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Liczy się
dobry
pomysł
Dobry pomysł, poparty przez mieszkańców Wejherowa
zostanie zrealizowany
w ramach wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.
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Ambitne plany
inwestycyjne
nabiorą kształtu

„Węzeł Działki” to jedna ze strategicznych inwestycji drogowych, która zostanie zrealizowana przez Urząd Miejski w
Wejherowie w tym oraz przyszłym roku. Inwestycja, która
Do 2 marca br. trwa obejmie wykonanie nowej ulicy, jest elementem budowy Zazgłaszanie
wniosków,
chodniego Połączenia Drogowego Wejherowa.
Str. 5
czyli inicjatyw obywatelskich, mających wpływ
na rozwój miasta. Chodzi
m.in. o remonty elementów struktury miejskiej
lub organizację wydarzeń
o charakterze społecznym,
kulturalnym lub sportowym. Każdy mieszkaniec
może zdecydować, na jaki
cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część budżetu miejskiego. Mówi o
tym prezydent Krzysztof
Hildebrandt.
Str. 3

Co się stało
z kamerami?

Od 3 miesięcy na temat
urządzeń na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 z ul. Orzeszkowej w Wejherowie jest cisza. Nic
się o tym nie pisze, nie mówi w
mediach, nie ma żadnej awantury, wrzawy, itd. Tak jakby te
kamery zostały zdemontowane. Czy ktoś je usunął?
Sprawę wyjaśnia Dr Puls
na stronie 3.

Wicemistrz Polski
Na Mistrzostwach Polski w kickboxingu wersji kick-light juniorów i seniorów w
Kartuzach zawodnik Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, Szymon Sroka
wywalczył srebrny medal.
Szymon Sroka w pięknym stylu dostał się do finału Mistrzostw Polski, ale po zaciętej walce, okupionej
poważną kontuzją, mieszkaniec Gowina wspólnie z trenerem Rafałem Karczem podjął decyzję o oddaniu finałowej walki. Gratulujemy srebrnego medalu!

9 lutego po raz dwunasty zabrzmiały w wejherowskiej Kolegiacie słowa Pisma Świętego po kaszubsku oraz po hebrajsku.
Verba Sacra - Modlitwy Katedr Polskich, czyli
Biblia czytana m.in. przez Danutę Stenkę to zarówno wydarzenie głęboko religijne oraz niezwykłe spotkanie ze sztuką. 		
Str. 8

Przemierzajmy
kalwaryjskie wzgórza
W tym tygodniu rozpoczął
się Wielki Post, czas pokuty i
nawrócenia. Ten czas między
Środą Popielcową a Wielkim
Piątkiem kojarzy się wszystkim katolikom z nabożeństwami Drogi Krzyżowej, które w
Wejherowie mają szczególny
wymiar. Oprócz nabożeństw
w kościołach, co roku ojcowie
franciszkanie zapraszają nas
w każdy piątek na Kalwarię.
Już jutro oraz w kolejne

piątki o godz. 15.00 w kościele klasztornym rozpocznie
się msza św. w intencji pielgrzymów i uczczenie Relikwii
Krzyża św., a ok. godz. 16.00
nastąpi wyjście na Kalwarię.
- Żyjemy w cieniu wejherowskiej Kalwarii, która kryje
w sobie cząstkę ziemi z Ojczyzny Zbawiciela, której odległości między poszczególnymi
stacjami są odległościami jerozolimskiej Via Dolorosa. Poza

tym Kalwaria, posiada Najcenniejszą Relikwię - Cząstkę
Drzewa Krzyża św. - mówi o.
Daniel Szustak OFM, kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie.
- Przemierzajmy kalwaryjskie
wzgórza razem z Jezusem, razem z Maryją, Weroniką , Szymonem… Niech nie zabraknie
nikogo z nas na wzgórzach kaszubskiej Jerozolimy! Czekamy na Ciebie!
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AKTUALNOŚCI

Wydział Cywilny
STRAŻ MIEJSKA
Sądu Rejonowego
W niebezpieczeństwie
w nowej siedzibie

Do dwóch poważnych zagrożeń doszło 12 lutego w godzinach wieczornych na trenach PKP w
Wejherowie. Około godziny 20.00 funkcjonariusze
Straży Miejskiej podjęli interwencję wobec bezdomnego inwalidy na wózku, a później wobec kobiety, siedzącej na torach.

