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Powiat wśród
najlepszych
Samorząd Powiatu Wejherowskiego po raz pierwszy znalazł się na liście najlepszych i najbardziej
rozwojowych samorządów w Polsce. W rankingu
Związku Powiatów Polskich zajął dziewiąte miejsce.
						Str. 5

Autobusy
na wodór?
Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie szykuje się do wprowadzenia, może już za dwa lata,
nowoczesnych autobusów, nie emitujących spalin.
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
podpisał List Intencyjny z przedstawicielami władz
Grupy LOTOS S.A. w sprawie realizacji dostaw
wodoru dla taboru MZK Wejherowo Sp.z o.o. To
pierwszy krok do tego, aby w przyszłości po mieście
jeździły autobusy na wodór. 		
Str. 3

Z okazji Światowego Dnia Ziemi
uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie włączyli się
w akcję „Sprzątanie świata”. Wspólnie ze swoimi nauczycielami sprzątali teren nad rzeką Redą. Pomagali im
przedstawiciele władz miasta.
Str. 2
Na zdjęciu obok: dyrektor ZSO Wioleta Podolska i zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz.
Fot. Urząd Miejski

Morsy po sezonie
Lodowata kąpiel to dla nich powód do radości oraz
okazja do poprawy zdrowia i kondycji. Na razie jednak Morsy muszą poczekać do jesieni, bo właśnie zakończyły sezon kąpieli.
Str. 12

Uwaga, od 7 maja br. ul. Kwiatowa zostanie zamknięta na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do skrzyżowania z ul. Spacerową. Str. 2
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AKTUALNOŚCI
Akcja uczniów i nauczycieli z okazji Światowego Dnia Ziemi

Wspólne sprzątanie nad rzeką Redą
Uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie włączyli się w akcję
„Sprzątanie świata” z okazji Światowego Dnia Ziemi. Wspólnie ze swoimi nauczycielami
sprzątali teren nad rzeką Redą. Pomagali im przedstawiciele władz miasta.
22 kwietnia w Polsce obchodzony jest Światowy
Dzień Ziemi. W wejherowskich szkołach odbywają się
akcje edukacyjne i konkursy,
których celem jest promocja
proekologicznych
postaw.
W miniony poniedziałek,
uczniowie
wejherowskiej
„jedenastki” sprzątali teren

przy rzece Redzie w okolicy
ul. Iwaszkiewicza. Zaopatrzeni zostali w rękawice i
worki na śmieci.
Jedna z uczennic, która
wzięła udział w akcji stwierdziła, że potrzebny jest taki dzień, w którym wszyscy
ludzie, bez względu na wiek
i miejsce zamieszkania, po-

winni wyjść z domów i sprzątać śmieci, przyczyniać się
do tego, aby nasze otoczenie
było czyste i zadbane.
Do akcji „Sprzątania
świata”
dołączyli
także
przedstawiciele władz Wejherowa: Beata Rutkiewicz
i Arkadiusz Kraszkiewicz - zastępcy prezydenta
Wejherowa oraz Bogusław
Suwara, sekretarz miasta.
Wspólnie z młodzieżą sprzątali także Wioleta Podolska, dyrektor ZSO nr 2 w
Wejherowie oraz Roman
Czerwiński, prezes Zakładu Usług Komunalnych w
Wejherowie.
- Wspólne „Sprzątanie
świata” to doskonała akcja
edukacyjna, poprzez takie
działania uczymy młodych
ludzi dbałości o nasze środo-

wisko - mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta
Wejherowa. - Potrzebujemy
niewiele: pary rękawic i worka, aby posprzątać swoją najbliższą okolicę. Podnoszenie
świadomości
ekologicznej
oraz kształtowanie postaw
proekologicznych jest możliwe poprzez edukację dzieci już od najmłodszych lat.
Bardzo istotne jest dawanie
naszym dzieciom dobrych
przykładów.
- Kształtowanie nawyków
ekologicznych oraz działanie
na rzecz ochrony środowiska to możemy robić każdego dnia
m.in. poprzez wspólne sprzątanie swojej okolicy - mówi
Arkadiusz Kraszkiewicz.
- Bardzo ważne jest, aby
dzieci i młodzież nauczyli się
dbać o naszą planetę - dodała

We wspólnej akcji sprzątania wzięli udział uczniowie i
nauczyciele, a także władze miasta. Fot. Urząd Miejski

Wioleta Podolska, dyrektor ZSO nr 2 w Wejherowie.
- Nasi uczniowie każdego roku aktywnie włączają się w
tego typu akcje.
- Nie chcemy mieszkać na
brudnej Ziemi, gdzie nie ma
roślin i zwierząt, a oddychać

można tylko przez maski powiedziała Ania, uczennica
- Musimy przeciwdziałać zaśmiecaniu naszej najbliższej
okolicy. To nie jest łatwe, ale
warto spróbować, bo przyszłość ludzkości zależy w dużej mierze od nas.

Na ul. Kwiatowej będzie zamknięty przejazd kolejowy
Ważną wiadomość dla kierowców i pieszych zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie. W związku z rozpoczęciem
budowy tunelu pod torami, od 7 maja br. zostanie
zamknięta ul. Kwiatowa na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 6 do skrzyżowania z ul. Spacerową. Z użytkowania zostanie wyłączony przejazd
kolejowy w ciągu ul. Kwiatowej. Dotyczy to zarówno
ruchu samochodowego, jak i pieszego.
Objazd dla samochodów do ul. Kwiatowej od drogi krajowej
nr 6 realizowany będzie poprzez przejazd kolejowy w ciągu ul.
Sienkiewicza, ul. 10 Lutego, rondo przy dworcu PKP.
Ruch pieszych zostanie skierowany do tunelu pod krajową „szóstką” i torami kolejowymi z wyjściem/wejściem przy
dworcu PKP.
Wyjazd z ul. Kwiatowej w kierunku drogi krajowej nr 6 realizowany będzie przez ul. Spacerową, Zachodnią do ronda na
Węźle Działki i przez przejazd kolejowy w kierunku „szóstki”.
W początkowym okresie prac możliwy będzie wyjazd ze
sklepów Intermarche, Bricomarche oraz ze stacji BP w kierunku skrzyżowania DK6 z ul. Przemysłową w kierunku Lęborka.
W komunikacie na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
prosi się o zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie ul.
Kwiatowej i stosowanie się do oznakowania pionowego.
- Dołożymy wszelkich starań, aby zminimalizować utrudnienia podczas prowadzenia prac budowlanych w tym rejonie, jednak są one nieuniknione. Liczymy na wyrozumiałość - budujemy
dla nas, mieszkańców! - czytamy na stronie Urzędu Miejskiego.
Całość prac zakończy się drugim półroczu 2019 roku.
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AKTUALNOŚCI
Prezydent podpisał list intencyjny

Czy autobusy MZK będą
napędzane wodorem?
Wejherowski Miejski Zakład Komunikacji szykuje się do wprowadzenia, może już nawet za dwa lata, bardzo nowoczesnych autobusów, nie emitujących spalin. Prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt podpisał List Intencyjny z przedstawicielami władz
Grupy LOTOS S.A. w sprawie współpracy, dotyczącej realizacji
dostaw wodoru dla taboru MZK Wejherowo Sp.z o.o. To pierwszy krok do tego, aby w przyszłości po mieście jeździły autobusy
na wodór.
W preambule Listu Intencyjnego zapisano chęć
podjęcia trwałej współpracy
z zastosowaniem najnowszych technologii, umożliwiającej realizację dostaw
wodoru oraz budowę związanej z tym infrastruktury
dla autobusów komunikacji
miejskiej z ogniwami paliwowymi FCEB, planowanymi
do zakupu przez MZK Wejherowo.
Pod Listem Intencyjnym swoje podpisy złożyli: wiceprezes „Lotosu” ds.
produkcji i handlu Jarosław Kawula, wiceprezes
„Lotosu” ds. ekonomiczno-finansowych Mateusz
Aleksander Bonca, prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt i prezes MZK
Czesław Kordel.
Nie zostało jeszcze przesądzone, czy nowe wejherowskie autobusy będą
klasycznymi
autobusami
elektrycznymi, ładowanymi
za pomocą złącza (kabla),
czy też będą wyposażone w
ogniwa paliwowe FCEB produkujące prąd, a zasilane
właśnie wodorem (efektem
spalania jest para wodna).
W Polsce trwają obecnie intensywne prace nad przygotowaniem i wdrożeniem
powyższych
technologii.
Miasto chce wybrać najbardziej optymalną opcję.

