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Pielgrzymi na Kalwarii Nowoczesna

hala w ZSP nr 4

Nowoczesna, pełnowymiarowa hala sportowa powstanie przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. W „Samochodówce”, w obecności władz powiatowych i uczniów,
podpisano umowę na realizację inwestycji.
Str. 3

Wejherowianie
nagrodzeni
Dzień Jakuba, obchodzony w rocznicę powstania
Wejherowa to okazja do wyróżnienia aktywnych
mieszkańców, którzy swoimi talentami i umiejętnościami dzielą się z innymi, a w dodatku promują
Wejherowo. 		
Str. 8

Za nami pierwsza z pięciu uroczystości odpustowych, odbywających się co roku na Kalwarii
Wejherowskiej. W dniach 27-28 maja wierni modlili się podczas Odpustu Wniebowstąpienia Pańskiego, a już jutro pielgrzymi znów przybędą na „Święte Góry”. W sobotę i niedzielę w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie odbędzie się Odpust Trójcy Świętej.
Str. 7

Uwagi do 9.06
Tylko do jutra, czyli do 9 czerwca można zgłaszać uzasadnione uwagi oraz zastrzeżenia do projektów Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego, pozytywnie
zweryfikowanych przez komisję.
Str. 3

W sobotę 10 czerwca na placu Jakuba Wejhera
odbędzie się nietypowa w tym miejscu impreza:
Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego.
Będzie można wziąć udział lub kibicowć rozgrywkom ulicznej koszykówki.
Str. 14

Prezydent Krzysztof Hildebrandt nagrodził m.in.
odnoszacych sukcesy muzyków. Na pierwszym
planie Ryszard Borysionek. W głębi Elżbieta Lieder i Dawid Runtz.
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AKTUALNOŚCI
Uznanie za ciężką i odpowiedzialną służbę

Dzień Strażaka w powiecie
Wręczenie aktów nadania wyższych stopni służbowych, wyróżnienia za wzorową postawę i poświęcenie w działaniach ratowniczych oraz przekazanie nowego średniego wozu
ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Kostkowie były elementami obchodów Dnia Strażaka
w powiecie wejherowskim.
Uroczystość odbyła się w
Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie,
a uczestniczył w niej Wicewojewoda Pomorski Mariusz Łuczyk.
W uznaniu szczególnych
zasług na rzecz bezpieczeństwa lokalnej społeczności
starosta wejherowski Gabriela Lisius w imieniu
Samorządu Powiatu Wejherowskiego, wyróżniła siedmiu funkcjonariuszy KP
PSP w Wejherowie. G. Lisius złożyła życzenia strażakom, przekazując je bryg.
Jackowi Niewęgłowskiemu - komendantowi PPSP
oraz druhowi Mirosławowi Józefowiczowi - prezesowi Oddziału PZOSP.
- Dzisiejsze święto to szczególna okazja, by podziękować strażakom zawodowym
i ochotnikom za realizowanie
trudnych i odpowiedzialnych
zadań, poświęcenie w ochro-

Poważne zderzenia

Na drodze krajowej na 6 przed Strzebielinem ciężarowy
tir zderzył się z samochodem dostawczym. Z kompletnie
zmiażdżonego auta dostawczego strażacy ratownicy wydobyli nieprzytomnego kierowcę, który w stanie ciężkim został
przewieziony do szpitala w Wejherowie.
Przez ok. 3 godziny droga była całkowicie nieprzejezdna.
Ze wstępnych ustaleń i relacji świadków wynika, że kierujący autem dostawczym zjechał na przeciwległy pas drogi i
czołowo uderzył w tira. Ciężarówka wjechała do rowu, a jej
kierowcy nic się nie stało.
Do zderzenie dwóch aut doszło także w Nowym Dworze Wejherowskim. Na drodze wojewódzkiej nr 218 czołowo zderzyły się samochody osobowe: mazda i volkswagen.
Na szczęście nikt nie odniósł poważnych obrażeń, ale jedna osoba została przewieziona do szpitala na obserwację.

Złodzieje samochodów

nie życia, zdrowia i mienia
ludzkiego oraz za skuteczność działań mimo coraz
większych wyzwań i zagrożeń. Niech zasłużone poczucie spełnienia i satysfakcji ze
służby drugiemu człowiekowi towarzyszy Wam każdego
dnia - powiedziała starosta
Gabriela Lisius.

- W tym roku obchodzimy
jubileusz 25-lecia powołania
Państwowej Straży Pożarnej. Minione ćwierćwiecze
to nieprzerwana ewolucja
systemu ochrony przeciwpożarowej, ratownictwa i
ochrony ludności. Polscy
strażacy potrafią sprostać
współczesnym wyzwaniom

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem oraz smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

MIECZYSŁAWA

MAKURATA

byłego Radnego Miasta Wejherowa
w latach 2006 – 2010 i 2010 – 2014,
właściciela wejherowskiej firmy Trans Bus
Przedsiębiorstwo Przewozowe
Człowieka oddanego miastu i Rodzinie,
Osoby niezwykle empatycznej, otwartej na potrzeby innych,
zaangażowanej w działalność organizacji społecznych.
W naszej pamięci pozostanie jako osoba otwarta, życzliwa,
której na sercu leżało dobro miasta i jego mieszkańców.
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają
Bogdan Tokłowicz
Przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa
wraz z Radnymi
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Z POLICJI

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta
Wejherowa
wraz ze współpracownikami

- stwierdził bryg. Jacek Niewęgłowski. komendant Strazy Pożarnej w Wejherowie.
Na uroczystość przybyli
przedstawiciele władz samorządowych, instytucji, służb,
inspekcji i straży, delegacje
ochotniczych straży pożarnych
oraz emerytowani strażacy.
Fot. Starostwo Powiatowe

Szkolenie
w ZUS
9 czerwca o godz. 9.00 w Inspektoracie ZUS w Wejherowie
(ul. Sobieskiego 294) odbędzie
się bezpłatne szkolenie dla płatników składek na temat:
Zasady ustalania ustawodawstwa właściwego oraz niezbędna
dokumentacja przy ubieganiu się
o wydanie zaświadczenia A1.
Uczestnicy będą mogli poznać regulacje prawne w zakresie koordynowania systemów
zabezpieczenia społecznego w
krajach Unii Europejskiej, warunki delegowania pracowników, a
także zasady samodelegowania
osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Eksperci ZUS odpowiedzą
także na wszelkie pytania.
Zgłoszenia
uczestnictwa
można dokonywać telefonicznie pod numerami:
58 572 97 03 oraz 58 572 97 04.

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w nocy z poniedziałku na wtorek
zatrzymali 4 mężczyzn w związku z kradzieżami dwóch samochodów. Byli to 20, 33, 34 i 38-letni mieszkańcy województwa mazowieckiego.
Kryminalni ustalili, że mieli oni związek z kradzieżą dwóch
samochodów z powiatu wejherowskiego: mitsubishi outlander oraz toyoty avensis o łącznej wartości 140 tys. zł. Oba samochody zostały odzyskane i przekazane właścicielom.
Śledczy przesłuchali mężczyzn. Dwaj z nich, 38 i 34-latek
usłyszeli po dwa zarzuty, dotyczące kradzieży z włamaniem
do samochodów w warunkach powrotu do przestępstwa,
trzeci z mężczyzn także usłyszał dwa zarzuty kradzieży z włamaniem, czwarty natomiast usłyszał zarzut paserstwa. Trzej
zostali tymczasowo aresztowani na okres 3 miesięcy.
Kradzież w włamaniem zagrożona jest karą do 10 lat pozbawienia wolności, natomiast przestępstwo paserstwa jest
zagrożone karą do 5 lat pozbawienia wolności.

