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i powiatu wejherowskiego

Ukazuje się od 2011 roku

Radosna Wielkanoc

Fot. Leszek Spigarski

Pogoda poprawia się z dnia na dzień, zapowiadają się słoneczne, a na pewno także radosne Święta Wielkanocne. Słonecznie, choć jeszcze
chłodno było również w minioną niedzielę, kiedy wierni z palmami witali wjeżdżającego do Jerozolimy Chrystusa. Uroczystość Niedzieli
Palmowej połączona z archidiecezjalnymi obchodami Dnia Młodzieży odbyła się na terenie Śmiechowa Północ. 		
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Od dziś
Triduum
Paschalne
Za nami Misterium
Męki Pańskiej oraz
Wjazd Jezusa do Jerozolimy, które odbyły się
w minioną niedzielę, ale
przed nami kolejne uroczystości na Kalwarii
Wejherowskiej.
Ojcowie
Franciszkanie razem z Misternikami
Kaszubskimi
zapraszają jeszcze dzisiaj, w Wielki Czwartek
(18 kwietnia) o godz.
15.30 na Misterium
Męki Pańskiej - Droga Pojmania. Początek
uroczystości, połączonej
z inscenizacją - w kościele klasztornym św.
Anny.
Jutro, w Wielki Piątek
(19 kwietnia) o godz.
10.00 na Kalwarii Wejherowskiej odbędzie się
Misterium Męki Pańskiej - Droga Krzyżowa. Początek przy
kaplicy - Domu Piłata.
Jutro, 20 kwietnia we
wszystkich kościołach
będzie można uczestniczyć w pięknej liturgii
Wielkiej Soboty. Będą
też święcone pokarmy
wielkanocne.

Pogodnych, Rodzinnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością,
radosnych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół oraz wesołego Alleluja
życzy Czytelnikom redakcja „Pulsu Wejherowa”
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AKTUALNOŚCI
Wejherowski Budżet Obywatelski

Wyjaśnienia i konsultacje
podczas warsztatów
Podczas warsztatów w Filharmonii Kaszubskiej mieszkańcy Wejherowa mogli skonsultować swoje pomysły na projekty Budżetu Obywatelskiego. 1 kwietnia br. wystartowała w naszym mieście V edycja. Na pytania odpowiadali przedstawiciele władz miasta
oraz eksperci Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Jak przygotować projekt?
O tym jak należy przygotować projekt i wypełnić formularz wniosku na projekt Budżetu Obywatelskiego
mówił podczas warsztatów wiceprzewodniczący Rady
Miasta Wojciech Kozłowski, ekspert w zakresie BO, jeden z autorów uchwały Rady Miasta.

•

Podstawowe zasady – działania zaproponowane
przez mieszkańców muszą należeć do zadań własnych
miasta, a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności i celowości.
Tylko na takie zadania można wydatkować zgodnie z
prawem środki publiczne. Jeśli wnioskodawcy mają wątpliwości czy tak jest, mogą zapytać się o to w urzędzie.

•

Tytuł – ważny jest tytuł projektu, krótki i łatwy do
zapamiętania, oddający istotę pomysłu.

•

Charakterystyka – musi być zwięzła. Należy podkreślić do kogo skierowany jest projekt, kto będzie jego beneficjantem, jakie problemy rozwiązuje i dlaczego
warto go poprzeć.

•

Procedura i terminy

- Pod każdym projektem
BO trzeba zebrać podpisy co najmniej 50 mieszkańców Wejherowa, którzy
ukończyli 16 lat - poinformował zastępca prezydenta
Arkadiusz Kraszkiewicz
- Termin składania projektów mija 30 kwietnia 2019
roku. Projekty w formie papierowej należy składać w
Urzędzie Miejskim - w budynku przy ul. 12 Marca
lub w Ratuszu.
Komisji Budżetu Obywatelskiego,
powołanej
przez prezydenta Wejherowa przewodniczy sekretarz
miasta Bogusław Suwara. Komisja nie ocenia pro-

jektów, lecz je weryfikuje.
Pozytywnie zweryfikowane projekty podlegać będą
konsultacji społecznej. Każdy mieszkaniec ma prawo
zgłosić uwagi lub zastrzeżenia do danego projektu.
Lista zweryfikowanych
projektów przewidzianych
do głosowania zostanie opublikowana przez prezydenta Wejherowa 28 czerwca, a
później będzie promowana
przez wnioskodawców. Głosowanie mieszkańców odbędzie się w terminie od 9 do
23 września br.
- Komisja Budżetu Obywatelskiego
weryfikuje
projkety pod względem formalnym. Sprawdza liczbę

podpisów oraz kosztorys,
który nie może przekraczać
limitu finansowego, co jest
bardzo ważne - wyjaśnia sekretarz miasta Bogusław
Suwara.
Głosować będzie mógł każdy mieszkaniec Wejherowa,
który ukończył 16 lat. Każdy
głosujący będzie mógł oddać
maksymalnie dwa głosy - jeden na projekt inwestycyjny i
jeden nieinwestycyjny.
Uczestnicy warsztatów
podkreślali, że warto wziąć
udział w tego rodzaju szkoleniu.
- W trakcie warsztatów
uzyskałam odpowiedzi na
szczegółowe pytania, dotyczące celowości i możliwości

użyczenia sprzętu, o który
w ramach projektu Budżetu Obywatelskiego będziemy się ubiegać - powiedziała
Karolina Jankowska.
- Warsztaty są przydatne i potrzebne, bo dzięki
nim potrafimy dobrze przygotować projekt. Pieniądze,
które otrzymaliśmy w poprzednim projekcie, pomogły nam w rozwoju naszej
grupy teatralnej „Srebrna
Nitka” - stwierdziła Teresa
Malinowska.
- Zamierzam złożyć projekt na działalność związaną z rehabilitacją dzieci
dotkniętych autyzmem i pomagać innym rodzicom - dodała Izabela Minga.

Wycena – szczególną uwagę należy zwrócić na wycenę, oszacowanie kosztów proponowanego projektu.
Koszt powinien być wyliczony w miarę realnie, w oparciu
o różne dostępne dane, np. w internecie. Szczegółowość
wyceny powinna umożliwiać weryfikację przez urzędników co do jej poprawności.

•

Lokalizacja zadania – przy formułowaniu projektu inwestycyjnego należy dokładnie sprawdzić własność
terenu, na którym proponowana inwestycja ma być zrealizowana. Można to zrobić w urzędzie i uzyskać bezpłatnie mapkę, na której należy zaznaczyć lokalizację
zadania i załączyć ją do wniosku.
Dodatkowo mogą być dołączone zdjęcia terenu, na
którym ma powstać inwestycja. Zadania inwestycyjne i
remontowe mogą zostać wykonane tylko na terenach
będących w posiadaniu Miasta Wejherowa.

•

Poparcie mieszkańców – na złożonym wniosku
musi znajdować się co najmniej 50 podpisów wejherowian, którzy ukończyli 16 lat. Warto jednak, aby tych
podpisów było więcej, bo zdarzają się błędy i wtedy nie
można uznać takiego podpisu, a poza tym zbieranie podpisów to dobra okazja do promocji swojego projektu.