Jestem zainteresowany
nowymi technologiami

Trwa budowa ronda
W rejonie ulicy Ofiar Piaśnicy kontynuowane są prace drogowe.
W ramach miejskiej inwestycji przebudowany zostanie ponadstumetrowy odcinek ulicy Karnowskiego oraz powstanie drugie rondo
na skrzyżowaniu ulic: Ofiar Piaśnicy i Karnowskiego.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
- Zależy mi bardzo na tym, aby zmniejszało się zanieczyszczenia powietrza w Wejherowie i podejmuję różne działania w
tym kierunku, nie tylko starania o wymianę starych pieców na
bardziej ekologiczne źródła ogrzewania.
Jednym z takich działań jest wymiana taboru MZK na ekologiczny. Jestem zainteresowany nowymi technologiami, które z
jednej strony podniosą komfort pasażerów poprzez zmniejszenie hałasu w autobusach, a z drugiej strony nie emitują zanieczyszczeń do środowiska. Jest to ważne, gdyż autobusy MZK
tylko w ciągu jednego roku pokonują na swoich liniach ponad 1
mln 700 tysięcy kilometrów i zużywają około 600 tysięcy litrów
paliwa. To obrazowo tyle, ile 10 tysięcy zatankowanych do pełna samochodów z 60-litorym zbiornikiem paliwa.
Proszę sobie wyobrazić ile to spalin i różnych trujących substancji, które dostają się do naszego powietrza. Jest więc o co
walczyć. Jest to kierunek zapisany w naszej uchwale „antysmogowej”, czyli Planie Gospodarki Niskoemisyjnej, przyjętej w
2015 roku przez Radę Miasta. Jestem zdeterminowany, aby go
zrealizować

Senator RP Kolejny zlot za miesiąc
Dzisiaj, 26 kwietnia o godz.
17.00 w Pałacu Przebendowskich w Wejherowie odbędzie
się spotkanie z senatorem RP
Antonim Szymańskim. Temat
spotkania: Rodzina w centrum
polityki społecznej państwa.

Na ul. Ofiar Piaśnicy i Karnowskiego

Fani „Gwiezdnych Wojen” po raz kolejny przyjadą na Zlot do
Wejherowa, ale tym razem już w maju!
Tegoroczny FORCECON odbędzie się za miesiąc, w piątek 25
maja. Impulsem ku temu jest zaplanowana właśnie na ten termin
premiera nowego filmu z uniwersum Star Wars „Solo”, którego projekcja odbędzie się na wejherowskim FORCECON-nie.
Więcej informacji w następnym wydaniu „Pulsu”.

Powstanie tam nie tylko
nowa nawierzchnia drogi,
ale również chodniki, zjazdy do posesji, przebudowa
skrzyżowań. Konieczna jest
również budowa prawidłowego odwodnienia drogi,
w tym budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia
ulicznego, a także przebudo-

wa infrastruktury drogowej,
czyli sieci podziemnych.
- Inwestycja doprowadzi
do zdecydowanej poprawy
bezpieczeństwa ruchu oraz
zwiększenia komfortu jazdy,
co obserwujemy na wybudowanym już rondzie na skrzyżowaniu ulic Ofiar Piaśnicy z
Granicznej i Lelewela - mówi

Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
W związku z prowadzonymi pracami, Urząd Miejski
prosi kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności
i zwracanie uwagi na oznakowanie w rejonie ul. Ofiar
Piaśnicy, jednocześnie przepraszając za utrudnienia.

Planowana przebudowa ul. Hallera

Konsultacje
z mieszkańcami

Urząd Miejski w Wejherowie zwraca się do mieszkańców ul. Hallera z prośbą o wypełnienie ankiety dotyczącej przebudowy ulicy.
Przebudowa ul. Hallera
zostanie przeprowadzone w
ramach projektu pod nazwą
„Rewitalizacja Śródmieścia
Wejherowa”, na które Gmina
Miasta Wejherowa otrzymała
dofinansowanie ze środków
unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Pomorskiego
na lata 2014-2020.
Konsultacje
społeczne
z mieszkańcami ul. Hallera, dotyczące ewentualnej

wycinki drzew potrwają do
5 maja włącznie, tak aby
stworzyć mieszkańcom możliwość zabrania głosu i wyrażenia swoich potrzeb. Urząd
nie nalega na żadne rozwiązanie, w szczególności na
wycinkę drzew.
To mieszkańcy tej ulicy,
czyli najbardziej zainteresowani, mają prawo wypowiedzieć się na temat tego,
co powstanie przed ich domami. Aby umożliwić i uła-

twić udział w konsultacjach,
ankiety dostarczane są za
pośrednictwem
Urzędu
Miejskiego do każdego domu
i mieszkania na ulicy Hallera. Ponadto znajdują się one
w Filharmonii Kaszubskiej
oraz obu budynkach Urzędu
Miejskiego. Istnieje też możliwość pobrania ankiet ze
strony internetowej miasta:
http://www.wejherowo.
pl/ankieta-przebudowa-hallera.html
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Sadzili las dla
Niepodległej
Samorządowcy, strażacy, dzieci i młodzież sadzili las. Akcja została zainicjowana przez Nadleśnictwo Wejherowo z okazji
rocznicy 100-lecia Odzyskania przez Polskę
Niepodległości.
Fot. Urząd Miejski w Wejherowie

Niebieski dzień autyzmu

Z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu na wejherowskim rynku spotkali się
mieszkańcy miasta i okolicznych miejscowości, wyrażając poparcie dla osób z autyzmem.
Uroczystości poprzedził przemarsz ulicami miasta w niebieskimi balonami, bo kolor niebieski symbolizuje autyzm.
W pochodzie oraz imprezie na rynku wzięli udział
przedstawiciele władz miasta, dzieci wraz z nauczycielami z wejherowskich szkół i
przedszkoli oraz kluby sportowe.
- Osoby ze spektrum autyzmu są bardzo źle odbiera-

ne w społeczeństwie, często
dyskryminowane. Jest to
druga największa grupa społeczna z dysfunkcją - powiedział Arkadiusz Raguza,
prezes Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób
z Autyzmem. - Chcemy
uświadomić społeczeństwu,

jak wygląda autyzm.
Podczas obchodów można
było wziąć udział w licytacjach gadżetów przekazanych przez kluby sportowe,
firmy i osoby prywatne. Był
pokaz pojazdów strażackich
i wojskowych oraz umundurowania policji. Obchody

Ogólnopolska akcja sadzenia drzew pod hasłem „Sadzimy
las dla Niepodległej” została zorganizowana przez Lasy Państwowe. W powiecie wejherowskim takie wydarzenie odbyło
się niedawno na terenie leśnictwa Orle.
W akcji Nadleśnictwa Wejherowo wzięli udział m.in.
przedstawiciele lokalnych władz samorządowych: starosta
Gabriela Lisius, zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz oraz wójt gminy Wejherowo Henryk
Skwarło. Nie zabrakło uczniów, strażaków i innych ochotników, a wśród nich ks. Tadeusza Reszki, proboszcza parafii
Trójcy Świętej w Wejherowie.

Dni Autyzmu wspierały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Bolszewa oraz
Kębłowa. Na miejscu był
też Klub Integracji Społecznej Śródmieście. Pomagali wolontariusze, głównie z
Powiatowego Zespołu Szkół
nr 3 w Wejherowie.

Motocykliści dzieciom
Na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie odbyła się
jedenasta
edycja
akcji
MotoKrew
„Motocykliści Dzieciom” pod patronatem prezydenta
Wejherowa Krzysztof Hildebrandta.
Impreza rozpoczynająca
sezon motocyklowy, połączona jest z honorową zbiórką krwi oraz atrakcjami dla
uczestników.
Organizatorem wydarzenia jest Klub
Motocyklowy Nine Six MC
Poland Chapter North.
W minioną sobote, 21
kwietnia na rynku odbyły
się koncerty, występy, pokazy ratownictwa, zabawy
dla najmłodszych oraz poczęstunek dla motocyklistów. Na scenie wystąpili
młodzi artyści z Wejherowskiego Centrum Kultury, zaśpiewał Chór Męski
„Harmonia”, zagrały zespoły White Room, Wehi-
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Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Starostwo w Wejherowie

Biblioteka zaprasza
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza
na dwa ciekawe wydarzenia. Jutro, 27 kwietnia br. o godz.
17.00 w siedzibie biblioteki przy ul. Dworcowej 7 odbędzie
się spotkanie z Karolem Modzelewskim, autorem autobiografii „Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego
jeźdźca”. Autor otrzymał za tę książkę Nagrodę Literacką
„Nike”, Nagrodę Historyczną im. K. Moczarskiego oraz wyróżnienie jury Nagrody im. Jerzego Giedroycia. W tym samym roku otrzymał Nagrodę im. ks. Józefa Tischnera.
30 kwietnia br. o godz. 17.00 odbędzie się natomiast
otwarcie wystawy malarstwa Macieja Tamkuna, zatytułowanej „Portrety Znanych Ziemi Kaszubskiej”.

kuł Czasu i Request.
W specjalnym autobusie
medycznym motocykliści oraz
inni chętni krwiodawcy oddawali najcenniejszy dar, jakim
jest krew, przeznaczając ją
na ratowanie zdrowia i życia
dzieci. W ten sposób motocykliści rozpoczęli sezon.
Fot. Redakcja i Z. Pałasz
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Powiat Wejherowski wśród najlepszych

Statuetka i logo

Samorząd Powiatu Wejherowskiego po raz pierwszy znalazł
się na liście najlepszych i najbardziej rozwojowych samorządów
w Polsce. W rankingu Związku Powiatów Polskich zajął dziewiąte miejsce.