STRAŻ MIEJSKA
Gałęzie zasłaniają znaki drogowe

Strażnicy Miejscy prowadza kontrole ulic pod kątem
drzew zasłaniających znaki drogowe. Wyjazd z podporządkowanej ulicy przy zasłoniętych znakach grozi stłuczką lub
wypadkiem. Dlatego Straż Miejska apeluje do zarządców
dróg, aby przystąpili do przycinania gałęzi drzew, przysłaniających znaki drogowe oraz likwidowali chwasty i trawy
na poboczach dróg i chodnikach.
Cięcia techniczne wzdłuż ciągów komunikacyjnych są
obowiązkiem zarządców dróg. Mają one na celu uzyskanie odpowiedniej skrajni. Polegają na usunięciu dolnych
gałęzi lub konarów tak aby uzyskać prześwit o wysokości
4,5m nad drogą i 2,2 m nad ciągiem pieszym. Zgodnie z
ustawą o utrzymani czystości i porządku w gminach za
utrzymanie chodnika bezpośrednio przylegającego do
nieruchomości odpowiada właściciel.
Dlatego Straż Miejska apeluje do właścicieli tych nieruchomości, aby likwidowali chwasty i trawy na przyległych
bezpośrednio do nieruchomości chodnikach. Właściciele
mają także obowiązek usuwania gałęzi z żywopłotów, gdy
te wchodzą w pas drogowy, w tym na chodnik.
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AKTUALNOŚCI
Miliony na termomodernizację budynków
i rewitalizację Śródmieścia

Dotacje dla Wejherowa
Miasto Wejherowo zdobyło kolejne wsparcie finansowe ze
środków unijnych, tym razem na termomodernizację budynków
oraz na dalszą rewitalizację Śródmieścia.
5 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku, z
udziałem marszałków Mieczysława Struka i Wiesława
Byczkowskiego,
uroczyście podpisano umowy
z samorządami. Wejherowo
znalazło się wśród 11 miast
i gmin, które uzyskały dotacje ze środków Regionalnego
Programu Operacyjnego dla
Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Nasze miasto uzyskało
dofinansowanie unijne na
termomodernizację
wielorodzinnych
budynków
komunalnych. Całkowity
koszt wejherowskiego projektu to ponad 5 mln zł, z
czego dofinansowanie z UE

wynosi ponad 2,7 mln zł.
- Realizacja tych projektów to dla mieszkańców lokali komunalno-socjalnych
przede wszystkim mniejsze
rachunki za ogrzewanie i zużycie energii - mówi prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt. - Przeprowadzone zostaną prace m.in.
docieplenia ścian zewnętrznych, ścian wewnętrznych,
dachów, stropodachów. Ocieplenie ścian zewnętrznych
zaplanowano od zewnątrz
wraz z wykonaniem elewacji, a w kilku budynkach od
wewnątrz ze względu na zalecenie konserwatorskie.
Termomodernizacja budynków komunalnych wiąże

Kompleksowa termomodernizacja obejmie 13 wielorodzinnych budynków komunalnych m.in. przy ul. 10 Lutego, ul. Śmiechowskiej, ul. Gniewowskiej, ul. Kopernika, ul.
Wniebowstąpienia, ul. Wschodniej, ul. Krzyżowej, ul. Kalwaryjskiej, ul. Reformatów, ul. Reformatów, ul. Św. Jacka.

się z całym szeregiem korzyści, które w wymierny i bezpośredni sposób oddziałują na
społeczność lokalną. Oprócz
wspomnianego zmniejszenia zużycia energii, drugim
ważnym aspektem inwestycji jest ograniczenie emisji
gazów cieplarnianych i niezdrowego dymu z kominów,
który w wielu miastach jest
przyczyną smogu.
Z kolei 6 czerwca marszałkowie
Mieczysław
Struk i Wiesław Byczkowski podpisali z prezydentem
Wejherowa
Krzysztofem
Hildebrandtem umowę o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
2014-2020 projektu kompleksowej rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa. Na ten
cel przeznaczonych zostanie
ok. 19,3 mln zł.
Do tego tematu wrócimy w
następnym wydaniu „Pulsu”.

Budżet Obywatelski

Uwagi do 9 czerwca!
Do 9 czerwca można zgłaszać na piśmie uzasadnione uwagi oraz
zastrzeżenia do projektów Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego pozytywnie zweryfikowanych pod względem formalnym i
wykonalności przez komisję ds. Budżetu Obywatelskiego.
Z listą projektów pozytywnie zweryfikowanych w
ramach trzeciej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego można zapoznać
się na stronie:
http://www.wejherowo.
pl/budzetobywatelski
Każdy mieszkaniec może
w ramach konsultacji społecznych wnieść uzasadnione uwagi oraz zastrzeżenia,
które należy złożyć na piśmie do 9 czerwca do Urzędu
Miejskiego w Wejherowie.
Ostateczną decyzję w sprawie uwag do projektów podejmie komisja.

Po zatwierdzeniu projektów przez prezydenta Wejherowa, 28 czerwca br.
zostaną one opublikowane, a mieszkańcy zadecydują o wyborze projektów do
realizacji podczas głosowania, które odbędzie się w terminach wspólnych z innym
samorządami - na przełomie
września i października.
Realizacja projektów nastąpi w 2018 roku.
Wśród 22 projektów
poddanych pod konsultacje społeczne, 17 to
projekty inwestycyjne, a
5 - nieinwestycyje.

Niektóre projekty dotyczą
modernizacji ulic, doświetlenia przejść dla pieszych,
budowy parkingów i urządzenia miejsc rekreacyjnych. Są pomysły na budowę
placów zabaw, boisk sportowych, wiaty rowerowej, a
także projekty społeczne,
takie jak utworzenie teatru,
organizacja imprez sportowych i kulturalnych.
Na realizację Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego miasto przeznaczyło
1 mln zł - 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys.
zł na nieinwestycyjne.

Powiatowa inwestycja w ZSP nr 4

Pełnowymiarowa
hala sportowa
Nowoczesna hala sportowa zostanie zbudowana w przyszłym roku przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie. W ramach inwestycji samorządu powiatowego
w „Samochodówce” powstaną także nowe pracownie zawodowe.
Wszystko wskazuje na
to, że od 1 września 2018 r.
uczniowie ZSP nr 4 w Wejherowie będą mogli korzystać
z nowej hali sportowej. Podpisano umowę z wykonawcą
inwestycji, firmą WOJ-MAR.
W nowoczesnym obiekcie
znajdzie się pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej,
sala fitness, szatnie, siłownia oraz trybuna na blisko
300 osób. Obiekt będzie także przystosowany do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
- W Wejherowie, przy ZSP
nr 4 powstanie pierwsza pełnowymiarowa hala sportowa, która zapewni uczniom
lepsze warunki do ćwiczeń
i zajęć rozwijających ich
umiejętności w różnych dzie-

Umowę na budowę hali sportowej podpisali (od lewej):
właściciel firmy „WOJ-MAR” Mariusz Gustowski, dyrektor
szkoły Anna Wilk oraz główna księgowa Krystyna Kanasz.

dzinach sportowych - powiedziała starosta wejherowski
Gabriela Lisius. - Obiekt
umożliwi organizację zawodów sportowych o zasięgu

Przygotowania od ponad trzech lat
Koncepcja rozbudowy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie powstała w 2014 r. Opracowano
wóczas plan rozwoju placówki. Po konsultacjach z dyrekcją
szkoły, mieszkańcami i klubami sportowymi w marcu 2017
r. ogłoszono przetarg na budowę hali sportowej.

W skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 wchodzi:
V Liceum Ogólnokształcące, Technikum nr 3, Zasadnicza
Szkoła Zawodowa nr 2 oraz liceum dla dorosłych. Zarówno
szkoła zawodowa, jak i technikum kształcą młodzież głównie
w zawodach, związanych z branżą motoryzaycjną.

krajowym lub międzynarodowym. Dziekuję Radzie Powiatu i Zarządowi Powiatu
za umożliwienie finansowania tej inwestycji, a dyrekcji
szkoły gratuluję determinacji
w tym przedsięwzięciu.
W nowej hali prowadzone będą zajęcia lekcyjne i
pozalekcyjne. Obiekt umożliwi rozszerzenie współpracy z klubami sportowymi:
m.in. Tytani Wejherowo,
Gryf Wejherowo czy Błękitni Wejherowo. Ponadto z
hali korzystać będzie mogła
również społeczność lokalna.
W tej szkole powstanie
także sześć pracowni zawodowych, na które powiat
pozyskał unijne dofinansowanie w ubiegłym roku.
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WYDARZENIA
Uroczysta sesja
i kwiaty pod pomnikiem

Święto miasta
Jak co roku, uroczystą sesją Rady Miasta
uczczono 374. rocznicę powstania Wejherowa i 408. rocznicę urodzin Jakuba Wejhera
- założyciela miasta. 28 maja 1643 roku, za
zgodą króla Władysława IV, Jakub Wejher
wystawił dokument, powołujący do życia
nową osadę - Wolę Wejherowską. W 1650 r.
otrzymała ona prawa miejskie.

