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Prawie 19 milionów zł Jedyny taki
na Węzeł Wejherowo Festiwal

W jedynym festiwalu chóralnym o tematyce morskiej w Polsce, który odbył się w dniach 21-22 kwietnia w Wejherowie uczestniczyło 18 zespołów z całego
kraju. Wśród laureatów XXIII Festwalu Pieśni o Morzu nie zabrakło wejherowskich chórów, a poziom festiwalowych prezentacji był bardzo wysoki.
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Święto 3 Maja
Na obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3
Maja zaprasza wejherowian starosta wejherowski
Gabriela Lisius oraz ks. proboszcz Piotr Żynda.
W święto 3 Maja na stadionie odbędzie się charytatywny mecz piłkarski: samorządowcy powiatu kontra księża.
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Z Pomorza
do Luzina
W Luzinie odbył się
XIV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego
z udziałem 14 reprezentacji wsi i powiatów.
Powiat wejherowski reprezentowało KGW w
Bolszewie (przedstawicielka na zdjęciu obok).
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Wejherowo zdobyło prawie 19 mln zł ze
środków unijnych na budowę węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi
(Węzeł Wejherowo). W ramach inwestycji
powstanie m.in. tunel pod torami kolejowymi w ciągu ul. Kwiatowej i parkingi przy
Str. 3
dworcu PKP.

Remont onkologii
W Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk i
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podpisali umowę o dofinansowaniu inwestycji.

Poradnia Onkologiczna w wejherowskim szpitalu została wyremontowana.
Odnowiono i wyposażono dwa gabinety lekarskie, poczekalnię oraz korytarz. Zdecydowanie poprawiły się warunki, w jakich pacjenci czekają na wizytę u lekarza lub na
zabiegi. 			
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WYDARZENIA
Jedyny konkurs chórów w Polsce o tematyce morskiej i kaszubskiej

Festiwal Pieśni o Morzu w Wejherowie
Osiemnaście chórów z całego kraju rywalizowało w XXIII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Morzu w Wejherowie. Najwyższe trofeum - Statuetkę Złocistego Żagla oraz nagrodę finansową w wysokości 10 tys. zł ufundowaną przez Prezydenta Miasta Wejherowa
wyśpiewał sekstet wokalny muzyki współczesnej proModern Contemporary vocal sextet z Warszawy. Wejherowski festiwal jest jedyną taką imprezą w Polsce.
Festiwalowe
przesłuchania konkursowe miały
miejsce 22 kwietnia w Państwowej Szkole Muzycznej
I stopnia w Wejherowie, a
wieczorny koncert galowy
odbył się w Filharmonii Kaszubskiej.
Tam również w piątkowy
wieczór uczestnicy wysłuchali koncertu inauguracyjnego. Wcześniej na placu
Jakuba Wejhera nastąpiła
uroczystość otwarcia festiwalu i przemarsz chórów

ulicami miasta. Paradę prowadziła Orkiestra Reprezentacyjna Marynarki Wojennej
RP.
W wejherowskim muzeum w ramach festiwalu
odbyła się konferencja, poświęcona wybitnemu twórcy
kaszubskiemu Janowi Trepczykowi (piszemy o niej na
tej samej stronie).
Podczas
uroczystości
zakończenia Festiwalu i
ogłoszenia jego wyników
występujący w imieniu pre-

zydenta Wejherowa skarbnik
miasta
Arkadiusz
Kraszkiewicz podziękował
wszystkim wykonawcom, jurorom, współorganizatorom
i osobom pracującym przy
organizacji tej imprezy. Pogratulował także laureatom
konkursu. Ponieważ Arkadiusz Kraszkiewicz przez18
lat był chórzystą, szczególnie
podziękował
Aleksandrze
Janus i prof. Markowi Rocławskiemu za swoją przygodę z muzyką chóralną.

Wejherowskie chóry wśród najlepszych
Wśród laureatów Festiwalu znalazły się zespoły z Wejherowa i powiatu wejherowskiego.
Brązowy dyplom otrzymał m.in. Chór „Awokado-Kiwi” z Gimnazjum nr 1
Srebrny Dyplom otrzymały m.in.: Chór Dziecięcy „Cantabile” ZS nr 1 w Redzie oraz
Chór Mieszany „Camerata Musicale” z Wejherowa
Złoty Dyplom oraz nagrodę finansową w wys. 2200 zł otrzymały m.in.: Chór Dziecięcy SP
nr 9 w Wejherowie oraz Chór Dziecięcy PSM I st. w Wejherowie,
Puchar Rektora Akadmii Muzycznej w Gdańsku i nagrodę finansową w wys. 1000 zł za
najciekawsze wykonanie utworu o tematyce marynistycznej lub kaszubskiej z repertuaru
kompozytorów Pomorza („Moja checz” Jana Trepczyka) otrzymał Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie.

Nagrodzone wejherowskie chóry (od lewej): Chór Dziecięcy Państwowej Szkoły Muzycznej I st. pod dyrekcją Ewy Rocławskiej oraz Chór Mieszany „Camerata
Musicale” pod dyrekcją Aleksandry Janus oraz zwycięski zespół „proModern Contemporary vocal sextet” z Warszawy.
Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

W 110. rocznicę urodzin poety i kompozytora

Konferencja o Janie Trepczyku
W ramach Festiwalu Pieśni o Morzu w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie odbyła się konferencja poświęcona wybitnemu działaczowi kaszubskiemu, poecie i kompozytorowi Janowi Trepczykowi w 110. rocznicę jego urodzin.
Fot. Zygmunt Pałasz

Dyrektor wejherowskiego Muzeum Tomasz Fopke
przypomniał, że Jan Trepczyk był współzałożycielem
tej placówki oraz jednym z
inicjatorów Festiwalu.
Podczas kilku prelekcji
ukazano różne formy jego
twórczości. Promowano również publikacje: „Méster Jan
(1907-1989) Praca monograficzna o Janie Trepczyku pod
redakcją Witosławy Frankowskiej oraz „Jan Trepczyk. Pieśni kaszubskie na 2,
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3 i 4 głosy a capella”. Wybór:
Zbigniew Szablewski.
Podczas konferencji czynna była również wystawa o
Janie Trepczyku typu roll-up
opracowana przez Edmunda Kamińskiego i Radosława Kamińskiego.
Ciekawym wątkiem spotkania był temat inwigilacji
Jana Trepczyka przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa do 1956 r., przedstawiony
prze Sławomira Formellę
(Oddziałowe Archiwum IPN) .

Jan Trepczyk był m.in. jednym z inicjatorów Festiwalu Pieśni o Morzu oraz
współzałożycielem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
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INWESTYCJE
Budowa ruszy już wkrótce

Wielkie zmiany
w rejonie dworca
Wejherowo otrzymało 18,9 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na budowę węzła integracyjnego wraz z trasami dojazdowymi. W ramach inwestycji powstanie m.in. tunel
pod torami kolejowymi w ciągu ul. Kwiatowej i parkingi przy
dworcu PKP. Inwestycja pozwoli na bezkolizyjne połączenie dwóch części miasta, przedzielonych drogą krajową nr 6
i torami kolejowymi oraz rozwiąże problem parkowania przy
dworcu. Planowane zakończenie to rok 2019.
Inwestycja „Węzeł Wejherowo” obejmuje tereny
położone pomiędzy ulicami
10 Lutego, Kwiatową i Spacerową, a ulicą I Brygady
Pancernej Wojska Polskiego. Umowa o dofinansowanie obejmuje m.in. budowę
wiaduktu kolejowego (tunelu pod torami kolejowymi)
w ciągu ulicy Kwiatowej,
przebudowę skrzyżowań,
ulic, chodników i zjazdów
w drogach powiązanych z
ul. Kwiatową; budowę parkingów i miejsc postojowych, m.in. dla rowerów,
budowę przystanków autobusowych, budowę trasy rowerowej, przebudowę zejść
do tunelu dla pieszych w
sąsiedztwie dworca kolejowego wraz z budową wind.

Płynny ruch
na Kwiatowej

Zgodnie z projektem, w
pierwszym etapie rozpoczną się prace u zbiegu ulic
Kopernika i 10 Lutego. Po
przebudowie, na skrzyżowaniu ulic Dworcowej, 10
Lutego i Kwiatowej powstanie rondo, od którego odchodzić będzie ulica Kwiatowa
prowadząca do tunelu pod
torami kolejowymi.
Tędy będzie można dojechać do Ronda Solidarności na drodze krajowej
nr 6. Ruch pojazdów na
ul. Kwiatowej w kierunku „szóstki”, będzie odbywał się płynnie, ponieważ
skończy się problem zamykanych rogatek na przejeździe kolejowym. Prace
prowadzone będą także na
części ul. Spacerowej.