Inwestycje drogowe w gminie Szemud

Nowe rondo w Kielnie

Niebawem mieszkańcy powiatu będą mogli korzystać z nowego
ronda w Kielnie w gminie Szemud. Trwają bowiem intensywne prace budowlane, które zakończyć się mają do końca maja br.
Teren budowy odwiedzili niedawno m.in. wicestarosta wejherowski Witold
Reclaf, wójt gminy Szemud Ryszard Kalkowski,
członek Zarządu Powiatu
Kazimierz Bistroń, wiceprzewodnicząca
Rady
Powiatu Wejherowskiego
Genowefa Słowi, radni
Krzysztof Bober i Władysław Hirsch oraz Hanna Kuczyńska - zastępca
dyrektora Zarządu Dróg
dla Powiatu Puckiego i
Wejherowskiego.
Całkowity koszt budowy

Krzysztof Bober, Witold Reclaf i Kazimierz Bistroń.

wynosi 7 mln zł. Przedsięwzięcie zostało sfinansowane w połowie ze środków

Powiatu Wejherowskiego, a
w połowie z budżetu gminy
Szemud.

Droga Warzno - Karczemki
W gminie Szemud oddano do użytku zmodernizowany fragment trasy
Warzno - Karczemki. Gmina otrzymała dofinansowanie z Programu rozwoju
gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata
2016-2019.
Wsparcia w wysokości
300 tys. zł udzielił także Powiat Wejherowski.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się w Warszawie, starosta wejherowski Gabriela Lisius odebrała
statuetkę. Przez cały rok powiat wejherowski będzie
posługiwał się specjalnym logo, które dedykowane jest
najlepszym samorządom w Polsce.

Wmurowanie kamienia węgielnego na budowie kompleksu sportowego

W Kielnie powstanie sala i basen

Wmurowano kamień węgielny pod budowę hali sportowej wraz z basenem w Kielnie w gminie Szemud.
Szkoła Podstawowa z
Oddziałami Integracyjnymi
w Kielnie będzie mieć salę
gimnastyczną i basen. Na
uroczystości wmurowania

kamienia węgielnego obecny
był wojewoda pomorski Dariusz Drelich, który pogratulował lokalnym władzom
ale przede wszystkim mło-

dzieży, która będzie z sali i
pływalni korzystać.
Obiekt przeznaczony będzie do szkolnych zajęć sportowych oraz organizowania
imprez środowiskowych i
uprawiania sportu przez
organizacje, kluby sportowe
oraz mieszkańców.
Budowa kompleksu ma
potrwać 12 miesięcy i kosztować będzie 18 mln zł.
- Cieszę się, że powstaje
kolejny obiekt sportowy w
naszym powiecie. W Wejherowie budowana jest duża hala, w innych gminach
powstają również obiekty
sportowe - mówiła starosta
wejherowski Gabriela Lisius.
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WYDARZENIA
Arcybiskup Sławoj Leszek Głódź jest z nami 10 lat

Wejherowianie w Gdańsku

Wejherowianie na jubileuszu Olimpiada
seniorów

Podczas uroczystej mszy św. w Archikatedrze Oliwskiej w niedzielę 22 kwietnia br.
Metropolita Gdański, ksiądz arcybiskup dziękował za dziesięciolecie pełnienia pieczy
duszpasterskiej nad archidiecezją gdańską. Wsród uczestników uroczystości nie zabrakło
przedstawicieli władz Wejherowa i powiatu wejherowskiego.
W uroczystości wzięli
udział wierni, liczne duchowieństwo, przedstawiciele władz różnych szczebli
i instytucji oraz samorządowcy, m.in. starosta wejherowski Gabriela Lisus,
prezydent Krzysztof Hildebrandt wraz z zastępcą
Arkadiuszem Kraszkiewiczem oraz przewodniczący Rady Miasta Bogdan
Tokłowicz.
Prezydent RP Andrzej
Duda w specjalnym liście
do arcybiskupa odczytanym

na początku mszy św. napisał m.in.: „Z okazji dziesięciolecia posługi Ekscelencji
jako Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego proszę
przyjąć uroczyste gratulacje
oraz z serca płynące życzenia wszelkich potrzebnych
łask Bożych. Ufam, że za
wstawiennictwem patrona
Archidiecezji Gdańskiej, św.
Wojciecha, oraz dzięki pomocy duchowieństwa, osób
konsekrowanych i laikatu
tego szacownego Kościoła
lokalnego apostolski trud
Samorządowcy z Wejherowa, prezydent Krzysztof
Hildebrandt wraz z zastępcą Arkadiuszem Kraszkiewiczem złożyli księdzu Arcybiskupowi Głódziowi serdeczne życzenia.

Fot. Urząd Miejski

Ekscelencji nadal przynosić będzie liczne dobre owoce. Arcypasterska posługa
Księdza Arcybiskupa na
Pomorzu jest kolejnym niezwykle
odpowiedzialnym
zadaniem, które powierzył
Ekscelencji Biskup Rzymu.
Jak wcześniej, tak również
na przestrzeni minionej dekady z niezmienną konsekwencją i odwagą stawał

Ksiądz Arcybiskup w obronie najważniejszych prawd
i zasad ewangelicznych, leżących u podstaw suwerennej, 1050-letniej tożsamości,
kultury i państwowości polskiej - a także całej cywilizacji europejskiej.”
Abp Sławoj Leszek Głódź
podziękował za przybycie
wszystkim obecnym, a także za ... piękną pogodę.

Wejherowianie zdali egzamin z wiedzy
obywatelskiej na szóstkę, uczestnicząc w wojewódzkim etapie I Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Obywatel Senior”.
Wczoraj, 25 kwietnia w Gdańsku odbyła się
wojewódzka gala konkursu.
Przygotowania trwały kilka miesięcy - były to wyjazdy
do Gdańska i udział w spotkaniach z parlamentarzystami,
ludźmi nauki i kultury, władzami miasta Gdańska.
Eliminacje Wojewódzkie odbyły się w Centrum Kształcenia Nauczycieli w Gdańsku przy ul. Hallera. Przystąpiły
do nich 52 osoby z różnych ośrodków województwa pomorskiego. Wsród nich znalazło się 10 reprezentantów Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA.
Seniorzy musieli odpowiedzieć na 25 pytań w formie testów. Cała dziesiątka przeszła do drugiego etapu, w tym
trzy osoby z maksymalną ilością poprawnych odpowiedzi.
Drugi etap to kolejne 25 pytań, ale trudniejszych. Chociaż
niektórzy byli zszokowani wynikiem jaki osiągnęli w pierwszym etapie i nie mogli ochłonąć z wrażenia, wszyscy napisali wspaniale. Jednak do kolejnego, trzeciego etapu mogli
przejść tylko ci z najlepszym wynikiem.
Kto poradził sobie ze stresem oraz kto jedzie do Warszawy, okazało się wczoraj, 25 kwietnia na Gali Olimpiady
w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku. Ponieważ „Puls
Wejherowa” był już w tym czasie w drukarni, o wynikach
wojewódzkiego etapu konkursu napiszemy w kolejnym wydaniu gazety.
- Niezależnie od osiągnietych wyników testów wszystkim dziekuję za trud, czas, zaangażowanie i wysiłek - mówi Teresa Malinowska, przewodnicząca Rady Uczelni
WUTW YMCA, która tym wydarzeniem kierowała.
Ale to nie koniec rywalizacji, ponieważ najlepsi pojadą
wkrótce do stolicy na finałową rozgrywkę.
TM.

