniu zaadaptowanych budynków znajdujących się na terenie wpisanym
do rejestru zabytków.
Całkowita wartość projektu wyniesie ponad 3,8
mln zł.
W
ramach
konkursu
ogłoszonego z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na
lata 2014-2020 Działania 8.3
- Materialne i niematerialne
dziedzictwo kulturowe, złożonych zostało 58 wniosków.
Po rozpatrzeniu przez Zarząd
Województwa Pomorskiego
do dofinansowania zostało
wybranych 17 projektów, w
tym zgłoszony przez Powiat
Wejherowski, których całkowita wartość dotacji wyniosła
ponad 94 miliony.

„Słoneczny” składa się z nowoczesnych wagonów piętrowych i lokomotywy Traxx, wyprodukowanych przez firmę
Bombardier. Podróż „Słonecznym” jest szybka i komfortowa,
m.in. z powodu klimatycowanych wagonów, dostosowanych
do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażonych w przewijaki dla niemowląt oraz stojaki na rowery.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:
www.sloneczny.mazowieckie.com.pl

Autobusami PKS nad morze

Do Dębek, do
Karwi, na Hel

Na czas letnich wakacji uruchomiono więcej połączeń autobusami PKS nad morze.

Nowa Rada Muzeum
Profesor Gerard Labuda

Podczas spotkania Przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Ryszard Czarnecki wręczył także akty nominacyjne nowym członkom Rady Muzeum.
Na czteroletnią kadencję powołani zostali: Gabriela
Lisius, Jacek Thiel, Mieczysław Struk, Witosława Frankowska, Dorota Muża-Szlas, Grzegorz Gaszta, Bogdan
Tokłowicz, Tomasz Rembalski, Danuta Pioch (na zdjęciu),
Andrzej Romanow oraz prof. Edmund Wittbrodt, który
wybrany został przewodniczącym rady. Wiceprzewodniczącym został Jacek Thiel.

Wraz z rozpoczeciem wakacji (25 czerwca)
br. Spółka „Koleje Mazowieckie – KM” uruchomiła wakacyjne połączenie Warszawy
z Trójmiastem i Ustką. Pociąg „Słoneczny”
kursuje latem przez Wejherowo.

Gerard Labuda (1916-2010) - polski historyk i mediewista. Urodził się w Nowej Hucie koło Kartuz, zmarł w Poznaniu. Syn Stanisława Labudy i Anastazji z domu Baranowskiej. Od 1950 roku profesor
Uniwersytetu Poznańskiego, jego rektor w latach 1962-1965; od
1951 roku członek korespondent Polskiej Akademii Umiejętności
(PAU) i jej prezes w latach 1989-1994; od 1964 roku członek korespondent Polskiej Akademii Nauki (PAN), od 1969 członek rzeczywisty, a w latach 1984-1989 jej wiceprezes. W latach 1958-1961
dyrektor Instytutu Zachodniego.
Efektem jego działalności jest liczba blisko 2000 opublikowanych prac: ponad 30 książek, kilkaset rozpraw i artykułów, a także
wiele drobniejszych prac i recenzji. Dla Kaszubów najcenniejszym
dziełem Profesora jest napisana w 2006 roku Historia Kaszubów.
T. 1, Czasy średniowieczne.
Odznaczony został Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polonia Restituta (1996) i największym polskim odznaczeniem Orderem
Orła Białego (w 2012 roku, pośmiertnie). Otrzymał Nagrodę Fundacji im. Alfreda Jurzykowskiego (USA, 1983), Nagrodę J. G. Herdera
(Austria, 1991) oraz nagrody państwowe (1949, 1951, 1971).
Jego ostatnią wolą było, by pochować go na Kaszubach. Jego
grób znajduje się w Luzinie, gdzie uczęszczał do szkoły.

Dodatkowe połączenia uruchomiono na trasie z Wejherowa do
Dębek i Białogóry, a także z Gdyni i Wejherowa do Władysławowa,
Jastrzębiej Góry i Karwi. Przez cały lipiec i sierpień na Hel dojedziemy autobusem linii oznaczonej numerem 666.
Przewoźnik zachęca, aby na czas wypoczynku nad morzem samochód zostawić w garażu lub na parkingu i korzystać z komunikacji w pasie nadmorskim. Na odcinku od Karwi do Władysławowa
charakterystyczne biało-zielone autobusy kursują przez 7 dni w tygodniu z częstotliwością nawet co 10 minut. Wzorem lat ubiegłych
uruchomiono połączenia z Gdańskiem i Sopotem oraz linie z Władysławowa do Łeby. Szczegółowe rozkłady jazdy są dostępne w internecie, na tabliczkach na przystankach oraz u kierowców.
OGŁOSZENIE

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21.08.1997
r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z
2015 r. poz. 1774 ze zm.)
Starosta Wejherowski
		
informuje:
że na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, w dniu 08.07.2016
r. wywieszono na okres 21 dni wykaz nr V/2016,
dotyczący nieruchomości stanowiącej własność
Skarbu Państwa,
przeznaczonej do dzierżawy w drodze bezprzetargowej, oznaczonej jako działka 100, położona w
Bożympolu Wielkim, Gmina Łęczyce.
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WYDARZENIA
Sukces Anny Rocławskiej-Musiałczyk

Kompozycje
i improwizacje

Utalentowana wejherowianka, Anna Rocławska-Musiałczyk, odnosząca dotąd sukcesy razem z koleżankami i kolegami z zespołu
Art’n’Voices, zajęła trzecie miejsce w prestiżowym konkursie młodych kompozytorów podczas Festiwalu Transatlantyk w Łodzi.
W ramach tego festiwalu odbywał się ICC
Instant Competition Contest dla młodych
kompozytorów-improwizatorów.
Konkurs
był dwuetapowy do I etapu zakwalifikowano 21 osób na podstawie zgłoszeń, natomiast
w II etapie wystąpiło 11 muzyków.
Z tej grupy wyłoniono 5 finalistów, wśród
których znalazła się młoda kompozytorka z
Wejherowa.
Ostatecznie jury pod przewodnictwem wybitnego kompozytora, Jana
A.P. Kaczmarka przyznało Annie Rocławskiej-Musiałczyk III miejsce.
- To dla mnie olbrzymi sukces, zwłaszcza,
że nie spodziewałam się w ogóle zakwalifikowania do tego konkursu oraz do finału –
mówi nagrodzona wejherowianka.
W Teatrze Wielkim w Łodzi nie tylko wręczono nagrody laureatom, ale zaproszono ich
do wspólnego wykonania z Janem A.P. Kaczmarkiem „sztafety kompozytorskiej”.