Sekretariat I Wydziału Cywilnego Sadu Rejonowego został
przeniesiony z budynku sądowego przy ul. Sobieskiego 302 w
Wejherowie do budynku sądowego w przy ul. Reformatów 9 (II
piętro, pokój nr 3.08) również w Wejherowie.
W tym samym budynku będą odbywały się wszystkie rozprawy cywilne. Do tej pory przy ul. Reformatów działał Wydział
Ksiąg Wieczystych.
W Sądzie przy ul. Sobieskiego pozostaje reszta wydziałów:
karny oraz rodzinny i nieletnich.

Strzebielino

Mężczyzna
zginął od wybuchu
W Strzebielinie w gminie Łęczyce, w trakcie domowych prac
w garażu, usytuowanym pod domkiem jednorodzinnym 50-letni mężczyzna doznał śmiertelnych ran w wyniku wybuchu.
Okoliczności, w jakich doszło do tragicznego wypadku badają
specjaliści policji.
Wezwano straż pożarną oraz ratowników medycznych. Strażacy zabezpieczyli miejsce wypadku, natomiast lekarz stwierdził zgon mężczyzny.
Budynek mieszkalny nie został naruszony.
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59-letni mężczyzna w każdej chwili mógł przewrócić się
z wózkiem na tory kolejowe. Kontakt z nim był utrudniony,
bo inwalida miał w organizmie prawie trzy promile alkoholu. Wezwano karetkę pogotowia , która bezdomnego zabrała
do szpitala.
Tego wieczora, po godzinie 21.00 strażnicy miejscy wspólnie z policjantami podjęli interwencję w rejonie ulicy 12
Marca, gdzie 26-letnia mieszkanka Gdyni chciała popełnić
samobójstwo. Kobieta usiadła na torach i czekała na nadjeżdżający pociąg. Zauważyli ją przypadkowi świadkowie.
Uprzedzonemu o tym maszyniście udało się zatrzymać rozpędzony pociąg. Kobieta trafiła do szpitala.

KOMUNIKAT
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uprzejmie
informuje, że

w każdy piątek Wielkiego Postu 2015 roku

po zakończeniu uroczystości Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej, z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejherowa
podstawione zostaną autobusy wejherowskiej komunikacji
miejskiej, umożliwiające powroty do domów.
Miejsce podstawienia autobusów:
Parking przy kotłowni OPEC.
1. autobus z oznakowaniem linii nr 2 będzie jechał trasą
do „Szpitala”.
2. autobus z oznakowaniem linii nr 3 będzie jechał trasą do
pętli „Odrębna”.
Godzina podstawienia około 17:30.
Odjazd: po zajęciu miejsc przez pasażerów.
Do korzystania z tego dodatkowego przewozu zapraszamy
w szczególności uczestniczące w nabożeństwach Drogi Krzyżowej osoby starsze, niepełnosprawne i matki z małymi dziećmi.
Dodatkowe informacje o przewozie: 58 572 29 33.
Miejski Zakład Komunikacji
Wejherowo Sp. z o.o.

Z POLICJI Kontrole na drogach powiatu
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie
realizowali akcję „Pieszy i odblaski”, której celem była poprawa bezpieczeństwa wszystkich
uczestników ruchu drogowego.
Podczas akcji ukarano 63 osoby,
OGŁOSZENIE

w tym 21 pieszych, zwłaszcza za
nieużywanie obowiązkowych
elementów odblaskowych po
zmroku poza terenem zabudowanym. Dodatkowo policjanci
skontrolowali, 136 samochodów
oraz zatrzymali 7 dowodów rejestracyjnych.
Z kolei akcja „Truck i Bus”

poległa na wzmożonych kontrolach busów, autobusów i samochodów ciężarowych. Policjanci
ujawnili 100 wykroczeń i ukarali mandatami 38 kierowców samochodów ciężarowych. Aż 30
kierowcom zatrzymano dowody rejestracyjne z uwagi na zły
stan techniczny pojazdów. Do-

datkowo zatrzymano 2 kierowców nietrzeźwych i jednego pod
wpływem narkotyków.
Nietrzeźwego kierowcę oraz
innego, który był pod wpływem
narkotyków zatrzymano także
podczas akcji „Trzeźwy poranek”.
W sumie podczas tej akcji ukarano 45 osób .