Dotacja dla wejherowskiego szpitala

Pieniądze na nowy sprzęt
Powiat Wejherowski pomaga ratować życie i zdrowie pacjentów. Rada Powiatu Wejherowskiego po raz kolejny zdecydowała o przyznaniu dotacji dla szpitala.
W Szpitalu Specjalistycznycm im. F. Ceynowy w Wejherowie podpisano umowę związaną z dofinansowaniem placówki kwotą 150 tys. zł przez samozrąd powiatowy.
Pieniądze z budżetu powiatu wejherowskiego zostaną
przeznaczone na doposażenie trzech oddziałów: Oddziału
Pediatrii (zakup modułu kardiologicznego do USG), Oddziału Chirurgii Dziecięcej (zakup sprzętu do przeszczepu
skóry) oraz Oddziału Urologii (zakup toru wizyjnego ułatwiającego pracę lekarzy, a także poprawiającego bezpieczeństwo pacjentów).
Umowę o dofinansowanie podpisali (na zdjęciu od lewej)
prezes Zarządu Szpitali Pomorskich Jolanta Sobierańska-Grenda, starosta wejherowski Gabriela Lisius oraz
członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel.
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KULTURA
Miejska Biblioteka zaprasza od 8 do 15 maja

Ciekawe spotkania
w Tygodniu Bibliotek

W ramach corocznego Tygodnia Bibliotek w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wejherowie przygotowano wiele atrakcyjnych spotkań, zajęć, konkursów.
Placówka zaprasza dorosłych czytelników oraz dzieci i młodzież.
W Tygodniu Bibliotek w placówce przy ul. Kaszubskiej 14 zaplanowano:
8.05 (wtorek) Biblioteka konkursowo! O godz.
12.00 - uroczyste zakończenie Powiatowego Konkursu Czytelniczego
9.05 (środa) Maraton biblioteczny - zajęcia dla
grup zorganizowanych, zapisy w Wypożyczalni dla
Dzieci i Młodzieży
10.05 (czwartek) - Biblioteka teatralnie
godz. 11.00 spektakl dla dzieci pt. „Zakochany
Troll” w wykonaniu teatru Gargulec. Wstęp wolny.
Grupy zorganizowane obowiązują wcześniejsze
zapisy w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży. Ilość
miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
godz. 16.00 - uroczyste spotkanie z członkami bibliotecznych klubów: DKK i „Errata” i wyróżniających się czytelników Wypożyczalni dla Dorosłych
11.05 (piątek) - Biblioteka - miejsce spotkań
godz. 10.00 - prelekcja Rafała Dębskiego i Dariusza Domagalskiego pt. „Broń średniowiecza”

godz. 17.00 - spotkanie poetyckie z Darią Węsierską
oraz wernisaż wystawy malarstwa słuchaczy WUTW
pod kierunkiem p. Elżbiety Bieńko-Kornackiej
12.05 (sobota) - W bibliotece rodzina się zgrywa!
godz. 14.00 – 17.30 turniej gier planszowych dla
całych rodzin. Wstęp wolny, nie obowiązują wcześniejsze zapisy.
15.05 (wtorek) W bibliotece w kręgu zdrowia i urody
godz. 17.00 – projekt „W kręgu kultury. Krąg zdrowia i urody” - spotkanie z Michałem Konkelem pt.
„Ziołowy detoks na wiosnę”
Tydzień Bibliotek odbywa się w całym kraju w ramach ogólnopolskiego programu, którego celem jest
podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich
kręgów społeczeństwa.

W Filharmonii Kaszubskiej 25 czerwca odbędzie się znakomity
Koncert Wiedeński. Jak informowaliśmy w poprzednim „Pulsie”,
podczas gali wystąpią znakomici soliści operowi, a towarzyszyć im
będą wybitni polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący
na co dzień z najlepszymi orkiestrami oraz dyrygentami w Polsce
i Europie.
Wprawdzie bilety na zaplanowany na godzinę 18.30 zostały już
sprzedane, ale organizatorzy zapraszają chętnych na drugi koncert tego samego dnia o godz. 20.45.
Bilety 85 zł: Kasa Filharmonii Kaszubskiej
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

Klub Miłośników Wejherowa

Historia obozu

Podczas kolejnego spotkania Klubu Miłośników Wejherowa wysłuchano prelekcji Macieja Kurpiewskiego, który
przybliżył historię obozu pracy dla Niemców przy ul. Granicznej w Wejherowie w 1945 roku. Ciekawe spotkanie odbyło się w gościnnej Powiatowej Bibliotece Publicznej.
- Następne spotkanie już 9 czerwca w ramach obchodów
Nocy Bibliotek. Wszystkich chętnych do wspólnego działania proszę o kontakt - mówi prezes Klubu Miłosników Wejherowa, radny miejski Paweł Formela.
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Bilety dla Czytelników
Dla naszych Czytelników mamy podwójne zaproszenia na Koncert
Wiedeński 25 czerwca o godz. 18.30.
Pierwsze dwa bilety w konkursie w poprzednim wydaniu „Pulsu
Wejherowa” wygrała pani Sylwia Szotrowska. W tym numerze gazety
proponujemy kolejne dwa bilety na ten koncert.
Aby je zdobyć, trzeba wysłać swoje imię i nazwisko na adres: redakcja@pulswejherowa.pl do soboty 28 kwietnia br. włącznie.
W temacie wiadomości prosimy napisać: Koncert Wiedeński.
Do wylosowanej osoby odpiszemy.

redakcja@pulswejherowa.pl

26 kwietnia 2018

OGŁOSZENIE

9

26 kwietnia 2018

www.pulswejherowa.pl

EDUKACJA
Jubileuszowy Festiwal Poezji w I LO

Zdobywają indeksy jeszcze w liceum

Prezentacje w języku Orły „Sobieskiego”
angielskim
13 kwietnia br. w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana
III Sobieskiego w Wejherowie odbyła się 20. jubileuszowa edycja
Powiatowego Festiwalu Poezji w Języku Angielskim.
Festiwal integruje utalentowaną artystycznie i
językowo młodzież szkół
ponadgimnazjalnych i całe
środowisko powiatu wejherowskiego.
Dzięki uczestnictwu w
konkursie, młodzież ma okazję zaprezentować swoje
umiejętności wokalne, aktorskie, literackie i językowe.
Uroczystego otwarcia Festiwalu dokonała Bożena
Conradi, dyrektor Powiatowego Zespołu nr 1 w Wej-

herowie. Z okazji jubileuszu
odśpiewano „Happy birthday, Festival!” i częstowano
uczestników tortem.
O historii festiwalu opowiedziała Antonina Papierowska, nauczyciel języka
angielskiego i wieloletni juror tego konkursu oraz dr
hab. Danuta Stanulewicz
z Instytutu Anglistyki i
Amerykanistyki Uniwersytetu Gdańskiego.
W tegorocznym festiwalu
wzięło udział 65 uczestników

z 7 szkół ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego w trzech kategoriach:
wiersz, scenka oraz piosenka.
W przerwie obrad jury odbył się występ duetu
Newtown w składzie: Jacek
Loroch (mandolina) i Mariusz Królikowski (wokal).
Podziękowania należą się
współorganizatorom i sponsorom festiwalu ze Starostwem Powiatowym na czele.
Olga Aleksandrowska
współorganizator konkursu

Wyniki Powiatowego Festiwalu Poezji w Języku Angielskim:

Kategoria Wiersz:
1 miejsce Tomasz Patok, 2. Julia Rąpała z PZS nr 4 w Wejherowie, 3. Dagmara Cichacka z
PZS w Redzie. Wyróżnienie: Paulina Salamucha z PZS nr 4
Kategoria: Scenka
1 miejsce „The dream team” w składzie: Dariusz Brzeski, Oliwia Janica, Magdalena Szwarc,
Agata Jeżdżewska, Dawid Jabłoński, Marek Gross z PZS nr 1 w Rumi
2. grupa Electric Discharge: Kacper Drzymalski, Jakub Zadomski, Sandra Rogala, Mikołaj Filip,
Karol Malottki z PZS nr 2 w Wejherowie
3. ex-aequo: Mateusz Śliwiński, Karolina Splitthof, Kacper Waliszewski z PZS nr 3 w Wejherowie oraz grupa Electric Wizards: Marlena Płotka, Klaudia Merchut, Łukasz Nowakowski, Jakub Pasieka, Jakub Dzieweczyński, Jakub Gaffke i statysta - Agata Karczewska z PZS nr 2 w Wejherowie
Kategoria Piosenka
1. Adriana Czuryńska (wokal) z zespołem The Reverse (Zofia Roszman, Kinga Ziemann) z
PZS nr 1 w Rumi
2. zespół AUTOGRAM: Daria Szela, Zuzanna Hajkowicz, Alina Czech, Zuzanna Frey, Kamil
Schlagowski, Zofia Roszmann, z PZS nr 4 w Wejherowie
3. Patrycja Szlas z PZS nr 1 w Wejherowie – uczennica klasy 3b
Dwa równorzędne wyróżnienia: Karolina Dampc z PZS nr 4 Wejherowie oraz Kornelia Bryła
z PZS nr 4 Wejherowie
Nagroda Stowarzyszenia Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie dla Wiktorii Twaróg – kl. 1a
Nagroda w formie rocznego kursu języka angielskiego w Perfekt Centrum Języków Obcych
w Wejherowie dla Izabeli Baranowskiej z PZS nr 4 w Wejherowie

Jedna ze scenek prezentowanych podczas Festiwalu.
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Gimnazjaliści powiatu
wejherowskiego zmagali
się z testem w VII Konkursie Języka Angielskiego dla
Uczniów Gimnazjum.
Pierwsze miejsce zdobyła Karolina Kwiatkowska
z klasy gimnazjalnej SP nr 4
w Redzie, II m. Martyna Turzyńska z Bolszewa, III m.
Szymon Ziółkowski z Redy i
Tatiana Janeczk z Bolszewa.
Laureaci zapewnili sobie dodatkowe punkty liczone podczas rekrutacji
do liceum.