Niełatwe komponowanie „na gorąco”

Formuła konkursu polegała na tym, że każdy z uczestnik oglądał film animowany bez muzyki, aby po chwili (bez możliwości wcześniejszego przećwiczenia) improwizować muzykę
do tego filmu. W każdym etapie film był coraz dłuższy i trudniejszy.
Stres był tym większy, że trzeba było improwizować od razu, na oczach publiczności i
międzynarodowego jury pod przewodnictwem Jana A. P. Kaczmarka.
OGŁOSZENIE

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w 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.
Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00
do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108,
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl
Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich
działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4,
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie pomorskim.

Tematów do rozmowy nie brakowało

Spotkanie wejherowian
z posłem J. Śniadkiem
Trzeba przyznać, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości są ciągle
obecni w terenie. Po spotkaniach z mieszkańcami Wejherowa w
kwietniu i w maju posłów Horały i Arciszewskiej, nadszedł czas na
rozmowę mieszkańców z posłem Januszem Śniadkiem.
Miała ona miejsce w Pałacu Przebendowskich i
Keyserlingków w ostatni poniedziałek czerwca. Przekrój
spraw poruszanych w dyskusji był rozległy, od przemysłu
stoczniowego oraz problemów właścicieli działek w
Karwieńskich Błotach do
kosztów energii.
- Ważny dla mnie jest
ciągły kontakt z wyborcami. - mówi poseł Śniadek. Jak było to dzisiaj widoczne,
przychodzą oni na spotkanie z posłem, nie tylko po to,
aby załatwić jakieś konkretne sprawy, ale chcą być po
prostu wysłuchani. Czasem
oczekują od posła, aby o kon-

Poseł Janusz Śniadek w wejherowskim pałacu.

kretnej sprawie powiedział
głośno z trybuny sejmowej.
Organizatorem spotkania był Komitet Terenowy

PiS Wejherowo, a prowadził
je pełnomocnik wejherowskich struktur PiS Wojciech Rybakowski.

Zebrano ponad 13 litrów krwi

Akcja w Bolszewie
Klub Honorowych Dawców Krwi PCK Wejherowo oraz Społeczni
Instruktorzy Młodzieżowi PCK W Wejherowie zorganizowali akcję
krwiodawstwa w Bolszewie. Zgłosiło się 38 osób. Krew oddało 29
osób. Zebrano 13 050 ml krwi.
Podczas akji w Bolszewie
odbyła się zbiórka pieniędzy
dla Jagody Szuleckiej.
Dla wszystkich osób, które oddały krew był dodatkowy prezent - kropelka,
ufundowana przez Marzenę
i Mirosława Gaffka.
Akcja przebiegła sprawnie
i z sukcesem dzięki współpracy z OSP Bolszewo, księdzem
proboszczem, pracownikami
GOK i UG Wejherowo. Podziękować także należy ekipie Regionalnego Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańskuza przemiłą i profesjonalną obsługę.
W ramach współpracy z
sąsiednią jednostką Klub
Honorowych Dawców Krwi
PCK w Wejherowie - HDK

PCK Wejherowo, prowadził
pokazy pierwszej pomocy
przy krwiobusie w Bolszewie.
Punkt tradycyjnie był najpopularniejszy wśród dzieci.
Następna akcja krwio-

dawstwa na terenie gminy Wejherowo odbędzie się
także podczas wakacji, dokładnie 21 sierpnia podczas
tradycyjnych dożynek w Gościcinie.

Czytaj nas również w internecie: www.pulswejherowa.pl
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KULTURA I REKREACJA
Iza Lach i Sławek Jaskułke w Filharmonii

Wyjątkowe koncerty
Dwójkę artystów, którzy w najbliższych dniach zagrają i zaśpiewają w Wejherowie łączy fakt, że są niezwykle utalentowani, młodzi, ambitni i zaprezentują ciekawe koncerty. Wystapią jednak
osobno - jutro (w piątek) oraz w najbliższy wtorek.
Iza Lach to młoda, piękna, utalentowana piosenkarka popowa, grająca ambitną
muzykę 19 lipca o godz.
19.00 wystąpi w WCK.
Jej pierwszy, bardzo dobry
album szybko został doceniony, m.in. był nominowany do Superjedynek. Kolejne
nominacje przyszły wraz z
ukazaniem się kolejnej płyty „Krzyk” w 2011 roku. Rok
później Iza Lach nagrała
utwór z amerykańskim raperem Snoop Doggiem!
Dzięki współpracy ze Snoop Doggiem wokalistka nagrała album „Off The Wire”,
pojawiła się na płycie Snoop
Liona „Reincarnated”, a także nagrała piosenkę „Brand
New Start” wykorzystywaną
w czołówce jednego z amerykańskich seriali.
W zeszłym Iza Lach nagrała nową płytę „Painkiller” z
własnymi tekstami i muzyką.
Jutro, 15 lipca Filharmonię odwiedzi polski pianista
jazzowy, improwizator, kompozytor muzyki fortepianowej, orkiestrowej, teatralnej i
filmowej - Sławek Jaskułke.
Towarzyszyć mu będą Piotr
Kułakowski (kontrabas) i

We dwoje na jeden bilet

W ramach wakacyjnej promocji, dotyczącej dwóch koncertów odbywających się w najbliższym czasie w Filharmonii Kaszubskiej, kupując w kasach jeden bilet na koncert
JASKUŁKE TRIO (14.07) lub IZY LACH (19,07), drugi na to
samo wydarzenie otrzymuje się gratis!
Tomasz Sowiński (perkusja). Sławek Jaskułke jeszcze
do niedawna tworzył solo, nagrywając dwie płyty: melodyjny „Moment” oraz „Sea”.
Po solowych sukcesach Jaskułke powrócił do tria. Gra
z Maxem Muchą na kontrabasie i Krzysztofem Dziedzicem na perkusji zaowocowała
nagraniem płyty „ON”. Na
najnowszym krążku Sławka Jaskułke można znaleźć
dynamiczne i ostre rockowe
brzmienia, a także subtelne
nastroje liryczne nawiązujące

do jazzowych ballad.
Sławek Jaskułke ma za sobą występy na największych
scenach muzycznych i festiwalach jazzowych, m.in.: Berlin Jazz Fest, Symphony Hall
w Chicago, Carnegie Hall w
Nowym Jorku, International
Performing Arts Center w
Moskwie, w Ogrodach Luksemburskich w Paryżu.
Jest twórcą projektu „Chopin na pięć fortepianów” prezentowanego premierowo na
Światowej Wystawie EXPO
2010 w Shanghaju.