redakcja@pulswejherowa.pl

Co się stało
z kamerami
na Orzeszkowej?
Takie pytanie zadaje wielu mieszkańców Wejherowa, zwłaszcza ci, którzy nie jeżdżą zbyt często drogą krajową nr 6 w kierunku Gdyni. Od 3 miesięcy na temat urządzeń do automatycznej
rejestracji wjazdu na czerwonym świetle na skrzyżowaniu DK nr
6 z ul. Orzeszkowej w Wejherowie, popularnie zwanych kamerami, jest bowiem cisza.
Nic się o tym nie pisze, nie mówi w mediach, nie ma żadnej
awantury, wrzawy, itd. Tak jakby te kamery zostały zdemontowane, nie było ich. Czy ktoś je usunął? Otóż, nie!
Kamery są nadal, tylko po pierwsze, od 3 miesięcy jest już po
wyborach samorządowych, a po drugie wyborcy usunęli Józefa Reszke z urzędu Starosty Powiatu Wejherowskiego. Kamery
działają, skrzyżowanie normalnie funkcjonuje, kierowcy jeżdżą
tam wolniej i bezpieczniej, mandatów mało, stłuczki sporadyczne - tak jak na innych skrzyżowaniach. Słowem, nic się nie dzieje.
Zwykłe życie miasta.
Tak zresztą było od wielu miesięcy, gdyż rzeczywisty problem z kamerami i zamieszanie pojawiło się tylko na początku po ich instalacji, czyli mniej więcej rok temu. Potem, już w
połowie ubiegłego roku sytuacja się znormalizowała. Były jednak wybory i kamery były potrzebne wejherowskiej Platformie
Obywatelskiej do walki politycznej z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem. Obecnie widać, że od miesięcy nie było już
żadnego rzeczywistego problemu z kamerami na Orzeszkowej.
Gdyby problem był, to przecież zapewne dalej istniałaby w mediach. Problemem okazały się za to wybory samorządowe i były
starosta Józef Reszke z PO, który wraz ze swoim przybocznym
radnym Jackiem Gafką, kandydatem na prezydenta Wejherowa
z Platformy, rozgrywał kamery politycznie i przedwyborczo przy
akompaniamencie niektórych mediów.
Cała "afera" z kamerami była sztucznie podgrzewana, utrzymywana w mediach i internecie, rozdęta po granic absurdu,
gdyż niektórym się wydawało, że dzięki temu wygrają wybory.
Dlatego próbowali ogłupiać i zwyczajnie oszukiwali mieszkańców, co do rzeczywistego problemu, straszyli i przy okazji robili
dużo wrzawy wokół siebie.
Po wyborach, kiedy okazało się to nieskuteczne, jakoś problemu z kamerami nie ma, jakoś nie zagrażają one bezpieczeństwu,
krew się nie leje z powodu kamer na skrzyżowaniu, jak jeszcze
niedawno bredzili niektórzy, itd. itp. Dziś jak na dłoni widać, jak
wielka i cyniczna była to manipulacja mieszkańcami Wejherowa.
Jednak znów się nie udało, wejherowianie wykazali się mądrością. Główny rozgrywający, były starosta Józef Reszke werdyktem
wyborców „poszedł na zieloną trawkę”, a i jego przyboczny - Jacek Gafka stracił po tym trochę tupetu i nie jest już tak nachalny.
Zresztą nie tylko on. Jak zapewne niektórzy Czytelnicy pamiętają,
w sprawę wejherowskich kamer i pomocy kolegom z miejscowej
Platformy zaangażował się wiceminister infrastruktury i rozwoju
Zbigniew Rynasiewicz. Dziś, jak donoszą media, ma on poważne
problemy z CBA, zarzuca mu się przyjmowanie łapówek. Prokurator wystąpił do Sejmu o uchylenie immunitetu Rynasiewiczowi,
aby postawić mu zarzuty. Do tego „Fakt” nazywa go „seksministrem”, gdyż cyt. „oprócz czwórki dzieci z żoną ma jeszcze trójkę z
wieloletnią kochanką”. Takiego oto kolegę od kamer mieli wejherowscy działacze PO.
Ja, podobnie jak niektórzy inny publicyści, wskazywałem na
prawdę o kamerach z ul. Orzeszkowej na długo przed wyborami.
Zawsze będę starał się obnażać manipulację, fałsz i niecne zagrywki polityków. Już wkrótce kolejne wybory...
Dr Puls
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Budżet obywatelski