OPEC na trzecim miejscu w ogólnopolskim rankingu
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. znalazło się na podium Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej 2019, organizowanego przez redakcję „Strefy Gospodarki” ogólnopolskiego dodatku do „Dziennika Gazety Prawnej”.
- Bardzo wysokie 3. miejsce w rankingu podkreśla stabilną pozycję naszej firmy w branży. Staramy się jednak nie
używać takich określeń, jak lider, pionier czy mistrz. Nasza
wiedza zweryfikowana wynikami pozwala nam mówić, że
jesteśmy firmą mającą wpływ na ciepłownictwo polskie, a
nawet europejskie. Z udziałem naszych partnerów biznesowych jednoczymy, tworzymy pewną wartość dodaną dla naszej branży - mówi prezes OPEC Janusz Różalski.
- Z uznaniem przyjmuję fakt, że OPEC znalazł się wśród

2

liderów branży ciepłowniczej w Polsce - podsumowuje prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Staramy się,
aby nasze samorządowe spółki i zakłady świadczyły usługi
publiczne o jak najwyższej jakości dla mieszkańców.
Mieszkańcy doceniają niezawodność ciepła sieciowego,
ponieważ jest to pod każdym względem najwygodniejszy
sposób ogrzewania budynków i dostarczania ciepłej wody
użytkowej. Przedsiębiorstwo skutecznie pozyskuje środki
zewnętrzne na realizację inwestycji infrastrukturalnych.

OPEC przeznaczy ponad 120 mln złotych na rozbudowę i modernizację sieci ciepłowniczych. Do 2023 roku zaplanowano
realizację 5 projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych i 3 projektów konkursowych. Dofinansowanie z Unii Europejskiej wyniesie prawie 50 mln złotych.
Współpraca samorządów z firmami infrastrukturalnymi
gwarantuje harmonijny system usług komunalnych. OPEC
wpisuje się w typowe rozwiązania stosowane przez miasta
Gdynia, Rumia i Wejherowo.
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AKTUALNOŚCI
W powiecie wejherowskim strajkuje większość nauczycieli Samorządy dla szpitala

Będzie remont
Mimo protestu w szkołach
uczniowie zdawali egzaminy Urologii
Większość nauczycieli w powiecie wejherowskim przystąpiło 8 kwietnia do strajku.
Mimo to w wejherowskich szkołach przeprowadzono egzaminy gimnazjalne i egzaminy ósmoklasistów.
W Wejherowie, podobnie jak w innych miastach
i gminach w Polsce, trwa
protest, zainicjowany przez
Związek
Nauczycielstwa
Polskiego. Konsekwencją
sporu ZNP z rządem jest
strajk nauczycieli.
Wszystkie szkoły podstawowe, dla których organem
prowadzącym jest miasto
Wejherowo, przystąpiły do
strajku. W pięciu placówkach od początku strajkowało 293 nauczycieli, 74
było nieobecnych (z powodu
m.in. zwolnień lekarskich,
urlopów, urlopów wychowawczych). Do strajku nie
przystąpiło 77 nauczycieli
(w tym dyrektorzy i ich zastępcy). Dzieci, które mimo

strajku przyszły do szkoły,
zostały objęte opieką.
- Mając świadomość, że
skutki strajku dotkną najmłodszych
mieszkańców
naszego miasta i rodziców, podjęliśmy działania
mające na celu ich zminimalizowanie - wyjaśnia i
Arkadiusz Kraszkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Zajęcia w wejherowskich szkołach odbywają
się w zmienionej, dostosowanej do sytuacji formie w
postaci zajęć opiekuńczo-wychowawczych. Dzieci mają
zapewnioną opiekę w szkołach. Większość rodziców
pozostawiła jednak swoje
dzieci w domach.
Dzięki pomocy emery-

towanych pedagogów, katechetów i innych osób,
posiadających
przygotowanie pedagogiczne, udało
się zorganizować i przeprowadzić zarówno egzaminy
gimnazjalne, jak i testy dla
ósmoklasistów.
Jak nas poinformowano
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie, władze miasta na
bieżąco monitorują sytuację
i są w kontakcie z dyrektorami szkół oraz z Pomorskim Kuratorium Oświaty.
Podobnie samorząd powiatowy z troską w porozumieniu z dyrektorami szkół
powiatowych zapewnia opiekę młodzieży wobec strajku i
braku normalnych zajęć lekcyjnych. Ponadto codziennie

od godz. 8.00 dostępna jest
dla uczniów siedziba Powiatowego Zespołu Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
- Wszystkie szkoły i placówki
oświatowo-wychowawcze, prowadzone przez
powiat są otwarte i dostępne dla uczniów - informuje starosta wejherowski,
Gabriela Lisius. - Dyrektorzy szkół gwarantują
dzieciom i młodzieży bezpieczny pobyt w placówce. Dziękuje dyrektorom za
odpowiedzialne działanie,
które z jednej strony zabezpiecza prawo nauczycieli do
strajku, a z drugiej strony
zapewnia nadrzędną troskę
o uczniów i wychowanków.

Archidiecezjalna Niedziela Palmowa i Dzień Młodzieży

Podwójne święto w Śmiechowie
Tegoroczne Misterium Wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy w Wejherowie, o którym
piszemy na str. 8, połączone zostało z uroczystością archidiecezjalną, której przewodził
metropolita gdański abp Sławoj Leszek Głódź. Obchody Niedzieli Palmowej połączono z
Dniem Młodzieży.
Orszak przeszedł od Węzła Śmiechowo-Północ do
budowanego kościoła św.
Karola Boromeusza. Tam
odprawiona została msza
św. koncelebrowana. Obok
Metropolity
Gdańskiego
obecni byli biskupi pomocniczy Wiesław Szlachetka i Zbigniew Zieliński,
kilkunastu kapłanów z
dekanatu
wejherowskiego z ks. prałatem Danielem Nowakiem na czele
oraz grupa kleryków z Seminarium Duchowanego w
Gdańsku.
W uroczystości uczestniczyli
m.in.
prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i starosta wejherowski Gabriela Lisius oraz

inni samorządowcy, a także
liczni mieszkańcy Wejherowa. Nie brakowało dzieci i
młodzieży W swojej homilii ks. abp Sławoj Leszek
Głódź powiedział m.in., że
w Śmiechowie, gdzie mieszka dużo młodych rodzin,
powstaje świątynia, która
będzie najpiękniejsza między Szczecinem a Elblągiem.
Ks. proboszcz Piotr Lemańczyk
poinformował
że parafia pw. Św. Karola
Boromeusza w Wejherowie istnieje od 2011 roku.
Powstający kościół w stylu
neobarokowym jest obecnie
w stanie surowym.
Po mszy świętej przy nowym kościele posadzono 20
młodych dębów.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Szpital w Wejherowie otrzymał dofinansowanie od samorządów, a łączna kwota
przekazanych pieniędzy wynosi 340 tys.zł.
Powiat Wejherowski przekazał 50 tysięcy zł na Oddział
Urologii. Pieniądze przeznaczone zostaną na remont pracowni endoskopowej, a także sanitariatów. Zarząd Szpitali
Pomorskich podpisał również umowy z Gminą Wejherowo,
Gminą Szemud oraz Miastem Reda. Pieniądze przekazało
także miasto Wejherowo.
Dotacje zostaną przeznaczone na modernizację Oddziału
Urologii w wejherowskim Szpitalu Specjalistycznym. Andrzej Zieleniewski, wiceprezes Szpitali Pomorskich Sp.
z.o.o. stwierdził, że jest to kolejna pomoc samorządowa dla
szpitala, a dzięki przekazywanym pieniądzom udaje nam się
remontować kolejne oddziały szpitalne.
W ciągu roku na oddział urologii trafia około 2,5 tys. pacjentów. Na urologii przeprowadzane są m.in. operacje o
charakterze onkologicznym. Lekarze stosują także najnowocześniejsze operacje laparoskopowe.