Parkingi dla aut
i dla rowerów

Ważnym elementem węzła integracyjnego będą
ogólnodostępne parkingi
dla samochodów i rowerów
oraz przystanków MZK
i PKS w pasie drogowo-kolejowym (po północnej
stronie dworca – pomiędzy torami kolejowymi, a
drogą krajową nr 6). Wielofunkcyjny parking połączony zostanie istniejącym
przejściem z dworcem.
Charakterystyczne dla
węzła integracyjnego to zlokalizowane tu funkcje tzw.
PARK&RIDE (z ang. ”zaparkuj i jedź”, czyli miejsca
przeznaczone dla kierowców, którzy przesiadają się
do komunikacji miejskiej),
KISS&RIDE (z ang. ”pocałuj i jedź”, czyli miejsca
przeznaczone dla kierowców odwożących swoich
pasażerów, którzy przesiadają się do komunikacji
miejskiej, pozwalające na
krótkotrwały postój) oraz
BIKE&RIDE (parking dla
rowerów działający wg zasady „zaparkuj rower i jedź
komunikacją publiczną.”).

Sprawny system
komunikacyjny

- Jest to bardzo ważna
inwestycja realizowana z
myślą o usprawnieniu i bezpieczeństwie komunikacji. mówi prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.
- Budujemy w ten sposób
sprawny system komunikacyjny w Wejherowie.
- Budowa węzłów integracyjnych to część strategii

rozwoju nie tylko Wejherowa, ale również województwa. To kierunek zgodny z
wytycznymi unijnymi - wyjaśnia Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Celem inwestycji
jest zmniejszenie obciążenia
dróg ruchem samochodowym, zwiększając jednocześnie udział w transporcie
publicznym, m.in. SKM.
Przy projektowaniu węzła integracyjno-komunikacyjnego Urząd Miejski
zwrócił szczególną uwagę
na to, aby powstały ogólnodostępne parkingi.
Jak mówi Beata Rutkiewicz, parkingi nie tylko rozwiążą problem miejsc dla
samochodów w centrum
miasta, ale przede wszystkim umożliwią korzystanie
mieszkańcom z transportu
zbiorowego SKM i PKP.
Teren wokół Węzła Integracyjnego
Wejherowo
(Kwiatowa) zostanie zagospodarowany z uwzględnieniem terenów zielonych.

W TYM ROKU
Dokumentacja budowy
węzła integracyjnego jest
już w całości gotowa. Dofinansowanie pozwoli na
realizację tej potrzebnej
inwestycji.
Wkrótce zostanie rozstrzygnięty pierwszy z przetargów. Prace budowlane
ruszą w połowie tego roku.
To trudna i uciążliwa
dla mieszkańców podczas
realizacji inwestycja ze
względu na to, że prace
prowadzone będą w ruchliwym centrum miasta.

Wizualizacje: Urząd Miejski w Wejherowie

Węzeł Wejherowo (Kwiatowa) to jedna z trzech wielkich, strategicznych inwestycji komunikacyjnych w Wejherowie, obok budowanego obecnie Węzła Śmiechowo
(Zryw) i już częściowo wybudowanego Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa (Węzeł Działki).
Całkowita wartość projektu to ok. 48 mln zł, z czego 18,9 mln zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). Władze miasta szacują, że po rozstrzygnięciu przetargów koszt inwestycji się zmniejszą.
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AKTUALNOŚCI

Nowy szef
„drogówki”

STRAŻ MIEJSKA
Chuligan w szpitalu

Kolejnym pijanym awanturnikiem w wejherowskim
szpitalu zajmowali się strażnicy miejscy. Przed północą
20 kwietnia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym nietrzeźwy mężczyzna awanturował się po udzieleniu mu
pomocy medycznej.
65-letni pijany awanturnik zaczepiał inne osoby, był
agresywny i wulgarny. Jego zachowanie potwierdzili
przybyli na miejsce zdarzenia funkcjonariusze.
Po otrzymaniu lekarskiego zaświadczenia, mężczyzna trafił do policyjnej izby wytrzeźwień. Za swoje zachowanie odpowie teraz karnie.

Poszkodowany poszukiwany

Komendant Powiatowej Komendy Policji w Wejherowie
insp. Beata Perzyńska przekazała obowiązki Naczelnika
Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w
Wejherowie podkom. Markowi Koniewskiemu. Nowy szef
„drogówki” jest policjantem od 16 lat i przez większość pracy związany był z ruchem drogowym w puckiej komendzie.

Sutenerzy wpadli
Specjalna grupa Morskiego Oddziału Straży Granicznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej zatrzymała dwóch Bułgarów i Polkę
podejrzewanych o proceder sutenerstwa i stręczycielstwa. Swoją
działalność prowadzili na terenie naszego powiatu.
Jednemu z mężczyzn przedstawiono zarzut czerpania korzyści
majątkowych z uprawiania prostytucji przez inną osobę, drugiemu
doprowadzenia innej osoby do uprawiania prostytucji, a następnie
czerpanie z tego korzyści majątkowych. Polka usłyszała zarzut ułatwiania uprawiania prostytucji i czerpania korzyści majątkowych.

Także przed północą dyżurny Straży miejskiej otrzymał zgłoszenie, że na ul. Śmiechowskiej, przy jednym z
sklepów stoi mężczyzna z raną ciętą szyi. Wysłany patrol
udzielił poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz wezwano pogotowie i policję.
Poszkodowany trafił do szpitala. Mężczyzna twierdził, że został ugodzony przez młodych mężczyzn. Na
podstawie zapisu z monitoringu odtworzono przebieg
zdarzenia i relacja poszkodowanego budzi wątpliwości.
Mężczyzna na dodatek jest poszukiwany przez policję.

WAŻNE TELEFONY:
P ogotowie - 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

Komunikaty Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z oo.

Autobusy 2 maja i zmiany na linii 11
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z
o.o. uprzejmie informuje, że w dniu 2 maja 2017
roku wejherowska komunikacja miejska kursować będzie z ograniczeniami.

Na liniach nr 1, 3, 4, 7 i 12 kursować będzie zgodnie z rozkładami jazdy ważnymi podczas letnich wakacji szkolnych.
Linie szkolne nr 13 i 14 nie kursują.
Linia nr 1 - nie dojeżdża do Gimnazjum w Bolszewie kursy kończą się na pętli Bolszewo Słowackiego. Kursy powrotne do Os. Fenikowskiego również zaczynają się na pętli
Bolszewo Słowackiego.
Linia nr 5 nie dojeżdża do pętli przy szkole w Orlu oraz
nie wykonuje kursów ze Szpitala do Orla o 6:50 i 18:44
Linia nr 10 nie wykonuje kursu o 16:30 z Pomorskiej do
Kębłowa, oraz powrotnego z Kębłowa o 17:04
Linia nr 11 nie wykonuje kursu „szkolnego”, przyjazd do
Kąpina o 7:16, odjazd do Prusa-Szkoła o 7:20.
Pozostałe linie kursują zgodnie z rozkładami jazdy ważnymi całorocznie.
Informacje DYSPOZYTOR tel. 58 572 29 33 oraz na stronie www.mzkwejherowo.pl
2 maja br. kasa biletowa przy ulicy Tartacznej 2
w Wejherowie będzie czynna w godz. 8.00 - 13.00.
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Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp.
z o.o. zawiadamia, że od dnia 1 maja 2017 roku
wprowadzona zostanie korekta rozkładu jazdy
w dni robocze linii nr 11.
Korekty związane są z poprawą powrotów dzieci szkolnych z Kąpina ze szkoły w Wejherowie.
Rozkład jazdy w dni robocze do godziny 11:30 pozostaje
bez zmian.
Odjazdy kursów wykonywanych po godzinie 11:30 zostają opóźnione od 4 do 28 minut, a kurs z Kąpina o 17:07
kończyć będzie trasę na rondzie Rybacka w Wejherowie i
wracać do Kąpina.
Kurs z Gniewowa do Pruszkowskiego o 19:23 i z Pruszkowskiego do Gniewowa o 19:38 nie będą wykonywane, a
w zamian wprowadza się kurs na całej trasie z Gniewowa
o 19:31 i z Kąpina o 19:57.
Ostatni kurs zjazdowy z Kąpina wykonywany będzie o
godz. 20:57.
Rozkłady sobotnie i niedzielno-świąteczne nie zmieniają się.
Informacje u dyspozytora tel. 58 572 29 33
oraz na stronie www.mzkwejherowo.pl

Z POLICJI
Wyjątkowo spokojne święta

W czasie długiego wielkanocnego weekendu wejherowska drogówka zatrzymała 10 dowodów rejestracyjnych, 4 prawa jazdy, w tym 3 za przekroczenie prędkości
o 50 km/h na terenie zabudowanym. Policjanci ukarali ponad 250 uczestników ruchu drogowego mandatami karnymi. Był to wyjątkowo bezpieczny weekend.
Policjanci kontrolowali trzeźwość kierowców, stan
techniczny pojazdów, zwracali uwagę na prędkość, zapięte pasy bezpieczeństwa i czy dzieci przewożone są w
bezpieczny sposób. W trakcie działań rozdawali ulotki informacyjne o Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
mieszkańcom powiatu.
W powiecie nie doszło do żadnego wypadku drogowego, natomiast wydarzyło się 18 kolizji drogowych.