AKTUALNOŚCI

Zależy mi na dialogu
z mieszkańcami
Rozmowa z Krzysztofem Hildebrandtem, prezydentem Wejherowa
- Mija półmetek składania wniosków w ramach
pierwszego
wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Czy wpływają już
projekty od mieszkańców?
- Obserwujemy spore zainteresowanie, jest dużo telefonów i pytań od wejherowian
w sprawie budżetu obywatelskiego. O ile sama idea jest
prosta, o tyle procedura jego
przeprowadzania
wymaga
spełnienia kilku podstawowych założeń. Pierwsza edycja budżetu obywatelskiego
w Wejherowie to pilotażowy projekt, który ma na celu
sprawdzenie, czy budżet obywatelski zyska zainteresowanie mieszkańców.
- O czym należy pamiętać składając projekt?
- Rozpatrywane będą te
propozycje projektów, które
zostaną dokładnie opisane w
formularzu wniosku, podana
zostanie szacunkowa wartość
i lokalizacja. Wszystko po to,
aby było wiadomo, co ma być
zrealizowane, jakie jest oczekiwane mieszkańców.
Warto podkreślić, że zgłoszony projekt wymaga poparcia potwierdzonego podpisem
przez co najmniej 50 mieszkańców mających ukończone
16 lat. Wypełnione formularze
„Propozycja projektu do Bu-

dżetu Obywatelskiego miasta
Wejherowa na rok 2015” wraz
z podpisami mieszkańców należy dostarczyć do 2 marca tego roku w oryginale do urzędu
przy ul. 12 Marca 195 lub do
ratusza przy placu Wejhera 8.
Kolejny etap to głosowanie
przez mieszkańców Wejherowa na zgłoszone projekty. Te,
które otrzymają najwięcej głosów zostaną zrealizowane.
- Czy każdy projekt może zostać zrealizowany?
- Projekty muszą należeć
do zadań własnych miasta,
a także uwzględniać zasady legalności, gospodarności
i celowości. Propozycje zadań
zostaną zweryfikowane pod
kątem
formalno-prawnym
oraz finansowym, np. czy zadanie jest zaplanowane na terenach będący w dyspozycji
gminy, czy jest zgodne z prawem, czy podobne zadanie nie
jest już realizowane itd.
Natomiast mieszkańcy i
tylko oni będą oceniali każdy
z projektów pod kątem jego zasadności i dokonywali wyboru
na etapie głosowania.
- A więc liczy się dobry
pomysł i jego poparcie bezpośrednio przez mieszkańców...
- Dokładnie tak! Zgłaszanym wnioskiem może być
każda inicjatywa obywatel-

ska mająca wpływ na rozwój
miasta i zaspokojenie potrzeb
mieszkańców, takich jak budowa lub remont elementu
infrastruktury miejskiej czy
organizacja wydarzenia o
charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym lub
sportowym. Każdy mieszkaniec miasta może zdecydować,
na jaki cel zostaną wydane
pieniądze stanowiące część
naszego wspólnego budżetu
miejskiego.
- Dlaczego zaproponował pan mieszkańcom taką formę aktywności?
- Zaproponowałem wprowadzenie w Wejherowie budżetu obywatelskiego, gdyż