Letnie warsztaty taneczne

Na scenie Filharmonii Kaszubskiej w ostatnią niedzielę zaprezentowali się młodzi tancerze, którzy przez trzy dni doskonalili swoje umiejętności w zakresie tańca współczesnego
w ramach letnich warsztatów w WCK. Warsztaty prowadzili światowej klasy tancerze: Katarzyna Ustowska i Łukasz Przytarski. Młodzież wzięła udział w zajęciach tańca kreatywnego oraz tańca współczesnego z elementami improwizacji.
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W wejherowskim parku
latem można nie tylko
spacerować, odpoczywać na ławce lub na
trawie, ale też popływać
po parkowych stawach.
Więcej zdjęć z wtorkowego popołudnia w
parku na: facebook.
com/PulsWejherowa

Relaks w Parku Miejskim

Spacery, muzyka i joga
Kiedy tylko pozwala pogoda, w Parku Miejskim im. A. Majkowskiego w
Wejherowie można spotkać wielu spacerowiczów. Do odwiedzenia tego miejsca zachęca piękna zieleń, efektowne
fontanny, plac zabaw, ale atrakcji wciąż
przybywa. W wakacyjne niedziele w
parku można m.in. ćwiczyć jogę.

Darmowe zajęcia jogi w Parku Miejskim odbywają się w okresie wakacyjnym w każdą niedzielę
o godz. 9.30. Jest to pierwsze tego typu wydarzenie w naszym mieście, tym bardziej cieszy fakt, że
spotkało się z dużym zainteresowaniem.
Otwarte zajęcia jogi w parku są doskonałą okazją dla osób, które chcą spróbować takiego rodzaju aktywności po raz pierwszy w życiu. Poziom
zajęć dostosowany jest dla osób początkujących.
Na spotkania przychodzą także osoby zaawansowane, które przyciąga otwarty charakter zajęć i
przepiękna aura parku. Praktyka jogi w niedzielny
poranek gwarantuje dobry nastrój i kondycję na
cały dzień. Zajęcia prowadzone są przez certyfikowaną nauczycielkę jogi, Magdę Ziemińską ze
szkoły jogi „12 asan".
W lipcu i sierpniu zajęcia z jogi prowadzone
przez Sangmo Borysiewicz - instruktorkę Wejherowskiego Centrum Kultury, odbywają się również
na tarasie Filharmonii: we wtorki o godz. 18.
Połączenie jogi, medytacji i terapii tańcem i
słońcem, na które można liczyć podczas zajęć,
pozwolą m.in. zregenerować siły, odkryć nowe
obszary siebie, uwolnić od stresu i napięć, a także poprawić koncentrację, zdrowie, gibkość ciała i
siłę mięśni. WCK zaprasza.
W niedzielne popołudnia, zawsze o godz. 17.00
na parkowej scenie można posłuchać muzyki, a
w czwartkowe wieczory (godz. 21.30) w amfiteatrze obejrzeć filmy.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Pracowite wakacje w powiatowych szkołach

Mieszkańcy powiatu
we Wdzydzach Kiszewskich

Prawie 3 mln zł na remonty XVIII Zjazd

W powiatowych szkołach ruszyły letnie remonty. Wraz z ostatnim dzwonkiem prace
rozpoczęły się m.in. w zespołach szkół ponadgimnazjalnych nr 1, 2, 3 i 4 w Wejherowie.
W tym roku na zadania remontowe samorząd powiatowy wyda prawie 3 miliony złotych.
Tegoroczne wakacje to
okres intensywnych prac
remontowych oraz nowych
inwestycji w placówkach
oświatowo-wychowawczych
prowadzonych przez powiat
wejherowski. Na ten cel powiat wyda 2 819 874 zł.
Najwięcej, bo aż 1 356
386 zł zostało przeznaczone
na remont w Powiatowym
Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.
Wśród prac zaplanowano
m.in. remont budynku internatu, przebudowę budynku Szkoły Podstawowej
nr 7, wykonanie instalacji
oddymiającej oraz drzwi
przeciwpożarowych zgodnie
z zaleceniem ppoż., wykonanie parkingu i ogrodzenia z
rozbiórką budynku garażowego czy montaż platformy
schodowej.
- Tradycyjnie okres wakacji wykorzystywany jest
na prace modernizacyjne i
remontowe w naszych placówkach oświatowo-wychowawczych - powiedziała
starosta wejherowski Gabriela Lisius. - W tym roku największy zakres prac
zostanie przeprowadzony w
Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie za prawie 1,4 mln zł.
Kolejnym z poważniejszych przedsięwzięć jest
realizacja Programu Termomodernizacji budynku
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Wejherowie. Zakres robót
to m.in. docieplenie ścian
piwnic od zewnątrz, docieplenie ścian piwnic od wewnątrz, renowacja stolarki
okiennej i drzwiowej oraz
wymiana stolarki okiennej.
Łączny koszt tych prac to
683 600 zł.
Powodów do narzekania
nie będą mieli także uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie,
gdzie na prace remontowe
przeznaczono 451 062 zł. Za
te pieniądze wymieniona
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zostanie nawierzchnia hali
sportowej na nawierzchnię
sportową, przeprowadzony
zostanie kompleksowy remont łącznika i pomieszczeń socjalnych, adaptacja
pomieszczeń piwnicznych
wraz z remontem holu
przylegającego oraz remont
szatni z montażem szafek
uczniowskich.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr
1 w Wejherowie pieniądze przeznaczone zostały
na remont i konserwację
pokrycia dachu nad salą
gimnastyczną i łącznikiem,
wymianę stolarki okiennej
w salach lekcyjnych oraz
remont hydrantów. Łączny
koszt to 99 987 zł.
Od początku wakacji prace trwają także w Zespole
Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi. Kwota
81 759 zł została przeznaczona na remont i montaż szafek uczniowskich, wykonanie
instalacji hydrantowej oraz
wykonanie projektu systemu
sygnalizacji pożarowej.
Podczas wakacji zaplanowano również wykonanie systemu sygnalizacji
pożarowej służącej do samoczynnego wykrywania i
przekazywania informacji
o pożarze zgodnie z zaleceniem ppoż. w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w
Wejherowie. Zadanie kosztować będzie 56 580 zł.