Handlarz narkotykami

Policjanci kryminalni z Wejherowa zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej zatrzymali 34-latka do kontroli drogowej. Funkcjonariusze zwrócili uwagę
na nerwowość kierowcy oraz powiększone źrenice. Kierowcy pobrano krew do badania.
W jego mieszkaniu znaleziono ok. pół kilograma amfetaminy oraz prawie 2 kg marihuany. Kryminalni ustalili
już, że zatrzymany nie tylko posiadał narkotyki ale także nimi handlował. 34-latek został osadzony w policyjnej celi. Za przestępstwo udzielania narkotyków w celu
osiągnięcia korzyści majątkowej grozi kara pozbawienia
wolności od roku do 10 lat.

Kontrole na DK 6

Policjanci z wejherowskiej komendy przeprowadzili na
drodze krajowej nr 6 wzmożone działania kontrolno-prewencyjne. Wystawili łącznie 16 mandatów za różne wykroczenia drogowe oraz skontrolowali 69 kierowców. Akcja
prowadzona była wspólnie z czterema funkcjonariuszami
Straży Granicznej we Władysławowie.
Podczas działań policjanci z wejherowskiej drogówki
i kryminalni oraz funkcjonariusze z PP w Łęczycach oraz
Straży Granicznej zwracali uwagę na wszelkie zgłaszane
zagrożenia w tym rejonie ale także dodatkowo na rowerzystów, pieszych czy korzystają z elementów odblaskowych po zmroku, kiedy poruszają się droga poza terenem
zabudowanym, sprawdzali również, czy kierowcy zapinają
pasy bezpieczeństwa i przewożą swoje pociechy w fotelikach samochodowych. Funkcjonariusze nałożyli łącznie za
wszystkie wykroczenia 16 mandatów, skontrolowali 69 samochodów. Wszyscy kontrolowani kierowcy byli trzeźwi.
		
* * *
Niedawno policjanci zatrzymali 29-letniego kierowcę
skody, mieszkańca Gdyni, który na drodze krajowej jechał
z prędkością 136 km/h, w miejscu gdzie obowiązywało 50
km/h. Policjanci uniemożliwili mu dalszą jazdę, zatrzymali prawo jazdy, ukarali kierowcę mandatem karnym oraz
10 punktami karnymi.

Spotkanie z seniorami

Policjanci zajmujący się profilaktyką społeczną oraz
dzielnicowy odwiedzili członków Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „YMCA”. Funkcjonariusze przybliżyli uczestnikom tematykę Krajowej Mapy Zagrożeń
Bezpieczeństwa oraz aplikację Moja Komenda.
Szeroko omówili możliwości, jakie daje samodzielne
wskazywanie zagrożeń w miejscu zamieszkania bądź na
terenie miejscowości swojego zamieszkania.
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AKTUALNOŚCI
W ratuszu podjęto ważne decyzje

Pracowita sesja

W miniony wtorek radni miejscy spędzili w wejherowskim ratuszu niemal cały dzień. XXXI sesja Rady Miasta Wejherowa była wyjątkowo pracowita i długa, ponieważ podjęto wiele uchwał.
Najważniejszą
decyzją
samorządu było wprowadzenie zmian w tegorocznym budżecie miasta, które
umożliwią przystąpienie do
realizacji inwestycji, o której piszemy na stronie 3.
Węzeł integracyjno-komunikacyjny Kwiatowa (docelowo będzie się nazywał
Węzeł Wejherowo) uzyskał
dofinasowanie ze środków
unijnych w wysokości niemal 19 mln zł. Te pieniądze
trzeba było wprowadzić do
budżetu. Zmiany dotyczyły
także kilku innych przedsięwzięć w mieście. Radni
uchwalili również zmiany
w wieloletniej prognozie finansowej miasta.
Te uchwały radni przyjęli zdecydowaną większością
głosów. Uchwał zawierających budowę Węzła Kwiatowa nie poparli jedynie radna
T. Skowrońska i jej syn G.

Skowroński oraz radny M.
Schmidt.
Zupełnie innej dziedziny
dotyczyła uchwała o przyznaniu Statuetki Jakuba Wejhera zasłużonemu rzeźbiarzowi
i malarzowi Zygmuntowi
Leśniowskiemu. Jego sylwetkę przedstawiła radnym
dyrektor
Wejherowskiego
Centrum Kultury Jolanta
Rożyńska, przypominając
że Z. Leśniowski był wieloletnim nauczycielem, prowadził pracownię rzeźbiarską i
ma w dorobku wiele pięknych
obrazów. W swojej twórczości promuje Wejherowo i robi
wiele na rzecz swojego miasta. Uchwala o nadaniu statuetki zasłużonemu artyście
została podjęta jednogłośnie.
Podczas tej samej sesji
radni zdecydowali o nadaniu nazw trzem rondom
w Wejherowie. Rondo na
skrzyżowanie ulic 10 Lute-

go, Sienkiewicza i Św. Jana
otrzymało imię Mirona Łukowicza, lekarza, działacza
społecznego (m.in. aktywnego działacza Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego), a
przede wszystkim pierwszego w wolnej Polsce (po 1990
roku) przewodniczącego Rady Miasta Wejherowa.
Imię świętego Leona
Wielkiego otrzyma rondo
u zbiegu ulic Sienkiewicza, Sobieskiego i 3 Maja
(koło kościoła), natomiast
nowemu rondu w ciągu ulicy Gryfa Pomorskiego na
Śmiechowie nadano imię
Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”.
Kolejny raz Rada Miasta przyznała dotacje na
sfinansowanie prac konserwatorskich przy zabytkach
wpisanych do rejestru zabytków.
Dofinansowanie
prac remontowych doczeka

W miniony wtorek radni Rady Miasta oraz przezydent Wejherowa i jego współpracownicy spędzili w sali obrad ratusza wiele godzin.
się budynek przy ul. Kalwaryjskiej 3, budynek Domu
Pomocy Społecznej prowadzonego przez siostry Miłosierdzia św. Wincentego
a Paulo przy ul. Św. Jacka
14, klasztor ojców Franciszkanów przy ul. Reformatów
oraz kamienica wspólnoty
mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 20.
Jedna z uchwał dotyczyła przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania
przestrzennego w rejonie skrzyżowania ul. Ofiar Piaśnicy
i ul. I Brygady Pancernej
Wojska Polskiego.
Radni przyjęli także
uchwałę w sprawie przyjęcia zasad udzielania i
rozliczania dotacji na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł
energii cieplnej w ramach
konkursu „Czyste powietrze Miasta Wejherowa
- wymiana źródeł energii
cieplnej na ekologiczne”,
uchwałę w sprawie przyjęcia i wdrożenia Planu Gospodarki
Niskoemisyjnej
dla Wejherowa oraz Lokalny Program Rewitalizacji

Wejherowa do roku 2022.
Kolejna uchwała wprowadziła
korzystne
dla
mieszkańców zmiany w zasadach polityki czynszowej
w lokalach komunalnych.
Chodzi o zlikwidowanie
zwyżki czynszu dla osób
zamieszkujących lokale, w
których wprowadzono nowy, proekologiczny system
grzewczy.

Kontrowersyjna
uchwała

Najbardziej gorącą dyskusję wywołała bardzo kontrowersyjna uchwała autorstwa
grupy radnych, dotycząca
realizacji projektu Sytemu
Roweru
Metropolitarnego
w Wejherowie. Chodzi o publiczne rowery, które można
wypożyczać na mieście.
Radni zarzucali projektowi słabość merytoryczną
(nie wiadomo konkretnie co,
w jaki sposób i dokładnie za
ile miałoby zostać wykonane), małe efekty niewspółmierne do kosztów (nawet
100 tys. zł rocznie) oraz brak
zasadności w stosunkowo
małym i zawartym mieście
jakim jest Wejherowo, w dodatku z dość dobrze rozwi-

nięta komunikacją MZK.
Wzburzenie niektórych
radnych wywołał także sposób pracy nad uchwałą. Została wprowadzona przez
radnych
wnioskodawców
rano na sesji, bez uprzedniej zapowiedzi i pracy na
komisach, w czym dopatrywano się wątków politycznych przed zbliżającymi się
wyborami samorządowymi.
Wszak publiczne rowery
to temat modny i zasadny,
choć nie zawsze i nie w każdej miejscowości.
Ostatecznie 9 radnych
poprało uchwalę, 8 było
przeciw, a 4 wstrzymało się
od głosu. Uchwała nie zostanie wykonana, gdyż została zgłoszona zbyt późno,
zalednie 3 dni przed ostatecznym terminem przystąpienia do projektu.
Nie ma możliwości wygospodarowania obecnie środków w wieloletniej prognozie
finansowej na jej realizację,
gdyż wszystkie środki w
WPF na tej samej sesji decyzją radnych zostały przekazane na Węzeł Kwiatowa
(Wejherowo), który jest priorytetem.
AK.