Jak zapobiec powodziom
Plan Zarządzania Ryzykiem Powodziowym
był głównym tematem pierwszego w tym roku
posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego w Wejherowie.
Uczestnicy
posiedzenia obejrzeli film o powodzi
we Wrocławiu, a sekretarz
miasta Bogusław Suwara podzielił się z wnioskami, wynikającymi z powodzi
w Wejherowie w lutym 2011
roku. Wezbrane wówczas wody rzek Gościcina i Bolszew-

ka, wypełniając brzegi rzeki
Redy, rozlały się szybko na
rejony zachodniego Wejherowa. Woda w ciągu zaledwie 2
godzin wdarła się do miasta.
Przyczyną powodzi było podniesienie terenu przez dewelopera w Bolszewie, przez co
woda zamiast rozlać się na

położone niżej tereny, została
spiętrzona.
- Musi być dobra współpraca pomiędzy gminami, a także na szczeblu powiatowym i
wojewódzkim, aby minimalizować skutki powodzi. Żywioł
wodny jest poważnym zagrożeniem, dlatego został opracowany Plan Zarządzania
Ryzykiem Powodziowym. Koryta rzek są pogłębiane, planuje się też budowę zbiornika
retencyjnego na rzece Cedron

zależy mi na dialogu z mieszkańcami, na zrozumieniu potrzeb i realizacji pomysłów
wejherowian. Jestem przekonany, że mieszkańcy zaangażują się dzięki temu w rozwój
i ulepszanie naszego miasta.
W tworzonym w Wejherowie budżecie obywatelskim
liczę na aktywność społeczeństwa i na ciekawe inicjatywy.
Formularz wniosku wraz
z załącznikami jest dostępny na stronie internetowej i
w Urzędzie Miejskim, a harmonogram zamieszczamy
na str. 6

- mówił B. Suwara.
Andrzej Fedoruk, szef
Inspektoratu Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
w Wejherowie przypominał
najważniejsze akty prawne
dotyczące ochrony przeciwpowodziowe. Poinformował
także o mapach zagrożenia
powodziowego (MZP) i ryzyka powodziowego (MRP), którymi dysponuje Regionalny
Zarząd Gospodarki Wodnej w
Gdańsku.
A. Fedoruk przedstawił
również Plan Działania Miejskiego Zespołu Zarządzania
Kryzysowego na 2015 rok.

3

19 lutego 2015

www.pulswejherowa.pl

INWESTYCJE

Przebudowa ul. Bukowej i przyległych terenów

Chodniki, parkingi, kanalizacja
Ciąg pieszy, prowadzący od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej oraz
do Osiedla Harcerskiego jest obecnie przebudowywany. Modernizacja obejmuje również przyległy teren i ulicę Bukową przed
liceum oraz przychodnią zdrowia. Piesi muszą uzbroić się w cierpliwość, bo prace zaplanowano do sierpnia br. Za to efekt zapewne
spodoba się mieszkańcom miasta.
Inwestycja jest kontynuacją Programu Rewitalizacji Śródmieścia. Z przejścia
i ulicy korzystają codziennie
setki wejherowian, a jest już
ono bardzo zniszczone. Całkowita powierzchnia inwestycji
to 4300 m2.
Wykonawca,
Firma
SKANSKA SA. zajmie się

m.in.: budową ciągu pieszego
z zagospodarowaniem przyległego terenu, budową nowego odcinka ulicy Bukowej
oraz pętli do zawracania, a
przy niej dodatkowej zatoki
postojowej dla samochodów,
służącej rodzicom odwożącym
dzieci do pobliskiej szkoły. Od
strony budynku NZOZ zosta-

ną wykonane miejsca postojowe.
Zaplanowano też budowę
chodnika wzdłuż ogrodzenia szkoły od ul. Bukowej do
Osiedla Harcerskiego, budowę kanalizacji deszczowej,
przebudowę kolidującej infrastruktury podziemnej, budowę oświetlenia ulicznego,

wykonanie elementów małej
architektury, ławek, fontanny, itd. oraz nasadzenia zieleni.
- Jest to atrakcyjny teren
w centrum miasta, który ma
być kolejną wizytówką Wejherowa. - mówi prezydentKrzysztof
Hildebrandt.
- Chcę kontynuować, już rozpoczęte i przygotowane inwestycje, ale również - tak jak
zapowiadałem - w tej kadencji chcę bardziej skupić się na
zadaniach w innych dzielnicach, m.in. na Śmiechowie,
Osiedlu Sucharskiego oraz w
Dzielnicy Przemysłowej.