Minister w Wejherowie

Nie tylko o nauce

Fot. Zygmunt Pałasz
Drzewa sadzili kapłani z ks. arcybiskupem na czele i
przedstawiciele władz miasta oraz powiatu.
Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 8 kwietnia w odbyło się spotkanie z
Piotrem Müllerem, wiceministrem nauki i szkolnictwa
wyższego. Była mowa o tzw. nowej piątce PiS, poruszono
także tematy dotyczące edukacji i samorządu terytorialnego.
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POŻEGNANIE
Budowniczy kościoła i proboszcz parafii NMP Królowej Polski

Odszedł ks. Zygmunt Maliński

15 kwietnia o 2.53 zmarł ks. prałat Zygmunt Maliński, długoletni były proboszcz parafii Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Wejherowie. Proboszcz senior odszedł w Domu Hospicyjnym św. Józefa w
Sopocie po chorobie nowotworowej, w 82. roku życia i 60. roku kapłaństwa. Wczoraj, najpierw w kościele
przy ul. Rybackiej, a potem na cmentarzu w Wejherowie Śmiechowie odbyły się uroczystości pogrzebowe.
Śp. Ksiądz Prałat Zygmunt Maliński urodził się
dnia 2 maja 1937 roku w
Tucholi. Święcenia kapłańskie przyjął 31 stycznia
1960 roku w Pelplinie z rąk
Biskupa Kazimierza Józefa
Kowalskiego, biskupa chełmińskiego. Pracował w parafii pw. Św. Antoniego w
Gdyni, a następnie w parafii pw. Wniebowzięcia NMP
w Koronowie (1960-1982) i
w Parafii pw. Świętej Trójcy
w Wejherowie (1982-1983),
z zadaniem organizowania
nowego ośrodka duszpasterskiego na Osiedlu Kaszubskim.
16 sierpnia 1983 roku ks.
Zygmunt Maliński został
powołany na urząd proboszcza nowo erygowanej parafii pw. Najświętszej Maryi
Panny Królowej Polski w
Wejherowie. Po 24 latach

pełnienia urzędu proboszcza, z dniem 2 maja 2012
roku przeszedł na emeryturę, podczas której w miarę
możliwości wspomagał pracujących tu kapłanów w posłudze duszpasterskiej.
W trakcie pracy kapłańskiej Śp. Ksiądz Zygmunt
Maliński pełnił różne funkcje i urzędy na płaszczyźnie
dekanalnej i diecezjalnej.
Był m.in. diecezjalnym
duszpasterzem ludzi pracy. W historii Diecezji Chełmińskiej i Archidiecezji
Gdańskiej zapisał się jednak przede wszystkim jako
budowniczy kościoła oraz
wzorcowy organizator życia
duszpasterskiego
parafii.
Gorliwa praca i zaangażowanie pasterskie śp. ks.
Malińskiego zostały docenione. W 2007 roku Ksiądz
otrzymał tytuł prałata i zo-

stał włączony do grona Kapelanów Honorowych Jego
Świątobliwości Ojca Świętego Benedykta XVI.
W pamięci wiernych pozostaje gorliwym kapłanem i
zatroskanym o dobro parafii
duszpasterzem. Z ogromną
wdzięcznością wspominają
go również współbracia kapłani, którzy w parafii pw.
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski pełnili
funkcję wikariuszy.
Uroczystości pogrzebowe
pod przewodnictwem księdza arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja
Leszka Głódzia odbyły się
17 kwietnia br.
Tekst (nieco skrócony) i
zdjęcie pochodzą ze strony interenetowej Parafii
NMP Królowej Polski w
Wejherowie

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Księdza Prałata
Zygmunta Malińskiego
Proboszcza Seniora
Parafii pw. Najświętszej Marii Panny Królowej Polski
w Wejherowie
Kapłana, który większość swojego duszpasterskiego życia poświęcił
miastu angażując się w rozwój duchowy i integrację społeczności
północno-wschodniej części Wejherowa, budowniczego świątyni
pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Królowej Polski w Wejherowie,
skupiającej wiele pięknych i wymownych symboli wiary.
Żegnamy Księdza, który z olbrzymim sercem pełnił posługę kapłańską
oraz z oddaniem zawsze służył Bogu, Kościołowi i Wiernym.

KONDOLENCJE

„Sługo dobry i wierny… wejdź do radości twego Pana”. (Mt 25,21)
Z głębokim smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ks. prał. Zygmunta Malińskiego
organizatora wspólnoty parafialnej i budowniczego kościoła
pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie
oraz pierwszego proboszcza tej parafii w latach 1982-2012.
Odszedł od nas kapłan o wielkim sercu, duchowy nauczyciel,
skromny i życzliwy człowiek.

Wdzięczni za dar kapłańskiej posługi i wszelkie dobro ofiarowane
społeczności lokalnej Powiatu Wejherowskiego,
łączymy się w bólu i modlitwie.
Za wszystko serdeczne Bóg zapłać.
Odpoczywaj w pokoju.

Przewodniczący
Rady Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
wraz z Radnymi
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Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie,
Kapłanom oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają

Jacek Gafka
Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
wraz z radnymi

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab. inż. Jacka Namieśnika,
prof. zw. PG, Rektora Politechniki Gdańskiej
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie
oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

XIII Pomorski Festiwal Pieśni Wielkopostnej

Śpiewali w Kielnie

18 kwietnia 2019

VII Dni Piaśnickie

Piętnaście chórów z całej Polski i blisko
czterystu wykonawców wzięło udział w XIII
edycji Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej, który odbył się 6 kwietnia w kościele pw. św. Wojciecha w Kielnie.
Grand Prix Festiwalu wyśpiewał Sołacki Chór Kameralny z Poznania pod dyrekcją
Marianny Majchrzak. Nagrodę Specjalną abpa Sławoja Leszka Głódzia za
najlepsze wykonanie hymnu
„Adoro te devote” otrzymał
Sopocki Chór Kameralny
„Continuo” pod dyrekcją Arkadiusza Wanata.
Nagroda finansowa Starosty Wejherowskiego Gabrieli Lisius, za zajęcie I
miejsca w kat. chórów przy
instytucjach kultury, trafiła do Żnińskiego Chóru
Kameralnego pod dyrekcją
Krzysztofa Fryski.
Podczas wydarzenia wręczono także nagrody laureatom VI Ogólnopolskiego
Konkursu Kompozytorskiego na chóralny utwór pasyjny do tekstu w języku
kaszubskim, którego organizatorem było Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Zgodnie z werdyktem komisji w składzie: prof. Marek Rocławski, dr hab.

