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Powiat
w zasięgu ręki
Samorząd powiatu wejherowskiego uruchomił
właśnie aplikację na smartfony. BLISKO to usługa,
dzięki, której mieszkańcy powiatu wejherowskiego
mogą być na bieżąco z tym, co wokół nich się dzieje.
Dzięki aplikacji mamy dostęp do aktualności i do
ważnych komunikatów. 		
Str. 5

Kompromitacja
i kłamstwa
Kompromitację Stowarzyszenia „Dla Wejherowian” i kłamstwa radnego A. Szczygła
obnaża Dr Puls.
Str. 2

Niemal
księżycowy
krajobraz między Dworcem Głównym PKP w
Wejherowie a drogą krajową nr 6 (na zdjęciu u
góry) oznacza przygotowanie tego terenu pod
rozpoczynającą się inwestycję. Wizualizacja obok
pokazuje, jak będzie wyglądał planowany w tym
miejscu, bardzo potrzebny parking.
Str. 4

Efekty uchwały
antysmogowej
W ciągu ostatnich lat w Wejherowie średnioroczne
stężenie pyłu zawieszonego PM 10 w powietrzu, jak i
częstotliwość dziennych przekroczeń poziomu PM 10
w ciągu roku znacząco, nawet dwukrotnie spadły i
znajdują się poniżej dopuszczalnej normy. Na najbliższe lata zaplanowano kolejne działania dla poprawy
czystości powietrza.
Str. 3

Akompaniator i Don Kichot
wkrótce w Filharmonii.
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AKTUALNOŚCI
Budżet
Obywatelski

Kłamstwa radnego A. Szczygła

Kompromitacja
Stowarzyszenia

Są 22
projekty
Wejherowianie
złożyli 22 projekty
w czwartej edycji
Budżetu Obywatelskiego. W tej liczbie
jest 12 projektów inwestycyjnych i 10
nieinwestycyjnych.
Termin składania projektów do Budżetu Obywatelskiego minął 3 kwietnia br.
- W tym roku wzrosła
liczba projektów nieinwestycyjnych w stosunku do inwestycyjnych, co wskazuje że
mieszkańcy zaczęli bardziej
interesować się projektami
z zakresu organizacji wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych - mówi
zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.
Jak informuje Arkadiusz Kraszkiewicz, w tegorocznej edycji, na realizację
wejherowskiego
budżetu
obywatelskiego prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przeznaczył 1 milion złotych, z tego 950 tys.
zł przeznaczono na projekty
inwestycyjne, 50 tys. zł na
projekty nieinwestycyjne.
Maksymalna
wartość
zgłoszonego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a
projektu nieinwestycyjnego
- 10 tys. zł.
Obecnie trwa wstępna
weryfikacja przez Komisję
ds. budżetu obywatelskiego
złożonych projektów. Lista
zweryfikowanych projektów
zostanie opublikowana do
23 kwietnia br. Swoje uwagi i zastrzeżenia w ramach
konsultacji
społecznych
wnioskodawcy będą mogli
zgłaszać Komisji do 4 maja.
Ostateczną listę projektów zatwierdzonych do
głosowania Prezydent Wejherowa ogłosi 14 maja.
Głosowanie na projekty Wejherowskiego Budżetu
Obywatelskiego
odbędzie się w terminie
8-22 czerwca 2018 roku.
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„Dla Wejherowian”

Konferencja prasowa na ten temat odbyła się w Parku Miejskim w Wejherowie.

Projekt Inspirownia dla wejherowian

Głosuj na Wejherowo!
Wejherowo ma szansę zdobyć pieniądze z 3. edycji programu Lechstarter na realizację projektu pod nazwą Inspirownia. Projekt utworzenia w Wejherowie miejsca spotkań idei i ludzi, rywalizuje z 48
projektami z całej Polski. Jeśli znajdzie się w pierwszej „piątce”, to
wygramy 100 tys. zł na działania w Wejherowie. Jeśli zajmie pierwsze
miejsce, to otrzyma dodatkowo 20 tysięcy. Te pieniądze przeznaczone
będą na działania dla społeczności Wejherowa.
Projekt
przygotowała Fundacja Pomysłodalnia, a jego realizacja będzie
miała miejsce od maja do
września br. Chodzi o organizację spotkań i wydarzeń
artystycznych (muzycznych,
wizualnych i innych) dla
mieszkańców. Od mieszkańców oraz sympatyków miasta w całej Polsce zależy, czy
projekt zdobędzie pieniądze
na realizację. O wszystkim
rozstrzygnie głosowanie.
Do oddania głosu na Inspirownię namawiali podczas konferencji w parku:
Arkadiusz Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa, Jacek Thiel, członek
Zarządu Powiatu Wejherowskiego, Tomasz Fopke,
dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej,
wejherowski
artysta Artur Wyszecki
oraz autorzy projektu - Mag-

dalena Olszewska i Piotr
Wyszomirski.
- Wejherowski projekt
utworzenia
Inspirowni
walczy w jednej z trzech
kategorii grantów - najwyższej, gdzie do zdobycia
jest aż 100 tysięcy złotych
- wyjaśnia Magdalena Olszewska, prezes Fundacji
Pomysłodalnia. - Nasz projekt został wybrany spośród
kilkuset propozycji, teraz
rywalizuje razem z 48 projektami z całej Polski.
Jak mówi Piotr Wyszomirski z Fundacji Pomysłodalnia, w ramach projektu
organizowanych będzie mnóstwo wydarzeń dla wejherowian, z wejherowianami i o
wejherowianach.
Centrum Inspirowni będzie budynek Muzeum Piśmiennictwa
i
Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej i sąsiedni park, ale projekt obej-

mie całe miasto. Partnerami
projektu jest Urząd Miejski
w Wejherowie, Starostwo w
Wejherowie, wspomniane
Muzeum, Filharmonia Kaszubska, Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
i Spichlerz Sztuki.
- Popieramy ten projekt,
który ma walor społeczny
oraz kulturalny. Apelujemy
więc do mieszkańców, aby
oddali na niego swój głos
- powiedział Arkadiusz
Kraszkiewicz.
Jacek Thiel dodał, że
Wejherowo inspiruje nie
tylko artystów, ale i mieszkańców, a projekt wypromuje Wejherowo.
Głosując możemy zamanifestować naszą identyfikację z miastem i jego
społecznością. To okazja do
wyrażenia dumy i solidarności. Jesteśmy razem dla
Wejherowa!

Głosowanie trwa do 17 maja 2018. Głosy można oddawać raz dziennie na:
https://lechstarter.urbanforms.org/projekty/R-0304-6F25D9
Po wejściu na stronę zjeżdżamy w dół, klikamy „Oddaj głos”, pisujemy imię i nazwisko oraz adres mailowy, klikamy „Zaloguj”, następnie „Przejdź dalej” i na końcu „Głosuj”.
Głosować może tylko osoba pełnoletnia. Jeśli masz problemy z pocztą elektroniczną,
możesz skorzystać z komputerów w Miejskiej Bibliotece przy ul. Kaszubskiej 14.
Pomysł i koordynacja: Fundacja Pomysłodalnia, www.pomyslodalnia.pl,
pomyslodalnia@gmail.com, 603 783 782, 608 661 616

Kiedy 9 stycznia 2018 r. miejscy radni ze Stowarzyszenia „Dla
Wejherowian” (Teresa Skowrońska, Grzegorz Skowroński i
Mateusz Schmidt, na czele z Arkadiuszem Szczygłem - kandydatem na Prezydenta Wejherowa) z wielką medialną pompą ogłosili, że złożyli w Radzie Miasta program ograniczenia
niskiej emisji i zanieczyszczania powietrza w Wejherowie, to
kłamali. W rzeczywistości projekt regulamin tego programu
został przesłany e-mailem przez A. Szczygła do Przewodniczącego Rady Miasta dopiero w dniu 16 marca br. (redakcja posiada stosowane dokumenty, potwierdzające powyższe fakty).
Przez ponad dwa miesiące Stowarzyszenie „Dla Wejherowian” oszukiwało mieszkańców Wejherowa zapewniając, że
w trosce o czyste powietrze przedstawiło władzom miasta do
rozpatrzenia gotowe pomysły i opracowania, dotyczące walki
z zanieczyszczaniem.
Na sesji w dniu 27 marca br. Rada Miasta zajęła się ostatecznie wspominanym programem. Okazał się on wielką kompromitacją Stowarzyszenia „Dla Wejherowian”. Ilość błędów,
uwag i wątpliwości była tak duża, że radny Arkadiusz Szczygieł
w imieniu wnioskodawców sam poprosił o zdjęcie programu
z porządku obrad, na co pozostali radni litościwie się zgodzili.
Program był tak marny i źle przygotowany, że A. Szczygieł i inni
radni z tego stowarzyszenia nie chcieli o nim dłużej dyskutować, mimo że sami go zaproponowali.
Czy to ważne? W istocie trwa już kampania przed jesiennymi wyborami samorządowymi. Stowarzyszenie „Dla Wejherowian”, które zapewne wystawi swoich kandydatów do Rady
Miasta, i kandydat na prezydenta Arkadiusz Szczygieł próbują
walkę z zanieczyszczeniem powietrza wykorzystać politycznie
i uczynić jednym z kluczowych haseł w swojej kampanii wyborczej. Tymczasem fakty pokazują, że podszyte jest to kłamstwem
i nieudolnością. Stowarzyszenie napompowało w wejherowskiej opinii publicznej bańkę swojej troski o czyste powietrze,
która pękła i pokazała zwykłą propagandę, po to żeby zaistnieć
przed wyborami. Nic więcej.
Projekt uchwały nie został złożony po to, aby coś zrobić dla
mieszkańców, tylko po to, aby pokazać się mediach.
Zresztą to nie jedyne kłamstwa kandydata na prezydenta Arkadiusza Szczygła w omawianym temacie. Publicznie
w internecie stwierdził na temat zanieczyszczenia powietrza
szkodliwym benzo(a)pirenem, cyt.: „Najwyższe notowane w
Wejherowie stężenia sięgały 5200% normy!” To jest bzdura,
stężenia benzo(a)pirenu nigdy nawet nie zbliżyły się do takiej
wartości. W rzeczywistości są wielokrotnie niższe.
Podczas ostatniej sesji A. Szczygieł zarzucił władzom miasta, że ukrywają przed mieszkańcami dane o zanieczyszczeniu
powietrza. To również nie jest prawda. Jak można dziś, w XXI
wieku ukryć coś, co jest dostępne, publikowane w internecie?
A skąd A. Szyczygieł ma dane na temat zanieczyszczenia, jak
nie z internetu?
Na zadane powyżej pytanie „czy to ważne?”, odpowiem: tak,
to ważne! Jeśli bowiem kandydat na prezydenta i jakaś organizacja, która będzie aspirowała do Rady Miasta zaczynają kampanię od kłamstw, to co będzie dalej? Jeśli proponują nic nie
warte, nieudolnie przygotowane projekty, to co potrafią zaoferować mieszkańcom? Jaka jest wiarygodność tych ludzi?
						Dr Puls