Dodatkowy dyżur

Straż Miejska kontroluje miejsca zabaw dzieci

Podatnicy, którzy nie zdążyli dotychczas rozliczyć swoich dochodów będą mieli ostatnią szansę złożyć swoje
zeznanie podatkowe w ustawowym terminie, bowiem w
dniu 2 maja 2017 w godzinach 7.30-16.00 Urząd Skarbowy w Wejherowie będzie otwarty.

W ramach programu „Bezpieczny plac zabaw” strażnicy miejscy sprawdzają stan
techniczny urządzeń zamontowanych na placach zabaw
oraz stan sanitarny piaskownic. Straż Miejska skontroluje

Urząd Skarbowy
otwarty 2 maja

Bezpieczne place zabaw
nie tylko te place zabaw, ale
także miejsca zabaw dzieci
wyposażone w piaskownice i
najprostsze huśtawki.
Urządzonych placów zabaw
jest coraz mniej, bo kryteria
zachowania bezpieczeństwa

zniechęciły zarządców do organizowania i utrzymywania
takich miejsc.Utrzymywane są
jedynie takie place, na których
urządzenia posiadają specjalne atesty dopuszczające do ich
użytkowania. Administratorzy,

którzy nie dokonali przeglądu
obiektów, zobowiązani zostaną do ich przeprowadzenia, w
tym do wymiany piasku w piaskownicach, który po zimie jest
zabrudzony m.in. odchodami
psów i kotów.
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SŁUŻBA ZDROWIA
Odnowiona poradnia w wejherowskim szpitalu

W oczekiwaniu na inwestycję

Poradnia Onkologiczna w szpitalu w Wejherowie została wyremontowana dzięki sponsorom oraz środkom własnym placówki. Odnowiono i wyposażono dwa gabinety lekarskie, poczekalnię oraz korytarz. Zdecydowanie poprawiły się warunki, w jakich pacjenci
czekają na wizytę u lekarza lub na zabiegi, a także warunki pracy personelu.

Szpital Specjalistyczny w Wejherowie złożył wniosek o dofinansowanie projektu w
ramach którego nastąpi rozbudowa placówki o nowoczesny Blok Operacyjny z 7 salami
operacyjnymi.

Onkologia po remocie
W ramach kolejnego
etapu trwającej od kilku
lat rozbudowy oraz modernizacji Poradni Onkologicznej gabinety lekarskie
doczekały się malowania
oraz nowych mebli. Wymalowano także ściany
korytarza, położono nową
wykładzinę, wymieniono
sufit wraz z oświetleniem,
postawiono ścianę oddzielającą poradnię, zamontowano nowe drzwi.
Sponsorzy
przekazali na remont tej poradni
52 tys. zł, w tym aż 28,2
tys. zł pochodziło od właścicieli firm zrzeszonych w
Norda-Biznes (Regionalna
Izba Przedsiębiorców), a
20,8 tys. zł od Stowarzyszenia Onkologia dla Pomorza. Poza tym 3 tys. zł
przekazał sponsor, pragnący zachować anonimowość.
Poza środkami finansowymi uzyskano pomoc materialną w postaci okładzin
ściennych, które przekazał
Stanisław Karaś. Szpital
ze środków własnych wydał na ten cel 8,7 tys. zł.
Obecnie w Poradni Onkologicznej funkcjonuje gabinet zabiegowy, w którym
wykonywane są: diagnostyka guzów piersi oraz zabiegi resekcji zmian skórnych i
tkanki podskórnej. Są tam
również trzy gabinety lekarskie, poczekalnia dla
chorych, rejestracja, trzy
sale chemioterapii, gabinet
Pielęgniarki Koordynującej i Koordynatora Pakietu
Onkologicznego, pomieszczenie dla pielęgniarek.
W Poradni pracuje 20
osób: 3 specjalistów onkologii klinicznej, 2 specjalistów radioterapii, 3
specjalistów chirurgii onkologicznej, 2 psychoonkologów, psycholog kliniczny,
koordynator pakietu onkologicznego DILO, 5 pielęgniarek i 3 rejestratorki/
sekretarki medyczne.

Nowy blok

Wartość projektu wynosi ponad 104 mln zł, w tym dofinansowanie z UE ponad 66 mln zł. Nowoczesny obiekt będzie służył diagnostyce i kompleksowemu leczeniu chorób
cywilizacyjnych, w szczególności chorób układu sercowo-naczyniowego i chorób nowotworowych. W ramach projektu powstanie też centralna sterylizatornia, łącznik z budynkiem
łóżkowym i nowy ciąg windowy. Wydatki obejmą budowę,
wyposażenie oraz wysokospecjalistyczny sprzęt medyczny.
Realizacja inwestycji zaplanowana jest na okres: od stycznia 2019 roku do grudnia 2021 roku.

Poradnia Onkologiczna powstała
w 2007 r. na bazie Poradni Profilaktyki Chorób Piersi. Zajmowała wówczas
2 pomieszczenia o powierzchni około
41 m2, a chorych obsługiwał tylko jeden lekarz.
W 2007 roku w Poradni przyjmowano średnio 154 osoby miesięcznie,
a w 2016 r. liczba ta wzrosła do 1225. W
2011 r. powstała Chemioterapia Ambulatoryjna. W jednej sali z 6 stanowiskami miesięcznie chemioterapię
otrzymywało 105 chorych. Na przełomie lat 2014 i 2015 powstały kolejne 2
sale do chemioterapii. W 2016 r. liczba
chorych korzystających z chemioterapii wynosiła około 500 miesięcznie.
Szef Poradni Onkologicznej, dr Krzysztof
Adamowicz dziękował
sponsorom za finansowe wspracie modernizacji poradni. W jej
oficjalnycm otwarciu po
remoncie uczestniczyli m.in. Paweł Orłowski
- członek Zarządu Województwa Pomorskiego,
prezes Zarządu Szpitali Pomorskich - Jolanta Sobierańska-Grenda
oraz wiceprezes Andrzej
Zieleniewski, dyrektor
szpitala w Wejherowie.

Powiat przekazał 60 tys. zł

Na sprzęt

Powiat Wejherowski udzielił wejherowskiemu szpitalowi dotacji w kwocie 60 tys.
zł, w tym 50 tys. z przeznaczeniem na zakup
sprzętu rehabilitacyjnego dla Zakładu Rehabilitacji, oraz 10 tys. na zakup systemu
kardiomonitoringu dla potrzeb Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej.
- Rada Powiatu Wejherowskiego po raz kolejny przyznała
dotację wejherowskiemu szpitalowi, tym razem na zakup nowego sprzętu dla zakładu rehabilitacji i oddziału chirurgii.
Mimo ograniczonych możliwości finansowych staramy się
co roku wyasygnować pewną pulę środków, a tym samym
wpływać na poprawę warunków bytowych i komfortu pacjentów wejherowskiego szpitala - mówiła starosta powiatu
wejherowskiego Gabriela Lisius.
W podpisaniu umowy w sprawie udzielenia przedmiotowej dotacji udział wzięli m.in. starosta wejherowski Gabriela
Lisius, Łucja Słowikowska radna powiatu wejherowskiego, przewodnicząca Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i
Prorodzinnej, Jolanta Sobierańska-Grenda - prezes Zarządu Szpitali Pomorskich Sp. z o.o., Andrzej Zieleniewski wiceprezes Zarządu Szpitali Pomorskich, a także lek.
Joanna Machowiak - kierownik Zakładu Rehabilitacji
(wszyscy widoczni na górnym zdjęciu).
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WYDARZENIA

Powiat wejherowski reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich w Bolszewie - na zdjęciu po lewej razem z przedstawielami władz powiatowych oraz wójtem gminy Wejherowo.