Witosława Frankowska
oraz dr Tadeusz Formela, nagrodzeni zostali: Mariusz Kozieł (I miejsce),
Marcin Molski (II miejsce), Jakub Kaczmarek
(III miejsce) oraz Szczepan Magier (wyróżnienie).
Konkurs
sfinansowano
ze środków Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Powiatu
Wejherowskiego.

W ramach czterodniowych obchodów VII Dni Piaśnickich przy Pomniku Piaśnickim odbyły się uroczystości patriotyczne. Oddając hołd pomordowanym w
latach 1939-1940 mieszkańcom Wejherowa i Pomorza, wiązankę kwiatów złożyli pod pomnikiem starosta wejherowski
Gabriela Lisius oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wejherowskiego Bogdan Tokłowicz.
Dni Piaśnickie zorganizowane przez Gminę Wejherowo to
również wydarzenia sportowe, konkursy wiedzy dla uczniów
oraz imprezy sportowe.

Konkurs plastyczny

Turniej
wiedzy

pożarniczej
Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i
ponadgimnazjalnych wzięli udział w Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy
Pożarniczej. Rywalizacja
odbyła się w Starostwie w
Wejherowie.
Z każdej grupy wyłoniono po jednej osobie, która
będzie reprezentować nasz
powiat w zmaganiach na
szczeblu wojewódzkim.

Rozstrzygnięto konkurs plastyczno-literacki
„Powiat Wejherowski okiem plastyka i fotografa”.
Podczas spotkania, które odbyło się w Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych (orgnizator
konkursu) wręczono kilkadziesiąt nagród w kilku kategoriach wiekowych.
Nagrodę Grand Prix w kat. klasy VII-VIII - Gimnazjum
zdobyła Zofia Plichta, która namalowała siedzibę Starostwa Powiatowego w Wejherowie.
Nagrody wręczał wicestarosta wejherowski Jacek Thiel
(na zdjęciu z laureatką nagrody Grand Prix).

www.facebook.com/powiatwejherowski
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WYDARZENIA
Marsz, kiermasz, koncerty

Razem dla autyzmu
Niebieski pochód przeszedł 12 kwietnia ulicami Wejherowa. W
marszu „Razem dla autyzmu” wzięło udział wielu mieszkańców
miasta i powiatu, a także przedstawiciele władz samorządowych.
Obchody Światowego Dnia Autyzmu w Wejherowie zorganizowało Wejherowskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Autyzmem we współpracy z Powiatowym Zespołem Kształcenia
Specjalnego i Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.
Na placu J.Wejhera rozstrzygnięty został konkurs plastyczny, a na scenie wystapili
uczniowie z Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz młodzi artyści wejherowscy. Zaprezentowały się kluby sportowe: Gryf Wejherowo, Tytani, Klub Karate
Wejherowo, Klub Kickboxingu oraz Klub Apollo. Ciekawe stoisko z atrakcjami dla dzieci.
przygotowało Nadleśnictwo Wejherowo. Odbył się pokaz wozów wojskowych, Straży Pożarnej, a także pokaz umundurowania Policji.

ŻYCZENIA

- Obchody Światowych Dni Wiedzy o Autyzmie mają
na celu poszerzanie wiedzy na temat autyzmu, pomoc
w zrozumieniu tego zaburzenia jak i uwrażliwienie na
problemy osób dotkniętych spektrum autyzmu, które
nierzadko są źle odbierane przez społeczeństwo - mówi
Arkadiusz Raguza, prezes Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem.
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. 2204 ze zm.)
Starosta Wejherowski
informuje,
że w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wejherowie,
ul. 3 Maja 4 oraz na stronach internetowych:
www.bip.powiatwejherowski.pl, w
ww.powiatwejherowski.pl,
www.uwgdansk.ssdip.bip.gov.pl
zamieszczono przez okres 21 dni, wykaz nr VII/2019
nieruchomości, stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w gminie Wejherowo, przeznaczonych
do zbycia.
Wykaz wywieszono w dniu 18 kwietnia 2019 r.
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WYDARZENIA

Stowarzyszenie Gospodyń i Gospodarzy i Sympatyków wsi Robakowo.

Biesiada kulinarna w Luzinie

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Kębłowie.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Wielkanoc na Kaszubach
Tradycyjna biesiada kulinarna, połączona z kiermaszem i występami na scenie odbyła
się w Luzinie. Wydarzenie pn. „Wielkanoc na Kaszubach” przyciąga co roku do hali widowiskowo-sportowej im. M. Płażyńskiego tłumy uczestników.
W przeglądzie wielkanocnym wzięły udział koła
gospodyń wiejskich z: Bolszewa, Będargowa („Trzy
Korony”), Choczewa, Luzina, Kębłowa („Pod Podkową”), Kochanowa („Sami
swoi”), Perlina, Strzepcza,
Stowarzyszenie Gospodyń i
Gospodarzy i Sympatyków
wsi Robakowo, a także Gospodarstwo Agroturystyczne
„Gościniec u Gieni” Genowefa i Marian Kramek z Sasina.
Początek imprezy uświetnił
koncert Gminnej Orkiestry
Dętej z Luzina pod batutą
Wojciecha Brzozowskiego.
Impreza została zorganizowana przez Gminny
Ośrodek Kultury w Luzinie
i Powiatowy Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Wejherowie we współpracy z

Wyniki konkursów
Tradycyjnie podczas wydarzenia „Wielkanoc na Kaszubach” reprezentacje wsi rywalizowały w kilku konkursach.
Oto wyniki:
Na najpiękniejszą palmę wielkanocną
I miejsce - Stowarzyszenie Gospodyń, Gospodarzy i Sympatyków wsi Robakowo, II miejsce - KGW Będargowo „Trzy
Korony”, III miejsce - KGW Perlino.
Na najpiękniejszą pisankę wielkanocną
I miejsce - KGW w Kębłowie „Pod Podkową”, II miejsce –
Gospodarstwo Agroturystyczne „Gościniec u Gieni” Genowefa i Marian Kramek, III miejsce - KGW Perlino.
Na koszyk ze święconką
I miejsce - KGW w Kębłowie „Pod Podkową”, II miejsce KGW Strzepcz, III miejsce - KGW Luzino.
Na najpiękniejszy stół wielkanocny:
I miejsce – KGW Strzepcz, II miejsce - KGW Luzino, III miejsce - Stowarzyszenie KGW Kochanowo „Sami Swoi”.

Panie z KGW w Strzepczu.

Gminnym Ośrodkiem Sportu, Rekreacji i Turystyki w
Luzinie oraz KGW z terenu
powiatu wejherowskiego.

W Wejherowie przed ratuszem

Kaszubska pisanka i zajączek
Wielka pisanka ozdobiona kaszubskimi
wzorami, jak co roku przed Wielkanocą zagościła na wejherowskim rynku. W tym roku
można ją podziwiać przed ratuszem, w dodatku w towarzystwie równie kolorowego zająca.