Fot. Urząd Miejski

- Jesteśmy wdzięczni Jakubowi Wejherowi za jego decyzję, bo dzisiaj chodzimy po rynku i ulicach, których przebieg wytyczono u zarania miasta - powiedział otwierając
sesję Rady Miasta jej przewodniczący Bogdan Tokłowicz. - W tym roku mija 408 lat, od kiedy Jakub Wejher
przyszedł na świat. Pamiętamy o naszym protoplaście.
Najnowsze badania dotyczące rodu Wejherów przedstawił podczas wykładu prof. Józef Włodarski, autor książki „Jakub, Mikołaj i Ludwik Wejherowie. Mężowie stanu
Prus Królewskich i dowódcy wojskowi Rzeczypospolitej”.
Gabriela Lisius, starosta wejherowski przekazała radnym i gościom w prezencie nowy album „Świątynie powiatu
wejherowskiego”.
Uroczystość uświetnił koncert kwartetu smyczkowego. Po
sesji w ratuszu kwiaty przed pomnikiem Jakuba Wejhera złożyli gospodarze miasta i powiatu wejherowskiego, przedstawiciele służb, instytucji i organizacji
Z okazji rocznicy powstania Wejherowa i tradycyjnego Dnia
Jakuba odbył się koncert zespołu „Wilki” oraz uroczystość wręczenia nagród zasłużonym mieszkańcom miasta.
Piszemy o tym na str. 8

Piknik pełen atrakcji i informacji o inwestycjach

Wejherowo rozmawia

W minioną sobotę w Parku Miejskim w Wejherowie można było nie tylko ciekawie spędzić czas z rodziną, ale także dowiedzieć się wiele o realizowanych w mieście inwestycjach
drogowych. Informacje i wizualizacje oraz rozmowy przedstawicieli władz miasta z mieszkańcami pozwoliły dokładnie zapoznać się z planem budowy węzłów komunikacyjnych.
Dorośli wejherowianie wyrażali opinie i uwagi na temat prowadzonych inwestycji, a dla
dzieci przygotowano strefę zabaw o tematyce budowlanej.
Piknik z cyklu „Wejherowo rozmawia”, zorganizowany w parku przez Urząd
Miejskie w Wejherowie był
okazją do zapoznania się z
inwestycjami oraz porozmawiania z włodarzami i
urzędnikami o rozwiązaniach drogowych. Jak mówili mieszkańcy, wizualizacje
węzłów drogowych w postaci dużych plansz i w wersji
elektronicznej na urządzeniach mobilnych przybliżyły im zakres wykonywanych
i planowanych robót.
Zaprezentowano
m.in.
grafikę i wizualizację, przedstawiającą węzeł Wejherowo
i tunel w ulicy Kwiatowej.
Obiekty te ułatwią komunikację w mieście, rozładują
rosnące z roku na rok korki,
a przede wszystkim połączą
rozdzielone torami kolejowymi części Wejherowa.
Każdy, kto chciał wyrazić swoją opinię na temat
inwestycji drogowych w
Wejherowie lub dowiedzieć
się szczegółów, rozmawiał
z przedstawicielami władz
miasta: prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem,
zastępcą
prezydenta Beatą Rutkiewicz, wiceprzewodniczącym
Rady Miasta Wojciechem

Kozłowskim, skarbnikiem
Arkadiuszem Kraszkiewiczem i sekretarzem miasta Bogusławem Suwarą.
Zainteresowani mieszkańcy wypełniali także
ankiety, dotyczące postrzegania infrastruktury.
- Węzły drogowe Wejherowo (Kwiatowa) i Śmiechowo
(Zryw) zmienią przestrzeń
naszego miasta. Pojawią się
nowe parkingi wokół dworców, przejścia dla pieszych,
udogodnienia dla osób niepełnosprawnych i wiele innych funkcji, o czym warto
wiedzieć - powiedział podczas pikniku w parku prezydent Krzysztof Hildebrandt
- Dlatego rozmawiamy z
mieszkańcami na temat
tych inwestycji drogowych.
Na dużych planszach staraliśmy się pokazać zakres
prac i szczegóły poszczególnych rozwiązań.
- Jest to bardzo przyjemna i interesująca sobota w
parku, bo przygotowaliśmy
to spotkanie zarówno z myślą o dorosłych, jak i o dzieciach - stwierdziła Beata
Rutkiewicz. - Zainteresowanie mieszkańców wzbudziła wizualizacja filmowa
drogowych inwestycji, bo
pokazała ogrom prac, które

O inwestycjach informował mieszkańców prezydent
Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. Fot. Urząd Miejski

stoją przed nami. Natomiast
dzieci miały możliwość obejrzenia parku maszynowego
z koparkami, spychaczami i
innymi maszynami budowlanymi, do których można
było wejść, a nawet usiąść
za kierownicą. Oprócz tego
zaproponowaliśmy konkursy, zabawy i inne atrakcje
dla najmłodszych.
Mieszkańców interesowały szczegóły prac m.in.
lokalizacja tuneli, parkingów, a także termin zakończenia budowy.
- Wejherowianie chętnie
rozmawiają, oglądają plansze, prezentacje multime-

dialne, dotyczące budowy
węzłów drogowych - wyjaśnia Wojciech Kozłowski. Potrzebna jest kompleksowa
i rzetelna informacja o całości prowadzonych prac, gdyż
wiele osób nie zna ogromnej skali tych przedsięwzięć.
Formuła spotkania - swobodna, piknikowa, w parku,
w słoneczne sobotnie popołudnie sprzyja takiej rozmowie. Ponadto mieszkańcy
wypełniają ankiety, w których mogą wypowiedzieć się
na temat inwestycji. Dla nas
jest to dodatkowa korzyść,
bo wyciągamy wnioski z ich
opinii i sugestii.

Taneczny sukces
Na Mistrzostwach Świata w Chorwacji Klub
Taneczny „Świat Tańca’” z Wejherowa, prowadzony przez Joannę i Jacka Bernaśkiewicz, trzy
razy stanął na podium, w tym dwa razy na najwyższym stopniu.
Złote Medale zdobyli: Świat Tańca Children 1 (league B)
oraz Cezary Doering solo children (league B), natomiast
Brązowy Medal przyznano Dobrosławie Laskiewicz - solo
children (league A)
Więcej na ten temat w kolejnym „Pulsie” 22 czerwca.
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Na pytania mieszkańców odpowiadali m.in. Wojciech Kozłowski - wiceprzewodniczący Rady Miasta (na zdjęciu po
lewej) i Beata Rutkiewicz (na zdjęciu po prawej - w głębi) - zastępca prezydenta Wejherowa.
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AKTUALNOŚCI
240 tys. zł na restaurację i konserwację

Za zasługi dla ochrony zdrowia

Siedem zabytkowych kościołów z powiatu wejherowskiego otrzymało pieniądze na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. W sumie 240 tys. zł przeznaczyła na ten cel Rada
Powiatu Wejherowskiego. Decyzję podjęli radni na ostatniej sesji.

Michał Aleksander Schröder, Prezes Fundacji „Dom Mojego Brata” i wieloletni działacz na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych,
otrzymał odznakę honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”.

Michał Schröder
Powiat ratuje
zabytkowe kościoły odznaczony
W 2007 r. Rada Powiatu Wejherowskiego określiła zasady udzielania dotacji
na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych
przy obiekcie wpisanym do
rejestru zabytków. Ich celem
było zachowanie historycznego, artystycznego i kulturowego dziedzictwa oraz
poprawa stanu zabytków
Ziemi Wejherowskiej.
Konkurs na dotacje ogłaszany jest co roku, a biorą
w nim udział obiekty wpisane do rejestru zabytków,
znajdujące się na terenie powiatu, dostępne publicznie i
posiadające istotne znaczenie historyczne, artystyczne
lub kulturowe dla mieszkańców powiatu. Dotacja może
pokrywać nawet 80 procent
nakładów na prace remonto-

Najwięcej, tj. 55 tys. zł otrzyma parafia pw. Trójcy Świętej w Wejherowie na przeprowadzenie prac konserwatorsko-restauratorskich przy XVIII-wiecznym ołtarzu Matki
Bożej Nieustającej Pomocy.
Wśród kościołów, które otrzymały wsparcie znalazły się
także parafie: Miłosierdzia Bożego w Sasinie - 40 tys. zł, św.
Wawrzyńca w Luzinie - 40 tys. zł, św. Mateusza Apostoła
w Górze - 30 tys. zł, św. Wojciecha Biskupa i Męczennika
w Kielnie - 30 tys. zł, św. Józefa Oblubieńca NMP w Zwartowie - 25 tys. zł. oraz Klasztor Zakonu Braci Mniejszych
Franciszkanów - 20 tys. zł.
we i konserwacyjne.
- W ciągu jedenastu lat
55 razy wsparliśmy odnowę
zabytków przeznaczając, na
ten cel blisko 2 miliony złotych - przypomina starosta
wejherowski Gabriela Lisius. - Udało się zrewitalizować wiele cennych obiektów
sakralnych na terenie po-

wiatu wejherowskiego, m.in.
kościół w Zwartowie, Górze,
Luzinie czy Trójcy Świętej w
Wejherowie.
Środki na ochronę zabytków są z roku na rok coraz
większe. W 2015 r. powiat
przeznaczył na ten cel 190
tys. zł, w 2016 r. 210 tys. zł,
a w tym roku 240 tys. zł.