Kaszubów

Mieszkańców powiatu wejherowskiego oraz
przedstawicieli władz powiatowych nie zabrakło na XVIII Światowym Zjeździe Kaszubów 2
lipca we Wdzydzach Kiszewskich.

Wśród licznych uczestników można było zobaczyć delegacje ze wszystkich gmin powiatu wejherowskiego, niosące
transparenty z nazwami gmin. Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach, w którym odbywały się uroczystości
i zabawa obchodzi w tym roku jubileusz 110-lecia istnienia.
Kolejny Zjazd Kaszubów odbędzie się za rok w Rumi!

Ponadto w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4
w Wejherowie przewidziano wymianę stolarki drzwiowej, rynien i rur spustowych
na głównym budynku, krzeseł na trybunach i uzupełnienie ubytków elewacji. Koszt
tych prac to 55 000 zł.
Drobne prace zaplano-

wano również w dwóch innych placówkach.
W Powiatowym Zespole Szkół Policealnych
w Wejherowie kwotę 25
000 zł przeznaczono na remont instalacji ppoż. wraz
z montażem hydrantów wewnętrznych i podłączenie do
zewnętrznej sieci wodociągowej, wykonanie projektu instalacji oddymiającej
oraz odnowienie pomieszczeń socjalnych. Natomiast
w Powiatowym Zespole
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych zaplanowano remont gabinetów
wraz z wymianą okien. Przewidziany koszt prac w Rumi
to 10 500 zł.
Dwumiesięczny
okres
remontów został tak zaplanowany, by 1 września
uczniowie powrócili do odnowionych i wyremontowanych obiektów szkolnych.

Zdjęcia pochodzą z archiwum Starostwa Powiatowego.

14 lipca 2016
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KULTURA
XI Edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego

„Powiew Weny” pod hasłem:
Biblioteka jest bramą w czasie
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie im. Aleksandra Majkowskiego jest organizatorem kolejnej edycji konkursu literackiego „Powiew Weny”, który w tym roku przebiegać będzie pod hasłem: „Biblioteka jest bramą w czasie”. Jak co roku, patronat nad
konkursem objął prezydent Wejherowa - Krzysztof Hildebrandt.
Jak czytamy w regulaminie konkursu, ma on charakter otwarty i jest skierowany
zarówno do debiutantów, jak
i dojrzałych autorów z województwa pomorskiego.
Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja
twórców literatury, ujawnienie ich talentów, stworzenie możliwości publikacji
najlepszych utworów, a także uczczenie 70. rocznicy powstania Miejskiej
Biblioteki Publicznej w
Wejherowie.
Konkurs rozgrywany w
dwóch grupach wiekowych:„A” - od 16 do l9 lat, „B”
- powyżej 20 lat.W grupie wiekowej „B” obowiązują dwie
kategorie: proza i poezja.
Warunkiem uczestnictwa w
konkursie jest nadesłanie

utworów literackich nawiązujących do motta konkursu
w jednej z dwóch kategorii:
W kategorii prozy może to
być opowiadanie (do 10 stron
maszynopisu) lub słuchowisko radiowe (na ok. 15 minut słuchowiska tj. do 1 500
wyrazów). W kategorii poezji
należy przedstawić obowiązkowo trzy utwory poetyckie.
Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania
leksykalne i interesujące formy poetyckie.
Motto konkursu to cytat
z powieści „Dom z papieru”
Carlosa Maríi Domíngueza.
Prace mogą bezpośrednio lub
metaforycznie nawiązywać
do tematu obchodów 70-lecia
Biblioteki.
Każda praca musi być
przygotowana w edytorze

Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Komisji Konkursowej - Danuta Balcerowicz, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w
Wejherowie, honorowy członek Komisji Konkursowej - Bogdan
Tokłowicz, przewodniczący Rady Miasta oraz członkowie komisji: dr Jolanta Laskowska - adiunkt w Katedrze Polonistyki
Stosowanej Uniwersytetu Gdańskiego, Rafał Dębski – pisarz
fantasy, science fiction, powieści historycznych, wojennych,
sensacyjnych oraz kryminalnych, psycholog z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek - teatrolog, kulturoznawca, bibliotekarz oraz
sekretarz konkursu: Krzysztof Powałka, pracownik biblioteki.

tekstowym, czcionka Times
New Roman (czcionka 12,
marginesy 2,5 cm, odstępy
między wierszami 1,5). Pracę
konkursową należy opatrzyć
godłem. Należy nim podpisać
również osobną zaklejoną kopertę z danymi osobowymi
(imię i nazwisko, wiek, adres, telefon autora).
Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześniej
nagradzane w innych konkursach ani publikowane.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich przez
Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa
na Uczestnikach Konkursu.
Do zgłoszenia należy dołączyć
informację, że autor wyraża
zgodę na bezpłatną publikację jego tekstu w almanachu

pokonkursowym, a tym samym na poprawki redakcyjno-korektorskie. Informacja
powinna zawierać czytelny
podpis autora.
Organizatorzy przewidują
przyznanie I, II, i III nagrody oraz wyróżnień w każdej
kategorii wiekowej oraz nagrodę GRAND PRIX. Dla
młodzieży przewiduje się
nagrody rzeczowe, dla dorosłych finansowe. Organizator zastrzega sobie prawo do
dowolnego podziału nagród:
do nieprzyznania poszczególnych nagród i/lub wyróżnień.
Warunkiem niezbędnym do odbioru nagrody jest obecność na
uroczystym
ogłoszeniu
wyników, które nastąpi
26 października 2016 roku o godz. 17.00.

Bohaterem pierwszego spotkania autorskiego z cyklu „Literackie Środy”, organizowanego przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Wejherowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w Wejherowie oraz Wydawnictwo
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego był Krzysztof Sławski. Jest on autorem książki „Bernard Szczęsny (1919-1993.
Więzień Stutthofu, burmistrz Wejherowa, prezes Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego”. Na spotkanie przybył m.in. syn
Bernarda Szczęsnego.
K. Sławski, interesował się kształtowaniem władzy w małych miejscowościach po II wojnie światowej. Postać Bernarda Szczęsnego zainteresowała go szczególnie, ponieważ
B. Szczęsny był związany z Chojnicami, Wejherowem oraz
Bytowem. Zabiegał o rozwój kultury i szkolnictwa na Kaszubach oraz dążył do rozwoju przemysłu i turystyki na tych
terenach.