Uczennice i nauczycielki Szkoły Podstawowej w
Barłominie oferowały na kiermaszu piękne ozdoby
wielkanocne, a dochód ze sprzedaży szkoła przeznaczyła na pomoc pogorzelcom.

Dwumetrowa pisanka na placu Jakuba Wejhera od lat
stanowi atrakcję i nadaje miastu odświętny charakter.
Wykonane z zaprawy cementowej oraz styropianu jajo waży160 kg! Zostało wykonane w 2007 r. na zlecenie Urzędu
Miejskiego przez firmę Górażdże Cement S.A.
Kaszubskie wzory na pisance wymalowały artystki ludowe ze Śląska, członkinie zespołu pieśni ludowej „Szwarne Dziołchy”. Do jej malowania użyto specjalnych farb do
betonu. Wzór kaszubski dostarczyły hafciarki z wejherowskiego Oddziału ZKP.
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UROCZYSTOŚĆ

Niedziela Palmowa na Śmiechowie
Fot. Leszek Spigarski

Misterium Wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy w Wejherowie odbyło się w tym roku w dzielnicy Śmiechowo Północ. Orszak przeszedł od Węzła Śmiechowo-Północ do budowanego
kościoła św. Karola Boromeusza. Piękną uroczystość zorganizowała tradycyjnie grupa Misterników Kaszubskich przy współpracy z Wejherowskim Centrum Kultury pod kierunkiem
Wojciecha Rybakowskiego.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
ŻYCZENIA
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UROCZYSTOŚĆ

Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii

Fot. Anna Kuczmarska
Tłumy mieszkańców Wejherowa, powiatu wejherowskiego oraz gości, m.in. z Wielkopolski, uczestniczyło w niedzielę w Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii Wejherowskiej. Wspaniałą inscenizację przygotowali Misternicy Kaszubscy i Wejherowskie Centrum Kultury. Do wspólnej modlitwy zaprosili wiernych Ojcowie Franciszkanie, a nabożeństwo Drogi Krzyżowej prowadził o. Daniel Szustak, kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie.
Dzisiaj, w Wielki Czwartek i jutro, w Wielki Piątek zaplanowano kolejne, podobne wydarzenia. Szczegóły na str. 1
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
ŻYCZENIA
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KULTURA, EDUKACJA
Zabawa, edukacja i integracja

Powitanie wiosny na Kaszubach
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej po raz ósmy odbyło się spotkanie integracyjne dla ośrodków skupiających
osoby niepełnosprawne. Wydarzenie pod nazwą „Powitanie wiosny na Kaszubach” zorganizowała Fundacja zdrowia ESCO.
Celem spotkania była
zabawa i integracja środowiska, a także promocja
regionalnej kultury. Rozstrzygnięto konkursy: „Wzór
kaszubski w nowoczesności”, „Wiersz lub piosenka
Kaszubska” oraz „Potrawa Kaszubska”. Uczestnicy obejrzeli prezentacje
artystyczne m.in. w języku
kaszubskim, a komisja oceniała zarówno występy, jak

i konkursowe prace.
W festynie wziął udział
m.in. Arkadiusz Kraszkiewicz, zastępca prezydenta
Wejherowa, Jacek Thiel,
wicestarosta wejherowski
oraz Iwona Romanowska,
dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.
W festynie uczestniczyło
11 ośrodków, skupiających
osoby niepełnosprawne z
powiatu wejherowskiego.

Warsztaty Terapii Zajęciowej w Wejherowie prowadzone
są od 2002 roku. Obecnie prowadzi je Fundacja Zdrowia ESCO,
której prezesem jest Artur Ostrowski, który działa na rzecz
osób niepełnosprawnych z różnymi schorzeniami, prowadząc
rehabilitację zdrowotną i społeczną od 2009 roku.
W ramach warsztatów, kierownych przez Izabelę Mazurkiewicz, działają cztery pracownie: komputerowo-poligraficzna, plastyczna, witrażowo-przyrodnicza i gospodarstwa
domowego. Odbywa się również rehabilitacja oraz zajęcia z
psychologiem. Fundacja prowadzi też Klub Integracyjny TAO.
Fot. Starostwo w Wejherowie

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego

Wiosenne Spotkania z Teatrem

Wiosna z Teatrem czy Teatr z Wiosną w tle? To nieistotne. Ważne, że kolejny raz odbyły się Wiosenne Spotkania z Teatrem organizowane przez liceum „Sobieskiego” wraz z Wejherowskim Centrum Kultury.
Bodźcem do ich powstania były wyjazdy Teatru
„Prawie Lucki” na Poznańską Wiosnę Młodych, kiedy
to dzięki zaproszeniu Henryka Dąbrowskiego (aktora i reżysera) prezentowali
swe spektakle wraz z zespołami z Poznania.
- Możliwość oglądania
amatorskich zespołów teatralnych zachęciła nas do
zorganizowania
podobnej
imprezy w Wejherowie i do
uczczenia Międzynarodowego Dnia Teatru. Spotkania
są okazją do rozmowy na temat istoty dramatu, gry aktorskiej, teatru z aktorami
zawodowymi i amatorami,
teatrologami, nauczycielami akademickimi - dodaje
pomysłodawczyni spotkań
Edyta Łyskowska-Sobi-
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czewska. - To także możliwość obejrzenia spektakli
zaprezentowanych w czasie
OPMFT Luterek.
W tym roku jednak pojawiła się inna koncepcja
obchodów święta teatru:
prezentacja jednego, ponadgodzinnego spektaklu w
wykonaniu nowo powstałego zespołu „In Vino Varietas”. Autorami scenariusza
„Piosenki o artyście” opartymi przede wszystkim na
tekstach własnych są uzdolnieni uczniowie liceum:
Agnieszka
Dzięcielska,
Julia Potrykus i Maciej
Bartecki. Nad jego realizacją pracowali wiele miesięcy
i osiągnęli sukces. Spektakl
spotkał się bardzo dobrym
odbiorem i wysoką oceną zarówno widzów, jak i Grze-

gorza Szlangi - aktora i
reżysera Chojnickiego Studio Rapsodycznego., który
przeprowadził interesujące
warsztaty teatralne. Kolejną atrakcją było spotkanie
z dr Joanną Lisiewicz
(UG) - realizatorką projektów teatralnych, autorką publikacji na temat twórczości
T.Różewicza, recenzentką
sztuk teatralnych.
Niedawno
obchodzony
Dzień Poezji uczciła tegoroczna maturzystka Aneta
Neumuller własnymi, w
aranżacji Marcina Kusia.
Uroczystego
otwarcia
spotkań w imieniu własnym, jak i dyrektor WCK
Jolanty Rożyńskiej dokonała dyrekto I Liceum Ogólnokształcącego Katarzyna
Bojke.
EŁS.