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Kompleksowe, długofalowe i systematyczne działania władz Wejherowa

Są już efekty uchwały „antysmogowej”
W ciągu ostatnich lat w Wejherowie średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM 10 w
powietrzu, jak i częstotliwość dziennych przekroczeń poziomu PM 10 w ciągu roku znacząco, nawet dwukrotnie spadły i znajdują się poniżej dopuszczalnej normy. Na najbliższe lata zaplanowano kolejne intensywne działania w celu poprawy czystości powietrza.
Takie dane zaprezentowano podczas konferencji w ratuszu, gdzie podsumowano efekty
realizacji tzw. uchwały antysmogowej, czyli Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętego przez Radę Miasta Wejherowa w 2015 roku.
- Władze miasta prowadzą działania w celu zmniejszenia
zanieczyszczenia
powietrza i jego ochrony w
sposób kompleksowy, wielokierunkowy i systematyczny - powiedziała zastępca
prezydenta Beata Rutkiewicz. - To nie tylko wymiana starych pieców na
bardziej ekologiczne źródła
ciepła, ale wiele innych działań. Ich podstawą jest Plan
Gospodarki Niskoemisyjnej,
przyjęty przez Radę Miasta
w 2015 r. i zaktualizowany
uchwałą Rady Miasta Wejherowa z 25 kwietnia 2017 r.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej można nazwać uchwałą „antysmogową”, która
została opracowana przez
zespół ekspertów i była poprzedzona licznymi analizami z zakresu zużycia energii,
emisji gazów cieplarnianych
i zanieczyszczeń powietrza
na obszarze miasta.
38 działań
Dokument zawiera harmonogram 38 konkretnych
działań na lata 2015-2020 (z
perspektywą do roku 2030),
które są w trakcie realizacji.
Ich szacunkowa wartość to
180,7 mln zł do 2020 roku,
z perspektywą 277 mln zł do
roku 2030. Zadania są realizowane wg kompetencji przez
różne jednostki m.in. przez
Gminę Miasta Wejherowo,
Okręgowe
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej,
Pomorską Spółkę Gazowniczą, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, Powiat Wejherowski, MZK, PKP Polskie
Linie Kolejowe S.A., Zakład
Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
Szczegółowe cele Planu
Gospodarki Niskoemisyjnej
podzielone są na kilka sektorów, jak energetyka, budownictwo, transport i edukacja
ekologiczna, którym przyporządkowane są konkretne
działania.

Dane dostępne
dla wszystkich
Najważniejszy jest efekt
ekologiczny podejmowanych
działań tzn. zmniejszenie
zanieczyszczenia powietrza
w Wejherowie. W celu jego
oceny władze miasta opierają się na obiektywnych
danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku (WIOŚ).
To niezależna od samorządu
państwowa służba ochrony
środowiska, która obiektywnie, przy użyciu profesjonalnego sprzętu bada stan
powietrza, a wyniki publikuje w oficjalnych raportach.
Profesjonalna stacja pomiarowa WIOŚ zainstalowana w centrum Wejherowa
posługuje się metodą manualną (referencyjną, grawimetryczną), którą wykorzystuje
się zarówno w Polsce i Europie. Stosowana metoda jest
najbardziej wiarygodna, cechuje się dużą dokładnością
i dlatego na jej podstawie
wykonuje się wszelkie miarodajne raporty. Miejsca pomiaru nie mogą być dowolnie
dobrane. Kryteria lokalizacji stacji pomiarowych określa rozporządzenia Ministra
Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów
substancji w powietrzu, tak,
by uzyskiwany w danej lokalizacji wynik był jak najbardziej reprezentatywny.
Roczne raporty dotyczące
oceny jakości powietrza są
publikowane od 2002 r. na
stronie internetowej WIOŚ
i dostępne dla wszystkich
mieszkańców.
Natomiast
od 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska publikuje na bieżąco na swojej
stronie internetowej dane o
zanieczyszczeniu powietrza.
Obok prezentujemy dane
za okres od przygotowania i
przyjęcia uchwały „antysmogowej” do końca lutego 2018

r. (z uwagi na metodę pomiaru wyniki za marzec b.r. nie
są jeszcze dostępne).
- W ciągu ostatnich czterech lat w Wejherowie średnioroczne stężenie pyłu
zawieszonego PM 10, jak
i częstotliwość dziennych
przekroczeń poziomu PM
10 w ciągu roku znacząco
spadły i znajdują się poniżej dopuszczalnej normy.
Poza tym znacząco spadło

stężenie PM10 i ilość przekroczeń w kolejnych sezonach grzewczych - tu dla
porównania przyjęto okresy
od 1 października do 28 lutego następnego roku - podkreślił wiceprzewodniczący
Rady Miasta Wojciech Kozłowski, prezentując wyniki badań. - Podejmowane
w Wejherowie działania są
profesjonalne, przemyślane
i długofalowe, a co najważ-

niejsze przynoszą efekty. Na
najbliższe lata zaplanowano
kolejne działania w celu dalszej poprawy czystości powietrza, przede wszystkim

w celu zmniejszenia stężenia
benzo(a)pirenu w powietrzu.
Podsumowując: jest lepiej,
ale przed nami jeszcze
bardzo dużo pracy.

Dopuszcza się 35 (dni) przekroczeń w ciągu roku.
Źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

Źródło danych: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku

PM 10 – podstawowy element zanieczyszczenia powietrza, pył zawieszony stanowiący mieszaninę cząstek w powietrzu o średnicy do
10 mikrometrów. Może zawierać substancje toksyczne takie jak benzo(a)piren czy metale ciężkie. Pył ten może docierać do górnych dróg
oddechowych i płuc. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniodobowego (pomiar uśredniony z 24 godzin) wynosi 50 µg/m3i może być
przekraczany nie więcej niż 35 dni w roku. Poziom dopuszczalny dla stężenia średniorocznego (pomiar uśredniony z roku kalendarzowego)
wynosi 40 µg/m3. Jednostka to mikrogramy pyłu na metr sześcienny powierza; µg -1 mikrogram to jedna milionowa grama (0,000001 g).
Jeżeli poziom przekroczy wartość 200 µg/m3 oznacza to, że mamy poziom informowania - jakość powietrza jest zła i należy ograniczyć aktywność na powietrzu. W przypadku poziomu powyżej 300 µg/m3 (poziom alarmowy) jakość powietrza jest bardzo zła i należy bezwzględnie
ograniczyć przebywanie na powietrzu, najlepiej pozostać w domu. W każdym z tych przypadków z wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska jest wysłana informacja do wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego, które w sposób ustalony pracują z władzami lokalnymi.
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AKTUALNOŚCI
Powstanie 135 miejsc dla samochodów

Wielofunkcyjny
parking koło dworca

Rozpoczęła się już budowa parkingu po północnej stronie dworca
PKP, pomiędzy torami kolejowymi, a drogą krajową nr 6. Ogólnodostępny i wielofunkcyjny parking jest ważnym elementem Węzła
Integracyjnego Wejherowo (Kwiatowa).
Budowa Węzła Wejherowo (Kwiatowa) usprawni
i spopularyzuje transport
zbiorowy.
- Z nowej infrastruktury
korzystać będzie wielu pasażerów publicznego transportu zbiorowego, poprzez
możliwość przesiadania się
na różne środki komunikacji
- mówi prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt .
Inwestycja ma kosztować
ok. 11,2 mln zł.
Przystąpiliśmy do drugiego
etapu
inwestycji
Węzła Wejherowo, czyli budowy ogólnodostępnego parkingu dla samochodów i
rowerów oraz przystanków
autobusowych w pasie drogowo-kolejowym - mówi Beata
Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Wielofunkcyjny parking na ok.
135 miejsc połączony zostanie istniejącym przejściem
z dworcem kolejowym. Wybudowana zostanie ścieżka rowerowa oraz chodniki.
Przebudowane zostaną zejścia do tunelu dla pieszych w
sąsiedztwie dworca kolejowego. Przy zejściach do tunelu
w obrębie parkingu zamontowane zostaną windy.

Cztery okręgi wyborcze
Wejherowscy radni przyjęli uchwałę w sprawie podziału miasta na
okręgi wyborcze, ich granic i numerów oraz liczby radnych, wybieranych
w każdym okręgu do Rady Miasta podczas wyborów samorządowych, które odbędą się jesienią 2018 roku.
Zgodnie z uchwałą dokonano podziału miasta na
cztery wielomandatowe okręgi wyborcze, z których wybieranych będzie 21 radnych.
Podstawowym, ustawowym kryterium stosowanym przy analizie podziału
na okręgi wyborcze była
norma przedstawicielstwa,
wynikająca z podzielenia
liczby mieszkańców przez

ustaloną liczbę radnych.
Jak powiedział Bogusław Suwara, sekretarz
miasta, powrócono do okręgów z wyborów z roku 2010 z
niewielkimi zmianami.
- Z dniem 31 sierpnia
2018 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych
ustaw w celu zwiększenia
udziału obywateli w procesie
wybierania, funkcjonowa-

nia i kontrolowanie niektórych organów publicznych,
w której nałożono na Radę
Miasta obowiązek dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w terminie do 1
kwietnia 2018 r. - wyjaśnia
Bogusław Suwara.
Uchwała podlega akceptacji Komisarza Wyborczego
w Gdańsku i wojewody pomorskiego.