Kwiecień to miesiąc wielu finałów olimpiad ogólnopolskich i konkursów wojewódzkich. Licealiści „ Sobieskiego” od lat uczestniczą
w nich z powodzeniem, zdobywając indeksy już w klasie drugiej.

Największym
tegorocznym sukcesem jest
zdobycie tytułu finalisty
Olimpiady Fizycznej przez
Wojciecha Piepera - tegorocznego maturzysty (na
zdjęciu stoi z prawej strony). Dzięki temu już zapewnił sobie stuprocentowy
wynik z egzaminu maturalnego z fizyki na poziomie
rozszerzonym i nie musi do
niego przystępować.
Paulina Melcel (siedząca pierwsza od lewej)
świetnie wypadła na Olimpiadzie Wiedzy o Mediach,
zajmując 13 miejsce w Polsce i zdobywając indeks na
kierunek „Dziennikarstwo i
komunikacja społeczna” na
dowolnej uczelni.
Trzynastka okazała się
również szczęśliwa dla Roksany Klecha (siedząca w
środku), gdyż 13 pozycja w
konkursie „Wygraj Indeks”
zapewniła jej studia na Wydziale Fizyki Technicznej
i Matematyki Stosowanej
Politechniki Gdańskiej.
Najbardziej spektakularny sukces odniósł Dominik Miotk (stojący po lewej
stronie), uczeń klasy drugiej,
który już po raz drugi jest lau-

Laureaci konkursów i dyrektor „Sobieskiego”.

reatem Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie
Terytorialnym. W tym roku
pokonał wszystkich konkurentów. Za pierwsze miejsce
otrzymał z rąk Marszałka
Struka nagrodę w wysokości
3000 zł . Taką samą nagrodę przyznano nauczycielowi
Marcinowi Graczykowi oraz
liceum.
Tegoroczna maturzystka
Marta Lidzbarska (pierwsza po prawej) znów okazała się bezkonkurencyjna na
Wojewódzkim
Konkursie

Wiedzy o Regionie. Patronat
naukowy nad tą impreą objęła Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku,
która ufundowała zwyciężczyni bezpłatny I semestr
studiów.
- Mam nadzieję, że dla
zdobywców indeksów egzamin maturalny będzie tylko formalnością, a pozycja
liceum w rankingu „Perspektyw” znacznie wzrośnie.
Gratulujemy i dziękujemy powiedziała Bożena Conradi, dyrektor szkoły.

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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AKTUALNOŚCI
Najstarszy strażnik

KOMUNIKAT MZK

Zmiany
w kursowaniu
autobusów

Henryk Teclaf
emerytem
W wieku 65 lat, po ponad 26 latach służby w Straży Miejskiej i 50 latach pracy
zawodowej, na emeryturę odszedł najstarszy i pierwszy w historii Straży Miejskiej w Wejherowie funkcjonariusz - st.
insp. Henryk Teclaf.
Służbę w SM w Wejherowie rozpoczął w lutym 1992
r. i przeszedł wszystkie
szczeble kariery zawodowej,
począwszy od patrolowego, kierowcy radiowozu, dyżurnego Straży Miejskiej,
inspektora w Referacie Postępowań Wyjaśniających, a
ostatnio jako operator miej-

skiego monitoringu.
Z okazji odejścia na emeryturę w ratuszu miejskim
odbyła się uroczystość z
udziałem prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta,
Bogusława
Suwara - sekretarza Miasta i współpracowników. Na
wniosek Komendanta Stra-

STRAŻ MIEJSKA
Pijany i wulgarny
21 kwietnia po północy Straż Miejska odebrała zgłoszenie, że na os. Kaszubskim pijany, młody mężczyzna przewraca kosze na śmieci, rzuca włożonymi w nie metalowymi
wkładami a ponadto krzyczy, zakłócając ciszę nocną. Na
miejscu okazało się, że wandal zniszczył już i wysypał zawartość trzech koszy na śmieci.
Okazało się, że mężczyzna dewastował kosze z powodu kłopotów z dziewczyną. Groził również strażnikom. Nie reagował
na prośby i polecenia, więc został zatrzymany i trafił do wytrzeźwienia, a potem otrzymał mandat w kwocie 500 zł.

Źle parkują auta
Około 870 zawiadomień o nieprawidłowym parkowaniu
pojazdów w strefie zamieszkania (boczna ulica przy drodze
krajowej nr 6 i w obrębie Tiger Gym Wejher Park) odebrała
Straż Miejska. W każdej ze zgłoszonych spraw Straż prowadzi
czynności wyjaśniające. Część sprawców otrzymuje pouczenia, inni mandaty karne, albo sprawa trafia do sądu.
W tym miejscu, ustanowiona została przez zarządcę drogi
- Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
tzw. strefa zamieszkania, na której pieszy może się poruszać
swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego
przestrzeni i ma pierwszeństwo przed pojazdami.
Ponadto obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h,
wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych,
progi zwalniające nie muszą być oznaczone znakami pionowymi. Opuszczając strefę zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu drogowego.
Straż Miejska apeluje do wszystkich kierowców korzystających z tej drogi, aby parkowali jedynie w miejscach do tego
wyznaczonych lub z parkingu koło przychodni. Pozostawienie
pojazdu w innym miejscu stanowi wykroczenie.

ży Miejskiej Zenona Hincy, st. insp. Henryk Teclaf
otrzymał od Krajowej Rady
Komendantów RP „Krzyż Za
Zasługi” za ochronę porządku i bezpieczeństwa w Wejherowie.
Od prezydenta i sekretarza miasta odchodzący na
emeryturę strażnik otrzymał podziękowania za służ-

bę, a od koleżanek i kolegów
słowa podziękowania i pamiątkową replikę szabli.
St. insp. Henryk Teclaf za
swoją pracę był wielokrotnie
wyróżniany i nagradzany
przez komendanta Straży
Miejskiej i prezydenta Miasta. Otrzymał również od
Prezydenta RP Złoty „Medal
za długoletnią służbę”.

Z POLICJI
Tragedia - śmierć matki i dziecka
W jednym z mieszkań w Wejherowie znaleziono martwą kobietę i jej malutkie dziecko.
Śledztwo, prowadzone przez policję pod nadzorem prokuratora wykazało, że przyczyną śmierci trzymiesięcznego dziecka była ostra niewydolność krążeniowo-oddechowa. 31-letnia
matka prawdopodobnie popełniła samobójstwo.
Trwa dalsze badanie tej tajemniczej sprawy.

Miał narkotyki
Policjanci z Posterunku Policji w Łęczycach zatrzymali mężczyznę posiadającego narkotyki. 26-latek w kieszeni miał amfetaminę, natomiast podczas przeszukania jego domu, w plecaku
znaleźli prawie 40 gramów marihuany.
Zabezpieczone substancje zostały sprawdzone narko-testem. Mężczyźnie za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Władzom Miasta Wejherowa
oraz strażakom
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie
za udział w ostatniej drodze
śp. dh Alfonsa Langi
wieloletniego członka i honorowego prezesa
Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie
podziękowania składa Rodzina