Prace drogowe w tym rejonie będą trwać do sierpnia.

OGŁOSZENIE

ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 30 LAT
W CENTRUM WEJHEROWA!

Prezydent Miasta Wejherowa
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert
na wydzierżawienie na okres 30 lat, nieruchomości o pow.
3913 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa,
znajdującej przy ul. Kościuszki 24 w Wejherowie
zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 400,67 m2.
Nieruchomość przeznaczona jest wyłącznie do
prowadzenia
działalności
gastronomicznej
lub
hotelarsko-gastronomicznej.
Nieruchomość:
– znajduje się w ścisłym centrum miasta Wejherowa,
w niewielkiej odległości od rynku i głównych budynków
użyteczności publicznej,
– zabudowana
jest
historycznym
budynkiem
o architekturze w stylu dworkowym, stanowiącym
samodzielny obiekt budowlany w otoczeniu zieleni,
– umożliwia swobodę w projektowaniu zaplecza budynku
tj. miejsc postojowych, terenów zielonych, sezonowego
ogródka gastronomicznego, placu zabaw, itp.
Szczegółowe warunki przetargu można odbierać
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 p. 203,
tel. 677-71-53; 677-71-43
lub na stronie internetowej www.bip.wejherowo.pl oraz www.nieruchomosci.wejherowo.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 13 marca 2015 o godzinie 8:30
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Strategiczne inwestycje drogowe w Wejherowie

INWESTYCJE

Ambitne plany nabierają kształtu
„Węzeł Działki” to jedna ze strategicznych inwestycji drogowych, która zostanie zrealizowana przez Urząd Miejski w Wejherowie w tym i przyszłym roku. Inwestycja ta obejmie budowę nowej ulicy na odcinku od ul. Sucharskiego do istniejącego skrzyżowania na drodze krajowej nr 6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy. Przetarg na wykonawstwo został już ogłoszony. „Węzeł
Działki” to element budowy Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa.

Wybiegamy w przyszłość
w rozwoju Wejherowa
Prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt:
- Zaplanowane na ten rok
„Węzeł Działki” i połączenie Lelewela-Nadrzeczna
są elementami budowy Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa, który
będzie stanowił ważny ciąg
komunikacyjny. To bardzo
przyszłościowa i strategiczna inwestycja. Celem
Zachodniego
Połączenia
Drogowego
Wejherowa
jest istotne usprawnienie
ruchu w całej zachodniej
części miasta. Dzięki ominięciu centrum Wejherowa
i rozbudowie systemu dróg
ruch samochodów będzie
dużo płynniejszy i mniej
uciążliwy.

Powstanie całego połączenia jest zaplanowane
na kilka lat i będzie realizowane przez miasto
etapami, gdyż to ogromne i ambitne zadanie. Zaczynamy już w tym roku i
wybiegamy w przyszłość w
rozwoju Wejherowa.

Zachodnie Połączenie Drogowe
Wejherowa (patrz mapka)

Strategiczny ciąg komunikacyjny - od ul. Strzeleckiej
przez las do skrzyżowania z ul. Sucharskiego-Sobieskiego,
dalej przez Węzeł Działki do skrzyżowania na drodze krajowej nr 6, następnie przez nową ul. Karnowskiego do ul.
Przemysłowej i dalej do ul. Ofiar Piaśnicy, a potem przez
ul. Lelewela i Nadrzeczną do ul. Chopina.
W tym roku planowana jest budowa „Węzła Działki” i
połączenia ul. Lelewela z ul. Nadrzeczną. Już te dwie inwestycje same w sobie rozwiążą szereg problemów komunikacyjnych w Wejherowie.
W ramach przygotowań do budowy Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa tym roku planowane są
prace projektowe nowego odcinka ul. Karnowskiego - od
skrzyżowania z drogą krajową nr 6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy do ul. Przemysłowej oraz nowej drogi od ronda u zbiegu ul. Sucharskiego-Sobieskiego do ul.
Strzeleckiej.
Dla poprawy bezpieczeństwa i płynności ruchu opracowana zostanie także koncepcja wybudowania dwóch
rond w ul. Ofiar Piaśnicy na skrzyżowaniu z ul. Karnowskiego oraz ulicami Graniczna-Lelewela.