Z wnioskiem o nadanie
odznaczenia państwowego
wystąpiła starosta Gabriela Lisius, która w imieniu
ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła, wręczyła odznaczenie Michałowi
Aleksandrowi Schröderowi. Laudację na temat
odznaczonego odczytał członek Zarządu Powiatu Jacek
Thiel. Michał Aleksander
Schröder od 2006 r. związany jest z organizacjami pozarządowymi, w tym fundacją
„Źródło Radości” im. ks. Piotra Mazura oraz z fundacją
„Dom Mojego Brata”. Pracował m.in. na rzecz chorych
na stwardnienie rozsiane,
wnioskując do ministra zdrowia oraz prezesa NFZ o stałe
i bezpłatne leczenie SR bez
względu na wiek i zaawansowanie choroby. Odznaczony organizował konferencje

Michał Aleksander Schröder i starosta Gabriela Lisius.

oraz wywiady w lokalnych
mediach, zwracając uwagę na problem leczenia SR
na poziomie województwa
pomorskiego. Konferencje
te odbywały się pod patronatem naukowym prof. dr.
hab. n. med. Walentego Ny-

ki, konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie neurologii
oraz pod patronatem honorowym pełnomocnika rządu
ds. osób niepełnosprawnych,
marszałka pomorskiego, starosty wejherowskiego i prezydenta Wejherowa.

Młodzi dla bezpieczeństwa Koncert
w Luzinie

Bez uzależnień

Po raz pierwszy w Wejherowie młodzież
rywalizowała w grze miejskiej pod hasłem
„Młodzi razem dla bezpieczeństwa”, promującej bezpieczne życie bez uzależnień.

Spotkanie przedstawicieli władz powiatu oraz księży proboszczów odbyło się na terenie parafii św. Wawrzyńca w Luzinie. Tam podpisano umowy na przekazanie dotacji na konserwację zabytkowych kościołów.
Fot. Starostwo w Wejherowie

Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej, ochrona
przeciwpożarowa, profilaktyka zakażeń wirusem HIV, profilaktyka cyberprzemocy to niektóre tematy Gry Miejskiej
pod hasłem „Młodzi razem dla bezpieczeństwa”.
Gra promuje wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i
policealnych modę na bezpieczne życie bez uzależnień.
Zadaniem trzyosobowych zespołów było dotarcie do wyznaczonych punktów, w których musieli wykonać różne zadania. Najlepsze okazały się drużyny trzech wejherowskich
szkół: pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3, drugie Powiatowy Zespół Szkół Policealnych, a
trzecie - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2.
Pierwszą edycję gry zrealizowano we współpracy z placówkami edukacyjnymi i przy wsparciu służb, inspekcji i
straży oraz innych instytucji z terenu powiatu wejherowskiego. Organizatorem gry był Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie - Ewa Banasik oraz starosta wejherowski
Gabriela Lisius.

Pomoc

Stowarzyszenie Pomocy ,,Siej Ziarno’’
organizuje
koncert
charytatywny w Luznie, w niedzielę 18
czerwca o godz. 17.
Dochód z koncertu zostanie przekazany na zakup
sprzętu medycznego, który
trafi bezpłatnie do osób potrzebujących.
Stowarzyszenie „Siej
Ziarno” zaprasza do kaplicy Matki Bożej Różańcowej w Luzinie, 18
czerwca o godz. 17.00.
Odbędzie się tam m.in.
aukcja charytatywna oraz
wystawa najlepszych prac
konkursu ,,Jak pomagam
innym?’’
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

		
			

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski 		

działając na podstawie art. 1, art. 11a ust. 1, art. 11d ust. 5 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015r.
poz. 2031 z późn. zm.), zawiadamia, że na wniosek Burmistrza Miasta
Redy w dniu 24.05.2017r. (uzupełnionego w dniu 01.06.2017r.) wszczęto
postępowanie w sprawie:
wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji
drogowej - drogi gminnej rozbudowa ul. Młyńskiej w Redzie
w ramach przedsięwzięcia pn. „Budowa węzła integracyjnego
Reda wraz z trasami dojazdowymi na terenie Miasta Redy”
- obr. 01 działki nr ewid.: 694/38, 1267/8, 1267/17 (z podziału działki
nr 1267/1)
oraz czasowe zajęcie działek na przebudowę infrastruktury technicznej i drogowej:
- obr. 01 działki nr ewid.: 434/1, 435/1, 435/3, 692, 693/1, 694/2, 694/6,
695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 698/1, 702/1, 703/1, 704/4, 719/4, 719/5, 719/6,
719/7, 694/39, 695/8, 697/1, 697/4, 698/3, 1267/9, 1267/10, 1267/11, 1267/13,
1267/18 (z podziału działki nr 1267/1)
a także wydanie pozwolenia na budowę i rozbiórkę elementów infrastruktury technicznej i drogowej:
- obr. 01 działki nr ewid.: 435/8, 435/9, 435/20, 435/19, 435/15, 435/16,
435/17, 719/23
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe
organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców
i użytkowników terenów objętych inwestycją o możliwości składania wniosków, uwag lub zastrzeżeń dotyczących przedmiotowej sprawy, a także o
możliwości wypowiedzenia się, co do zebranych dowodów
i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie,
która zostanie podjęta w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty dokonania
się obwieszczenia. Z aktami sprawy można zapoznać się w Starostwie Wejherowskim Wydział Architektury i Budownictwa, 84-200 Wejherowo ul. 3 Maja
4, w pokoju 212 w godz. 7.30-15.30,tel. 58 572-94-47 lub złożyć ewentualne
zastrzeżenia i uwagi na piśmie w Biurze Obsługi Interesanta na parterze, w
pon.-czw w godz. 7.00-17.30, w piątki w godz. 7.00-16.00 tel. 58 572-95-50.
Informuje się, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania
uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

KOMUNIKAT W SPRAWIE APTEKI CAŁODOBOWEJ

W lipcu mniej dyżurów w Wejherowie
Starostwo Powiatowe w Wejherowie informuje, że od dnia 3 lipca br. w aptece „Dbam o Zdrowie” w Wejherowie przy ul. Pl. J. Wejhera 3 zostanie
przeprowadzony remont, z brakiem możliwości obsługi pacjentów.
Remont potrwa około 10 dni, tj. do 13 lipca. W związku z powyższym brak
będzie możliwości prowadzenia dyżurów nocnych.
Najbliższa apteka, która prowadzi dyżury nocne znajduje się w Rumi przy
ul. Dębogórskiej 132, Apteka „Ekozdrowie” tel. 58 670 48 48.
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OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z
art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z
2015 r., poz. 469 ze zm.)

Starosta Wejherowski
zawiadamia
o wszczętym postępowaniu administracyjnym, w sprawie:
1. wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Starostę Wejherowskiego OS.FJ-6223/42/2007 z dnia 16.11.2007r. na szczególne korzystanie
z wód polegające na odprowadzaniu do rzeki Zagórskiej Strugi oczyszczonych
ścieków opadowych i roztopowych z terenu zespołu budynków jednorodzinnych
w zabudowie bliźniaczej,
2. udzielenia pozwolenia wodnoprawnego, na szczególne korzystanie z wód
poprzez odprowadzenie istniejącym wylotem na dz. nr 50 obr. 22 Rumia, podczyszczonych wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Zagórskiej Strugi w km
13+870, z terenu zespołu budynków jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej,
zlokalizowanych przy ul. Łąkowej 26-28 w Rumi na dz. nr 80/1, 80/2, 80/3, 80/4,
80/6, 80/7, 80/8, 80/9, 80/10, 80/11, 80/12, 80/13, 80/18 obręb 22 Rumia.
Jednocześnie Starosta Wejherowski zawiadamia o wyznaczeniu 14-dniowego
terminu na składanie wniosków oraz przeglądanie akt sprawy i wypowiadanie
się co do wszystkich okoliczności sprawy i przeprowadzanych dowodów w siedzibie tut. Wydziału Środowiska, ul. 3 Maja 4, pok. nr 205, II p. tel. 58 5729545.
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WYDARZENIA
Odpust Wniebowstąpienia

Pielgrzymi
na Kalwarii

Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, który odbył się w dniach 26-28 maja br. rozpoczął
tegoroczne uroczystości odpustowe na Kalwarii Wejherowskiej. Pielgrzymi będą się modlić
na świętych górach jeszcze wielokrotnie, podczas kolejnych czterech odpustów: w czerwcu,
lipcu, sierpniu i we wrześniu br.
W niedzielę 28 maja w sumie odpustowej przy Kaplicy Trzech Krzyży zgromadziło sie killka tysięcy wiernych.
Liturgii przewodniczył biskup pomocniczy Archidiecezji
Gdańskie ks. Zbigniew Zieliński.
Obok pielgrzymów z południowych Kaszub, nie zabrakło
mieszkańców Gdańska Oliwy, którzy uczestniczyli w 349.
pieszej pielgrzymce do Wejherowa.
Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego był także świętem Matki Bożej Wejherowskiej - patronki Powiatu Wejherowskiego.