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
uprzejmie informuje, że w dniach 2 i 4 maja br. komunikacja autobusowa będzie funkcjonować według rozkładów dnia powszedniego, obowiązujących w okresie ferii
na liniach 1, 4 i 5.
Na pozostałych liniach rozkłady obowiązujące całorocznie, z tym że :
1. Nie kursują linie „szkolne” nr 13 i 14
2. Na linii nr 1 obowiązują ograniczenia „wakacyjne”
- kurs linii nr 1 o godz. 13:23 z Os. Fenikowskiego kończy
bieg przy Gimnazjum w Bolszewie.
- nie jest wykonywany kurs do Góry (odjazd z Os. Fenikowskiego o 13:23 - kurs kończy się przy Gimnazjum w
Bolszewie, kurs powrotny z Góry o 14:18 zaczyna się od Gimnazjum w Bolszewie.
3. Linie nr 4 i 5 nie dojeżdżają do pętli przy szkole w Orlu.
Nie będą wykonywane kursy:
- linii nr 4 o godz. 7:19 z SP Orle do Strzeleckiej
- linii nr 4 o godz. 13:35 z Budowlanych i 13:51 ze Strzeleckiej do Gimnazjum w Bolszewie
- linii nr 5 o godz. 6:45 ze Szpitala do Orla
4. Na linii nr 11 nie ma kursu „szkolnego”
- linii nr 11 o 7:06 z Osiedla Kaszubskiego (przystanek
Kochanowskiego) do Kąpina oraz powrót z Kąpina o 7:20.
W dniach 2 i 4 maja br. kasa biletowa MZK przy ul. Tartacznej jest czynna w godz. od 9.00 do 13.00
Szczegółowe informacje: www.mzkwejherowo.pl
Dyspozytor MZK tel. 58 572 29 33

Po kontrolach SM

Przemalują
elewacje
Wejherowska Straż Miejska skontrolowała stacje transformatorowe na terenie miasta pod kątem ich estetycznego
wyglądu. Na 50 skontrolowanych stacji, w 33 przypadkach
na elewacjach stwierdzono wulgarne i obraźliwe napisy, malarskie bohomazy i inne gryzmoły, które pogarszają ogólną
estetykę miasta i osiedli mieszkaniowych. Powiadomiono
prezydenta miasta i właściciela obiektów, tj. Energię.
Do wspólnych działań strażników dotyczących poprawy
estetyki miasta zaproszono właścicieli tych obiektów: Energię, WCK, ZKP, dyrekcję Zespołu Szkół Plastycznych w Gdyni. Trafostacje mają być odmalowane, a na przygotowanym
podłożu artyści z wymienionych instytucji i stowarzyszeń
wykonają malowidła z kaszubskim wzorem. Praktyka już
wykazała, że tam gdzie takie malowidła powstały, wandale
napisów nie wykonują.
Właściciel lub zarządca obiektu jest obowiązany utrzymać
go w należytym stanie technicznym i estetycznym.
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LUDZIE I ICH PASJE
Klub Morsów zakończył jesienno-zimowy sezon kąpieli

Zimna woda ...zdrowia doda
Tytułowe znane porzekadło zawiera sporo prawdy. Nic dziwnego, że zimowe kąpiele w morzu czy jeziorze są coraz popularniejsze, a grono tzw. morsów z roku na rok powiększa się, m.in.
w Wejherowie. Jedną z kilku grup miłośników zimnych kąpieli
jest działający od 2009 roku Klub Morsów, będący sekcją Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego. Członkowie Klubu właśnie zakończyli kolejny sezon.
- Za nami dziewiąty już
sezon, niezwykle udany z
racji porządnej tegorocznej zimy, która przyniosła
śnieg i mróz - mówi Paweł
Formela, lider 15-osobowej
grupy. - Kąpiemy się w Bałtyku, odwiedzając zimą plaże w Karwi i Dębkach. Jak
ściska mróz, to uwielbiamy
wykuwać przeręble w lodzie
na jeziorze, najczęściej na
jeziorach Dobre i Bieszkowice. Kąpiel w niej przynosi
dużo frajdy. Podobnie jest w
morzu podczas silniejszych
wiatrów, kiedy fale osiągają
pokaźne rozmiary.
Jak mówi pan Paweł, z
morsami może się kąpać
każdy chętny. Wystarczy
mieć przeciętne, dość dobre
zdrowie, a zimne kąpiele służą jego poprawie.

- Swoją przygodę z tym
ekstremalnym sportem zacząłem za namową kolegi z Rady Miasta Henryka
Kanczkowskiego, sam jest
okazem zdrowia. Dobrą formę i kondycję przypisywał
właśnie zimowym kąpielom
- wyjaśnia Paweł Formela, który jest wejherowskim
radnym. - Dziewięć lat temu
moja odporność zdrowotna
była bardzo kiepska, często
się przeziębiałem, cierpiałem
na zapalenie gardła i zatok,
nie rozstawałem się z lekarstwami. Kiedy zacząłem się
kąpać w lodowatej wodzie,
pozytywne efekty widoczne
już były po 2-3 miesiącach
regularnych, odbywanych
przynajmniej raz w tygodniu
kąpieli. Zakończony właśnie
sezon przyniósł mi jeszcze

11-letnia Natalia w lodowatym Bałtyku, z uśmiechem na ustach.
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jedną wielką satysfakcję.
Udało mi się namówić do tego sportu najstarszą z córek
Natalię. Pierwszy sezon ma
już za sobą i mimo swoich
11 lat, dzielnie uczestniczyła w naszych spotkaniach.
Ku zdumieniu wszystkich
skakała z lodu do przerębli
tak samo jak to czyni latem
z pomostu.
Na zakończenie sezonu,
14 kwietnia br. członkowie
Klubu Morsów kąpali się
wspólnie w jeziorze Dobre.
Zorganizowali także ognisko
z pieczeniem kiełbasek. Teraz będą musieli zmierzyć
się dużo cieplejszymi kontaktami z wodą podczas letnich wypadów w plener, a we
wrześniu rozpoczną kolejny
sezon morsowania.
- Następny sezon rozpoczynamy już tradycyjnie w
pierwszą sobotę września informuje Paweł Formela.
- Od samego początku spotykamy się w każdą sobotę
o godz. 9.00 przy boisku na
ulicy Granicznej, skąd wyjeżdżamy nad wodę. Zapraszamy wszystkich chętnych do
wspólnego działania, przede
wszystkim dla zdrowia. Przy
okazji są to miłe spotkania
w gronie znajomych i przyjaciół, na których dużo się
śmiejemy i spędzamy czas
na świeżym powietrzu.
Zimna woda zdrowia
doda - mówi znane porzekadło. Wiadomo, że zimne
kapiele hartują ciało, zwiększają odporność na infekcje, poprawiają krążenie i
ogólnie samopoczucie. Poza
tym mają zbawienny wpływ
na umysł. Lodowate kąpiele
pozwalają odreagować stres
i dodać energii na podejmowanie nowych wyzwań.
To takie swoiste „ładowanie akumulatorów”.

Powyżej: członkowie Klubu Morsów na kwietniowym spotkaniu z okazji zakończenia sezonu 2017/2018.
Poniżej: wcześniejsza kąpiel w przeręblu na
zamarzniętym jeziorze Dobre koło Wejherowa.

Osoby zaintersowane morsowaniem mogą skontaktować się z radnym
Pawłem Formelą (na zdjęciu obok)
pod nr tel. 727-923-981 lub drogą e-mailową: pawelformela77@wp.pl, a
także na profilu na FB.

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA i SPORT
W Wejherowskim Centrum Kultury powstaje bazuna

Dźwięki kaszubskiej tradycji
Wejherowskie Centrum Kultury wraz z uczestnikami warsztatów pn. „Bazuna - dźwięki
kaszubskiej tradycji” od marca do czerwca będzie tworzyło bazunę - tradycyjny kaszubski instrument muzyczny. Dźwięki kaszubskich bazun stworzonych podczas warsztatów
będzie można usłyszeć podczas Nocy Kupały organizowanej 22 czerwca 2018 w Parku
im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie.
Dawniej wykorzystywany
był na przykład podczas witania Nowego Roku, czynienia obrzędowej wrzawy, czy
do wypędzania złych mocy.
Tradycja witania Nowego
Roku przy dźwięku bazun
jest na Kaszubach ciągle żywa i kultywowana, a bazuniści wchodzą na wzgórze, by
dźwięk bazuny niósł się po
całej okolicy.
Ostrzeganie o mgle
Bazuna była wykorzystywana także jako instrument
sygnalizacyjny i ostrzegawczy - do wydawania sygnałów z łodzi lub brzegu, gdy
na morzu była mgła. Instrument ten towarzyszył
uroczystościom religijnym,
obchodom nocy świętojańskiej - obrzędowi ścinania
kani. Nazwa bazuna pochodzi od niemieckiego słowa
„Posaune” (puzon).
Instrument jest rodzajem
rogu o wąskiej menzurze.
Długość kaszubskich bazun
zwykle nie przekraczała 2,5
metra, choć współcześnie spotyka się także dłuższe.
Niezwykła, najdłuższa na
świecie bazuna ma aż 9,5 m
długości i wykonana została
w całości z drewna sosnowego.
Dźwięki kaszubskich
bazun stworzonych podczas warsztatów będzie

można usłyszeć podczas
Nocy Kupały 22 czerwca
2018 w Parku im. A. Majkowskiego w Wejherowie.
Symbol tożsamości
Kaszubów
- Postanowiliśmy stworzyć warsztaty z myślą o
wsparciu i ożywieniu lokalnego przekazu tradycji, której niezwykle istotną częścią
jest trudna sztuka tworzenia
instrumentów muzycznych
- mówi Anna Pobłocka koordynatorka warsztatów
w Wejherowskim Centrum
Kultury. - Warsztaty odbywają się i są współfinansowane w ramach programu
Instytutu Muzyki i Tańca
„Szkoła mistrzów budowy
instrumentów
ludowych”.
Bazuna to nie tylko niezwykle piękny instrument. To
także swoisty symbol tożsamości Kaszubów. Do udziału
w warsztatach zaprosiliśmy
osoby, którym nie jest obca
obróbka drewna, m.in. rzeźbiarzy i stolarzy z nadzieją,
że będą kontynuować lokalną tradycję i wyjdą naprzeciw zapotrzebowaniu kapel
na instrumenty ludowe. Po
zaangażowaniu
uczestników i atmosferze pracy panującej podczas warsztatów
można wnioskować, że tak
właśnie będzie.