Na razie brakuje działek pod budynki
Powyżej północna strona wejherowskiego dworca, a
poniżej: nowe rondo od strony południowej.

Program Mieszkanie Plus
Podczas sesji Rady Miasta Wejherowa jednogłośnie przyjęto uchwałę
o przystąpieniu miasta do rządowego Program Mieszkanie Plus, ale pod
warunkiem zabezpieczania gruntów na ten cel. Miasto nie ma obecnie
działek, na których można wybudować budynki z tego programu.

Przypomnijmy, że w ramach inwestycji rozpoczętej w roku ubiegłym, która
obejmuje tereny położone
pomiędzy ulicami 10 Lutego, Kwiatową i Spacerową,

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
W ramach budowy Węzła Wejherowo, intensywne prace
prowadzone są również po południowej stronie Dworca
Głównego PKP, m.in. na ul. 10 Lutego.
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Radni uchwalili granice i liczbę radnych

a ulicą I Brygady Pancernej
WP, powstanie wiadukt kolejowy (tunel pod torami) w
ciągu ulicy Kwiatowej, przebudowywane są skrzyżowania, ulice, chodniki i zjazdy
w drogach powiązanych z ul.
Kwiatową.
Po stronie południowej
przed dworcem PKP powstają również miejsca parkingowe, przeznaczone dla
kierowców odwożących osoby na dworzec (pozwalające
na krótkotrwały postój). Cały teren wokół budowy Węzła
Integracyjnego Wejherowa
(Kwiatowa) zostanie zagospodarowany, z uwzględnieniem terenów zielonych.
Całość prac zakończy się
w 2019 roku.
Władze Wejherowa zdobyły prawie 19 mln zł dofinansowania ze środków
unijnych na tę potrzebną i
wyczekiwaną przez mieszkańców inwestycję.

Wcześniej, bo w grudniu 2017 r. radni przyjęli
uchwałę o wniesieniu działki
budowlanej do zasobów Wejherowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego,
przeznaczonej na budowę
budynku komunalnego. Budynek z 79 mieszkaniami
przy ul. Łęgowskiego, będzie budynkiem o czynszach
regulowanych przez miasto i

zasiedlany na podstawie decyzji prezydenta Miasta.
- Jeśli chodzi o Program
Mieszkanie Plus problemem
jest to, że miasto musi posiadać działki przeznaczone pod
budownictwo wielorodzinne.
Jedyną taką działką jest ta
przekazana do WTBS pod
budynek komunalny - wyjaśnia Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejhe-

rowa. - Nie oznacza to, że nie
uwzględniamy możliwości
realizacji Programu Mieszkanie Plus. Zastanawiamy
się, gdzie ewentualnie można zmienić plany zagospodarowania przestrzennego.
To bardzo trudne, bo Wejherowo jest ograniczone terenowo. Szukamy rozwiązań,
gdyż zależy nam na budowie
nowych mieszkań.

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.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Aplikacja BLISKO pomoże dotrzeć do ważnych informacji

Konkurs
na piosenkę

Samorząd powiatu wejherowskiego uruchomił właśnie aplikację na smartfony. BLISKO to usługa, dzięki, której mieszkańcy
powiatu wejherowskiego mogą być na bieżąco z tym, co wokół
nich się dzieje. Korzyści z posiadania aplikacji jest wiele, wśród
nich dostęp do aktualności, ostrzeżenia o nagłej zmianie pogody,
a także komunikaty od służb mundurowych.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie zapraszają do udziału w
„Ogólnopolskim konkursie kompozytorskim na piosenkę
o Wejherowie” pod patronatem starosty wejherowskiego
Gabrieli Lisius.
Termin nadsyłania prac upływa 15 maja 2018 roku.
W ubiegłym roku odbył się konkurs na tekst piosenki o Wejherowie organizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w
Wejherowie pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa i
przy współpracy z wejherowskim Muzeum.
Wybrane teksty piosenek czekaja na melodie.
Szczegółowe informacje na stronie internetowej:
http://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/
konkursy/ogolnopolski-konkurs-kompozytorski-napiosenke-o-wejherowie-zapraszamy

Powiat w zasięgu ręki!

Powiat wejherowski jest
pierwszym powiatem w województwie pomorskim, który posiada tę aplikację.
- Chcemy, żeby mieszkańcy powiatu wejherowskiego,
mieli stały dostęp do aktualnych wydarzeń. Chcemy
także, aby informacje o zagrożeniach pogodowych i
utrudnieniach na przykład
w dostawie prądu docierały do jak największej liczby
ludzi - mówiła starosta wej-

herowski, Gabriela Lisius
podczas spotkania inaugurującego aplikację.
Aplikacja jest darmowa,
a korzystanie z niej całkowicie bezpłatne. Komunikator
wymaga jedynie połączenia
z internetem. Można ją pobrać na wszystkie systemy
mobilne w Google Play, APP
Store oraz Windows Store,
wpisując w wyszukiwarkę
„Blisko”. Serwisy, które są
dostępne w zakładce to:

- Aktualności - informacje o przedsięwzięciach
kulturalnych i sportowych
organizowanych na terenie
powiatu wejherowskiego, a
także informacje dotyczące
promocji powiatu
- Państwowa Straż Pożarna - Komunikaty PSP
- Pilne komunikaty informacje o zbliżających się
nawałnicach, gradobiciach
lub innymi groźnych zjawiskach pogodowych.

OGŁOSZENIE

				

				

OBWIESZCZENIE
Starosta Wejherowski

I. działając na podstawie art. 1, art.11a ust.1, art.11f ust. 3 ustawy z dnia 10.04.2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych /t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1496./ oraz art.
10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego /tekst jedn. Dz. U. z
2017r. poz. 1257./ z a w i a d a m i a, ż e w dniu 06.04.2018r., wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

budowie drogi gminnej ul. Staromłyńskiej

wraz z budową rurociągu teletechnicznego, oświetlenia drogowego, kanalizacji deszczowej oraz
przebudową sieci wodociągowej, gazowej, kanalizacji sanitarnej, ciepłowniczej, elektroenergetycznej
i teletechnicznej na terenie Gminy Miasta Wejherowa
A. działki w liniach rozgraniczających teren pasa drogi gminnej:
– obręb 08: 148/11, 147/45, 148/14, 148/5, 145/3, 146/4, 148/35 (148/21), 148/33 (148/9), 147/48 (147/37), 147/50
(147/38), 146/8 (146/5), 146/9 (146/5), 145/21 (145/9), 145/23 (145/10), 145/25 (145/18),
– obręb 09: 269/2, 268/1, 291/3, 291/1, 271/3, 270/2, 267/1, 268/2, 271/5 (271/4), 272/1 (272), 273/1 (273),
– obręb 10: 2/2, 3/7, 3/6, 3/14, 3/50 (3/31)
B. działki objęte obowiązkiem budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, zjazdów, infrastruktury drogowej i innych dróg publicznych:
- obręb 0008: 146/7, 147/36, 145/17, 145/26 (145/18), 145/24 (145/10), 147/41, 147/40, 147/49 (147/37), 148/10, 146/10
(146/5), 148/34 (148/9), 148/36 (148/21), 147/28, 147/39, 147/42, 147/43, 145/12, 145/11, 145/22 (145/9), 147/2, 146/2
- obręb 0009: 271/6 (271/4), 271/2, 272/2 (272), 273/2 (273), 274/2, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282/1, 282/2,
301, 300, 299, 302, 324/2, 283/1, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 283/2, 291/4
- obręb 0010: 3/51 (3/31), 3/30, 3/23, 891
W związku z powyższym informuje się strony postępowania, właściwe organy administracji rządowej i samorządowej oraz właścicieli, zarządców i użytkowników terenów objętych inwestycją omożliwości zapoznania się z decyzją
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.

OGŁOSZENIE

INFORMACJA
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami
(tekst jednolity Dz. U. z 2018, poz. 121 ze zm.)
Zarząd Powiatu Wejherowskiego
informuje,
że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul.
3 Maja 4 oraz na stronach internetowych: www.bip.powiatwejherowski.pl, www.powiat.wejherowo.pl,
zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr II/P/2018, dotyczący nieruchomości stanowiących własność Powiatu
Wejherowskiego, przeznaczonych do oddania w użyczenie.
Wykaz wywieszono w dniu 9 kwietnia 2018 r.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Bukowa 1.
Dyrektora Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 279.
Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych
im. Zdzisława Kieturakisa w Wejherowie, 84-200 Wejherowo, ul. Dworcowa 5.
Treść ogłoszeń o konkursach dostępna jest na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wejherowie
www.powiat.wejherowo.pl w dziale Aktualności i na
podstronie Wydział Edukacji, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Wejherowie: www.
bip.powiat.wejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń w
Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
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WYDARZENIA
W I LO w Wejherowie

Spotkania
z teatrem

Wiosenne Spotkania z Teatrem, od wielu lat organizowane I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego we współpracy z przez
Wejherowskim Centrum wprowadzają wiosnę na
wejherowską scenę. Okazją do spotkań jest Międzynarodowy Dzień Teatru a celem prezentacja
amatorskich teatrów, wymiana doświadczeń, a
przede wszystkim twórcza zabawa.
Wyróżnienia otrzymali pracownicy czterech szpitali z najdłuższym stażem pracy w tych placówkach.

Pierwsze podsumowanie i wyróżnienia

Urodziny Szpitali Pomorskich
Rok temu, dokładnie 3 kwietnia 2017 r. powołano spółkę „Szpitale Pomorskie”, w której
funkcjonują cztery szpitale, w tym Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. W Filharmonii Kaszubskiej odbyła się uroczystość, podczas której podsumowano
pierwszy rok pracy w nowej strukturze. Podczas spotkania 52 pielęgniarkom i położnym
ze wszystkich czterech szpitali wręczono Złote Czepki i wyróżnienia.
Zdaniem Jolanty Sobierańskiej-Grendy
prezes
Szpitali Pomorskich sp. o.o.,
utworzenie spółki było bardzo dobrą decyzją. Świadczą o tym realizowane bądź
planowane inwestycje we
wszystkich szpitalach i coraz lepsze wyposażenie placówek w nowoczesny sprzęt
medyczny.
- To nie był łatwy rok, ale
dobrze przepracowany i teraz możemy śmiało patrzeć
w przyszłość. Jesteśmy dla
pacjentów i staramy się, aby
jakość była przez nich odczuwalna - powiedziała Jolanta
Sobierańska-Grenda.