Spektakl „Piosenka o artyście” zaprezentował na scenie zespół „In Vino Varietas”, złożony z wejherowskich licealistów.
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KULTURA
Spektakl charytatywny „Mieszczanin szlachcicem”

Wsparcie dla hospicjum
Jak co roku, z okazji Międzynarodowego Dnia Chorego
Miejska Biblioteka Publiczna
w Wejherowie organizuje spektakl charytatywny z udziałem
znanych mieszkańców miasta.
- W tym roku zapraszamy na inscenizację
komedii Moliera pt. „Mieszczanin szlachcicem” - mówi Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Aleksandra Majkowskiego
w Wejherowie. - Na scenie zobaczymy osoby znane z życia publicznego Wejherowa :
radnych, dziennikarzy, sportowców, chórzystów, czy nauczycieli, a także aktorów
bibliotecznej grupy teatralnej „Errata”.
Premiera odbędzie się już wkrótce, 23
kwietnia (we wtorek). Tego dnia planowane są dwa spektakle: o godz. 17.00 i
19.30. Obydwa odbędą się w auli Szkoły
Podstawowej nr 9 w Wejherowie przy ul.
Sobieskiego 300.
Współorganizatorami wydarzenia są:
Szkoła Podstawowa nr 9 w Wejherowie,
Hospicjum Domowe p.w. św. Judy Tadeusza oraz Wejherowskie Centrum Kultury. Bilety w cenie 20 zł dostępne są w
siedzibie biblioteki w godzinach jej pracy.
Całkowity dochód ze sprzedaży biletów
przeznaczony zostanie na wejherowskie
hospicjum.

W przedstawieniu występują: Maciej Baran, Jacek Gafka, Adam Hebel, Aleksandra Janus, Bogdan
Krawczyk, Daniel Kuptz, Agnieszka Lakowska, Mateusz Odowski, Tomasz Smuga, Rafał Szlas, Bartłomiej
Szreder, Adam Szulc, Jakub Szumilas, Aleksandra
Ucińska-Makowska, Wioletta Urbańska, Mieszko Weltrowski, Karolina Wojda, Wojciech Wołodkiewicz.
Reżyseruje: Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, a za kostiumy i scenografię odpowiada Aleksandra Lis.
Na zdjęciu powyżej część obsady spektaklu podczas próby.

Prezentacja wierszy Alicji Orszulak

Słodki Wieczór Poezji
Słodki Wieczór Poezji w Powiatowej Bibliotece Publiczne w Wejherowie
oczarował publiczność pięknem poezji Alicji Orszulak.
Pełne ciepła, przesiąknięte wrażliwością i wspomnieniami wiersze opowiadające
o życiu i losach bliskich ludzi na długo pozostaną w
pamięci odbiorców.
- Bardzo dziękuję pani dyrektor Powiatowej Biblioteki
Barbarze Gusman za gościnę
podczas Słodkiego Wieczoru
Poezji, Wandzie Kanteckiej
za profesjonalne prowadzenie i wspaniałe przygotowanie, a koleżankom i kolegom
za piękną recytację, dziękuje
też za dyplomy i kwiaty. Jestem bardzo wzruszona tym
spotkaniem - powiedziała
Alicja Orszulak, wolontariuszka Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu

Po raz kolejny w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbędzie się Koncert Wiedeński. Podczas gali usłyszą Państwo obdarzonych wspaniałymi głosami, fantastycznych solistów operowych.
Towarzyszyć im będą wybitni, polscy kameraliści młodego pokolenia, występujący na co dzień z najlepszymi orkiestrami i dyrygentami w Polsce i Europie.
Tej gali nie można przegapić, na scenie 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. Organizatorzy zapraszają!
Bilety 90 zł: Kasa Filharmonii Kaszubskiej (, 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, www.kupbilecik.pl, www.biletyna.pl
oraz w sieciach: Empik, Media Markt, Księgarniach PWN, BookBook

Bilety dla Czytelników na Koncert
Od lewej: Wanda Kantecka i Alicja Orszulak.
Trzeciego Wieku w Wejherowie.
Pani Alicja znana jest przede
wszystkim z działalności turystycz-

Fot. PBP

nej, prowadzenia Sekcji Turystyki
Pieszej SWUTW, ze swojej aktywności i energii, którą zaraża innych.

Dla naszych Czytelników mamy podowójne zaproszenie na to wydarzenie artystyczne. Zainteresowanych prosimy o odpowiedź na pytanie konkursowe, które brzmi: Który kompozytor nazywany jest królem walca?
Odpowiedź trzeba przesłać wraz z imieniem i nazwiskiem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl, do soboty 20 kwietnia br. do godz. 18.00.
W temacie prosimy napisać: Koncert wiedeński.
Do wylosowanej osoby odpiszemy w sobotę wieczorem.
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BEZPIECZEŃSTWO
Około stu motocyklistów na wejherowskim rynku

Krew dla ofiar wypadków
Akcja charytatywna „MotoKrew” pod honorowym patronatem prezydenta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandta odbyła się w minioną
sobotę na placu Jakuba Wejhera po raz 12. Wzięło w niej udział około 100 motocyklistów. Zebrano dla potrzebujących 13,5 litrów krwi.

W krajowym
systemie

Próbował dwa razy

Policja ostrzega

Oszukują
na BLIK-a
Przestępcy opracowali nową metodę wyłudzania pieniędzy, tym razem jest to oszustwo na
BLIK-a. Oszuści włamują się na konto ofiary na
portalu społecznościowym i z tego konta wysyłają wiadomości do znajomych tej osoby z prośbą
o pożyczenie pieniędzy i wysłanie kodu BLIK.

Wojskowa Straż Pożarna Ośrodka Szkolenia
Poligonowego Wojsk Specjalnych w Strzepczu
włączona została do Krajowego Systemy Ratowniczo-Gaśniczego.
Oznacza to, że strażacy ze Strzepcza wspierać będą jednostki Państwowej Straży Pożarnej podczas akcji m.in. na
terenie powiatu wejherowskiego.
Uroczyste włączenie jednostki odbyło się na Okręcie
Muzeum ORP Błyskawica w Gdyni. Podczas spotkania
odbyły się pozorowane akcje ratunkowe, w których udział
brało wojsko i straż.
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Jak z kabaretu

Kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności może grozić
mężczyźnie, który został zatrzymany do kontroli drogowej.
Kierowca miał orzeczony zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres jednego roku. W ramach dozoru policyjnego stawił się w jednostce, a gdy opuścił komendę,
wsiadł do samochodu i odjechał.
Fakt ten zauważył oficer dyżurny jednostki, który wiedząc,
że mężczyzna ma orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych, powiadomił patrol ruchu drogowego. Mężczyzna został szybko zatrzymany.

Co roku członkowie klubu motocyklowego „Nine SIX MC
Poland North” organizują w kwietniu akcję, której celem jest
zbiórka krwi. Ten drogocenny dar przeznaczony jest dla ofiar
wypadków drogowych.
- Bardzo dziękuję wszystkim krwiodawcom - mówi Dariusz Falkowski prezes wejherowskiego oddziału Nine Six
MC Poland.- Krwi nie da się kupić. Jest to dar, który każdy
może dać od siebie i za to jesteśmy wdzięczni.
- Gdyby w kwietniu zabrakło tej inicjatywy, byłaby wówczas ogromna pustka. Dziękuje motocyklistom za ich zaangażowanie! - dodaje prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt.
Wydarzeniu towarzyszą liczne pokazy m.in ratownictwa drogowego, PCK, Młodzieżowej Drużyny Ratowniczej.
W tym roku obecni byli także członkowie stowarzyszenia
Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego. Na scenie wystąpili podopieczni Wejherowskiego Centrum Kultury, Męski Chór „Harmonia” oraz lokalne zespoły muzyczne.
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych. Głodnych i zmarzniętych rozgrzała i nasyciła wojskowa grochówka.