Miejska Biblioteka Publiczna
84-200 Wejherowo, ul. Kaszubska 14
z dopiskiem : „Powiew Weny ”
Nagrody finansowe funduje Prezydent Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.
Nagrody rzeczowe dla laureatów funduje Starosta Wejherowski Gabriela Lisius.

Napisz tekst piosenki dla dzieci
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza osoby dorosłe tworzące w
języku kaszubskim do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana Trepczyka na tekst piosenki
dla dzieci w języku kaszubskim.
autorów tekstów piosenek.
Nadesłane teksty zostaną
wykorzystane przez kompozytorów w przyszłym roku w
Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Renaty Gleinert

„Letnia Biblioteka w Pałacu” to nie tylko
plenerowa wypożyczalnia książek na tarasie Pałacu Przebendowskich w Wejherowie
(czynna od wtorku do piątku w godz. 10.0018.00) . W lipcu i sierpniu odbywają się tam
animacje dla dzieci oraz środowe spotkania
z autorami Wydawnictwa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Prace (oznaczone kategorią i grupą wiekową) należy dostarczyć w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo na
płycie CD lub przesłać do 7 października 2016 roku na adres :

Konkurs im. Jana Trepczyka

Celem konkursu jest m.in.
wzbogacenie i rozwój kultury kaszubskiej, przybliżenie
kultury i języka kaszubskiego
szerszemu gronu odbiorców,
wyłonienie
utalentowanych

Letnia Biblioteka

na piosenkę w języku kaszubskim. Na zwycięzców czekają
nagrody finansowe.
Regulamin konkursu znajduje się na stronie internetowej
Muzeum.

Prace można nadsyłać do
20 sierpnia 2016 r.
Konkurs uzyskał dofinansowanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Krzysztof Sławski podpisywał swoją książkę, którą można
kupić w Letniej Bibliotece, w promocyjnej cenie 40 zł.

Wczoraj, 13 lipca odbyła się Literacka Środa z Hanną
Makurat, autorką książki „Intimné mònolodżi / Monologi
intymne”, a bohaterami kolejnych spotkań będą:
20.07 - o. prof. Adam Ryszard Sikora „Knéga Wińdzeniô”
27.07 - prof. Daniel Kalinowski „Raptularz kaszubski”
10.08 - Krzysztof Gradowski „Pomorska emigracja w
Brazylii”
17.08 - dr Sławomir Bronk warsztaty śpiewacze „Pieśni pustej nocy”
24.08 - Tomasz Fopke „Dlô dzecy”.
Wszystkie spotkania odbywają się w środy ogodz. 17.00

Dla najmłodszych
Czwartkowy Teatrzyk Kamishibai 14.07, 21.07, 28.07, 04.08
o godz. 13.00 - Spotkania z teatrzykiem obrazkowym przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Piątkowe Zabawy Plenerowe 15.07, 22.07, 29.07, 05.08,
12.08, 19.08, 26.08 o godz. 16.00 -17.30
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EDUKACJA
Współpraca z Niemcami i Hiszpanami

Licealiści „Sobieskiego”
podróżują po Europie
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie wybrali się z wizytą do swoich niemieckich rówieśników w Oelde w Nadrenii
Północnej-Westfalii, w ramach wymiany młodzieży polsko-niemieckiej. Celem wymiany były m.in. integracja młodzieży z Polski i Niemiec oraz doskonalenie umiejętności
językowych. Nieco wcześniej, również w minionym roku szkolnym, licealiści z Wejherowa podróżowali do Hiszpanii.
Współpraca z instytucjami niemieckimi rozpoczęła
się w 2008 r., dzięki zaangażowaniu absolwenta szkoły
Ryszarda Magulskiego,
obecnie przedstawiciela Federalnego Urzędu Administracyjnego w Kolonii,
udzielającego dotacji instytucjom szkoleniowym.
Dzięki temu licealiści z
„Sobieskiego” biorą udział
w seminariach międzynarodowych w Europahaus,
Europäische
Akademie
Otzenhausen oraz wymianie
młodzieży ze szkołą z Oelde
Realschule w Oelde w Nadrenii
Północnej-Westfalii,
która trwa od 2010 roku.
W programie wymiany
znalazły się: wizyta u burmistrza Oelde, wspólne
gotowanie, zwiedzanie stadionu Borussii Dortmund,
wycieczka do historycznego miasta Münster, zabawa
w parku wodnym Ishara w
Bielefeld, wycieczka rowerowa do Stromberg, bowling
oraz wspólne lekcje. Rewizytę młodzież z Niemiec zaplanowano na wrzesień 2016 r.
Opiekunami
wymiany

były: Katarzyna Bojke,
Anna Kaminska, Peter
Pasdzior oraz Barbara
Brinkmann. Projekt wspiera finansowo dwunarodowa
organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży,
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, a także Rada Rodziców I LO.
W ramach polsko-hiszpańskiej wymiany uczniowskiej, licealiści z Wejherowa
gościli w liceum w Manzanares. Oprócz zwiedzania tego
hiszpanskiego miasta, odbyły się także lekcje flamenco
i języka hiszpańskiego.
Wieczorem, w miejscowym kinie, swoje talenty zaprezentowali zarówno
Hiszpanie, jak i Polacy. Występowali nie tylko uczniowie, ale również nauczyciele
i inne osoby dorosłe.
Najciekawszym punktem
wyjazdu była wycieczka do
Toledo. Uczniowie zwiedzili
m.in. mueum hiszpańskiego malarza El Greco, krainę
wiatraków i Don Kichota,
zwanej Campo de Criptana.
Hiszpańscy koledzy przybliżyli historię słynnego Don

Licealiści z Wejherowa w słonecznej Hiszpanii.
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W szpitalu i w schronisku

Gimnazjaliści
pomagają
W ramach Gminnego Programu Profilaktyki w Gimnazjum nr 1w Wejherowie odbywały się zajęcia propagujące wśród uczniów
zachowania prospołeczne, uwrażliwiające
młodzież na potrzeby słabszych, starszych,
chorych, potrzebujących.

Uczniowie „Sobieskiego” w Niemczech.