Odpust
Trójcy Świętej

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

W najbliższy weekend ojcowie
Franciszkanie na czele z kustoszem
Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w
Wejherowie - o. Danielem Szustakiem zapraszają wiernych na kolejny odpust, tym razem Odpust Trójcy
Świętej. W sobotę, po porannych powitaniach pielgrzymów z Gdyni, Rumi, Redy, Kosakowa, Pucka i innych
miejscowości na terenie północnych
Kaszub, o godz. 14.00 rozpoczną się
uroczystości na Kalwarii Wejherowskiej. Sumę odpustową zaplanowano
jak zwykle w niedzielę o godz. 10.00.
Szczegóły na plakacie obok.

R O K

Ś W .

B R A T A

A L B E R T A

S OBOTA
30

10 – 12

00

POWITANIA PIELGRZYMÓW Z GDYNI, RUMI, REDY,
KOSAKOWA, PIERWOSZYNA, REWY I OKOLIC
(przy Bramie Oliwskiej – ul. 12 –go marca)

1200

POWITANIA PIELGRZYMÓW Z PUCKA, SWARZEWA
WŁADYSŁAWOWA, , ŁEBCZA, LEŚNIEWA, MECHOWA,
STARZYNA, STRZELNA, CHŁAPOWA I OKOLIC
(przy krzyżu – ul. Chopina)

1400 CENTRALNE OBCHODY KALWARYJSKIE Z KAZANIAMI
(początek w kościele klasztornym)

1745 MSZA ŚW. pod przewodnictwem O. PROWINCJAŁA
(przy kościele Trzech Krzyży)

N IEDZIELA
8

00

DROGA KRZYŻOWA NA KALWARII DLA PIELGRZYMÓW, KTÓRZY PRZYBĘDĄ W NIEDZIELĘ RANO
(początek na placu przy kościele klasztornym)

830 FORMOWANIE PROCESJI
900 PROCESJA Z NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENTEM NA KALWARIĘ
1000 SUMA ODPUSTOWA pod przewodnictwem KS. BISKUPA

(przy kościele Trzech Krzyży)

1300

POŻEGNANIE PIELGRZYMÓW OD STRONY GDYNI

(przy Bramie Oliwskiej – ul. 12 –go marca)

1300

POŻEGNANIE PIELGRZYMÓW OD STRONY PUCKA

(przy krzyżu – ul. Chopina)

zapraszają Franciszkanie – opiekunowie i stróżowie Sanktuarium

Modlimy się za Was, ale nie zamiast Was!
www.sanktuarium.wejherowo.pl

www.fb.com/sanktuariumwejherowo
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AKTUALNOŚCI

Jak co roku w Dzień Jakuba - wyróżnienia i zabawa na rynku

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Statuetka, medale i Nagrody Prezydenta
Dzień Jakuba, obchodzony w rocznicę powstania Wejherowa, to okazja do zabawy, ale także do wyróżnienia przez władze miasta
zasłużonych mieszkańców. Jak co roku, prezydent Wejherowa podziękował aktywnym wejherowianom, którzy swą działalnością
promują miasto. Nagrodzono artystów, sportowców i przedstawicieli organizacji.
- Dzień założenia Wejherowa przez Jakuba Wejhera jest dla nas wielkim
świętem - mówił prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt
otwierając
uroczystość z okazji Święta Miasta. - To doskonały
moment, aby podziękować
wszystkim, którzy przyczynili się do promocji i rozwoju naszego miasta. Zarówno
tym, którzy promują miasto
przez dokonania zawodowe,
jak i tym którzy pracują na
rzecz innych mieszkańców.
STATUETKA
J. WEJHERA
Najważniejsza nagroda,
przyznawana przez Radę
Miasta Statuetka Jakuba
Wejhera trafiła do artysty
rzeźbiarza i malarza Zygmunta Leśniowskiego
- Zygmunt Leśniowski
cały świat zbudował wokół szkoły - nauczania plastyki i techniki oraz swojej
pracowni, w której powstawały i powstają niezwykłe
Madonny, świątki, tryptyki ołtarzowe, obrazy, drogi
krzyżowe, szopki - powiedział Bogdan Tokłowicz,
przewodniczący Rady Miasta Wejherowa. - Prace
artysty zdobią prywatne
mieszkania, kościoły, biu-
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ra, instytucje w Polsce i na
całym świecie. Artysta na
płótnie utrwala m.in. Wejherowo, pokazując jego zabytki, niezwykłe miejsca, w
tym Kalwarię Wejherowską. w imieniu artysty statuetkę odebrała jego żona,
Roma Leśniowska.
Medale Róży
Prezydent Krzysztof Hildebrandt przyznał także Medale Róży, które otrzymali:
Zofia Kusterska z okazji
25-lecia działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny (za utworzenie Dziennego
Domu Społecznego) oraz
Mateusz Ostaszewski za
popularyzację sportów siłowych i sukcesy sportowe. Wejherowianin jest
Mistrzem Polski Strongman
i Mistrzem Świata Strongman w kategorii amatorów.
Nagrody
Prezydenta
Wręczono także nagrody
Prezydenta Wejherowa.
Za sukcesy i zasługi w
różnych dziedzinach nagrody otrzymali: Dawid
Runtz - dyrygent, stypendysta Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego,
Tomasz Chyła - absolwent
Wydziału Jazzu i Muzyki
Rozrywkowej Akademii Mu-

zycznej w Gdańsku, Zofia
Kusterska - z okazji 25–
lecia działalności Stowarzyszenia Przyjaciół Rodziny,
Zofia Kamińska - wieloletnia nauczycielka śpiewu
i dyrygentka Towarzystwa
Śpiewaczego im. Jana Trepczyka, Elżbieta Lieder i
Ryszard Borysionek - nauczyciele muzyki w Państwowej Szkole Muzycznej
I st. w Wejherowie, Wiesława Pałasz i Aleksandra
Mazurkiewicz-Tiesler
- wolontariuszki
Wejherowskiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, Bogna
Zubrzycka - wolontariuszka WUTW i przewodnicząca Rady Uczelni, Krystyna
Laskowska - koordynator
WUTW, Kazimierz Wójcik

- słuchacz WUTW, Aleksandra Kurowska-Susdorf nauczycielka w Społecznej
Szkole Podstawowej w Wejherowie, Kinga Jaskłowska - studentka II roku
Socjologii w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w
Wejherowie, Dariusz German - prezes Wejherowskiej
Akademii Piłki Nożnej „Błękitni”, Weronika Pawlak
- zawodniczka Wejherowskiego Klubu Bokserskiego
„Gryf”, Rafał Karcz - prezes i instruktor kickboxingu
w Wejherowskim Stowarzyszeniu Sportowym, a także
Dominik Bielawa - odnoszący sukcesy pływak z UKS
TRI-TEAM Rumia oraz Mateusz Ostaszewski - Mistrz
Polski Strongman.

Bogdan Tokłowicz, przewodniczący Rady Miasta wręcza Statuetkę dla Zygmunta Leśniowskiego jego żonie,
Romie Leśniowskiej.

Piosenka o Wejherowie

Podczas Dnia Jakuba poznaliśmy także laureatów konkursu na tekst piosenki o Wejherowie organizowanej przez
Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Nagrodę za tekst w języku polskim otrzymali Maria i
Jerzy Kozerscy, a Witold Bobrowski otrzymał nagrodę
za tekst w języku kaszubskim.
Wyróżnienia otrzymali Izabela Minga i Henryk Połchowski. W przyszłym roku do nagrodzonych tekstów powstanie muzyka, w kolejnej odsłonie konkursu.