Strażacy ze Strzepcza

Z POLICJI

Ofiara oszustów jest przekonana, że pożyczyła pieniądze znajomemu, który skontaktował się z nią poprzez komunikator.
Ofiarą tego oszustwa można paść m.in. podczas zakupów
na aukcjach internetowych. Oszuści wystawiając rzekome
produkty w swoich ogłoszeniach, nie podają nr konta, tylko
proszą o kod BLIK, dzięki któremu niezwłocznie wypłacą
pieniądze, obiecując przy tym natychmiastową wysyłkę zakupionego towaru. Kupujący myśli, że po dokonaniu w ten
sposób płatności, towar zostanie do niego szybciej wysłany.
Pamiętajmy, że osoba, która otrzyma ten kod jest całkowicie anonimowa. Pod żadnym pozorem nie należy wysyłać kodu BLIK. Należy poprosić o nr konta, dane do
przelewu lub wysyłkę za pobraniem i w obecności kuriera
sprawdzić paczkę.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Około godz. 2 nocy policjanci ruchu drogowego z Wejherowa zatrzymali kierowcę mitsubishi. Okazało się, że miał
on ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie. Mundurowi
zatrzymali mu prawo jazdy oraz zabezpieczyli samochód,
uniemożliwiając kontynuowanie jazdy.
Trzy i pół godziny później ten sam mężczyzna prowadził
samochód, tym razem innej marki. Badanie alko-testem wykazało, że miał ponad promil alkoholu w organizmie. 49-latek nie miał przy sobie prawa jazdy, bo wcześniej tej samej
nocy zostało mu ono zatrzymane przez patrol drogówki w
Redzie. Podczas zatrzymania obiecywał funkcjonariuszom
łapówkę, za odstąpienie od czynności.
Najprawdopodobniej usłyszy teraz dwa zarzuty dotyczące
kierowania w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara pozbawiania wolności do lat 2 i wysoka grzywna, zarzut dotyczący
obietnicy udzielenia korzyści majątkowej lub osobistej za naruszenie przepisów prawa, osobę pełniącą funkcję publiczną
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

Złapali złodziejkę

Wejherowscy kryminalni zatrzymali 26-letnią kobietę podejrzewaną o kradzieże sklepowe na terenie Wejherowa oraz
Rumi. Do kradzieży dochodziło w marketach spożywczych na
przełomie 2018 i 2019 roku.
Jak ustalili kryminalni kobieta kradła produkty spożywcze i
chemiczne, m.in. kawę, czekoladę i chemię gospodarstwa domowego od wartości kilkuset złotych jednorazowo do ponad
1000 zł. Kradzione produkty wynosiła w kieszeniach i rękawach oraz częściowo w torbie. Niektóre rzeczy zostawiała dla
siebie, a część sprzedawała innym osobom. Niewykluczone,
że usłyszy 5 zarzutów dotyczących kradzieży mienia, za co
grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności..

WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie - 58 677 61 02
		

lub 58 677 61 03

Komenda Policji - Dyżurny 58 672 97 22
Straż Pożarna - Dyżurny 58 677 61 00
Straż Miejska - Dyżurny 58 677 70 40

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT
Piłka ręczna. Tytani

Piłka nożna. Gryf

Piłka nożna

Wreszcie nadeszła ta wyczekiwana przez
kibiców chwila. Piłkarze Gryfa wygrali
pierwsze spotkanie w tej rundzie, i jest to
pierwsza wygrana od grudnia ubiegłego
roku. W ramach 28. kolejki, na Wzgórzu
Wolności nasza drużyna pokonała Ruch
Chorzów 3:2.

Rundę rewanżową Wikęd Luzino rozpoczął od
jednobramkowej wygranej z Gedanią Gdańsk.
Potem przegrał z Jaguarem Gdańsk i rezerwami
gdańskiej Lechii, ale za to
wygrał z GKS Kolbudy.

To zwycięstwo pozwoliło
wejherowianom wydostać
się z grupy spadkowiczów.
W pierwszej połowie to
jednak goście błyskawicznie zaatakowali i zdobyli
prowadzenie. Ruch grał w
najsilniejszym składzie, a
to przecież były wielokrotny Mistrz Polski, i teraz
też walczący o utrzymanie,
więc chorzowianie grali o
wszystko. Tuż przed gwizdkiem sędziego padło wyrównanie po strzale z rzutu
wolnego M. Koziary.
W drugiej części gryfici
postawili wszystko na jedną kartę i opłaciło się to, bo
strzelili dwa gole (Koziara
i D. Rogalski). Niestety na

Na własnym obiekcie Wikęd został „zlany” przez broniącego się przed spadkiem
Jaguara Gdańsk 1:4. Lepiej
zaczął Wikęd, ale wraz z
upływającymi minutami goście zaczęli dominować na
boisku i strzelać do „jednej
bramki”.
Okazałe zwycięstwo Wikedu z GKS Kolbudy 4:0 pokazało, że luzinianie jak chcą
to potrafią strzelać bramki.
W miniony weekend zawodnicy Wikędu zmierzyli się z rezerwami Lechii
Gdańsk, ulegając im aż 5:2.
Dwa gole P. Czoski, to za mało, aby zwyciężyć. W drugiej
połowie lechiści urządzili gościom zimny prysznic i strzelali gola za golem.

Pozostaną wiceliderami Wyczekiwane
zwycięstwo

Po porażce z liderem rozgrywek, już wiadomo, że Tytani nie
awansują do pierwszej ligi, ale zajmą drugą lokatę w drugiej lidze.
W pojedynku we własnej
hali Tytani rozgromili Borowiaka Czersk 42:18. Goście przyjechali na mecz w
osłabionym zaledwie ośmioosobowym składzie, a Tytani wystawili najmocniejszy
skład. Na parkiecie pojawił
się junior Norbert Wejher i
bardzo dobrze spisał się Sławomir Jurkiewicz. Pierwsza
część zakończyła się przewagę pięciu bramek.
W drugiej połowie Tytani narzucili swój styl gry,
i w ciągu 10 minut strzelili osiem bramek, a stracili
dwie. Skutecznie rzucał R.
Sałata i P. Warmbier. Wejherowianie z minuty na mi-

nutę powiększali przewagę.
Do końca spotkania gra nie
uległa zmianie i Tytani pokonali rywali 42:18.
Wejherowianie wystąpili
w składzie (bramki): Jurkiewicz (12), Sałata (9), Warmbier (5), Koss (3), Miszczak
(3), Grabowski (3), Wicon
(2), Wejher (2), Kudełka (1),
Przymanowski (1), Pitucha
(1), Papke, Wicki, Nowosad,
Sikora, Cholcha.
Następnie na wyjazdowe
spotkanie Tytani pojechali do Iławy, gdzie zmierzyli się z Jeziorakiem. Było
to niezwykle trudne i nerwowe spotkanie. Iławianie
nie zamierzali poddać się