Kichota. Atrakcją okazała
się Lagunas de Ruidera,
czyli kompleks małych jezior, które charakteryzują

się przepięknym błękitnym
kolorem. Hiszpanie zorganizowali dla gości z Wejherowa
miły pożegnalny wieczór pod
nazwą „I love Poland”.
Przed odlotem do Polski
licealisci zwiedzili jeszcze
stolicę Hiszpanii - Madryt.
Do Hiszpanii młodzież podróżowała pod opieką Moniki Westphal i Lucyny
Grzenkowicz.
W tym samym roku szkolnym z rewizytą do Wejherowa przyjechali licealiści z
Hiszpanii. Wejherowianie
pokazali gościom piękno Kaszub, Trójmiasta i Wejherowa, a także zapoznali gości
z naszym systemem nauczania. Cała grupa spotkała się
ze starostą wejherowskim
Gabrielą Lisius.

Zaangażowani w program uczniowie klasy II a pod opieką
wychowawcy p. Agnieszki Willmy, piekąc i sprzedając ciasta, zebrali fundusze na rzecz lokalnego schroniska dla zwierząt, odwiedzili małych pacjentów wejherowskiego szpitala
z przygotowanymi, specjalnie w tym celu, przedstawieniami
o Smerfach i Kopciuszku. Gimnazjaliści odwiedzili również
pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej przy ul. św. Jacka,
którym zaprezentowali film o tym, jak na przestrzeni ostatnich lat zmieniło się Wejherowo.
Wszystkie podejmowane przez młodzież działania miały
wspólne cele: integrację zespołu rówieśniczego, rozwój empatii i budowanie przekonania o możliwościach sprawczych,
które posiadamy jako członkowie nawet niewielkich społeczności.
A. Willma

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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EDUKACJA
Uczniowie z Niemiec w wejherowskim „Elektryku”

Integracja, sport i turystyka
W ramach międzynarodowej wymiany
uczniów, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Wejherowie gościli
uczniowie Berufliche Schule des Kreises Nordfriedsland
w Husum.

SKUTECZNA REKLAMA
W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
N A S Z PA R T N E R

Wymiana ma miejsce w
ramach projektu
Polsko-Niemiecka
Współpraca
Młodzieży. Na czas pobytu
niemieckich gości przygotowany atrakcyjny program, w
którym znalazły się zajęcia
sportowe, zabawy integracyjne i wycieczki krajoznawcze.

REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz
Żukowski

Rok szkolny pełen sukcesów i wydarzeń

Koncerty i konkursy
Miniony rok szkolny przyniósł wiele satysfakcji z osiągnięć artystycznych uczniów Państwowej
Szkoły Muzycznej I str. W Wejherowie. Młodzież z placówki na ul. Dworcowej brała udział w różnorodnych koncertach, konkursach, warsztatach i przesłuchaniach.
Na szczególną uwagę zasługują uczniowie, którzy zostali laureatami tegorocznych
konkursów. W lutym odbył się
V Konkurs Skrzypcowy im. Anity Romanowskiej w Gdańsku,
gdzie uczennica Oliwia Guziuk
zajęła III miejsce.
Podczas XVII Sopockiego
Konkursu Skrzypcowego również III miejsce zajęła Maria
Formela. Marysia jest również
laureatką VIII Kaszubskich Prezentacji Skrzypcowych, które odbyły się w kwietniu br. w
Kościerzynie. Tam zdobyła II
nagrodę. Obie uczennice prowadzi pani Agata Parzych.
W Kościerzynie odbyły się
też XXII Spotkania Akordeonowe, na których II miejsce zdobyli Amelia Nowakowska i
Hubert Stanzecki, a I nagrodę
otrzymało Trio pana Andrzeja Formeli, w składzie: Oliwia
Guziuk (skrzypce), Magdalena
Klawikowska (klarnet), Amelia
Nowakowska (akordeon). Ten
sam zespół został wyróżniony
podczas XXX Starogardzkich
Spotkań Kameralnych.
W kwietniu w Lęborku odby-

ły się XV Pomorskie Przesłuchania Klas Instrumentów Dętych,
w których wyróżniony został tegoroczny absolwent klasy klarnetu Wiktor Borysionek, uczeń
pani Anny Łysko.
W XV Międzyszkolnym Konkursie Młodego Flecisty w Wejherowie, wzięli udział uczniowie
kilku szkół z naszego regionu. Wysokie lokaty zajęli podopieczni pani Joanny Malko
- nauczycielki wejherowskiej
szkoły. W grupie młodszej I miejsce zajęła Aleksandra Schultz
natomiast II miejsce w grupie
młodszej zajęły Anna Rywalska
i Hanna Nowicka. Ania jest także zdobywczynią II nagrody w V
Makroregionalnym Konkursie
Fletowym w Gdańsku. W grupie
starszej Międzyszkolnego Konkursu I nagrodę zdobył Konrad
Hennig- tegoroczny absolwent.
Konrad uzyskał także wyróżnienie w XXXVII Konkursie Młodego Muzyka w Szczecinku.
W Pucku odbyły się XXII Konfrontacje Gitarzystów, gdzie
uczniowie pani Małgorzaty
Kopki otrzymali: II nagrodę Anna Strankowska oraz wyróż-

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

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

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się

21 lipca 2016 r.

REKLAMA

Zakład Usług Pogrzebowych
„Ostatnia Posługa”
Rok założenia 1991

Wejherowo, ul. Klasztorna 20
Marysia Formela, laureatka konkursów skrzypcowych.

nienie zespół Trio, w składzie:
Nikola Neumüller, Wiktoria
Prochera, Anna Strankowska.
Ania zajęła także I miejsce w VIII
Konkursie Młodego Gitarzysty.
Podczas X Konkursu Pianistycznego „Słupskie Spotkania
z Muzyką Ukraińską” Emilia
Sanecka zdobyła II nagrodę, a
Agata Sulborska - wyróżnienie. Obie uczennice kształcą się
u pani Elżbiety Lieder.
W Chełmnie podczas VIII
Ogólnopolskiego
Konkursu
Szkół Muzycznych I Stopnia