Międzynarodowy program

Promocja sportu
W Luzinie odbyło się kolejne spotkanie w
projekcie „SPORT 4 ALL” w ramach programu „Partnerstwa sportowe i partnerskie”,
Erasmus +. W projekcie, którego liderem jest
działające przy GOSRiT Luzino, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne uczestniczą organizacje z 5 krajów.
Bazuna koncertowa
Warsztaty rozpoczęły się
koncertem bazunowym w
wykonaniu naszego mistrza
Pawła Gruby. Uczestnicy
warsztatów mieli też okazję
zagrać na bazunie.
P. Gruba to urodzony w
Kartuzach, muzyk i twórca
ludowy. Od lat gra w Kaszubskim Zespole Pieśni i
Tańca Sierakowice na bazunie i trąbce. Koncertuje z
tym zespołem po całej Europie, również w Azji. Absolwent Akademii Muzycznej
im. Stanisława Moniuszki w
Gdańsku w klasie trąbki ad.
Szymona Pawłowskiego.
Ten instrument ludowy
stał się tak bliski Pawłowi Grubie, że postanowił
stworzyć bazunę koncertową. Prezentacja odbyła się
podczas Międzynarodowego
Festiwalu Muzyki Organowej w Katedrze w Pelplinie
5 lipca 2017 r. W nowej odsłonie autor podniósł rangę
instrumentu ludowego do
rangi koncertowej.
Prosta konstrukcja
Kaszubska bazuna jest
prosta. Nie warto jednak
ulegać pozorom - ta prosta
konstrukcja jest zwodnicza.
Aby instrument wydawał
odpowiednie dźwięki, ważne
jest odpowiednie wydrążenie

drewna i wiele innych kwestii. Nie bez znaczenia jest
też serce, które wkładamy w
wykonanie instrumentu. Te,
które wykonano z sercem
brzmią najpiękniej.
- Na szczęście uczestnicy warsztatów pracują z
niezwykłą gorliwością i zaangażowaniem.
Atmosfera podczas warsztatów jest
przyjazna i wszystko wskazuje, że powstaną świetne
instrumenty - powiedział
Paweł Gruba.
Wspieranie
lokalnej tradycji
Celem programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” jest
wsparcie procesu nauki i
przekazywania młodemu pokoleniu praktycznych umiejętności w zakresie technik
budowy polskich ludowych
instrumentów
muzycznych. Chodzi też o propagowanie wiedzy o ich roli na
przestrzeni dziejów metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Program
wspiera kontynuację lokalnych tradycji, wzbogaconą
o wiedzę historyczną i miejscowe zwyczaje, wychodząc
naprzeciw zapotrzebowaniu
muzyków oraz kapel na instrumenty związane z danym regionem.

Są to liderzy w prowadzaniu innowacyjnych projektów,
skierowanych do dzieci i młodzieży z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Tym razem do Luzina przyjechało
po 6 przedstawicieli organizacji z Polski, Cypru, Rumunii,
Turcji i Serbii, które odgrywają strategiczną rolę w dziedzinie sportu w swoich regionach. Podczas ich pobytu odbyły
się warsztaty, które miały na celu wypracowanie innowacyjnego sposobu promowania sportu wśród dzieci i młodzieży,
zwłaszcza tej zagrożonej wykluczeniem społecznym.
Okazją do wspólnej aktywności sportowej był trening luzińskiej sekcji kickboxingu na hali widowiskowo-sportowej.
Pod okiem trenera Rafała Karcza można było spróbować
swoich sił, mierząc się z mistrzynią, Zuzanną Kalbarczyk.
Oprócz tego przebywający w Luzinie trenerzy AEL Limasol (ubiegłoroczny uczestnik Ligi Europy) przeprowadzili
trening piłkarski z drużyną juniora młodszego GOSRiT el
professional Luzino.
Odbyła się też wycieczka do Gdańska oraz spotkanie z Radosławem Michalskim, prezesem pomorskiego ZPN, który
w trakcie kariery sportowej grał w Limasol. Podsumowanie
projektu nastąpi we wrześniu w Limassol na Cyprze.
Koordynatorem projektu jest Paweł Radecki, który wraz z
Magdą Kołacz, Maksymem Graczyk, Pawłem Hinz, Moniką
Drabik i dyrektorem GOSRiT Luzino, Piotrem Klecha reprezentowali naszą organizację w tym projekcie.

Ósemka najlepsza
W Szkole Podstawowej nr 8 w Wejherowie odbył się półfinał
Wojewódzkich Igrzysk Dzieci w Mini Koszykówce Chłopców,
które wygrała drużyna gospodarzy.
W rywalizacji uczestniczyły 4 zespoły z powiatu puckiego, lęborskiego, kartuskiego oraz wejherowskiego. Chłopcy z Ósemki wygrali bezapelacyjnie wszystkie mecze.
Druzyna SP nr 8 zagrała w składzie: Szymon Nowicki, Cezary
Zabrocki, Oskar Lesner, Kacper Macholl, Oliwier Rohde, Kacper
Stawski, Adam Czoska, Nikodem Kołodziejski, Rafał Labuda, Antoni Parol, Maciej Truszkowski. Opiekun drużyny - Kordian Zabrocki.
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sport
Piłka nożna. Remis i zwycięstwo

Kickboxing

Na własnym boisku Gryf Wejherowo zremisował z Garbarnią Kraków 2:2. W minioną
sobotę wejherowianie spotkali się na wyjeździe z Siarką Tarnobrzeg, którą pokonali 1:2.

z Pucharem Świata

Gryf Wejherowo odrabia straty Paulina Stenka
W Wejherowie gryfici
stracili prowadzenie na dwie
minuty przed końcem meczu. Ten ciekawy pojedynek
był rozgrywany pod dyktando gospodarzy, którzy prowadzili 2:0. Jak to się stało,
że zremisowali, pozostanie
tajemnicą, ale wejherowianie stracili obydwie bramki
w ostatnich minutach dru-

giej połowy, jedną z rzutu
karnego w ostatniej minucie.
Natomiast w Tarnobrzegu wejherowianie rozegrali siódmy mecz z rzędu
bez porażki. W pierwszej
połowie nieco przeważali
gospodarze, natomiast niespodziewanie gola strzelił
P. Okuniewicz, który będąc
na polu karnym przerzucił

Piłka ręczna

piłkę nad bramkarzem gospodarzy. W drugiej części
zdecydowanie dominowali
gryfici i to oni zdobyli drugiego gola, po strzale M.
Ciarkowskiego. Siarka rzuciła się do ataków i bardzo
szybko strzeliła gola.
Potem mecz nieco się
wyrównał, a wejherowianie
skutecznie bronili przewa-

gi, co im się udało do gwizdka sędziego kończącego
pojedynek. Obrońcy Gryfa
nie dała się już zaskoczyć.
Gryf Wejherowo: Leleń Brzuzy, Wicki, Gulczyński
(Czychowski), Sobociński,
Goerke - Wojowski (Koziara), Kołc, Wicon (Gabor),
Ciarkowski - Okuniewicz
(Kamiński).

Tenis stołowy

Tytani przegrali Mistrzostwa
W meczu dwudziestej kolejki II ligi piłki ręcznej, Tytani Wejherowo przegrali w Gdańsku z
liderem rozgrywek SMS ZPRP II Gdańsk 29:33.
Mimo, że wejherowianie po pierwszej części prowadzili
jedną bramką, w drugiej części gdańszczanie okazali się bardziej skoncentrowani, silniejsi kondycyjnie i precyzyjnie wykorzystali wszystkie okazje do strzelenia bramek.
Tytani prowadzili przez większość spotkania wyrównaną
grę, ale z upływem czasu zaczęli słabnąć i tracić skuteczność.
SMS ZPRP II Gdańsk wypracował przewagę bramkową i piłkarze kontrolowali potem przebieg gry na parkiecie.
OGŁOSZENIE
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województwa
Drużyna GOSRiT wywalczyła w Gdańsku
srebrny medal.