Najmłodszym laueratem Nagrody Prezydenta jest w tym
roku Dominik Bielawa, odnoszący sukcesy na pływalniach.
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Rondo Mirona Łukowicza
Na rondzie na skrzyżowaniu ulic Św. Jana, 10 Lutego i Sienkiewicza
w Wejherowie w niedzielne popołudnie 4 czerwca odbyła się uroczystość
nadania nazwy temu miejscu. Rondo nosi imię zasłużonego wejherowianina, doktora Mirona Łukowicza.
Uchwałę w tej sprawie podjęli radni miasta Wejherowa,
którzy wraz z przewodniczącym Rady Miasta Bogdanem
Tokłowiczem byli obecni na
uroczystości.
Poprzedziła ją msza św. w pobliskim kościele św. Stanisława
Kostki, z udziałem rodziny M.

Łukowicza, władz miasta, kapłanów i mieszkańców.
Zmarły w 1991 roku Miron Łukowicz, lekarz, działacz regionalny i społeczny,
uczestnik opozycji niepodległościowej, był pierwszym
przewodniczącym Rady Miasta Wejherowa po restytucji

samorządów. Był ordynatorem Oddziału Dermatologicznego Szpitala w Wejherowie.
Był też aktywnym działaczem
Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego, współinicjatorem
powołania Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

OGŁOSZENIE

Fot. Zygmunt Pałasz

Dzień Dziecka
W Dzień Dziecka w Wejherowie oraz innych miejscowościach powiatu wejherowskiego nie zabrakło atrakcji
dla najmłodszych mieszkańców. W wejherowskim parku,
jak co roku, odbyła się Olimpiada Uśmiechu, poprzedzona
paradą ulicami miasta. Motywem przewodnim były książki Astrid Lindgren. Nic dziwnego więc, że w pochodzie,
który wyruszył spod WCK, nie brakowało dziewczynek,
przebranych za Pippi.
2 czerwca atrakcje dla najmłodszych mieszkańców Wejherowa przygotowały też służby mundurowe. Na rynku na
dzieci czekali policjanci, strażnicy miejscy i strażacy. Podczas festynu odbyły się konkursy - plastyczny dla dzieci pod
hasłem „Służba policjantów oczami dziecka” i konkurs wiedzy o bezpieczeństwie.
Fot. Zygmunt Pałasz

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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Piknik Literacki na os. Fenikowskiego

Dla dzieci, młodzieży i dorosłych

27 maja zalana słońcem Jakubowa Polana przy osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie zamieniła się w bajkową krainę. Wszystko za
sprawą Pikniku Literackiego „Wejherowo Czyta Dzieciom”, który zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie we
współpracy z radnym Mariuszem Łupiną.

W kolejną edycję Nocy Bibliotek, 3 czerwca, jak co roku włączyła się
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, przygotowując atrakcje
dla całych rodzin. Na ciekawe wydarzenia zaprosiła także Powiatowa
Biblioteka Publiczna i wejherowski oddział Wojewódzkiej Biblioteki
Pedagogicznej. Obie placówki zaprosiły do współpracy Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

Czytanie na polanie Ciekawa Noc Bibliotek
Spotkanie z całymi rodzinami licznie zgromadzonymi
w tym malowniczym zakątku Wejherowa, rozpoczęło
się od inscenizacji pt. „Poplątane bajki” w wykonaniu
bibliotecznej grupy teatralnej „Errata” (z małą pomocą
bibliotekarzy). Potem przyszedł czas na głośną lekturę
fragmentów bajek dla dzieci. Do mikrofonu ustawiła
się długa kolejka chętnych, a
wśród gości specjalnych znaleźli się policjanci z Komendy
Powiatowej Policji i Monika
Kubisiak (autorka książki
„Tajemnica grodu Wejhera”).
Zaprezentowanwe fragmenty były zachętą do lektury
całej książki, a każdy kto
włączył się w akcję otrzymał
pamiątkowy dyplom i upominek od biblioteki.
Nie zabrakło dodatkowych zabaw muzyczno-ru-

W Miejskiej Bibliotece, zamienionej w Bajkolandię, do
której przywędrowały postacie z różnych bajek, zorganizowano rodzinną grę terenową
„Poszukiwacze Złotego Pióra”
oraz turniej gier planszowych
i gier na x-boxie.

chowych oraz konkursów
czytelniczych i plastycznych.
Policjanci
zaprezentowali
małym czytelnikom radiowóz. Odbyły się także pokazy teatrzyku Kamishibai.
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie co
roku włącza się w ogólnopol-

ską akcję czytania dzieciom.
Dzięki temu na ulicach Wejherowa pojawiały się parady
postaci bajkowych, a w internecie rozgrywały się literackie nominacje.
Szczegółowe informacje o
projekcie „Wejherowo Czyta
Dzieciom” można znaleźć na:
www.facebook.com/WejherowoCzytaDzieciom.
- Bardzo cieszymy się, że
Miejska Biblioteka Publiczna zorganizowała Piknik Literacki na naszym osiedlu
- powiedział radny Mariusz
Łupina, mieszkaniec os. Fenikowskiego. - Mamy możliwości zabawy na Jakubowej
Polanie, gdzie w ramach
Budżetu
Obywatelskiego
powstała nowa estrada. Frekwencja uczestników pikniku była bardzo duża,

Odbyła się projekcja filmu „Stella Nostra” (na podstawie książki z serii „Biuro
detektywistyczne Lessego i
Mai”), warsztaty detektywistyczne oraz pokazy teatrzyku Kamishibai, a dla
dorosłych spotkanie z dzie-

Fot. Maks Rudnik

łami Bolesława Leśmiana z
okazji 140. rocznicy urodzin
i 80. rocznicy śmierci jednego z największych polskich
poetów.
W oddziale Wojewódzkiej
Biblioteki Pedagogicznej o
swoich ulubionych książkach opowiadała młodzież.
Odbyło się także spotkanie
z pisarką Olgą Podolską-Schmandt na temat życia
kulturalnego i literackiego
międzywojennego
Wejherowa. Uczestnicy wydarzenia przeszli do Muzeum na
spotkanie z ks. Danielem
Nowakiem i wystawą pt.
„Stolem w sutannie”, poświęconą ks. Bernardowi Sychcie. W Powiatowej Bibliotece
Publicznej odbyło się przedstawienie grupy teatralnej
„Srebrna nitka” oraz poczęstunek dla uczestników.

Seminarium dla nauczycieli

Wychowanie przez czytanie
Na terenie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie odbyło się seminarium „Wychowanie przez czytanie”
skierowane do nauczycieli klas I-III, zorganizowane we współpracy z Wejherowską Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Gdańsku.
Seminarium poświęcono
upowszechnianiu czytelnictwa, rozwijaniu kompetencji
czytelniczych dzieci i kształtowaniu postaw w procesie
wychowywania do wartości.
Wykłady wygłosiły: E.
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Budziszewska - psycholog,
K. Redlicka - dyrektor PZPP-P, A. Hope - kierownik bilblioteki, M. Grzenkowicz
- nauczyciel -bibliotekarz.
Techniki tworzenia książeczek
elektronicznych

przybliżyła E. Szymerowska
- nauczyciel -bibliotekarz.
Seminarium zapowiada
dalszą współpracę w tym
zakresie powiatowych instytucji
z nauczycielami
edukacji wczesnoszkolnej.

Młodzi czytelnicy, m.in. z „Elektryka” (ZSP nr 2 ) opowiadali o pasji czytania.

Kaszubska muzyka w muzeum
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie w cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub” w
sobotę 17 czerwca br. o godz. 18.00 wystąpi
zespół „Kosakowianie” pod dyrekcją Tadeusza Korthalsa.

W programie znajdą się popularne utwory
ludowe z Kaszub środkowych i północnych,
pieśni regionalne autorstwa Władysława
Kirsteina, Aleksandra Tomaczkowskiego,
Antoniego Peplińskiego, Mariana Selina,
Tomasza Fopke, Tadeusza Korthalsa.

redakcja@pulswejherowa.pl
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OPEC z godłem Zaproszenie do Filharmonii Kaszubskiej
„Teraz Polska”! Szlagiery kina i tango
Okręgowe
Przedsiębiorstwo
Energetyki
Cieplnej z Gdyni, które ma elektrociepłownię w
Wejherowie, zostało nagrodzone w XXVII edycji
Konkursu „Teraz Polska”. Nagrodę przyznano
w kategorii USŁUGI za produkcję, dystrybucję i dostawę energii cieplnej oraz wytwarzanie
energii elektrycznej w kogeneracji.