„Instrumenty Dęte” wyróżnienie otrzymali Konrad Hennig,
uczeń klasy fletu pani Joanny
Malko oraz Wiktor Borysionek, uczeń pani Anny Łysko.
W maju chór szkolny pod kierunkiem pani Ewy Rocławskiej,
uczestnicząc w XII Pomorskich
Spotkaniach Chórów Szkół Muzycznych uzyskał Złoty Dyplom
(Nagroda Marszałka Województwa Pomorskiego) oraz nagrodę
za najlepszą interpretację utworu kaszubskiego.
Urszula Zakrzewska

Tel.: 58 6712 333 – 24 h, 501 163 354 – 24 h
Tel.: 507 080 977
e-mail: email@ostatniaposluga-rumia.pl
Filia zakładu w Rumi

Czynne od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-15.00
Świadczymy pełen zakres usług
pogrzebowych na terenie Polski i zagranicy
Szczegółowe informacje
pod adresem internetowym:

www.ostatniaposluga-rumia.pl
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SPORT
TriCityTrail

Judo. Agata Syska z Wejherowa

Tenis stołowy

80 km
Najlepsza Polka w rankingu Brązowy medal
przez las
Magdy Płotki
Stu trzydziestu sześciu biegaczy przebiegło 80 kilometrów z
Gdańska do Wejherowa w ramach TriCityTrail.
Trasa wiodła leśnymi duktami Trójmiejskiego Parku
Krajobrazowego. Bieg wygrał
Roman Elwart z Pucka. Najszybszą kobietą została Anna
Karolak ze Słupska.
Wokół Wejherowa rozegrano natomiast półmaraton. 21-kilometrową trasę
przebiegło prawie 400 biegaczy, a zwyciężyli Monika i
Michał Rolbieccy.

Ogromnym sukcesem Agaty Syski zakończył
się Międzynarodowy Puchar Polski Młodziczek
i Młodzików w Judo SOLANIN CUP 2016 „Młoda
Europa” w Nowej Soli zaliczany do International Judo League.

Agata podczas tego turnieju została najlepszą Polką w kategorii wagowej
do 40 kg młodziczek, wygrywając wszystkie walki
przed czasem. W finale musiała jednak uznać wyższość
reprezentantki Finlandii i
ostatecznie zajęła rewelacyjne drugie miejsce. Zawody w
Nowej Soli zgromadziły ponad 600 uczestników z całej
Europy. Drugie miejsce judoczki z Wejherowa daje jej

Na Mistrzostwach Polski LZS w Tenisie Stołowym,startująca w kategorii kadetek Magda
Płotka z KTS-K GOSRiT Luzino odniosła ogromny sukces, zdobywając brązowy medal.

kolejne punkty do rankingu
Polskiego Związku Judo i już
na starcie swojej przygody ze
sportem wyczynowym Agata jest jedną z najbardziej
utytułowanych sportowców
naszego miasta w sportach
olimpijskich.
Agata otrzymała w trakcie uroczystej gali w AWFiS Gdańsku nominację do
programu JUDO TOP TALENT, który wspiera najzdolniejszych sportowców.

Jest to pierwszy w historii medal luzińskich tenisistów stołowych, zdobyty w
mistrzostwach Polski.
Nasza druga tenisistka
Katarzyna startująca w kategorii juniorek odpadła w
ćwierćfinale i została sklasyfikowana na pozycji 13-16. W
mistrzostwa startowało 166

Biegi na orientację
W Kwidzynie w mistrzostwach województwa w sprinterskim i średniodystansowym Biegu na Orientację wystartowało 11 zawodników z Luzina,
którzy zdobyli aż 10 medali.

Fot. Piotr Dymus
OGŁOSZENIE
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W biegu sprinterskim
Ryszard Jakielaszek zdobył
złoty medal w kategorii weteranów, Karolina Graczyk
złoty medal w kat młodzieżowców. Magda Pipka była
druga w kat. młodzieżow-

ców, Zbigniew Nowacki trzeci
w kat. weteranów, a Marlena Wieleba trzecia w kat.
seniorek. W biegu średniodystansowym Marlena Wieleba
zwyciężyła w kat. seniorek,
zwyciężyła też Karolina Gra-

czyk w kat. młodzieżowców.
Srebrne medale zdobyli: Mariusz Borychowski w kat.
weteranów i Magda Pipka
w kat. Brąz wywalczył Zbigniew Nowacki w kategorii
weteranów.

tenisistów z 12 województw.
Pomorski
Wojewódzki
Związek Tenisa Stołowego
w Gdańsku powołał Magdę
i Katarzynę Płotka na zgrupowanie kadry wojewódzkiej
juniorek, które odbędzie się
od 16 do 24 lipca w obiektach
Centralnego Ośrodka Sportu w Zakopanem.
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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 mieszkanie 39 m
kw., 2 piętro, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój.
Tel. 695 363 779
***
Sprzedam budynek jednorodzinny, wolnostojący na działce
o pow. 662 m w. w Bolszewie.
Powierzchnia użytkowa 111,5 m
kw., z mediami. Blisko znajdują
się markety. Tel. 601 409 135
***
Wynajmę mieszkanie w centrum Wejherowa.
Tel. 692 115 879
***
Sprzedam działkę budowlano- usługową 820 m2 w Gościcinie ( przy trasie A6). Tel. 668 106
383 lub 502 187 724
***
Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie 55 m kw., parter, 2
pokoje z kuchnią, nieumeblowane. Wysoki standard wykończenia. Tel. 792 205 555
***
Sprzedam nieruchomość w
Szemudzie - grunt 5900 m kw.
przy trasie Chwaszczyno – Wejherowo (ogrodzona uzbrojona).
Tel. 604 915 138
***
Sprzedam mieszkanie w Helu
samo centrum, 3 pokoje, 1 piętro, całkowicie wyposażone.
Tel. 604 915 138
***
OGŁOSZENIE

Sprzedam działkę uzbrojoną 960 m kw. lub 1350 m kw. w
centrum miejscowości Wyszecino, gm. Luzino. Tel. 693 485 069
***
Zamienię mieszkanie własnościowe 42 m kw. na większe.
Blisko szkoły, przedszkola, sklepy, przystanki. Tel. 510 791 851