- Przed nami wielkie inwestycje za kwotę 200 mln
zł z udziałem środków unijnych, w tym budowa nowych
bloków operacyjnych w Wejherowie i w Gdyni - powiedział m.in. wicemarszałek
województwa pomorskiego
Paweł Orłowski.
Podczas spotkania 52 pielęgniarkom i położnym ze
wszystkich czterech szpitali
wręczono Złote Czepki i wyróżnienia - nagrody przyznawane przez Okręgową Izbę
Pielęgniarek i Położnych w
Gdańsku. Wyróżniono także
12 pracowników najdłużej
pracujących w jednym z czte-

rech połączonych szpitalach.
Dla uczestników uroczystości pięknie zaśpiewała

Joanna Knitter, wokalistka znana głównie z wykonywania muzyki jazzowej.

Złote Czepki otrzymały:
Magdalena Dykas Rogalewska, Grażyna Szopińska, Katarzyna Miller, Irena Socha, Katarzyna Pallach, Barbara Kaczykowska i Ewelina Krause.
Poza tym przyznano kilka wyróżnień.

W ramach spółki leczniczej samorządu województwa
pomorskiego „Szpitale Pomorskie” funkcjonują 4 szpitale:
Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie,
Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, Szpital Morski im. PCK w Gdyni oraz Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni. Pracuje w nich blisko 3 400 osób.

Pielegniarki i położne z wejherowskiego szpitala otrzymały „Złote Czepki” i wyróżnienia.
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Na scenie auli „Sobieskiego” przed licznie zgromadzoną
publicznością zaprezentowali się młodzi i utalentowani. Po
uroczystej inauguracji dokonanej przez dyrektor szkoły Bożenę Conradi monodram „Antygona to ja” zaprezentowała
Monika Płomin z Teatru „Prawie Lucki”, laureatka m.in.
Grand Prix VII Ogólnopolskiego Przeglądu Małych Form
Teatralnych im. A.Luterka. W nastrój zabawy wprowadziła
widzów zgrana, świetnie przygotowana grupa „Amator” z
Gniewina, która zaprezentowała nagrodzony na tegorocznym XII OPMFT „Luterek” spektakl „Januszek idzie na
dyskotekę” w reżyserii Bogumiły Hirt-Niedzieli.
W szkole pojawił się także znany wejherowskiej publiczności reżyser Grzegorz Szlanga, założyciel Chojnickiego
Studio Rapsodycznego. Tym razem spektakl „Gry wojenne”
w jego reżyserii zaprezentował Konrad Mówiński.
Teatr „Prawie Lucki” przygotował niespodziankę Grzegorzowi Szlandze, prezentując na scenie czytanie świeżo
wydanych opowiadań pt. „Janek i Kot”.
Dzięki staraniom dyrektor WCK Jolanty Rożyńskiej i
Rafała Płotki, zaprezentowano spektakl radiowy „Piaśnicy
przeklęty las” zrealizowany w Radiu Gdańsk. Sztuka Szymona Wróblewskiego opowiada o bolesnych kartach naszej historii. Odbyły się także warsztaty teatralne przeprowadzone
przez członkinie Teatru „Prawie Lucki”: Paulinę Angel,
Martę Bartnicką, Agatę Wicką i Paulinę Kowalczyk tegoroczne maturzystki I LO.
To było święto młodych aktorów, w dużej mierze przez
nich przygotowane.

Szkolenie w ZUS

Pakiet Nowego
Przedsiębiorcy
Wejherowski Inspektorat ZUS zaprasza na szkolenie pt. Pakiet Nowego Przedsiębiorcy. Rozpoczęcie
działalności gospodarczej oraz zmiany w obowiązujących przepisach.
Szkolenie odbędzie się 27 kwietnia 2018 r. w siedzibie
Inspektoratu przy ul. Sobieskiego 294. Początek o 10.00.
Podczas szkolenia omówione zostaną zasady podlegania
ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu
przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, zbiegi tytułów do podlegania ubezpieczeniom społecznym przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, podstawy wymiaru
składek, a także obowiązki spoczywające na płatnikach
składek w zakresie sporządzania i przekazywania do ZUS
dokumentów ubezpieczeniowych.
Zgłoszenia uczestnictwa przyjmowane sa w ZUS telefonicznie pod numerem: (58) 572-97-17.

redakcja@pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA
Wystawa „Ojcowie Niepodległości”

Kolejna ekspozycja w siedzibie Wspólnoty

Na Skwerze im. R. Osowickiej w Wejherowie 6 kwietnia otwarto
uroczyście wystawę historyczną z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości pt. „Ojcowie Niepodległości”. Wystawa została zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział IPN w Gdańsku
przy współpracy z Muzeum Piaśnickim w Wejherowie, Szkołą Muzycznej I stopnia w Wejherowie i Wejherowskim Centrum Kultury.

W siedzibie stowarzyszenia Wspólnota Pokoleń przy ul Mickiewicza w Wejherowie (vis a vis przystanku MZK) otwarto nową
wystawę, poświęconą Królowi Kaszubów, jak nazywano ś.p. ks.
Hilarego Jastaka z Gdyni.

Nie tylko dla młodzieży Król Kaszubów
W otwarciu uczestniczyli m.in. naczelnik Biura
Edukacji Narodowej IPN w
Gdańsku Krzysztof Drażba, dr Zbigniew Girzyński
z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, zastępca
prezydenta miasta Arkadiusz Kraszkiewicz, wicestarosta Witold Reclaf,
sekretarz miasta dr Bogusław Suwara, zastępca dyrektora Powiatowego Zespołu
Szkół nr 1 w Wejherowie Jadwiga Jędrej i inni. Obecna
była również młodzież I Liceum Ogólnokształcącego im.
Jana III Sobieskiego i Szkoły
Podstawowej w Gościcinie.
- Wystawa wpisuje się w
obchody 100-lecia niepodległości Polski. Spotykamy się
dzisiaj, aby przypomnieć postaci i historię - powiedział
Krzysztof Drażba z IPN.
- Nasze granice zostały potwierdzone dopiero w 1923
roku, a więc przez pięć lat Polacy musieli walczyć o swoją
wolność i suwerenność.
Po obejrzeniu wystawy wszyscy udali się do
auli Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Wejherowie, gdzie dr Zbigniew
Girzyński wygłosił wykład

Fot. Urząd Miejski

na temat „Orlęta Lwowskie
1918-1920”.
Warto obejrzeć zdjęcia i
poczytać o takich postaciach,
jak Ignacy Paderewski, Józef

To kolejna ciekawa wystawa, zorganizowana przez
stowarzyszenie Wejherowska Wspólnota Pokoleń,
która zainaugurowała swoją
działalność 17 marca. W siedzibie Wspólnoty przy ul. A.
Mickiewicza można też obejrzeć inne patriotyczne ekspozycje, poświęcone księdzu
Jerzemu Popiełuszce oraz
strajkowi w Stoczni Gdyńskiej im. Komuny Paryskiej
w Sierpniu 1980 roku. Właśnie wtedy do stoczni w
Gdyni przybył ks. Hilary
Jastak - proboszcz parafii
Najświętszego Serca Pana

Jezusa w Gdyni, aby odprawić mszę św. dla strajkujących
stoczniowców.
Inwigilowany przez władze
komunistyczne,
odważny
kapłan, kapelan „Solidarności”, wspierał robotnicze
protesty, a w swojej parafii stworzył azyl dla ludzi
opozycji. Podczas stanu wojennego aktywnie wspierał
ruch oporu, pomagał też
uwięzionym.
Budowniczy
kościoła NSPJ w centrum
Gdyni spoczywa obok murów świątyni, której był wieloletnim proboszczem.
Podczas otwarcia wysta-

wy prezes stowarzyszenia
Wspólnota Pokoleń - Zygmunt Pałasz zaprezentował
nagranie, na którym usłyszeliśmy głos przemawiającego
księdza Jastaka. Zygmunt
Pałasz jako uczestnik strajku
w gdyńskiej stoczni w 1980
roku poznał Króla Kaszubów,
jak nazywano zasłużonego,
urodzonego w Kościerzynie
kapłana.
Wspólnota Pokoleń zaprasza na wystawę mieszkańców
Wejherowa, m.in. młodzież
szkolną, a w planach ma już
kolejne ekspozycje i nowe
przedsięwzięcia.

Piłsudski, Roman Dmowski,
Wincenty Witos i inni. Pozostaje zachęcić mieszkańców
Wejherowa do obejrzenia tej
interesującej wystawy.

Powiatowe eliminacje w Starostwie

Turniej Wiedzy Pożarniczej
W Starostwie w Wejherowie odbyły się
powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego
Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.
Uczniowie, którzy musieli odpowiedzieć na szereg niełatwych pytań, udowodnili, że o zapobieganiu i gaszeniu
pożarów wiedzą dużo.
Największą wiedzą wykazali się: Kacper Klawikowski (kategoria wiekowa 10-13), Paweł Szreder (kategoria wiekowa 14-16) i Nikola Lezner (kategoria wiekowa
17-19). To oni będą reprezentować powiat wejherowski w
konkursie na szczeblu wojewódzkim.
Fot. Starostwo w Wejherowie
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Na otwarciu wystawy o ks. H. Jastaku było wielu gości.
Nie wszyscy znaleźli się na grupowym zdjęciu powyżej.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA
Fryderyki już 24 kwietnia w Warszawie

Walce Straussa i arie operetkowe

Pochodzący ze Strzepcza, znany z działalności muzycznej w Wejherowie, skrzypek i kompozytor Tomasz Chyła, razem ze swoim zespołem otrzymał nominację do nagrody Fryderyka, przyznawanej
przez Akademię Fonograficzną. Tomasz Chyła Quintet jest nominowany w kategorii muzyka jazzowa - Fonograficzny Debiut Roku.