Konkurs „Teraz Polska” ma charakter niekomercyjny. Jego zadaniem jest wyłonienie najlepszych produktów, usług,
przedsięwzięć innowacyjnych i gmin. W tym roku Kapituła
Konkursu nagrodziła Godłem „Teraz Polska” 13 produktów,
9 usług, 3 przedsięwzięcia innowacyjne oraz 3 gminy.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
z siedzibą w Gdyni jest firmą ze stuprocentowym kapitałem
polskim, której właścicielami są: Komunalny Związek Gmin
„Dolina Redy i Chylonki”, Gmina Miasta Gdyni, Gmina Miasta Wejherowa i Gmina Miasta Rumi. Przedmiotem działalności jest produkcja, dystrybucja i dostawa energii cieplnej
do mieszkańców Gdyni, Rumi i Wejherowa oraz do części
gminy Kosakowo, a także produkcja energii elektrycznej w
kogeneracji. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i
ciepła skutecznie obniża emisję CO2 - nawet do 50 procent
w porównaniu z konwencjonalnymi ciepłowniami opalanymi węglem. Pozwala także na obniżenie zużycia paliwa oraz
zwiększa sprawność ogólną procesu wytwarzania energii.
- Godło „Teraz Polska” ma dla nas znaczenie prestiżowe
podkreślające jakość naszych usług, a także szacunek do
wartości narodowo-patriotycznych - mówi Janusz Różalski, prezes Zarządu OPEC (na zdjęciu u góry). - Marka
„Teraz Polska” harmonijnie wpisuje się w strategię OPEC,
budzi zaufanie klientów i zobowiązanie do nieustannego
doskonalenia.
Godło „Teraz Polska” cieszy się zaufaniem, uznaniem społecznym i dobrą opinią. Jest gwarancją najwyższej jakości,
jaką otrzymują konsumenci, nabywając produkt czy usługę.
- Konkurs „Teraz Polska” jest organizowany od przeszło
25 lat. W tym czasie jako naród staliśmy się bardziej świadomymi konsumentami. Na zakupach przede wszystkim wybieramy jakość. To oznacza, że Godło „Teraz Polska” jest
dziś bardzo potrzebne. Stało się ono symbolem najwyższej
jakości, niejako drogowskazem dla konsumentów. Stojąc
przy sklepowych półkach, Polacy wiedzą, że ten biało-czerwony znak gwarantuje to, co najlepsze - tłumaczy Krzysztof
Przybył, prezes Fundacji Polskiego Godła Promocyjnego.
Nagrodzona firma może posługiwać się Godłem „Teraz
Polska” przez 12 miesięcy z możliwością przedłużenia.
Wręczenie statuetek odbyło się 29 maja br. podczas Gali
„Teraz Polska” w Teatrze Wielkim w Warszawie.

Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza mieszkańców miasta i powiatu wejherowskiego na wiele ciekawych wydarzeń artystycznych. Dwa z nich polecamy Czytelnikom szczególnie, proponując bezpłatne zaproszenia. Trzeba tylko wziąć udział w naszym konkursie.

W Filharmonii Kaszubskiej
z recitalem pt. „Już nie zapomnisz mnie” wystąpi popularny
aktor Tomasz Stockinger. Koncert zaplanowano na wtorek 13
czerwca o godz. 19.00
Wieczór będzie wspomnieniem
dwudziestolecia międzywojennego w
muzyce i słowie, w klimacie najpiękniejszych szlagierów polskiego kina
przedwojennego. A jako że wykonaw12 czerwca o godz.
19.00 na tej samej scenie
odbędzie się to spektakl
baletowy Romana Komassy do muzyki Przemysława
Treszczotki,
zatytułowany
„Tango
Life / Tangueros Balticos”, inspirowany tangiem
argentyńskim,
jazzem i klasyką.
Wybitni tancerze Polskiego Baletu Narodowego
zaprezentują
współczesną
choreografię łączącą elementy baletowej klasyki (także z
wykorzystaniem puent) oraz
tańca współczesnego. „Tango
Life” opowiada o poszukiwaniu prawdziwej idealnej miłości. Jest to historia trzech
par, które będąc na różnych
etapach życia w odmienny

cą jest aktor, oddaje także przez swój
recital hołd gwiazdom kina przedwojennego i przypomina Eugeniusza
Bodo, Aleksandra Żabczyńskiego,
Antoniego Fertnera i innych.
Recital jest wiązanką piosenek
polskiego kina przedwojennego, przy
akompaniamencie pianisty, jak za
dawnych lat.
Bilety: 15 zł uczniowskie; 19 zł ulgowe; 29 zł normalne

Bilety dla Czytelników
Aby otrzymać jedno z czterech bezpłatnych podwójnych zaproszeń na jedno z wydarzeń należy do jutra 9
czerwca do godz. 20.00 przesłać swoje imię i nazwisko
na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
W temacie wiadomości prosimy napisać: Bilety na koncert.
Proszę koniecznie napisać, który koncert Państwa interesuje oraz odpowiedzieć na konkursowe pytanie:
Jak brzmi nazwa instytucji, kryjącej się pod skrótem
WCK?
Do wylosowanych osób odpiszemy.

sposób budują swoje relacje.
Zespół Tangueros Balticos tworzą: Przemysław
Treszczotka - skrzypce, autor muzyki, Paweł Zawada
- fortepian, Paweł A. No-

wak - bandoneon, Michał
Ciesielski - saksofon sopranowy, altowy, tenorowy,
Krzysztof Słomkowski kontrabas.
Zespół baletowy tworzą:
Roman Komassa - chore-

ografia, Eduard Bablidze,
Ana Kipshidze, Aneta
Zbrzeźniak, Stella Walasik, Kurusz Wojeński.
Bilety: 10 zł uczniowskie,
15 zł ulgowe, 19 zł normalne.

Warto pójść do kina. Obcy: Przymierze
Ridley Scott powraca do
swojego uniwersum za sprawą swojego nowego kosmicznego horroru pod tytułem
Obcy: Przymierze.
Film opowiada o tytułowej załodze statku, która jest w drodze
do nowej planety do życia - Origae-6. Oprócz 15 członków załogi na statku znajduje się także
około 15 tysięcy kolonistów.
Podczas pewnych problemów ze statkiem, załoga wyłapuje sygnał, który wskazuje na
istnienie nowej planety. Podobnie jak Origae-6 nadaje się ona
do zamieszkania, w dodatku
jest znacznie bliżej niż dotychczasowy cel załogi. Wszystkie
plany kolonizacji planety zostaną jednak zniweczone przez

Nieznaną formę życia, która nie
ma pokojowych zamiarów wobec nieproszonych gości.
Brzmi jak opis typowego horroru w kosmosie? Owszem tak,
film rezygnuje z pomysłów zaprezentowanych w Prometeuszu
(którego Przymierze jest sequelem) i skupia się na innych, bardziej rozrywkowych aspektach.
Prometeusz oprócz próby wyjaśnienia nam, skąd się wzieli
Obcy, starał się nam powiedzieć,
skąd w ogóle wzięła się ludzkość,
kto ją stworzył i jak. Obcy: Przymierze serwuje nam typowy space-horror ze wszystkimi wadami
i zaletami tego typu filmów. Mamy więc ekipę złożoną z klasycznych archetypów, z których tylko
paru się wyróżnia (i przeżywa

najdłużej), a reszta służy za przysłowiowe „mięso armatnie”. Typowe dla tego kina jest także
specyficzne zachowanie bohaterów - spodziewajcie się częstego
rozdzielania się w niesprawdzonym terenie, narażania życia własnego lub innych oraz wsadzania
palców tam, gdzie nie trzeba.
Film ma pewien ciekawy koncept, który moim zdaniem nie
został do końca wykorzystany mianowicie większość członków
załogi to są pary. To ciekawy pomysł, bowiem mamy w tej ekipie
osoby które są ze sobą, zależy im
na sobie, więc widzom też pew-

nie zależ, żeby nie zginęli.
Niestety, pomysł jest lepszy
niż wykonanie - na początku wiedziałem z kim są 2-3 osoby, reszty dowiadywałem się później gdy
któryś z partnerów zginął.
Wizualnie film prezentuje się
bardzo dobrze, momentami widać słabsze efekty CGI, ale przez
większość czasu dobrze się go
ogląda. Scenografia, charakteryzacja - wszystko prezentuje
się odpowiednio klimatycznie.
Jeżeli lubicie typowe horrory,
to Obcy: Przymierze jest warte
sprawdzenia.
Dawid Rathenow

Informujemy Czytelników, że bilety do kina można będzie wygrać w następnym wydaniu „Pulsu”, 22 czerwca.
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SPORT
Piłka nożna. WKS Gryf bez licencji

Koszykówka na rynku

Gryf Wejherowo w swoim ostatnim meczu uległ 0:1 na własnym
stadionie drużynie Rozwój Katowice. Gryfici wywalczyli utrzymanie w II lidze, lecz na razie klub nie otrzymał pozytywnej licencji,
dopuszczającej do gry w nowych rozgrywkach.