SPRZEDAM

Piecyk „Bartek na węgiel,
drewno, mało używany, brązowy, ładny, wys. 70 cm x 50 cm,
głęb. 45 cm. Na zimę, na działkę.
Wejherowo.
Tel. 500 582 694
***
Telewizor Samsung25 z dekoderem DFBT do telewizji naziemnej 200 zł. Tel. 695 230 080
***
Tanio sprzedam wózek spacerówkę, fotelik samochodowy,
łóżeczko turystyczne, krzesełko-chodzik oraz ubranka dla
dziecka. Tel. 798 020 532
***
Talerz do mocowania telewizji satelitarnej z mocowaniami
STA W BDB. Cena 40 zł.
Tel. 789 028 963
***
Nowy ciśnieniomierz lekarski ze stetoskopem, kompletny.
Cena 50 zł. Tel. 789 028 963
***
Skuter 2009 r przebieg 3200,
oc aktualne, czerwono -czarny

,kufer Gratis1450 zł. k/ Wejherowa. Tel. 883 750 153
***
Rower TORNADO 24 koła,
błotniki, bagażnik, szaro niebieski, ładny 190 zł k/Wejherowa.
Tel. 883 750 153
***
Sprzedam rowerek treningowy orbitek, tanio.
Tel. 517 782 024.
***
Sprzedam szafę 2-drzwiową
na buty i ubrania, 100 zł.
Tel. 517 782 024.
***
Talerz do mocowania telewizji satelitarnej, stan bdb, cena 30 zł. Nowy ciśnieniomierz
lekarski ze stetoskopem, kompletny, 50 zł.
Tel. 789 028 963
***
Sprzedam tanio młode rybki
kardynalki. Tel. 799 801 927
***
Malakser Zelmer, ekspres do
kawy, krajalnice, nóż do mięsa,
lampy - tanio.
Tel. 604 915 138
***
Sypialnię - antyk z lat 20.,
orzech, rzeźbienia – 2 łóżka, 2
szafki, toaletka – b. tanio, a także wykładzinę dywanową.
Tel. 604 915 138
***
Wygodne fotele i stolik.
Tel. 604 061 832

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

Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki
obok wejścia do biura ARTEX w Wejherowie,
przy ul. Polnej 3/41 (blisko stacji SKM Nanice).

Nie przyjmujemy już sms-ów z ogłoszeniami
ODDAM

Stolik szary pod telewizor.
Tel. 789 431 218
***
Szafę 2-drzwiową 135x133.
Tel. 517 782 024

PRACA

Poszukuje opiekunki do
rocznego dziecka od października. Wejherowo,
Tel. 505 567 034
***
Potrzebna opiekunka do
starszej osoby. Prawo jazdy mile widziane.
Tel. 660 021 333
***
Zaopiekuję się dzieckiem
do 5 roku. Obecnie zajmuję się
4-letnim chłopcem, więc mam

doświadczenie. Dorota.
Tel. 517 901 308
***
Pracownik
porządkowy
przyjmie zlecenie na wykonanie jakiejkolwiek pracy w tym
zakresie. Tel. 690 389 559
***
Dam pracę: produkcja Łężyce lub Łężyce Rogulewo – zadzwoń. Tel. 507-194- 723
***
Dam pracę: kasjer/ wykładanie towaru w Rumi – zadzwoń.
Tel. 507-194-723
***

RÓŻNE

Czy znajdzie się pani, która
pokocha kawalera lat 48?
Tel. 515 398 257

REKLAMY
I
OGŁOSZENIA
W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
www.pulswejherowa.pl
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ROZMAITOŚCI

Przytul Misia i uśmiechnij się!
W ramach Światowego Dnia Przytulania - 24 czerwca, w całej Polsce, m.in. w Wejherowie
odbyła się kampania społeczna „Uściśnij Misie, czyli przytul nie irytuj…”. Z uśmiechem
na ustach misie przytulali mieszkańcy miasta, w tym wielu samorządowców.
- W tej akcji Miś pojawiał się w różnych miejscach i instytucjach w naszym mieście i przytulać ludzi. Chcemy poprzez
takie działanie promować przekazywanie dobrych emocji,
wyrażanie uczuć oraz empatii - mówi Jacek Drewa, organizator akcji. - Chcemy promować pozytywne cechy i zachowania, a jednocześnie negować agresję, pesymizm, gniew
czy zawiść. Prosty gest jakim jest przytulanie daje wiele pozytywnej energii i ładuje nas optymizmem, którego często
brakuje w życiu codziennym.
W pluszowego misia, który odwiedził wiele miejsc, wcielił
sie Marcin Drewa, wiceprzewodniczący Rady Miasta Wejherowa.
Partnerzy akcji: Karate Klub Wejherowo, Tytani Wejherowo, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Miejska Bibloteka Publiczna w Wejherowie, WKS Gryf
Wejherowo.
Fot. Tomasz Mazgaj

W gminie Luzino

Pieniądze
na stadion

Gmina Luzino otrzymała z Funduszu Rozwoju
Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu i Turystyki część pieniędzy na wyremontowanie gminnego
stadionu. Koszt inwestycji wyniesie ponad 200 tys.
zł, a ze wspomnianego Funduszu przeznaczono na
ten cel dotację w wysokości 100 300 zł.
Modernizacja będzie polegać na unowocześnieniu systemu nawodnienia i zraszania murawy, a ponadto przesunięta zostanie główna płyta boiska, zniknie też część skarpy i
powstanie nowa nawierzchnia pod część boiska.
Poprawi się też zdecydowanie stan nawierzchni boiska.
Powiększone zostanie boisko treningowe do wymiarów pozwalających rozgrywać na nim mecze drużyn młodzieżowych
oraz amatorskich zespołów ligi sołeckiej. Przygotowany będzie też teren pod budowę bieżni wokół boiska.

Dzieci z Lini górą
Zespół „Kaszëbskô Rodzëzna” z Lini zajął
pierwsze miejsce w Przeglądzie Dziecięcych
Zespołów Regionalnych „Burczybas 2016”, który po raz 12. odbył się Wierzchucinie w gminie
Krokowa.

Z Misiem do zdjęcia pozował m.in. wicestarosta wejherowski Witold Reclaf (wyżej) oraz wiceprezydent
Wejherowa, Piotr Bochiński (obok), na zdjęciu w towarzystwie „Misia” - Marcina Drewy.
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.

Po raz kolejny w przeglądzie wziął udział Zespół Pieśni
i Tańca Kaszëbskô Rodzëzna z Lini, jednak po raz pierwszy wystąpił zespół pod opieką Moniki Szczypior, który
przygodę z folklorem zaczął w roku ubiegłym pod opieką
pani choreograf Ireny Warmowskiej. Systematyczne próby, zaangażowanie dzieci i rodziców dały wspaniały efekt.
Gratulujemy!