W Filharmonii Kszubskiej 25 czerwca odbędzie się znakomity
Koncert Wiedeński. Podczas gali wystąpią soliści operowi, obdarzeni wspaniałymi głosami. Towarzyszyć im będą wybitni polscy
kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie.

Zespół wywodzi się z trójmiejskiego środowiska jazzowego, a cechuje go lekkość
wykonawcza i interpretacyjna, świeżość i młodzieńcza
energia. Młodzi muzycy odwołują się do mainstreamowego jazzu.
Najważniejszym osiągnięciem kwintetu jest zdobycie
Grand Prix 40. Międzynarodowego Festiwalu „Jazz Juniors” w Krakowie w 2016 r.
Jedną z nagród było wydanie
płyty we współpracy z Agencją Muzyczną Polskiego Radia i Narodowym Instytutem
Audiowizualnym. Rok temu,
podczas 53. Festiwalu Jazz
nad Odrą odbyła się premiera debiutanckiej płyty zatytułowanej „Eternal Entropy”.
Materiał z tego albumu
zachwyca lekkością, a jednocześnie szlachetnym rysem
kompozycji. Zespół gra czujnie i błyskotliwie, zahaczając
o folk. To muzyka wyrazista,
zagrana przez artystów, którzy doskonale poruszają się
w stylistyce jazzowej.
Tomasz Chyła Quintet
otrzymał też nagrodę publiczności w plebiscycie
DOKI 2017. Zanim muzycy

Tej gali nie można przegapić! Na scenie Filharmonii
pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec,
fortepianu, wspaniali soliści
polskiej estrady. Zabrzmią
największe przeboje króla
walca - Johanna Straussa,
nie zabraknie także popisowych arii z najsłynniejszych
operetek „Zemsta nietoperza”, „Baron cygański”, „Wesoła Wdówka”, „Księżniczka
Czardasza” oraz „Kraina
Uśmiechu”. Publiczność usłyszy m.in.: walc „Nad Pięknym
Modrym Dunajem”, Arię Barinkaya „Wielka sława to
żart”, duet wszechczasów
„Usta milczą dusza śpiewa”
czy polkę „Tritsch- Tratsch”.
Koncert programowo nawiązywał będzie do tradycyjnych gali i noworocznych
koncertów, odbywających się
w Wiedniu.
Zapraszamy serdecznie!

Tomasz Chyła Quintet
W Wejherowie
nominowany do nagrody jak w dawnym Wiedniu

zrealizują zaplanowaną w
tym roku trasę europejską
(Włochy, Hiszpania, Węgry)
i zanim zagrają w Chinach,
24 kwietnia z dużymi emocjami będą uczestniczyć w gali wręczania polskich nagród
fonograficznych Fryderyki,
do której zostali nominowani.
Tomasz Chyła - skrzypce
Piotr Chęcki - saksofon
Szymon Burnos - fortepian,
Krzysztof Słomkowski
		 - kontrabas
Sławomir Koryzno - perkusja

Tomasz Chyła.

Bilety dla Czytelników
Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne zaproszenia na Koncert Wiedeński. Będziemy je przekazywać
stopniowo. Dzisiaj można wygrać pierwsze dwa bilety.
Aby je zdobyć, trzeba wysłać swoje imię i nazwisko
na adres: redakcja@pulswejherowa.pl do soboty 14
kwietnia br. włącznie.
W temacie wiadomosci prosimy napisać: Koncert Wiedeński. Do wylosowanej osoby odpiszemy.

Bilety 85 zł: Kasa Filharmonii Kaszubskiej (Wejherowo, ul. Sobieskiego 255)
kasa - tel.795 453 133, 58 672 27 75 (wew. 55), grupy - tel. 504 091 909
bilety online: www.wck.org.pl
oraz w sieciach: Empik, Media Markt, Media Expert, Saturn

Podwójny jubileusz

Fucus i Koleczkowianie
45-lecie istnienia zespołu Regionalnego
„Koleczkowianie” oraz 15-lecie folkowo-rockowej grupy „Fucus” były okazją do współnego wspaniałego urodzinowego koncertu
w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.

Wejherowski zespół „Fucus”.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Publiczność usłyszała największe przeboje obu grup w zaskakujących aranżacjach i wspólnym wykonaniu i nagrodziła artystów gromkmi brawami. Przypomnijmy, że liderem
zespołu „Koleczkowianie” jest Tadeusz Dargacz, a grupy
„Fucus” - Rafał Rompca.
Gratulacje jubilatom złożyli m.in. zastępca prezydenta
Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz oraz członkowie Zarządu Powiatu - Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski.

„Koleczkowianie” z gminy Szemud.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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EDUKACJA
Od licealisty do wojskowego lekarza

Uczniowie z Wejherowa na Odysei Umysłu

W ramach jubileuszu 160-lecia utworzenia zasłużonego dla Pomorza Gimnazjum i Liceum im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, z inicjatywy dyrektor placówki Bożeny Conradi, z uczniami
klas maturalnych szkół ogólnokształcących Wejherowa spotkał się
wybitny absolwent (matura 1959 r.) Stanisław Ilnicki, profesor
Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie.

Uczniowie Szkoły Podstawowej Sióstr Zmartwychwstanek w
Wejherowie zbodyli tytuł wicemistrza Polski w Ogólnopolskim
Finale Odysei Umysłu. Szkoła z Wejherowa jest jedyną szkołą z
Kaszub, która będzie reprezentowała region na Eurofestiwalu w
Niemczech.

Zdobyli tytuł
Profesor spotkał się
z uczniami „Sobieskiego” wicemistrza Polski

Celem spotkania, zatytułowanego „Jak zostać lekarzem i oficerem Wojska
Polskiego jednocześnie”, było przedstawienie maturzystom wielostronnych zalet
wojskowych studiów medycznych oraz perspektyw
rozwoju zawodowego i osobistego po ich ukończeniu.
Prof. Ilnicki przedstawił prezentację, ilustrującą
swoją drogę życiową - od
ucznia liceum do zawodu
wojskowego psychiatry.
Zaproszeni lekarze wojskowi - kmdr prof. Romuald
Olszański - szef Zakładu
Medycyny Morskiej i Hiperbarycznej WIM, kmdr ppor.
lek. wet. Jacek Kasprzyk i
kpt lek. Adam Włodarczyk
ze Służby Zdrowia Marynarki Wojennej - na swoim przykładzie wykazali, że służba
wojskowa nie zamyka drogi
do specjalizacji klinicznych i
pracy naukowej.
Uczestniczący w spotkaniu studenci Wydziału
Wojskowo-Lekarskiego

Uniwersytetu Medycznego
w Łodzi opisali egzaminy
wstępne i przebieg studiów,
a przedstawiciel Wojskowej Komendy Uzupełnień
w Gdyni mjr Grzegorz Nowak poinformował, jak starać się o przyjęcie na studia
wojskowe.
Na zakończenie spotkania, Paulina Czerwionke
- tegoroczna maturzystka I
LO podziękowała prof. S. Il-

nickiemu w imieniu uczniów,
m.in. za wzbudzenie potrzeby kształtowania swojej
ścieżki życiowej, rozwijania
pasji i zainteresowań, a najbardziej za podzielenie się
swoją wzruszającą i pouczającą historią.
- Pokazał nam Pan, że
musimy walczyć na wielu
frontach, aby stać się wartościowymi i spełnionymi ludźmi - powiedziała Paulina.

- Naszym zadaniem było przedstawienie i zbudowanie struktury z drewna
- balsy, która miała unieść
jak najwięcej kilogramów.
Składała się z bardzo małych patyczków, nie mogła
być wyższa niż 20 cm i ważyć więcej niż 15 g. Przedstawiała niedźwiedzia. Nasza
struktura wytrzymała obciążenie 200 kg - mówi Alicja Szcześniak z klasy VI b.
- Dziewczęta na potrzeby
przedstawienia udekorowały
stroje pomponami. Miały na
sobie 7 tys. czerwonych pomponów - dodaje jedna z trenerek Iwona Brzezińska.
Na spotkaniu w ratuszu
wicemistrzom Odysei Umysłu sukcesu pogratulował
Arkadiusz Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. Gratulacje przekazał
uczniom, trenerom oraz dyrektor Szkoły Podstawowej
Sióstr Zmartwychwstanek
w Wejherowie s. Marlenie
Wilmańskiej.
- Młodzi uczestnicy Odysei udowodnili, że są kre-

Fot. Urząd Miejski
Drużyna wystąpiła w składzie:
Kornelia Brudniewicz, Marcelina Brudnowska, Zuzanna Brzezińska, Wiktoria Hennig, Julia Łuniewska, Monika Matusiak, Alicja Szcześniak.
Uczniowie przygotowali się pod kierunkiem trenerów: Iwony
Brzezińskiej, Anny Jeżewskiej-Litwin i Marcina Mutki.
atywni, pełni inicjatywy i
świeżych pomysłów - powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz. - Gratuluję uzyskania
zaszczytnego tytułu mistrzowskiego, który pozwoli
na reprezentowanie Wejherowa i kraju w prestiżowym
Eurofestiwalu.
Podczas pobytu w Niemczech wejherowska drużyna będzie m.in. promowała

W ofercie jedyna w powiecie klasa dwujęzyczna

Dzień Otwarty w I LO w Rumi
W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Rumi, w którego skład wchodzi I Liceum Ogólnokształcące
im. Książąt Pomorskich, w najbliższą sobotę zaplanowano Dzień Otwarty szkoły. Zainteresowani
uczniowie mogą zapoznać się z ciekawą ofertą liceum, które zaprasza m.in. do klasy dwujęzycznej
- jedynej w powiecie wejherowskim. Będzie też okazja do relaksu i zabawy na Pikniku Wiosennym.
Jak informuje dyrektor PZS
nr 1 w Rumi, Lucyna Penkowska, utworzenie klasy dwujęzycznej wzbogaciło ofertę liceum,
stwarzając nowe możliwości dla
uczniów i absolwentów szkoły.
- W klasie dwujęzycznej wybrane zajęcia prowadzone są w
języku angielskim - wyjaśnia dyrektor szkoły. - Na razie są to dwa
przedmioty: biologia i chemia, ale
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będą następne. W przyszłym roku szkolnym do angielskojęzycznych zajęć dołączy geografia,
matematyka, fizyka a w kolejnym - historia. Nauczyciele prowadzonych po angielsku lekcji
posiadają odpowiednie kwalifikacje, a młodzież jest bardzo
zainteresowana. Nawiązaliśmy
współpracę z Instytutem Anglistyki i Amerykanistyki Wydzia-