Co to jest „Węzeł Działki”?

To nazwa układu drogowego, który obejmuje nową ulicę wraz ze dwoma rondami na odcinku od ul. Sucharskiego-Sobieskiego do istniejącego skrzyżowania na drodze
krajowej nr 6 na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy. W
budżecie 2015-2016 zabezpieczono na ten cel 8 mln zł. Nowo wybudowana ulica ma przebiegać między ogródkami
działkowymi, a Osiedlem Sobieskiego (bloki Orlexu). Wybudowana zostanie jezdnia o szerokości 7 m, obustronny
chodnik, ścieżka rowerowa i rondo, które umożliwi połączenie z ul. Łęgowskiego. Partnerem w tym zadaniu jest PEWIK,
który przebuduje sieć kanalizacyjną i wodociągową. Wykonany zostanie przejazd kolejowy przez 1 tor - taki sam jak
na ul. Sucharskiego. Dzięki pełnej automatyzacji oczekiwanie na przejazd pociągu nie będzie uciążliwe dla kierowców.
W przyszłości, w kolejnym etapie inwestycji planowany
jest przejazd bezkolizyjny.

Połączenie Lelewela-Nadrzeczna

Na końcu ul. Lelewela, od ul. Okrężnej powstanie nowa
ulica do zaprojektowanego ronda u zbiegu ulic: Nadrzecznej - Derdowskiego – Krasińskiego.
Wybudowana zostanie jezdnia o szerokości 7 m, chodnik, ścieżka rowerowa. Urząd Miejski oczekuje obecnie na
pozwolenia na budowę, następnie zostanie ogłoszony
przetarg na wykonawstwo. W tegorocznym budżecie zabezpieczono na ten cel 2,5 mln zł.
Ponadto, w ramach tej budowy wykonana zostanie
ścieżka rowerowa od ul. Niskiej do ul. Okrężnej wzdłuż ul.
Lelewela.
Natomiast na ul. Nadrzecznej od nowego ronda do
skrzyżowania z ul. Chopina powstanie dodatkowy chodnik. Całość umożliwi połączenie ul. Ofiar Piaśnicy z ul. Chopina.
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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
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Czwartek 14.00-15.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 668 127 245

REKLAMY
I
OGŁOSZENIA

W PULSIE
WEJHEROWA
606 629 454
redakcja@pulswejherowa.pl

Więcej�informacji:�Strona�internetowa�Urzędu�Miejskiego�w�Wejherowie:�www.wejherowo.pl/budżetobywatelski.
-�Uchwała�w�sprawie budżetu�obywatelskiego�-�Uchwała�nr�VIIk/III/14/2014�Rady�Miasta�Wejherowa
z�dnia�22�grudnia�2014�r.�w�sprawie�budżetu�obywatelskiego�miasta�Wejherowa.
Zarządzenie�nr�14/2015�Prezydenta�Miasta�Wejherowa�z�dnia�23�stycznia�2015�r.�w�sprawie�wykonania�uchwały
Nr�VIIk/III/14/2014 Rady�Miasta�Wejherowa�z�dn.�22�grudnia�2014�r.��w�sprawie�budżetu�obywatelskiego�miasta
Wejherowa. Kontakt,�pytania:�Budżet�Obywatelski�Wejherowo�2015,�tel.�58�677�70�00.
OGŁOSZENIE
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Koncert w sali Jana Pawła II Uczcili pamięć śp. Lecha Kaczyńskiego

Żołnierze Niezłomni

W sobotę 21 lutego o godz. 15.00 w sali Jana Pawła
II przy wejherowskiej Kolegiacie przy ul. Kościuszki
2, rozpocznie się fascynujący koncert pt. „Żołnierze
niezłomni, Podziemna Armia powraca”.
W koncercie wystąpią: Leszek Czajkowski i Paweł Piekarczyk. Wstęp jest bezpłatny.