W Gdańsku rozegrano
Drużynowe Mistrzostwa Województwa Pomorskiego Juniorek w Tenisie Stołowym.
Bardzo dobrze spisała się
drużyna GOSRiT Luzino,
która występując w składzie

Magda Płotka i Kasia Płotka
zdobyła srebrny medal.
Tym samym juniorki GOSRiT wywalczyły awans do
Drużynowych
Mistrzostw
Polski, które zostaną rozegrane w Krośnie.

W Innsbrucku w rozgrywanym Pucharze Świata w kickboxingu 18-letnia Paulina
Stenka, mieszkanka Kębłowa, stypendystka gminy Luzino, reprezentowała Polskę w
formułach walki pointfighting i kick-light, i
wywalczyła Puchar Świata w wadze powyżej 65 kg juniorów w formule kick-light.
Zawodniczka trenowana
przez Rafała Karcza w walkach finałowych wygrała z
reprezentantką Słowacji, a
w walce „o wszystko” pokonała bardzo silną zawodniczkę z Węgier. Paulina zajęła
także piątą lokatę w formule pointfighting, ulegając dopiero w ćwierćfinale.
W zawodach Pucharu
Świata w Austrii startowało ponad 2000 zawodników.
Turniej w Austrii należy do
najsilniejszych i największych turniejów kickboxingu
na świecie z serii elitarnej ligi Kickboxing World Series.
Niebawem bo w dniach
27-29 kwietnia, 26 zawodników z Wejherowa i Luzina, reprezentować będą

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe oraz GOSRiT
Luzino na Mistrzostwach
Polski kadetów, juniorów
i seniorów pointfighting w
Mysiadle. Prawdopodobnie
w maju, zawodników Rafała Karcza czekać będzie
kolejny
międzynarodowy
sprawdzian, tym razem w
Budapeszcie na Węgrzech.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT
Wojewódzkie przełaje

Siedem medali
Zawodnicy z powiatu
wejherowskiego
rewelacyjnie zaprezentowali się w Wojewódzkich Igrzyskach
Dzieci, Wojewódzkich
Igrzyskach Młodzieży
Szkolnej oraz Wojewódzkiej Licealiadzie
w Drużynowych Biegach Przełajowych.
Wywalczyli aż siedem
medali.

Tenis stołowy

Mistrzostwa Nauczycieli
Małgorzata Mika z Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie i
Andrzej Gorajski Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie zwyciężyli w Mistrzostwach Nauczycieli Powiatu Wejherowskiego w Tenisie Stołowym.
Była to druga konkurencja, w której nauczyciele naszego powiatu mieli okazję
ze sobą rywalizować w tym
roku szkolnym. W planach
są jeszcze rozgrywki w piłce siatkowej oraz bowlingu.
Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem.
OGŁOSZENIE

Zwycięzcy są też instruktorami zatrudnionymi w
Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
Na zakończenie zawodów
najlepsi zawodnicy oraz zawodniczki zostali nagrodzeni statuetkami, dyplomami,

medalami oraz drobnymi nagrodami rzeczowymi.
Organizatorami zawodów
byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie,
Powiatowy Zespół Szkół nr
3 w Wejherowie oraz Starostwo w Wejherowie.

Największy sukces w rywalizacji drużynowej odnieśliśmy w kategorii dziewcząt,
w których Szkoła Podstawowa nr 1 z Rumi została
Mistrzem Województwa Pomorskiego. Brązowe medale w „drużynówce” zdobyli
chłopcy ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Redzie, którzy rywalizowali w Wojewódzkich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej oraz dziewczęta z Powiatowego Zespołu Szkół nr 4
w Wejherowie (na zdjęciu),
które walczyły Wojewódzkiej
Licealiadzie. Dziewczęta z
wejherowskiej „samochodów-

ki” zdobyły srebrny krążek.
W klasyfikacji indywidualnej Mistrzynią Województwa Pomorskiego w
Igrzyskach Dzieci została
Oliwia Rolbiecka ze Szkoły
Podstawowej nr 11 z Wejherowa. Brązowy krążek wywalczył Kacper Tomczak ze
Szkoły Podstawowej nr 5 w
Wejherowie, który startował
w Wojewódzkich Igrzyskach
Młodzieży Szkolnej.

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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ROZMAITOŚCI
Dla dzieci

Kickboxing
za darmo
Wejherowskie Stowarzyszenie
Sportowe
zaprasza na
bezpłatne wakacyjne
zajęcia z kickboxingu dla dzieci w wieku 8-12 lat.
Zajęcia będą się odbywać
w lipcu br. w sali Fight Zone Gym przy ul. I Brygady
Pancernej WP 5, wejście od
strony ul. 12 Marca bramą
MONZA.
Treningi
kickboxingu,
zajęcia ogólnorozwojowe i
elementy samoobrony prowadzić będą trenerzy klubu,
w tym trener Kadry Narodowej juniorów w kickboxingu,
Rafał Karcz.
Dzięki dotacji miasta
Wejherowa, treningi są darmowe. Należy jedynie zgłosić
dziecko na zajęcia lipcowe
na adres email: kontakt@
sportwejherowo.pl lub zadzwonić pod nr tel. 695 650
914. Po więcej informacji nt.
klubu odsyłamy na stronę
www.sportwejherowo.pl
lub Facebook: www.facebook.com/sportwejherowo .
Ilość miejsc jest ograniczona i liczy się kolejność
zgłoszeń.

Festiwal Smaków Food Trucków w Redzie

Smaczny weekend
Food trucki z całej Polski z
daniami kuchni z różnych stron
świata pojawią się w dniach 28 i
29 kwietnia br. na parkingu przy
Aquaparku w Redzie.

W maju w gminie Łęczyce

Rekreacja
i historia

Dwie ciekawe imprezy sportowo-rekreacyjne, z których jedna upamiętnia wydarzenie historyczne, odbędą się w maju na
terenie pięknej gminy Łęczyce.

Festiwal Smaków Food Trucków zaprasza
na smaczne powitanie majówki. Organizatorzy zaprosili około 20 food trucków z daniami inspirowanymi kuchnią i kulturą wielu
krajów świata.
Food trucki, które przyjadą na festiwal z
całej Polski, wyróżnia staranność przygotowywania potraw, świeże składniki, autorskie
dodatki, a przede wszystkim pasja i oryginalny pomysł na menu. Na festiwalu pojawią
się strefy aktywności dla dzieci i dorosłych.
Bedzie muzyka, konkursy, zawody kulinarne
i gra terenowa.
Wszystko to w najbliższy weekend, w sobotę w godz. 12.00-21.00 i w niedzielę w godz.
12:00-20:00, na parkingu przy Aquaparku w
Redzie. Wstęp bezpłatny.
N A S Z PA R T N E R

Czytaj nas
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Nocą na orientację
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka oraz Urząd Gminy Łęczyce zapraszają 4 maja br. na Marsz Pamięci, czyli
Nocny Marsz na Orientację w Nawczu.
Marsz rozpocznie się o godz. 19.00 rejestracją 3-osobowych drużyn w bazie imprezy, czyli w świetlicy w Nawczu.
Na starcie drużyny odbiorą kartę startową, mapy i latarki.
Kompasy trzeba wziąć własne.
Zanim zawodnicy wystartują, wszyscy złożą kwiaty i zapalą światełka pamięci na Cmentarzu Ofiar Marszu Śmierci
w Nawczu. O godz. 20.30 rzpocznie się marsz na orientację, a
jego zakończenie zaplanowano na godz. 22.30. Potam uczestnicy wezmą udział w ognisku oraz poczęstunku. Nagrody
wręczone będą ok. godz. 23.00.
Więcej informacji na stronie: www.gik-leczyce.pl oraz
na fanpage’u na facebooku.
Dodatkowe informacje także pod nr. tel. 58/676 16 99.
Zgłoszenia przyjmowane są do 27 kwietnia 2018 r.
Półmaraton rolkarski
Te same instytucje zapraszają na Piąty Półmaraton
Rolkarski o Puchar Wójta Łęczyce. Impreza rozpocznie
się w Rozłazinie 20 maja br. o godz. 12.00.
Zapisy prowadzone są drogą internetową do 18 maja br.
na stronie: https://elektronicznezapisy.pl/event/2504/
strona.html lub w dniu zawodów w biurze zawodów w Rozłazinie. Dzieci i młodzież do lat 16 bez opłaty startowej.
Inne informacje są dostępne na stronie: www.gik-leczyce.pl oraz na facebooku://gikibleczyce

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/