łu Filologicznego Uniwersytetu
Gdańskiego, dzięki której uczniowie klas dwujęzycznych realizują
warsztaty oraz wykłady w języku
angielskim, prowadzone przez
pracowników naukowych UG.
Absolwenci klasy dwujęzycznej mogą przystąpić do matury
z dodatkowych przedmiotów w
języku angielskim, co procentuje podczas rekrutacji na wyższe

uczelnie. Z kolei podczas naboru do takiej klasy w rumskim
liceum, kandydaci przechodzą
testy kompetencji językowych.
O tej i innych propozycjach
I Liceum Ogólnokształcącego
przy ul. Starowiejskiej 4 w Rumi można będzie się dowiedzieć
więcej podczas Dnia Otwartego
w najbliższą sobotę, 14 kwietnia w godz. 9.00-13.00.

regionalizm. Zaprezentuje
regionalne „skarby” - bursztyn i haft kaszubski. Będzie
to możliwe podczas Wieczoru Kulturowego, na którym
drużyny z poszczególnych
krajów prezentują swoją
przynależność regionalną.
Europejski etap edukacyjnego Festiwalu Odyseja
Umysłu odbędzie się na przełomie kwietnia i maja br.

redakcja@pulswejherowa.pl
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BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK
Kłótnia zakończyła się tragedią

Śmiertelny cios nożem
6 kwietnia w budynku przy ulicy Strzeleckiej w Wejherowie doszło do zabójstwa 45-letniego mężczyzny. Policjanci zatrzymali w
tej sprawie trzy osoby, a jedna z nich usłyszała zarzut.
Mężczyzna został ugodzony nożem w szyję w
trakcie spotkania towarzyskiego w prywatnym
mieszkaniu. Podczas przeszukania miejsca zdarzenia
policjanci znaleźli i zabez-

pieczyli narzędzie zbrodni.
Od podejrzanego o ten
czyn mężczyzny pobrano
materiał porównawczy do
dalszych badań biologicznych. Podejrzany usłyszał
zarzuty i przyznał się do po-

STRAŻ MIEJSKA
Żeby było czyściej

Straż Miejska w Wejherowie wystąpiła do zarządców wejherowskich osiedli mieszkaniowych o montowanie dystrybutorów z woreczkami na psie odchody. Na obrzeżach miasta
oraz na niektórych osiedlach mieszkaniowych właściciele
czworonogów nie sprzątają po swoich pupilach.
Oprócz tego Straż Miejska nadal będzie edukować dorosłych programem„Żółta karta”, a najmłodszych realizacją programu pn. „Każde dziecko wie, że sprząta się po psie”.
Na dorosłych nie sprzątających po psach mogą być nakładane mandaty karne. Od początku stycznia br., Straż Miejska
podjęła 251 interwencji wobec właścicieli psów. 34 osoby
ukarano mandatami karnymi, 41 otrzymało pouczenie, a 4
sprawy skierowane zostały do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Przeprowadzono również 110 kontroli prewencyjnych
na osiedlach i w miejscach publicznych pod kątem wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu oraz sprzątania po nich.

Paralizatorem w szaleńca

W okolicy ul. Sucharskiego biegał mężczyzna wymachujący siekierą. Gdy na miejsce przyjechali strażnicy, desperat
nie chciał odrzucić niebezpiecznego narzędzia. Był bardzo
agresywny, więc funkcjonariusze zmuszeni byli użyć środka
przymusu bezpośredniego czyli elektrycznego paralizatora.
Na pomoc przybył też patrol policji.
Obezwładnionego napastnika osadzono w przedziale
dla osób zatrzymanych i sprawdzono miejsca, w których
mężczyzna mógł przebywać. Na szczęście nie stwierdzono
ofiar. Budynek, w którym przebywał mężczyzna był całkowicie zdemolowany. Mężczyzna został odwieziony do szpitala,
gdzie stwierdzono u niego chorobę psychiczną. Napastnik
trafił więc na zamknięte leczenie psychiatryczne.
W trakcie obezwładniania napastnika, urazu nogi doznał
funkcjonariusz Straży Miejskiej.

Zajęcia z samoobrony

Czterdzieści kobiet kolejny raz intensywnie ćwiczy i
uczy się samoobrony w Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie. W marcu rozpoczęła się dziewiąta edycja kursu z
samoobrony dla kobiet. Zajęcia organizują: Urząd Miasta
Wejherowa, Straż Miejską przy współpracy SP nr 6.
Zajęcia prowadzą: instruktor kickboxingu i samoobrony Rafał Karcz, ratownik medyczny Tomasz Groth oraz
komendant Straży Miejskiej w Wejherowie Zenon Hinca.
Straż Miejska w Wejherowie jest jedną z pierwszych jednostek straży w Polsce, która wprowadziła tego typu bezpłatny kurs samoobrony dla kobiet.

pełnienia zarzucanych mu
czynów, złożył także wyjaśnienia. Prokurator wystosował wniosek o tymczasowy
areszt. Zatrzymanemu mężczyźnie grozi kara więzienia
od 8 do 25 lat lub dożywocie.

Nie mają umowy

Śmieci
byle gdzie
Straż Miejska w Wejherowie kontroluje podmioty
gospodarcze, zobowiązane
do zawierania umów na wywóz nieczystości stałych z
wyspecjalizowaną
formą.
W Wejherowie aktywnych
jest 3411 podmiotów gospodarczych, ale nie wszystkie
wywiązują się z tego obowiązku. Straż Miejska otrzymuje skargi na podrzucanie
śmieci do kontenerów należących do Wspólnot Mieszkaniowych i prywatnych
osób. Kontrole wykazują, że
część podmiotów gospodarczych takich umów nie posiada lub nie wie (raczej udają
że nie wiedzą), że muszą je
zawierać. Śmieci z zakładu
wynoszone są do kontenerów
w miejscu zamieszkania, do
lasu, do koszy ulicznych.
SM kontroluje i walczy z
takim procederem.

Uchwała RM

Zwierzęta
pod
opieką
Wejherowscy radni podczas ostatniej
sesji przyjęli Program opieki nad
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności
zwierząt na terenie
miasta. Program realizuje Wejherowski
Zarząd Nieruchomości Komunalnych.
Celem Programu jest zapobieganie bezdomności oraz
ograniczenie wzrostu populacji bezdomnych zwierząt,
jak również zapewnienie
bezpieczeństwa mieszkańcom miasta. Uchwała Rady
Miasta była konsultowana z
organizacjami społecznymi,
zajmującymi się opieką nad
zwierzętami i większość postulatów oraz uwag została
uwzględniona
Do Programu włączone
są przychodnie z Wejherowa: przy ul. Chopina 11 tel.
58 672 15 62, ul. Puckiej 33
tel. 58 672 13 04, Sobieskiego 241 tel. 58 672 22 61, Morskiej 9A tel. 58 351 28 06,
Ofiar Piaśnicy 4 tel. 603 395
712 oraz schronisko OTOZ
Animals w Dąbrówce 2, tel.
721 933 280. Zwierzęta gospodarskie mają zapewnione miejsce w gospodarstwie
rolnym w Kamieniu.

Z POLICJI
Nastolatek z narkotykami

Przed północą dzielnicowi z wejherowskiej komendy zatrzymali mieszkańca powiatu. Nastolatek na widok mundurowych sprawiał wrażenie bardzo zdenerwowanego, więc
funkcjonariusze postanowili to sprawdzić. Okazało się, że
17-latek miał przy sobie dwa zawiniątka z folii aluminiowej
z białym proszkiem. Sprawdzenie narko-testem potwierdziło,
że była to amfetamina. Za popełnione przestępstwo grozi mu
kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

Akcja „Poszukiwani”

W trakcie akcji „Poszukiwani” policjanci zatrzymali 8 osób,
które ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości. Mężczyźni byli poszukiwani, celem odbycia kary za popełnione
czyny, natomiast kobieta - w celu ustalenia miejsca pobytu. W
Rumi zatrzymano mężczyznę, który miał spędzić najbliższe 10
dni w areszcie. W Luzinie funkcjonariusze zatrzymali 26-latka,
który poszukiwanego w celu odbycia kary pozbawienia wolności. W Wejherowie zatrzymano 66-latka, który do odbycia
miał karę 7 miesięcy pozbawienia wolności oraz 28-latka, który najbliższe 5 miesięcy spędzi w areszcie śledczym. Policjanci
ustalili także miejsce pobytu 65-letniej kobiety.

Zaproponował łapówkę

Policjanci z Szemuda zatrzymali do kontroli kierowcę peugeota. Podczas kontroli drogowej u 55-latniego kierowcy
stwierdzono prawie dwa promile alkoholu w organizmie. W
trakcie policyjnej interwencji, kierowca zaproponował policjantom łapówkę, aby ci odstąpili od dalszej kontroli. Po odmowie mężczyzna zaczął ubliżać policjantom.
W związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa korupcyjnego, nietrzeźwego kierowcę przewieziono do komendy i noc spędził w policyjnym areszcie. 55-latek został
przesłuchany i usłyszał zarzuty. Kierowcy grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności.

Bezpieczeństwo pieszych

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie prowadzili działania ukierunkowane
na poprawę bezpieczeństwa pieszych oraz innych niechronionych uczestników ruchu drogowego. W ramach akcji funkcjonariusze pełnili służbę w rejonach skrzyżowań, przejść dla
pieszych i na drogach. Policjanci pouczyli 9 pieszych, nałożyli
79 mandatów karnych m.in. za niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej oraz przechodzenie w miejscach niedozwolonych, a także ukarali mandatami 81 kierujących pojazdami
mechanicznymi, którzy nieprawidłowo przejeżdżali przejścia
dla pieszych oraz popełniali inne wykroczenia.