Ciekawa impreza sportowa odbędzie się
już 10 czerwca (sobota) od godz. 10.00 na
placu Jakuba Wejhera. Będzie to streetball,
czyli turniej ulicznej koszykówki.

Czy wejherowska drużyna będzie grała nadal w II
lidze, nie wiadomo. Zarząd
klubu nie otrzymał od komisji ds. licencji klubowych
licencji, dopuszczającej do
rozgrywek. Prawdopodobnie
wiąże się to ze zmianami w
tzw. podręczniku licencyjnym dla klubów II ligi na
sezon 2017/2018. Zarząd będzie się odwoływał.

Organizatorem czwartej edycji turnieju „Streetball Małego Trójmiasta Kaszubskiego” jest UKS „Basket-Ósemka”
Wejherowo. Zapisy mailowe będą prowadzone do piątku, 9
czerwca do godz. 21.00, a w dniu zawodów do godz. 9.45 pod
adresem: streetball_mtk@wp.pl
Tym razem rywalizacja prowadzona będzie w kategoriach: open chłopców, gimnazja 2001-2003 i podstawówki
rocznik 2004 i młodsi oraz dziewcząt: open, gimnazja 20012003 i podstawówki rocznik 2004 i młodsze. W kat. open
chłopców zwycięzcy odbiorą tysiąc złotych nagrody.
Dodatkową atrakcją będzie konkurs rzutów za 3 punkty
dla kobiet oraz mężczyzn oraz pokaz crossfit.

Czy będzie II liga?
Pojedynek na Wzgórzu
Wolności rozstrzygnął się
bramkowo już w 4. min.,
bo sędzia podyktował rzut
karny dla Rozwoju, bowiem dopatrzył się faulu
na polu karnym. Gryfici po
stracie gola, a zwłaszcza w
drugiej połowie zdominowali przebieg spotkania,
jednak nie potrafili strzelić
choćby bramki wyrównują-

cej. Obserwując wnikliwiej
przebieg spotkania, trochę
dziwnie wyglądała ta niemoc piłkarzy, którą trener
J. Kotas wytłumaczył przemęczenie i zdekoncentrowaniem.
Gryf Wejherowo: Leleń –
Brzuzy (Tomczak), Kołc, Kamiński, Goerke, Chwastek,
Mońka, Wicon (Łysiak), Nadolski, Marczak, Wicki.

Streetball MTK Awans

Karate. Sukcesy dzieci na zawodach

Wrócili z medalami

Zawodnicy Stowarzyszenia Sportów Walki Shotokan z Wejherowa odnieśli sukcesy w Pucharze Polski w Lęborku oraz w
Grand Prix Sopotu.

Kickboxing

Z. Kalbarczyk
mistrzynią
Na Mistrzostwach Polski w kickboxingu
w formule kick-light kadetów, Zuzia Kalbarczyk w kat. do 65 kg nie miała sobie równych, rozbiła swoje przeciwniczki i zdobyła
mistrzostwo Polski.
W stawce najlepszych krajowych kickboxerów w tej formule walki znalazły się reprezentantki KTS-K GOSRiT
Luzino - Zuzia Kalbarczyk i Julia Kwidzińska. Julia Kwidzińska w kat. do 55 kg kadet starszy ostatecznie sklasyfikowana została na 5 miejscu.
Zuzanna w kat. do 65 kg dwie walki rozstrzygnęła przez
przewagę techniczną (TKO), a efektem tego było zdobycie
tytułu Mistrzyni Polski kadetek starszych w kickboxingu. W tym roku Zuzia Kalbarczyk wywalczyła 4 medale
Mistrzostw Polski w formułach light contact i kick-light,
srebro w pointfighting i brąz w formule full contact.
Teraz zawodników czeka letni klubowy obóz sportowy
w Stężycy. Będzie to jeden z etapów przygotowań do Mistrzostw Europy w Macedonii.

14

W Leborku dwa medale
zdobyli: Martyna Stanulewicz - 3 miejsce w kumite
seniorek i Adrian Necel - 3
miejsce w kumite +70kg, a na
turnieju w Sopocie srebrne
medale wywalczyli: Maria
Baranowska w kata indywidualne do 7 lat, Bartek
Baranowski w kumite indywidualne +68 kg i Agnieszka
Modrzejewska w kumite indywidualne młodziczki +50
kg. Brązowe medale na tych
zawodach zdobyli: Agata Pastuszka 7 lat, Julia Boyke kata indywidualne juniorki
16-17 lat, Michalina Zychowicz w kumite indywidualne 10-11 lat +37 kg, Mikołaj
Grzenkowicz w kumite indywidualne 12-13 lat +50 kg .
Złoto zdobyli: Filip Pastuszka - kichon chłopcy 7
lat oraz Hubert Dorawa w
kumite indywidualne chłopcy białe pasy 12 lat i więcej.

Piłka nożna

Wikędu

Na własnym boisku
luzinianie wygrali z
Sokołem
Ełganowo
2:0. Bramki strzelili P.
Rutkowski i T. Kotwica. Wikęd zapewnił
sobie awans do IV ligi.
Mecz na dobre rozpoczął
się w drugiej połowie, w której gospodarze stwarzali dogodne okazje do zdobycia
gola. Ale dopiero w 60. min.
Wikęd wyszedł na prowadzenie. Po tym golu zawodnicy
z Luzina stwarzali kolejne okazję, z których wykorzystali tylko jedną. Potem
groźnie zaczęli atakować goście, ale znakomicie w bramce sprawował się Pranga.
Na trzy kolejki przed
zakończeniem sezonu do
Luzina powraca IV liga. Gratulacje dla trenera
Grzegorza Lisewskiego i jego drużyny oraz dla prezesa
Rafała Kędziory i grającego kierownika drużyny, Michała Dąbrowskiego.

Tenis
Ośmioosobowa
ekipa
KTS-K GOSRiT Luzino wywalczyła 3 złote medale i 1
srebrny na Mistrzostwach
Pomorskiego Zrzeszenia LZS
w tenisie stołowym w Pucku.
Złote medale zdobyli: kat.
juniorka - Magda Płotka, kat.
młodzieżowiec - Seweryn
Konkol, kat. seniorka - Małgorzata Fidala. Srebrny medal
wywalczyła Katarzyna Płotka
w kat. juniorek.
Zawodnicy uczestniczyli
w turniejach dzięki dotacjom
z Urzędu Miasta Wejherowa
oraz Starostwa Powiatowego
w Wejherowie.

W Szemudzie po raz szósty rozgrywane będą Mistrzostwa Polski w grę karcianą „Baszka”.

Turniej rozpocznie się w hali sportowej w niedzielę 11 czerwca o godz. 13.00.
Organizatorzy, jak zwykle przygotowali mnóstwo nagród i
zapraszają „baśkarzy” z całymi rodzinami, bowiem w czasie trwania turnieju będzie można zwiedzić Izbę Regionalną w Łebnie
albo spędzić czas na gminnym kąpielisku w Kamieniu.
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OGŁOSZENIA
REKLAMY
I
OGŁOSZENIA
W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
www.pulswejherowa.pl

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

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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OGŁOSZENIA
OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz
Żukowski

Zawsze szybko, tanio, na czas!

GRYF - TAXI Wejherowo
(58) 6 - 727 - 727
www.gryftaxi.pl

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

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się
8 czerwca 2017 r., a kolejny 22 czerwca

Czytaj nas
również
w internecie:

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.

facebook.com/PulsWejherowa

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
		
84-200 Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ogłasza nabór kandydatów na stanowisko:

Inspektora Nadzoru

www.pulswejherowa.pl

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ

Dołącz do nas na:

Opis stanowiska pracy
Znajomość zagadnień:
- robót remontowych starej substancji mieszkaniowej,
- utrzymania obiektów budowlanych,
- oceny stanu technicznego budynku i typowania robót naprawczych,
- ustawy o własności lokali,
- przygotowania procesu inwestycyjnego,
- nadzorowania robót budowlanych,
- kosztorysowania robót budowlanych,
- prawa budowlanego,
- obsługi komputera – Word, Exel, Norma 3,
Wymagania
Uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy w specjalności konstrukcyjno
-budowlanej bez ograniczeń
Prezentacja firmy
WTBS Sp. z o.o. jest spółką ze 100% udziałem Gminy Miasta Wejherowa.
Główne zadania spółki to:
1. Administrowanie i zarządzanie nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych.
2. Budowa mieszkań na wynajem.
Informacje dodatkowe
Wymiar etatu: pełny etat
Rodzaj umowy: na czas nieokreślony
Min. doświadczenie: od 3 do 5 lat
Min. wykształcenie: średnie zawodowe

tel. 58 672 47 26
e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Administrator
nieruchomoŚci
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
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WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/