Pomorski turniej w Luzinie

Utalentowane gospodynie
Pełna emocji rywalizacja w radosnej i przyjacielskiej atmosferze - tak można w skrócie
opisać wydarzenie, które odbyło się w minioną sobotę, 22 kwietnia w Luzinie. W XIV Turnieju Kół Gospodyń Wiejskich Województwa Pomorskiego wzięły udział reprezentacje 14
wsi i powiatów Pomorza. Puchar Grand Prix Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zdobyły
utalentowane gospodynie z Rokocina w powiecie starogardzkim.
Turniej uroczyście otworzyli: wicestarosta wejherowski
Wejherowski
Witold Reclaf oraz wójt
Gminy Luzino Jarosław
Wejer.
- Jestem przekonany,
że tegoroczny turniej wzorem lat ubiegłych odbywać
się będzie w serdecznej rodzinnej atmosferze. Mam
nadzieję,
że
dzisiejszy
konkurs pokaże nam, jak
bogata jest twórczość, działalność kół gospodyń wiej-

skich na pomorskiej wsi.
Uczestnikom życzę powodzenia i dobrej zabawy, a
wszystkim gościom miłego
pobytu w powiecie wejherowskim - mówił wicestarosta wejherowski Witold
Reclaf.
Halę widowiskowo-sportową w Luzinie odwiedzili
licznie goście z Pomiorza
i mieszkańcy gminy oraz
powiatu
wejherowskiego. Stoiska regionalne kół
gospodyń wiejskich z lo-

kalnymi produktami do
degustacji i materiałami
promocyjnymi cieszyły się
ogromnym zainteresowaniem odwiedzających zmagania uczestników turnieju.
W wydarzeniu wzięli udział m.in.: podsekretarz stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Ryszard Zarudzki, przedstawiciele władz samorządowych z całego województwa
oraz parlamentarzyści.
Organizatorami turnie-

ju byli: Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
w Lubaniu, Wojewódzki
Związek Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych,
Powiat Wejherowski oraz
Gmina Luzino.
Patronat Honorowy nad
wydarzeniem objął Wojewoda Pomorski Dariusz
Drelich.
Przyszłoroczny, XV Turniej Kół Gospodyń Wiejskich
odbędzie się w Żukowie w
powiecie kartuskim.

Wyniki turnieju
Turniej obejmował pięć konkurencji, w której wyłoniono
po jednym zwycięzcy. Oto laureaci:
1. Produkt ,,Ciasto z owocami’’ – KGW Cewice (powiat lęborski).
2. Tablica ,,Pokolenia’’ - KGW Górki (powiat kościerski)
3. Moda ,,Kreacja-inspiracja’’ - zwycięzca: KGW Czarne (powiat człuchowski)
4. Piosenka kabaretowa z inscenizacją pt. ,,Jak nie my to
kto’’ - KGW Łebień (powiat słupski)
5. Taniec ,,Z bajki’’ - KGW Żelisławki (powiat gdański)
Puchar GRAND PRIX Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Krzysztofa Jurgiela wywalczyły gospodynie wiejskie z KGW
Rokocin (powiat starogardzki).

W turnieju udział wzięły następujące KGW: Gołczewo (Powiat
Bytowski), Czarne (Powiat Człuchów), Żelisławki (Powiat Gdański), Kamienica Szlachecka (Powiat Kartuski), Tychnowy (Powiat
Kwidzyński), Cewice (Powiat Lęborski), Górki (Powiat Kościerski), Jazowa (Powiat Nowodworski), Władysławowo (Powiat
Pucki), Łebień (Powiat Słupski), Lasowice Wielkie (Powiat Kluczborski), Rokocin (Powiat Starogardzki), Brzuśce (Powiat Tczewski), Bolszewo (Powiat Wejherowski).

Podczas turnieju można było spróbować różnych
potraw, m.in. pysznych ciast.
Wicestarosta Witold Reclaf, wójt Luzina Jarosław
Wejer oraz starosta kartuski Janina Kwiecień.
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Przedstawicielki zwycięskiej drużyny z KGW w Rokocinie w powiecie starogardzkim.

Zdjęcia pochodzą z archiwum Starostwa Powiatowego.
Więcej zdjęć na: www.facebook.com/powiatwejherowski
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KULTURA
M. Grzebałkowska i M. Warda w Wejherowie O elektrowni w muzeum

Autorki o książkach Świat bez
Gośćmi Dyskusyjnego Klubu Książki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie, były dwie znane i nagradzane autorki:
Magdalena Grzebałkowska oraz Małgorzata Warda.
Magdalena
Grzebałkowska (na zdjęciu obok),
autorka książek: „Ksiądz
Paradoks. Biografia księdza Jana Twardowskiego”,
„Beksińscy. Portret podwójny” oraz zbioru reportaży
„1945. Wojna i pokój” mówiła m.in. o metodach pracy: od
pomysłu, poprzez zbieranie i
selekcję materiałów, po starania o oryginalny, trafny i
zachęcający do czytania tytuł. Autorka podzieliła się
wrażeniami i emocjami, jakie towarzyszą pisaniu biografii oraz spotkaniom z
uczestnikami zdarzeń przedstawionych w książce „1945.
Wojna i pokój”. Ta pozycja
to laureatka Nagrody Litercakiej „Nike” czytelników w

W ramach Tygodnia Akcji dla Świata bez Czarnobyla i Fukushimy w Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
odbyło się spotkanie zorganizowane przez Fundację Sedlaka wspólnie z muzeum w 31. rocznicę
Czarnobyla.
Gościem był Volodymir Volchenko - likwidator skutków i świadek katastrofy nuklearnej w Czarnobylu, który
pochodzi z Ługańska. Przed katastrofą w Czarnobylu był
górnikiem. Przy likwidacji skutków wybuchu reaktora 4 w
elektrowni jądrowej pracował jako szef tajnego departamentu 731 - specjalnego batalionu ochrony chemicznej.
Spotkanie uświetnił IV koncert „Dla przyszłości” w wykonaniu grupy Nawrocki Folk Computer Band.
Uczestnicy obejrzeli też zdjęcia z Czarnobyla autorstwa
Jacka Smolaka.

2016 roku i Nagrody im. Teresy Torańskiej 2015.
Podczas spotkania, które
odbyło się jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi, była

Majowe propozycje
W pierwszej połowie maja Miejska Biblioteka Publiczna
im. Aleksandra Majkowskie zaprasza na imprezy z okazji
Tygodnia Bibliotek XIV edycja: Biblioteka. Oczywiście!
To ogólnopolski program, którego celem jest podkreślanie
roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz
zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza.
W programie m.in.:
8.05 Maraton Biblioteczny – tematyczne lekcje biblioteczne dla grup zorganizowanych, zapisy w Wypożyczalni dla Dzieci
i Młodzieży
10.05 godz. 11.00 - spotkanie uczniów z Andrzejem Januszem, autorem książki: „Strzebielino: historia kaszubskiego zaścianka rycerskiego 1316-1945”, transmitowane z sali obrad
Ratusza w Wejherowie
11.05 godz. 11.00 - spotkanie z Moniką Kubisiak, autorką
książki „Tajemnica grodu Wejhera”
12.05 godz. 18.00 - spotkanie autorskie z Maciejem Tamkunem w ramach projektu „Pasja Czytania”
15.05 godz. 10.45 – spektakl kukiełkowy„Siedmiomilowe buty” w wykonaniu Teatru Narwal - wstęp wolny – grupy zorganizowane obowiązują zapisy.
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Czarnobyla

możliwość kupienia książek,
które dostarczyła wejherowska księgarnia „Feniks”, oczywiście z autografem autorki.
Magdalena Grzebałkowska okazała się osobą otwartą, szczerą, komunikatywną,
chętną do odpowiadania na
wszelkie pytania i rozmowy
z czytelnikami.
Wszystkie
wymienione
książki M. Grzebałkowskiej
dostępne są w Wypożyczalni
dla Dorosłych MBP.
Spotkanie zorganizowano
w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki - programu prowadzonego i finansowanego
przez Instytut Książki w ramach Narodowego Programu
Rozwoju Czytelnictwa.
W miniony poniedziałek,
z okazji Światowego Dnia
Książki, Bibliotekę im. A.
Majkowskiego w Wejherowie odwiedziała inna znana
pisarka, Małgorzata Warda. Przyjechała na zaproszenie działającego w bibliotece
Dyskusyjnego Klubu Książki
dla Młodzieży.
Autorka takich książek jak „5 sekund do IO”,
„Dziewczynka, która widziała zbyt wiele”, „Miasto
z lodu”, „Nikt nie widział,
nikt nie słyszał” podzieliła
się swoim doświadczeniem
związanymi z pracą pisarki, a także wręczyła nagrody w konkursie literackim
dla młodzieży (zdjęcie obok).
Nagrodzone
zostały:
Klaudia Janiak, Paulina
Melcer i Weronika Styn.