Nagrody od marszałka
Mistrzyni Świata juniorek w kickboxingu Paulina Stenka z GOSRiT Luzino oraz jej trener Rafal Karcz zostali
nagrodzeni przez marszałka Województwa Pomorskiego
Mieczysława Struka. Znaleźli się w gronie 49 złotych medalistów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży oraz 27 medalistów imprez międzynarodowych.
OGŁOSZENIE
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bez walki, choć zagrali w
osłabionym składzie. Natomiast wejherowianie byli trochę pogubieni i chyba
rozprężeni wcześniejszymi
rozstrzygnięciami ligowymi.
Pierwsza połowa meczu to
minimalna przewaga wejherowian, zakończona przewagę jednej bramki.
W drugiej części gospodarze ruszyli do ataku i zgotowali Tytanom niezły horror.
Mimo dużych trudności
kadrowych Jeziorak doprowadził w końcówce drugiej części do remisu 20:20,
strzelając trzy gole, a mogli
strzelić zwycięską bramkę.
Pozostało na remisie, więc
rozegrano rzuty karne. W
tej loterii skuteczniejsi byli
Tytani i wygrali 3:4. Tytani z sześćdziesięcioma dwoma punktami zajmują drugą
pozycję w tabeli.
Przed Tytanami ostatni
mecz w tym sezonie rozgrywek. 28 kwietnia we własnej hali w Wejherowie
zagrają z AZS Bydgoszcz.

25 minut przed końcem gospodarze pozwolili strzelić
sobie drugą brankę i zaczęło się nerwowe oczekiwanie
na końcowy gwizdek arbitra.
Chorzowianie robili co
mogli, aby zdobyć chociażby wyrównanie, ale tym razem szczęście uśmiechnęło
się do naszej drużyny. Uff.
Gryf Wejherowo z trzydziestoma punktami zajmuje
czternastą lokatę w tabeli
II ligi.
Gryf Wejherowo: Leleń,
Goerke, Ewertowski, Wicki, Liberacki, Brzuzy, Kołc
(Pietroń), Koziara (Czychowski), Węsierski (Sikorski), Rogalski.

Grał
Wikęd
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Wiodący zespół kickboxingu
Redaktor naczelna:
Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502, e-mail:
redakcja@pulswejherowa.pl
Współpraca: Leszek Spigarski
Adres korespondencyjny:
84-200 Wejherowo,
ul. Polna 3/41
(w siedzibie firmy „ARTEX”)
Spotkanie z dziennikarzem
- tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy
w terenie): 606 101 502
Wydawca: INFO-PRZEKAZ
z siedzibą w Rumi

Dzięki zdobyciu w ubiegłym roku ponad 50 punktów w klasyfikacji sportu dzieci i młodzieży, sekcja kickboxingu GOSRiT Luzino została po raz kolejny „Wiodącym Ludowym
Zespołem Sportowym”. Dzięki temu otrzyma dofinansowane Ministerstwa Sportu i Turystyki. Z tego powodu należy pogratulować trenerowi Rafałowi Karczowi i jego zawodnikom.

Piłka nożna kobiet

Ostre strzelanie
Kolejny komplet punktów zanotowały podopieczne
Sylwestra Piątka, które wygrały w Chojnicach z Chojniczanką 7:2, a w kolejnym pojedynku ligowym luzinianki rozgromiły zespół Canicuły Bytów 15:0.
Najwięcej bo siedem goli strzeliła K. Drewa, a cztery O.
Falk, po jednej bramce: J. Bargańska, E. Barra, A. Miszka
i M. Lińska. Po tym meczu drużyna z Luzina umocniła się
na pozycji lidera.
OGŁOSZENIE
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w internecie:
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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: poniedziałek
07.00-08.00
16.00-17.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506
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WARTO WIEDZIEĆ
Będą zbierać odpady niebezpieczne

W kilku punktach w mieście
Mieszkańcy Wejherowa będą mogli pozbyć się odpadów niebezpiecznych. 10 maja przeprowadzona zostanie zbiórka w kilku puntach na
terenie miasta, przy szkołach. Odpady należy dostarczyć osobiście do samochodu Związku Komunalnego i przekazać kierowcy.
W tym dniu można przekazać: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (do 20
kg), baterie i akumulatory,
termometry rtęciowe, żarówki energooszczędne, środki
ochrony roślin i owadobójcze,
farby, oleje, lakiery i rozpuszczalniki (puste opakowania
nie będą przyjmowane), przeterminowane lub częściowo
wykorzystane leki bez opakowań i ulotek.
Istnieje też możliwość
oddania zużytych sprzętów
elektrycznych i elektronicznych oraz pozostałych
odpadów niebezpiecznych
w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych
(PZON) w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych Sp.
z o. o., ul. Obrońców Helu 1.

Punkt jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-20.00, w soboty
9.00-16.00.
Zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny o wadze pow.

20 kg odbierany jest z domów
i mieszkań po ich zgłoszeniu
telefonicznym - 58 624 66
11, bądź za pośrednictwem
internetu: www.kzg.pl/formularz-odbiory.

Harmonogram zbiórki 10 maja (piatek)
– postoje przy szkołach:
9.00 - Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego,
ul. Sobieskiego 279,
9.40 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Sobieskiego
344 (postój na ul. Inwalidów Wojennych)
10.20 - Szkoła Podstawowa nr 9, Os. 1000-lecia PP 15
11.00 - LO nr 1, ul. Bukowa 1
11.40 - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2, ul. Strzelecka 9
12.20 - Niepibliczna Szkoła Rzemiosła, ul. Kalwaryjska 3
13.00-13.20 - Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Śmiechowska 36
(parking z tyłu szkoły).

Sadzenie
lasu
W ramach przedsięwzięcia Lasów Państwowych pn.
„1000drzewnaminutę” oraz
obchodów 100-lecia istnienia Policji Polskiej, odbędzie
się akcja sadzenia lasu na
terenie Leśnictwa Orle. Organizatorzy zapraszają do
udziału 25 kwietnia (czwartek) od godz. 10.00.

Sprzątanie
rzeki
Kilkadziesiąt osób sprzątało w sobotę rzekę Redę (od
ul. Chopina do ul. Orzeszkowej) w Wejherowie. Czterogodzinną akcję zorganizował
Klub „Lipień” w Kole PZW
nr 80 Wejherowo, a wspierali ją m.in. Urząd Miejski,
OSP Wejherowo, Powiatowy
Zespół Szkół nr 4 oraz sklep
wędkarski RED.

„Puls” za trzy tygodnie
Ze względu na przypadającą za dwa tygodnie tzw.
majówkę, czyli długi weekend w dniach 1-5 maja,
kolejny „Puls Wejherowa” ukaże się wyjątkowo za
trzy tygodnie, 9 maja. Zapraszamy do lektury.
REAKLAMA

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz
Żukowski
Kursy kat. AM, A1, A2, A, B
oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje
wstępne dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

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

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się
23 kwietnia 2019r.

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