KONDOLENCJE

WAŻNE
TELEFONY:
Pogotowie
58 677 61 02
PolicjA
58 672 97 22
Straż Pożarna
58 677 61 00
Straż Miejska
58 677 70 40

Z głębokim bólem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. dh Alfonsa Langi
wieloletniego członka Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie
wieloletniego członka Zarządu Miejsko-Gminnego OSP RP w Wejherowie
i Zarządu Powiatowego OSP RP w Wejherowie
Prezesa Honorowego Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie
rodzinie i bliskim zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia
druhowie
Bogusław Suwara
Sekretarz Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
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ROZMAITOŚCI

20 lat powiatu

Już dzisiaj, 12 kwietnia

Dzień Autyzmu
Z okazji Światowego Dnia Świadomości
Autyzmu, Wejherowskie Stowarzyszenie na
rzecz Osób z Autyzmem zaprasza na imprezę, która odbędzie się dzisiaj, 12 kwietnia br.
na ulicach Wejherowa, głównie na rynku.

Starosta Gabriela Lisius, zaproszona przez słuchaczy
Rumskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wygłosiła wykład na temat historii i funkcjonowania samorządu powiatowego, który w tym roku świętuje 20-lecie działalności.
1 października 1998 roku w Polsce odbyły się wybory samorządowe do gmin, powiatów i województw. Powstał nowy podział administracyjny kraju, w którym przywrócono
zlikwidowane w 1975 roku w powiaty.
Po wykładzie starosta podpisywała się w indeksach słuchaczy RUTW.

Wielkanocny
spacer
W drugie Święto Wielkanocne przewodnik PTTK
Renia Makiła tradycyjnie otwierała sezon turystyczny w naszym mieście spacerem po Kalwarii Wejherowskiej. Tegoroczne spotkanie było szczególne bo
już 10, a więc jubileuszowe!
Grupa spacerowiczów wędrówała po kalwaryjskich ścieżkach przez ponad 2 godziny, zwiedzając kaplice jednego z
najstarszych sanktuariów w Polsce. Odrestaurowane kapliczki są piękne, stare malowidła i rzeźby urzekające, można im się przyglądać godzinami. Już tyle razy byliśmy na
Kalwarii, ale zawsze z ciekawością słuchamy dziejów kaplic
zbudowanych w 1649-1655 r. oraz historii życia jej założyciela Jakuba Wejhera.
Świąteczny spacer zakończył się przy Grobie Chrystusa
zwieńczonego figurą Chrystusa Zmartwychwstałego - symbolem Świąt Wielkanocnych. 			
AO.
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Wydarzenie pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa i Starosty Powiatu Wejherowskiego, zorganizowane we
współpracy z Powiatowym Zespołem Kształcenia Specjalnego i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie
rozpocznie się o godz.11.00 na skwerze Reginy Osowickiej,
skąd uczestnicy przejdą na plac Jakuba Wejhera. Prowadzić
ich będzie Orkiestra Dęta Gminy Wejherowo.
Na rynku rozstrzygnięty zostanie konkurs plastyczny
„Razem dla autyzmu”, poza tym zaplanowano występy artystyczne i pokaz grupy ratowników z PCK.
Na rynku pojawią się namioty konsultacyjno-informacyjne dla zainteresowanych tematyką autyzmu. Towarzyszyć im będą kluby sportowe, a także pokaz pojazdów
wojskowych, wozów Straży Pożarnej, a także pokaz umundurowania Policji. Na swoje stoiska zapraszają Klub Integracji Społecznej „Śródmieście” oraz Koła Gospodyń Wiejskich
z Bolszewa i z Kębłowa. Szkoła tańca zaprosi wszystkich do
wspólnej zumby. Na zakończenie, ok. godz. 17.00 odbędzie
się koncert zespołu White Room.

Bezcenna krew

„Barka” pomaga

Zostań dawcą Potrzebny sprzęt,
Klub HDK Wejherowo, PCK Wejherowo,
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz WCK
Wejherowo zapraszają 14 kwietnia 2018 r.
przed Pałac Przebendowskich i Keyserlingków w Wejherowie, gdzie w godzinach 9.0013.00 prowadzona będzie akcja zbiórki krwi.
Podczas zbiórki będzie
można także wypełnić kwestionariusz na dawcę szpiku. Podza tym odbędzie się
Bieg dla Krwiodawców.
Aby zostać krwiodawcą
trzeba mieć ukończone 18
lat, ale nie przekroczony 65
rok życia, wymagane jest dobre zdrowie.
W dniu akcji krwiodawstwa zjedz lekkie śniadanie i
wypij pół litra wody, przyjdź
z jednym z dokumentów (dowód osobisty, prawo jazdy,
paszport, legitymacja studencka, książeczka wojskowa z wpisanym nr PESEL).
Przy rejestracji każdy otrzyma kwestionariusz, który
należy wypełnić.
Mimo dużego postępu medycyny nie udało się jeszcze

nawet używany

Stowarzyszenie Pomocy osobom Niepełnosprawnym
„Barka” w Wejherowie chętnie przyjmie używany i już
niepotrzebny sprzęt rehabilitacyjny, w tym łóżka. Sprzęt
może być niesprawny czy uszkodzony - do naprawy.
Mile widziani są także wolontariusze.
Zgłoszenia i dodatkowe informacje pod nr tel.:
535 466 339 lub 58 672 66 92
albo osobiście podczas dyżuru członków Stowarzyszenia
w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Hallera 1
w Wejherowie, w każdy wtorek w godz. 10.00-13.00.

Wernisaż w Muzeum
zastąpić krwi ludzkiej żadną inną substancją. Krew od
zawsze była i jest symbolem
życia, poświęcenia, bohaterstwa. Tylko ludzie zdrowi i
wrażliwi są jedynym źródłem krwi taką osobą na
pewno jesteś Ty.
Oddając krew ratujesz
zagrożone życie. Oddanie
krwi jest największym dowodem ludzkiej solidarności i miłości.

Symfonia barw
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wernisaż wystawy z okazji 25-lecia działalności artystycznej Brygidy Śniateckiej
„Kaszubska Symfonia Barw”.
Wernisaż odbędzie się 27 kwietnia br. o godz.18.00 w
siedzibie Muzeum przy ulicy Zamkowej 2 a
Program wernisażu zaplanowano koncert w wykonaniu
uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Fryderyka Chopina, rozmowę z artystką oraz poczęstunek.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków PFRON realizowany jest przez Powiat Wejherowski od
roku 2012 i skierowany jest do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym lub znacznym, w wieku do lat 18
lub w wieku aktywności zawodowej.
Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.
W ramach programu realizowane są dwa moduły:
Moduł I programu ma na celu likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową i obejmuje następujące obszary:
Obszar A - skierowany jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu na likwidację bariery transportowej tj.:
1. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.
Obszar B - skierowany jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją kończyn górnych lub z dysfunkcją narządu wzroku w stopniu znacznym
na likwidację barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym tj.:
1. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
2. dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania.
Obszar C - skierowany jest do osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządu ruchu na likwidację barier w poruszaniu się tj.:
1. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
2. pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
3. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania
techniczne.
Obszar D - skierowany jest do osób niepełnosprawnych aktywnych zawodowo lub zarejestrowanych w Urzędzie Pracy pełniących rolę
opiekuna prawnego dziecka i dotyczy dofinansowania opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo innego kosztu ponoszonego
z tytułu zapewnienia opieki nad dzieckiem.
Moduł II programu ma na celu likwidację barier w dostępie do edukacji - skierowany jest do osób niepełnosprawnych pobierających
naukę w szkole wyższej, policealnej lub na studiach doktoranckich i obejmuje dofinansowanie opłaty za naukę (czesne) oraz dodatek na
pokrycie kosztów kształcenia (w tym m.in. zakup pomocy dydaktycznych, zakup komputera, podręczników, koszty dojazdu do uczelni,
zakwaterowania oraz pozostałych kosztów związanych z pobieraniem nauki).

W ramach programu „Aktywny samorząd” w latach 2012-2017 dofinansowano wnioski w obu modułach
na łączną kwotę 4 216 462,77 zł.

Szczegółowe informacje na temat procedur realizacji programu dostępne są na stronie internetowej:
www.pfron.org.pl i www.pcprwejherowo.pl
oraz w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie,
ul. Jana III Sobieskiego 279 A pokój nr 6 (tel. 58 672-40-63 wew. 26) od poniedziałku do czwartku w godz. 8.00-15.00,
e-mail: pon@pcprwejherowo.pl
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sport
Piłka nożna. Zwycięski Gryf

Piłka nożna. IV liga

W meczu 20. kolejki II ligi Gryf Wejherowo pokonał Znicz Pruszków
4:3. Wejherowianie rozegrali dobry mecz i mogli strzelić więcej goli, lecz
wyraźnie opadli z sił.

W trzeciej kolejce rozgrywek Wikęd Luzino pokonał 3:0 Sokół Wyczechy. Nie było to porywające widowisko w wykonaniu luzińskich piłkarzy,
ale najważniejsze, że wygrane.

Odbijanie od dna
W 66. min. było już 4:1, a
przyjezdni widząc braki kondycyjne ruszyli do ataków.
Strzelili dwa gole, ale wejherowianie „dowieźli” przewagę jednej bramki do końca.
7 kwietnia Gryf zmierzył się
w Radomiu z Radomiakiem,
który aspiruje do awansu do I ligi. Wejherowianie
zaprezentowali się jednak
lepiej i rozegrali ciekawe

spotkanie. Już w 13. min.
Ciarkowski mógł zdobyć
prowadzenie.
Gospodarze
starali się za wszelką cenę
strzelić bramkę i byli groźniejsi w pierwszej części. W
drugiej połowie wejherowianie rozpoczęli od obrony bezbramkowego remisu. W 65.
min. niespodziewanie Okuniewicz wykorzystał okazję
pod bramką Radomiaka.

Kolejne minuty minęły na
atakach gryfitów i skutecznej obronie przewagi jednej
bramki. Radomiak nie był w
stanie skutecznie zbliżyć się
do bramki wejherowian.
Gryf Wejherowo: Leleń
– Gulczyński, Wicki, Sobociński, Goerke, Brzuzy,
Kołc, Nadolski, Wojowski,
Ciarkowski, Koziara (Okuniewicz).