Łęczyce

Tydzień
Bibliotek
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach zaprasza na spotkanie
autorskie z Agnieszką Lingas-Łoniewską.
Pisarka będzie gościć w filii
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Strzebielinie 9 maja br. o
godz. 16.00.
Spotkanie zaplanowano w
ramach imprez z okazji Tygodnia Bibliotek, na które Gminna Biblioteka Publiczna w
Łęczycach zaprasza w dniach
8-12 maja.
Szczegóły na stronie:
http://gik-leczyce.pl

O sporcie w bibliotece powiatowej

Siłacz wśród dzieci

„Stop zwolnieniom z WF-u”! takie hasło przyświecało spotkaniu z
gościem specjalnym Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie Mateuszem Ostaszewskim, z wejherowskiego Klubu Kulturystycznego
i Sportów Siłowych ,,Apollo” oraz z Bartłomiejem Szrederem właścicielem siłowni „Apollo”.
Panowie spotkali się z
uczniami Szkoły Podstawowej nr 5, klasy „Sowy” pod
opieką Beaty Frąckowiak.
Mateusz Ostaszewski, zdobywca złotego medalu w
konkursie Arnold Amateur
Strongman World Cham-

pionships w Columbus OH
U opowiedział dzieciom
do swojej karierze, sukcesach sportowych. Ważnym
elementem spotkania, było zmotywowanie dzieci do
uprawiania sportu, prowadzenia zdrowego trybu życia

i realizacji swoich pasji pomimo trudności. Uczniowie
mieli okazję zmierzyć się z
mistrzem w siłowaniu na rękę, oraz otrzymać autograf.
Pan Mateusz otrzymał plakat z własną podobizną wykonany przez uczniów.
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KULTURA, ROZRYWKA
Sukcesy uczniów Szkoły Muzycznej

Jak co roku

Fortepian i akordeon Moto
Krew
Uczniowie szkoły muzycznej po raz kolejny przywieźli nagrody
za najlepsze wykonania utworów podczas konkursów.
W Solcu Kujawskim odbył
sie I Konkurs Pianistyczny
im. Kazimierza Serockiego.
Do przesłuchań przystąpili
uczniowie z 12 szkół muzycznych, m.in. z Torunia, Włocławka, Ostródy, Gdańska,
Wejherowa. Naszą szkołę
reprezentowały dwie uczennice, które zostały wysoko
ocenione przez jury: Agata
Sulborska - III miejsce oraz
Emilia Sanecka - I miejsce,
obie z klasy fortepianu pani
Elżbiety Lieder (wszystkie
na zdjęciu obok).
Z kolei w Kościerzynie
odbyły się „XXIII Kaszubskie Spotkania Akordeonowe” - makroregionalny
konkurs dla akordeonistów
ze szkół muzycznych I stopnia. Uczniowie wejherowskiej Szkoły Muzycznej z
klasy Ryszarda Borysionka i Andrzeja Formeli
stanowili dużą konkurencję
dla pozostałych uczestników
akordeonowych zmagań.
Wśród nagrodzonych znaleźli się: Antoni Wittstock
- II miejsce, Igor Stefanowski - III miejsce, Hubert
Stanzecki - II nagroda,
Igor Matyk - III miejsce,

22 kwietnia na wejherowskim rynku po
raz dziesiąty odbyła się impreza Moto
Krew „Motocykliści
Dzieciom”,
rozpoczynająca sezon motocyklowy.

Amelia Nowakowska wyróżnienie oraz I nagroda
dla zespołu kameralnego w
składzie - Amelia Nowa-

Zabawa dla rodziny

Poranki
muzyczne

„Poranki muzyczne” to propozycja Filharmonii Kaszubskiej skierowana do rodzin z małymi dziećmi. Nietypowe koncerty w niedzielne
przedpołudnie już na stałe wpisały się w kalendarz Wejherowskiego Centrum Kultury.
Poranki łączą w sobie elementy zajęć i zabaw umuzykalniających, ruchowych czy teatralnych. Najbliższe
spotkanie, „W krainie jazzu od Scotta Joplina do swingu”
odbędzie się 7 maja (niedziela) o godz. 11:00.
Wystąpi kwartet jazzowy w składzie: Michał Ciesielski - fortepian, Dawid Lipka - trąbka, Jarosław Stokowski - kontrabas, Łukasz Łapiński - perkusja.
Karolina Klawitter - prowadzenie i opracowanie muzyczne. Bilety: 10 zł.
Więcej informacji i bilety na: www.wck.org.pl

kowska (akordeon), Kamila Łaga (flet) oraz Oliwia
Guziuk (skrzypce).
Gratulujemy!

Fot. Anna Kuczmarska i Zygmunt Pałasz

Wprawdzie z powodu
awarii ambulansu na rynku nie odbyła się zbiórka
krwi na rzecz poszkodowanych dzieci, ale chętnych
krwiodawców (głównie motocyklistów) zawieziono do
stacji krwiodawstwa.
Natomiast na placu Jakuba Wejhera odprawiona
została przez księży motocyklistów msza święta.
Księża poświęcili wszystkie motocykle.
Nie zabrakło imprez towarzyszących; były koncerty, występy, pokazy
ratownictwa, zabawy dla
najmłodszych.
Organizatorem wydarzenia był Klub Motocyklowy
Nine Six MC Poland Chapter North.

Bilety rozdane
W poprzednim „Pulsie” oferowaliśmy naszym Czytelnikom bilety do Multikina w Rumi. Otrzymały je osoby, wyłonione w konkursie.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Sposród wielu wiadomości z poprawną odpowiedzią na pytanie konkursowe (Warszawa) wylosowaliśmy odpowiedzi od:
Dariusza Kubacha, Danuty Reszke i Tadeusza Kowalskiego,
którzy otrzymali bilety w nagrodę. Kolejna szansa na bilet do kina pojawi się za dwa tygodnie, 11 maja.
N A S Z PA R T N E R

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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Licealiści z „Sobieskiego”

Wśród najlepszych
Uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie wzięli udział w XII Pomorskim Konkursie
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Dominik Miotk zajął trzecie
miejsce w etapie wojewódzkim.
Konkurs organizowany
jest z inicjatywy radnych
Sejmiku Wojewódzkiego we
współpracy ze starostwami
powiatowymi i Kuratorium
Oświaty. Etap szkolny i powiatowy odbyły się w marcu,
a 10 kwietnia br. w Urzędzie
Marszałkowskim w Gdańsku odbył się etap wojewódzki konkursu. Wzięło w
nim udział troje licealistów z
„Sobieskiego”: Marika Klaman i Paulina Jadczak
z klasy IIIb oraz Dominik
Miotk z klasy Ib. Wszyscy
są uczniami klas o profilu
prawniczym.
W pomorskim finale rywalizowało 64 uczniów, którzy
musieli wykazać się rozległą
wiedzą o administracji publicznej, województwie po-

Dyrektor I LO Bożena Conradi gratuluje Dominikowi i
jego nauczycielowi Marcinowi Graczykowi sukcesu.

morskim oraz o organizacji i
kompetencjach gmin, powiatów i województw.
Dominik Miotk zajął trzecie miejsce, natomiast Paulina Jadczak i Marika Klaman

uplasowały się w pierwszej
dziesiątce. Do konkursu
przygotowywali ich nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie, Marcin Graczyk
i Ewa Brzoskowska.

Międzynarodowy projekt

Gość z Hiszpanii
Teatr w Gimnazjum Społecznym nr 1

Wyrażanie emocji

Gimnazjaliści przez kilka dni poznawali ideę teatru, który jako spotkanie aktora i widza, może zaistnieć także w szkolnej przestrzeni, angażując grupę we wspólne działanie, przeżywanie i wyrażanie emocji.
Gimnazjum Społeczne w
Wejherowie współpracuje z
dyrektorem teatru „Stop” w
Koszalinie - Mirosławem
Glinieckim, który prowadzi dla młodzieży warsztaty
teatralno-dramowe. Uczniowie mieli okazję zmierzyć się
z przypisaną im rolą oraz z
własnymi oporami i tremą
przed publicznym występem.
Efektem
kilkudniowej
pracy było przedstawienie
„Nasze etiudy”, które jako
grupa teatralna NIE NIE
NIE uczniowie zaprezentowali rodzicom, nauczycielom
i przyjaciołom.
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Reżyser i aktorzy zostali obdarowani przez widzów (rodziców) tortem. I to jakim!

W ramach projektu z edukacji wielokulturowej „Asystenci w Społecznej” Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowie gościła
studentkę Claudie Rodrigez Fernandez z Gijon w Hiszpanii.
Projekt trwał osiem tygodni i odbywał się w tej szkole dziesiąty raz, w tym roku
we współpracy z Przedszkolem „Mapeciaki” oraz I LO
w Wejherowie, gdzie asystentka prowadziła ciekawe warsztaty kulinarne
oraz prezentacje o swoim
kraju. Claudia uczyła dzieci i młodzież podstaw języka hiszpańskiego, w języku
angielskim opowiadała o
swoim kraju na lekcjach historii i przyrody.
Wszystkim podobało się
wspólne gotowanie hiszpańskich potraw oraz smakowanie polskich i kaszubskich
dań. Uczniowie w języku angielskim opowiadali o swojej
małej ojczyźnie, dumnie promując Kaszuby i najpiękniejsze zakątki Wejherowa.
Hiszpańska studentka
miała okazję poznać system edukacji w Polsce.

Uczestnicy warsztatów kulinarnych w języku angielskim wspólnie gotują hiszpański omlet.

Organizatorzy dziękują
Uniwersytetowi Gdańskiemu, Przedszkolu „Mapeciaki” oraz I LO w Wejherowie
za owocną współpracę.
Dziękują także rodzicom uczniów za wsparcie i

gościnność oraz Urzędowi
Miasta i Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
za możliwość zwiedzania
tych pięknych obiektów.
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TURYSTYKA, EKOLOGIA
U progu sezonu turystycznego

Gmina Linia. Aktywne Lewinko

Na spacer po Kalwarii Wejherowskiej zaprosiła mieszkańców i ich
gości przewodniczka PTTK Renata Makiła. W chłodny drugi dzień
Świąt Wielkanocnych chętnych do spacerowania nie było wielu, ale
wyprawa była udana. Podobnie jak wędrówka do Kąpina, zorganizowana z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi przez grupę z Sekcji
Turystyki Pieszej WUTW.

W Akcji Sprzątania Świata, zorganizowanej na terenie gminy Linia w sobotę 22 kwietnia br., aktywnie wzięli udział mieszkańcy wsi
Lewinko, podobnie jak w ubiegłym roku. Co ciekawe, pomagali im
osadzeni w Areszcie Śledczym w Wejherowie.

Kwietniowe wędrówki Wielkie sprzątanie
Spacer rozpoczął się na
placu Jakuba Wejhera, gdzie
przewodniczka krótko opowiedziała o historii miasta
i jego założycielu. Następ-

ny przystanek miał miejsce
przy kościele św. Anny, aby
potem ulicami Klasztorną
i Zamkową przejść na tyły Parku Miejskiego i dalej,

na Kalwarię. Spacerowicze
mieli okazję przyjrzeć się z
bliska 10 kaplicom, wchodząc do ich wnętrz, słuchając przewodniczki i chłonąc
klimat świętych miejsc.
Za rok odbędzie się X Jubileuszowy Świąteczny Spacer
po Kalwarii Wejherowskiej,
na który już teraz zaprasza
przewodnik Renata Makiła.
Uczestnicy
wycieczki rozpoczęli ją z uśmiechem, chętnie pozując do
wspólnego zdjęcia pod
wielkanocnym
kaszubskim jajem na rynku.

W piątek 21 kwietnia członkowie Sekcji Turystyki Pieszej
Wejherowskiego Uniwersytetu Towarzystwa Wejherowskiego YMCA
świętowali Międzynarodowy Dzień
Ziemi, przypadający 22 kwietnia.
Świętowali oczywiście na trasie.
Mimo, że pogoda nie zachęcała do
pieszych wędrówek grupa piechurów
wybrała się na spacer do Kąpina, otoczonego Puszczą Darżlubską, która jest
największym zwartym kompleksem leśnym w północnej Polsce. Wieś Kąpino
nazywana Eco Wsią.
Grupa turystyczna przeszła przez
Dolne Kąpino i dotarła do wiaty grillowej, aby tam odpocząć i zapoznać się z
historią wsi, którą przekazała przewodniczka Renata Makiła.
Co ciekawe, na podstawie dokumentu z roku 1918 z dobrze zachowaną pieczęcią wiadomo, że Kąpino nazywało się
Waldenburg (czyli pałac w lesie), co jest
bardzo trafną nazwą dla tego miejsca.
Okazały budynek XIX-wiecznego pałacu jest dziś budynkiem komunalnym.
Przed II wojną światową mieszkała w
nim rodzina Napierałów, która w większości zginęła z rąk Niemców w Piaśnicy.
We wsi znajdują się m.in. ruiny budynków popegeerowskich oraz pozostałości
dawnych sadów, sadzonych prze jeńców
wojennych podczas wojny. Pamiątką po
pięknych ogrodach jest prowadząca do
lasu ulioca Akacjowa, nazywana przez
mieszkańców „Śliwkową Aleją” z powodu
rosnących po obu stronach drzewek śliwkowych. Podobno przed wojną nazywano
ją „Aleją ubogich kochanków”.

Grupa z Wejherowa przy uroczym kościele pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Kąpinie.
Obecnie we wsi aktywnie działa Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „ECO Kąpino”, współpracujące
z Radą Sołecką i władzami samorządowymi w
celu wykorzystania atutów miejscowości i jej ekologicznego rozwoju, a także ożywienia wsi.
Jak mówią uczestnicy wycieczki, przyjemnie
było przejść przez ekologiczną wieś i budzący się
do życia wczesną wiosną las w Międzynarodowe
Święto Matki Ziemi. A przy okazji posłuchać ciekawej historii tej miejscowości.
			
Alicja Orszulak

Wielkie porządki w gminie Linia, w ramach Akcji
Sprzątania Świata, stanowiły rywalizację wsi sołeckich.
- Po raz czwarty z rędu w tej akcji uczestniczą
członkowie Stowarzyszenia
Miłośników Lewinka i Ziemi Kaszubskiej - informuje
Ryszard Jaworski, prezes
organizacji. - Osadzeni z
aresztu w Wejherowie wraz
z członkami stowarzyszenia sprzątali najmniejsze
i najmłodsze sołectwo gminy Linia, czyli naszą wieś
Lewinko. Mimo niesprzyjającej aury, dzięki pomocy skazanych zebraliśmy w
tym roku 16 worków śmieci.
Znaleźliśmy się tym samym
w ścisłej czołówce we współzawodnictwie sołectw.
W akcji uczestniczyło
kilkunastu mieszkańców
wsi, a coraz większej świadomości ekologicznej społeczności lokalnej świadczy
coraz mniejsza ilość śmieci.
Współpraca między Stowarzyszeniem a Aresztem
Śledczym w Wejherowie,
dzięki zaangażowaniu się
dyrektora tej instytucji
ppłk. Macieja Uchmana
jest bardzo udana.
- Nie zamierzamy ograniczać się do cyklicznej akcji sprzątania świata, mamy
już kilka wspólnych projektów - informuje R. Jaworski.

OGŁOSZENIA
i REKLAMY
w PULSIE
WEJHEROWA
redakcja@pulswejherowa.pl

606 101 502

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502, e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
Adres korespondencyjny redakcji:
84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 (w siedzibie firmy „ARTEX”)
Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy w terenie): 606 101 502
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media w Bydgoszczy
Nakład: 10 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

13

27 kwietnia 2017

www.pulswejherowa.pl

SPORT
Piłka nożna

Gryf nareszcie
zwyciężył
Piłkarze Gryfa Wejherowo na własnym stadionie pokonali GKS Bełchatów 4:1. Tydzień wcześniej zremisowali z Wartą Poznań 2:2.
Najpierw w Poznaniu „wymęczyli” remis z Wartą, która
także walczy o utrzymanie w II lidze. Gryfici dobrze rozpoczęli spotkanie i w 12 min. Ł. Nadolski zdobył gola. Przed
końcem pierwszej połowy padło wyrównanie. W drugiej części wejherowianie szybko wyszli na prowadzenie, aby błyskawicznie je stracić. W ostatnich minutach drużyny stwarzały
sytuacje strzeleckie, ale wynik nie uległ już zmianie.
Na Wzgórzu Wolności piłkarze Gryfa Wejherowo zasłużenie pokonali GKS Bełchatów.
W pierwszej połowie padły dwa gole, jeden dla gospodarzy
a drugi dla gości. Gra była wyrównana. Druga część to popis wejherowian. Gryfici skutecznie radzili sobie w akcjach
ofensywnych i strzelili trzy gole. Strzelili je: R. Chwastek,
P. Czerwiński i M. Marczak.
Wejherowianie mogli odnieść jeszcze wyższe zwycięstwo,
ale karnego nie strzelił kolejny już raz P. Kołc.
Gryf Wejherowo: Ferra - Mońka, Kołc, Kamiński, Dampc Klimczak (Goerke), Czerwiński (Tomczak), Nadolski, Chwastek - Wicki (Wicon), Marczak.

Piłka ręczna

Kickboxing

Pewny awansu do I ligi MKS Grudziądz pokonał w Wejherowie Tytanów 28:32 (14:18). Wejherowianie zagrali ambitnie i walecznie ale …
lider to lider.

Zuzanna Kalbarczyk z Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego i KTS-K GOSRiT Luzino zwyciężyła w międzynarodowym turnieju
Polish Fighter Kids II - Konfrontacja sztuk i
sportów walki dla dzieci i kadetów.