Wikęd ma trochę szczęścia
W następnej kolejce Wikęd wybrał się do Rumi na
mecz z Orkanem. W derbach powiatu wejherowskiego padł remis 1:1, a gol na
wyrównanie padł w 89. min.
po strzale z rzutu karnego. Rumienie byli groźni w
kontratakach, natomiast luzinianie nie radzili sobie ze
skutecznością pod bramką
Orkana. Szczęście uśmiech-

III Liga Kobiet Piłka ręczna. Tytani
Czarni
Pruszcz
Gdański - GOSRiT Luzino 0:1.

Od zwycięstwa rozpoczęły
rundę wiosenną zawodniczki
GOSRiT Luzino. Jedynego
gola zdobyła Anna Miszka.
Skład GOSRiT Luzino:
N. Kankowska - A.Miszka,
O. Falk (A. Kotłowska), W.
Mutke, J. Fajter, N. Małaszycka (A. Grudzińska), M.
Lińska, M. Fajter, E. Barra,
M. Lińska, B. Landowska.
OGŁOSZENIE
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Znowu zwyciężają

Tytani Wejherowo w kolejnym pojedynku ligowym, 8 kwietnia pokonali
na wyjeździe drużynę AZS UMK Toruń 37-24. To nie było łatwe spotkanie,
ale jednak pewne zwycięstwo wejherowian. Dzięki wygranej awansowali
na czwarte miejsce w tabeli.
Gospodarze z Torunia
wystąpili w składzie mocno
osłabionym, dlatego nasza
ekipa miała nieco ułatwione
zadanie. Gospodarze już w
pierwszej połowie oddali du-

żo pola gry, a goście odskoczyli na 8 bramek przewagi.
Potem Tytani spokojnie
kontrolowali grę w polu i
wykorzystywali przewagę
oraz osłabienie torunian.

- Zagraliśmy koncertowo i
zespołowo, lekko i przyjemnie - ocenił trener Tytanów.
Każdy wykorzystał szansę
na strzelenie bramki, a aż
osiem goli strzelił R. Sałata.

nęło się pod koniec meczu,
gdy zawodnik Orkana zatrzymał piłkę ręką na polu
karnym, po strzale z rzutu
wolnego.
7 kwietnia luzinianie pojechali do Kościerzyny, aby
zmierzyć się z Kaszubią. I
znowu padł remis 1:1. Wikęd w pierwszej połowie miał
wyjątkowe szczęście, bo prowadzenie zdobył po błędzie

bramkarza, który przy interwencji wypuścił piłkę z rąk.
W drugie części gospodarze
ruszyli do ataków na bramkę Wikędu i wypracowali
kilka dogodnych okazji, których nie wykorzystali, a na
dodatek stracili zawodnika
za czerwoną kartkę. Mimo
tego nieustannie atakowali
luzinian, co dało pozytywny
efekt dopiero w 82. min.

Tenis stołowy

Puchar Polski
Na hali MRKS w Gdańsku rozegrano eliminacje wojewódzkie Drużynowego Pucharu Polski
Kobiet w Tenisie Stołowym. Zawodniczki z Luzina znalazły się w finale.

Drużyna GOSRiT Luzino grająca w składzie Małgorzata
Fidala, Katarzyna Płotka i Magda Płotka dotarły do finału,
w którym uległy faworytkom MRKS Gdańsk 4:1.
Punkt zdobyła Małgorzata Fidala. Blisko sprawienia
niespodzianki były Magda i Kasia Płotki, które w grze podwójnej po zaciętym meczu uległy 3:1 aktualnym brązowym
medalistkom Mistrzostw Polski Seniorek.
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Judo

Koszykówka. Licealiada

Najlepsza „Bukowa”

Siedem
medali

W hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie odbyła
się Powiatowa Licealiada w Koszykówce Chłopców, a zwycięskim zespołem okazała się drużyna Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie.
W turnieju finałowym
zagrało sześć zespołów, wyłonionych po eliminacjach.
Zwycięska ekipa z ZSP nr 1
w bardzo dobrym i emocjonującym spotkaniu pokonała
ekipę Salezjańskiego Liceum
Ogólnokształcącego z Rumi. Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół
Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
oraz Powiatowy Zespół Szkół

nr 2 w Wejherowie.
Powiatowy Zespół Szkół
nr 1 w Wejherowie zagrał w
składzie: Piotr Darznik, Tomasz Klinkosz, Jan Skrzypkowski,
Kajetan
Ruth,
Kajetan Groenke, Piotr Ellwart, Erwin Budasz, Bartosz Krause, Miłosz Nurek,
Piotr Zwara, Maciej Kuptz,
Arkadiusz Piekut, opiekunowie zespołu - Bartłomiej
Woźniak oraz Rafał Brieger.

Wyniki zawodów:
II miejsce - SLO w Rumi
III - PZS nr 1 w Rumi
IV - PZS nr 4 w Wejherowie
V - PZS nr 2 w Wejherowie
VI - PZS nr 3 w Wejherowie
VII - PZS nr 2 w Rumi
VIII - PZS w Redzie
IX - ZSO II LO w Rumi

Tenis stołowy

Dwie rakiety

Dużym sukcesem młodych
adeptów judo z Uczniowskiego Klubu Sportowego
Team Dragon Wejherowo zakończył się turniej pierwszego kroku - Grizzly Judo Cup.
Reprezentacja Wejherowa
zdobyła aż 7 medali.
Po bardzo dobrych walkach na podium ze srebrnymi
medalami stanęli Michalina
Marmułowska, Adrian Komor
i Jan Godziński, brązowy medal wywalczyły siostry Anita,
Diana i Elwira Drobna oraz
Aleksander Socha.
OGŁOSZENIE

Powiat wejherowski zajął pierwsze miejsce
w Turnieju Tenisa Stołowego Szkół Licealnych
pod nazwą „Dwie rakiety”.
W tym roku powiat wejherowski zgromadził 22 punkty,
wygrywając z zawodnikami z powiatu kartuskiego.
Indywidualnie najlepszymi zawodniczkami okazały
się: Magdalena Płotka oraz Katarzyna Płotka, natomiast
wśród chłopców bezkonkurencyjni okazali się Przemysław
Dosz oraz Damian Konkel.
Opiekunem drużyny była Małgorzata Mika.
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
Wtorek
8.00-9.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06
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sport dla wszystkich
Ekstermalny Rajd na Orientację

Harpagan w Choczewie
Ekstremalny Rajd na Orientację „Harpagan” jest największą
imprezą na orientację w Polsce. Odbywa się dwa razy w roku,
nieprzerwanie od 1989 roku. Ponad 1000 uczestników mierzy się
z dystansem, mapą i własnymi słabościami bez względu na pogodę, w dzień i w nocy. Kolejna edycja rajdu odbędzie się w dniach
22-22 kwietnia w Choczewie.

Rekreacja i pamięć o ofiarach

Biegi Piaśnickie
X Biegi Piaśnickie, które zainaugurowały VI edycję Cyklu Kaszuby Biegają, były elementem obchodów VI Dni Piaśnickich Gminy Wejherowo. 7 kwietnia br. na startach stanęło aż 892 biegaczy i
biegaczek z całej Polski. W biegu głównym na 10 km pobiegło 561
zawodników.
Bieg główny wystartował spod Bramy Piaśnickiej
w Wejherowie. Pięć minut
wcześniej zawodnicy odśpiewali wspólnie Hymn Polski,
zaś delegacja biegaczy razem
z wójtem Gminy Wejherowo
Henrykiem Skwarło złożyła kwiaty pod pomnikiem
poległych w Lasach Piaśnickich. Na mecie w Sanktuarium Piaśnickim jako
pierwsi pojawili się: Łukasz
Ławicki z Gdyni oraz Maria Maj-Roksz z Wejhero-

wa. Tuż po dekoracji odbyło
się losowanie nagród - m.in.
voucherów na II Festiwal
Biegów Polski Północnej.
Najmłodsi rywalizowali w
ramach Cyklu Małe Kaszuby Biegają 2018, w 16 kategoriach, na dystansach - 400,
800 i 1200 metrów.
Każdy zawodnik otrzymał pamiątkowy, odlewany
medal dedykowany 100-leciu Niepodległości Polski. Na
miejscu dostępna była bezpłatna kawiarenka, a także

gorąca grochówka.
Kaszubskie
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
ogromnie dziękuje za współpracę Gminie Wejherowo,
służbom porządkowym, Lasom Państwowym i innym,
bez których to wydarzenie
nie doszłoby do szczęśliwego
finału.
Następnym
wielkim
przedsięwzięciem Cyklu Kaszuby Biegają będzie I Kartuski Półmaraton - już 28
kwietnia 2018 r.

Większość
rywalizacji
odbywa się na terenach leśnych, a wszystkie punkty
kontrolne są potwierdzane
przy użyciu chipów Sport
Ident. Na najdłuższych trasach uczestnicy, którzy
ukończą je w całości w limicie czasowym, nagradzani są
„Certyfikatem Harpagana”,
a wśród obecnych na zakończeniu losowane są nagrody.
Najbliższa, 55. już edycja, będzie miała miejsce
w Choczewie w powiecie
wejherowskim, w dniach
20-22 kwietnia 2018.
Wybór Choczewa na miejsce Bazy jest nieprzypadkowy, bo dostępność lasów daje
uczestnikom szansę przeżycia wyjątkowej przygody nad
Morzem Bałtyckim.
Jako pierwsze, w piątkowy wieczór, z placu startowego wyruszają trasy:
piesza 100 km oraz mieszana 150 km. W sobotę rano –
rowerowe 200 km, 100 km i

50 km oraz pozostałe piesze
Uczestnicy mogą spodziewać się niezapomnianych widoków, punktów
kontrolnych plaży czy zapierającego dech wschodu
słońca nad Bałtykiem!
Patronat honorowy objęli: Marszałek Województwa

Pomorskiego Mieczysław
Struk, Wójt Gminy Choczewo
Wiesław Gębka
oraz Regionalna Dyrekcja
Lasów Państwowych.
Zapraszamy!
Więcej na:
www.harpagan.pl/rajd/

OGŁOSZENIE

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
16

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/