Lider był za silny Zuzanna wygrała
Obydwa zespoły przystąpiły do spotkania zmotywowane, bo goście chcieli
udowodnić, że są najsilniejsi
w rozgrywkach, natomiast
Tytani potrafią skutecznie
walczyć z najlepszymi we
własnej hali.
Nasi zawodnicy rozpoczęli od skutecznych ataków, na co poirytowani
goście szybko opanowali
grę i wyszli na prowadzenie. Do końca pierwszej
połowy trwała „wymiana
ciosów”. Druga połowa to
szybka, agresywna i zdyscyplinowana gra MKS.
Wejherowianie próbowali ratować sytuację, jednak
goście konsekwentnie po-

większali przewagę.
W 42 min. R. Wicon dostał czerwoną kartkę, co
skrzętnie wykorzystali goście i wywalczyli bezpieczną przewagę bramkową. Do
końca meczu różnica w przewadze nie uległa zmianie.
T. Turek został pchnięty,
uderzył w stolik sędziowski
i doznał kontuzji. Tytani po
porażce z liderem utrzymali dziewiątą pozycję w ligowej tabeli.
Tytani: Brzeski, R. Wicki, Lewicki, Wicon, Radosław Sałata, Remigiusz
Sałata, Miler, Turek, M.
Jankowski, P. Jankowski,
Cholcha, Smoliński, Grabowski, Sikora.

Zakończenie CITY TRAIL Trójmiasto
Monika Czapiewska i Michał Rolbiecki zwyciężyli
w szóstym, ostatnim biegu CITY TRAIL Trójmiasto w
edycji 2016/2017. Oboje zostali również triumfatorami
klasyfikacji generalnej.
Drugą lokatę wywalczyła Monika Rolbiecka, a trzecią
Aleksandra Baranowska-Trzasko. W klasyfikacji generalOGŁOSZENIE
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nej dwa pierwsze miejsca zajęły wspomniane już zawodniczki - M. Czapiewska i M. Rolbiecka. Wśród mężczyzn
najszybszym w całym cyklu okazał się Michał Rolbiecki. W
klasyfikacji końcowej cyklu na podium staną, obok Michała
Rolbieckiego, stanęli Michał Czapiński i Damian Sławiński.
Więcej informacji oraz zapisy na stronie www.citytrail.pl.

Drugie miejsca wywalczyli Dorian Kupc i Julia Kwidzińska. W zawodach wzięły udział kluby kickboxingu, karate i
taekwondo i ponad 200 zawodników. Dorian Kupc w kategorii walki na piankowe pałki także był trzeci.
Dla Zuzi Kalbarczyk i Julii Kwidzińskiej start był sprawdzianem przed zbliżającymi się Mistrzostwami Polski. Obie
zawodniczki zaprezentowały się świetnie. Dorian Kupc w
kategorii dzieci do lat 10 w konkurencji walk na piankowe
pałki, miał aż 30 przeciwników. Dorian zadebiutował także
w walce light contact i dotarł do finału.
Trenerem zawodników jest Rafał Karcz. Wyjazd był możliwy dzięki dotacji miasta Wejherowa. Teraz przed zawodnikami najważniejszy start - Mistrzostwa Polski kadetów,
juniorów i seniorów w Rydzynie k. Leszna.

27 kwietnia 2017

redakcja@pulswejherowa.pl

sport
Karate shotokan

Maraton kolarski

Zawodnicy i zawodniczki Stowarzyszenia Sportów walki Shotokan i L.a
w zawodach, które odbyły się w hali POSM Puck wywalczyli 16 medali: 2
złote, 9 brązowych i 5 srebrnych.

Na ścieżkach leśnych Nadleśnictwa Strzebielino rozegrano I edycję
MTB Pomerania Maraton. Uczestniczyło w nim ok. 300 kolarzy. Największe zainteresowanie wzbudził dystans Speed, wynoszący 25 km.

Złote Medale:
Mateusz Gruba - kata indywidualne białe pasy
chłopcy 9 lat i Marta Pranga - kumite indywidualne
dziewczęta 7 lat i mniej.
Srebrne Medale:
Julia Boyke - kata indywidualne dziewczęta 16+
lat, Aleksander Daszke - kata indywidualne chłopcy 16+
lat, Julia Podgórska - kihon dziewczęta 8 lat, Marta
Pranga - kata indywidualne
żółte pasy dziewczęta 7 lat i
mniej, Franciszek Włodarczyk - kumite indywidualne
chłopcy 10-11 lat [-40kg]
Brązowe Medale:
Julia Boyke - kumite indywidualne juniorki 16-17
lat [+53kg], Karol Chwarszczyński - kumite indywidualne juniorzy 16-17 lat [-68kg],
Aleksander Daszke - kumite
indywidualne kadeci 14-15
lat [+63kg], Henryk Mudlaff
- kumite indywidualne juniorzy 16-17 lat [+68kg], Agata
Pastuszka - kata indywidualne białe pasy dziewczęta 7
lat, Kacper Selonke - kumite

Zmagania na tym dystansie wygrał Jakub Krzemiński,
a wśród pań Weronika Lorkowska. Największym wyzwaniem był dystans Ultra
- 78 km. Ten wyscig wygrał
Łukasz Derheld z drużyny
Trek Gdynia i Ania Świrkowicz (Team.ase.com.pl).
Na trasie MTB Pomerania Junior stawiło się 30
najmłodszych kolarzy.
Każdy z zawodników
otrzymał regeneracyjny posiłek, a najlepsi w danej kategorii otrzymali statuetki i
nagrody od sponsorów.

Szesnaście medali

OGŁOSZENIE

indywidualne chłopcy 10-11
lat [-35kg], Filip Skwarło kumite indywidualne Kadeci 14-15 lat [-63kg], Nikola
Ługowska - kihon dziewczęta 8 lat, Nikola Ługowska
- kata indywidualne białe
pasy dziewczęta 8 lat.
W zawodach Arawaza
Cup w Pyrzycach trzy medale: srebrny i dwa brązowe,
zostały zdobyte przez Aleksandra Daszke, Julię Boyke
oraz Adriana Necla.

Wyścigi dla wytrwałych

Puchary dla Sychowianki i Nordiki

OGŁOSZENIE

24 drużyny startowały w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Puchar
Jakuba Wejhera. Główne trofea zawodów oraz nagrody dla najlepszych zawodników ufundował Prezydent Miasta Wejherowa.
W kategorii oldbojów zwyciężyła Sychowianka Sychowo, która w finale pokonała
4:3 Europol Bolszewo. Wśród
seniorów zwyciężyła wejherowska NORDIKA, która po-

konała 2:0 Matfiz Bolszewo. W
spotkaniu o III miejsce Pajace
Wejherowo pokonały 2:1 Niezniszczalnych Wejherowo.
Zawody rozegrano systemem bezpośredniej eliminacji

po dwóch porażkach.
Turniej, którego organizatorem było Wejherowskie Towarzystwo Krzewienia Kultury
Fizycznej, prowadził i sędziował
Leszek Lenda.
L.L.

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
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WYDARZENIA
W Muzeum w Wejherowie i MDK w Redzie

Z Nadola do Żarnowca

W wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w najbliższą sobotę odbędzie się ciekawe wydarzenie. 29 kwietnia
br. o godz. 16.00 zaplanowano spotkanie zatytułowane „Płk. Ryszard Kukliński. Polska samotna misja”.

Powiat Wejherowski i Powiat Pucki oraz Gmina Gniewino i Krokowa będą organizatorami XV Wodno-Pieszej Pielgrzymki z Nadola do Lubkowa i Żarnowca, która odbędzie się 22 lipca br.

Ciekawe wydarzenia
Spotkanie rozpocznie się o
godz. 16.00, a gościem będzie
Filip Frąckowiak - dyrektor
Izby Pamięci Płk. Ryszarda Kuklińskiego (pośmiertnie awansowanego na generała bryg.) .
Zaplanowano też wystawę.

Z kolei w niedzielę, 30
kwietnia zaplanowano autorski koncert Bożeny i Lecha Makowieckich (zespół
Zayazd) pt. „Barwy Wolności”. Koncert odbędzie się o
godz. 18.00 w Miejskim Do-

mu Kultury w Redzie, przy ul.
Łąkowej 59 A.
Sponsorem głównym obu
wydarzeń jest Grupa ENERGA S.A., a wśród patronów
medialnych znalazł się „Puls
Wejherowa”.

XV Pielgrzymka
Do udziału w jubileuszowej pielgrzymce organizatorzy zaprosili szczególnego
gościa - prezydenta Andrzeja
Dudę. Pismo w tej sprawie
zostało wystosowane do pre-

zydenta pod koniec ubiegłego roku. Podczas ostatniego
spotkania w Urzędzie Gminy w Krokowej dopracowano
program planowanej wizyty,
który zostanie przesłany do

kancelarii prezydenta.
Pielgrzymka upamiętnia
drogę mieszkańców wsi Nadole do kościoła w Żarnowcu,
po przeciwnej stronie jeziora
w latach międzywojennych.

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.
OGŁOSZENIE

Nowa inwestycja WTBS sp. z o.o.

prestiżowa lokalizacja, komfortowa kameralna kamienica
z 6 lokalami mieszkalnymi oraz lokalem użytkowym
przy ulicy Św. Anny.
Zapraszamy
do zapoznania się
z projektem
w siedzibie spółki

Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 677 46 16 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
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