Wystawa w pałacu

Malowana porcelana
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie można
oglądać ręcznie malowaną porcelanę autorstwa Stanisławy Neubauer.
Na wystawie „Zaczarowana porcelana ręcznie malowana”
można oglądać porcelanę, szkło i witraże z motywami regionalnymi Kaszub. Autorka wraz z mężem prowadzi sklep z
twórczością artystyczną i ludową, na swoim koncie ma wiele
wystaw. W zeszłym roku otrzymała Nagrodę Marszałka Województwa Pomorskiego „Osobowość roku 2014”.
Zainteresowani piękną porcelaną muszą się pospieszyć, bo
wystawę w muzeum można zwiedzać do 27 lutego br.

WYDARZENIA

Patriotyczna uroczystość

W szóstą rocznicę wizyty prezydenta Rzeczypospolitej śp. prof. Lecha Kaczyńskiego w Wejherowie mieszkańcy miasta wzięli udział w uroczystości, w której dali wyraz przywiązania
do wartości narodowych oraz chrześcijańskich. Modlitwa za Ojczyznę i składanie wiązanek
kwiatów pod pamiątkową tablicą to główne elementy uroczystości.
8 lutego w kościele Trójcy
Świętej odprawiona została
msza św. w intencji Ojczyzny
oraz wszystkich bohaterów,
zmarłych i pomordowanych
w obronie suwerenności Polski. Nie zabrakło odniesień
do trudnej i bolesnej historii naszego kraju oraz „dnia
codziennego” obywateli, wychowania patriotycznego w
rodzinie i szkole, kultywowania pamięci narodowej wśród
młodzieży oraz wychowania
młodzieży poprzez wartości
patriotyczne w nurcie chrześcijańskim.
Eucharystię koncelebrował
ks. prałat Tadeusz Reszka,
proboszcz parafii Trójcy Świętej, natomiast piękne patriotyczne kazanie wygłosił ks.
prof. Wojciech Bęben, znany antropolog i misjonarz.
Po mszy św. zgromadzeni w
procesji udali się na skwer
im. św. Jana Pawła II, gdzie
zebranych przywitał Jacek
Drewa. Przypomniał historię wizyty Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w naszym
mieście oraz okoliczności powstania pamiątkowej tablicy.
Inicjatorem jej powstania był
ówczesny radny miasta, Mieczysław Makurat.
Na uroczystość przybyli
m.in. przedstawiciele władz
powiatu wejherowskiego z wi-

Fot. Franciszek Sychowski
cestarostą Witoldem Reclafem oraz przewodniczącym
Rady Powiatu Ryszardem
Czarneckim, a także radni
powiatu wejherowskiego: Ludwik Zegzuła, Krzysztof
Bober i Jacek Thiel oraz
wiceprzewodniczący
Rady
Miasta Wejherowa, Marcin
Drewa. Uczestnicy złożyli wiązanki kwiatów pod tablicą, upamiętniająca wizytę
Prezydenta L. Kaczyńskiego
w Wejherowie. Kwiaty złożyli

też przedstawiciele wejherowskiego oddziału Klubu „Gazety
Polskiej”, Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im.

Tajnej Organizacji Wojskowej
„Gryf Pomorski” oraz NSZZ
„Solidarność” odział Wejherowo.
MD.

Prezydent RP Lech Kaczyński przybył do Wejherowa 10 lutego 2009 roku. Wizyta związana była z 89. rocznicą zaślubin Polski z
morzem i uroczystościami, odbywającymi się w Pucku.
Na wejherowskim rynku Prezydenta przywitały tłumy mieszkańców miasta. Prezydent Wejherowa.
Kadencja Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego rozpoczęła się 23
grudnia 2005 roku i zakończyła się z chwilą śmierci w katastrofie lotniczej 10 kwietnia 2010.

Konferencja w Sejmie RP

Andrzej Duda zaproszony
do Wejherowa i powiatu
Na zaproszenie wicemarszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego, 4 lutego
br. wicestarosta Witold Reclaf i etatowy członek Zarządu Powiatu Wojciech
Rybakowski uczestniczyli w konferencji, dotyczącej aktualnych problemów
samorządu powiatowego, która odbyła się w Sejmie.
Spotkanie otworzył wicemarszałek Marek Kuchciński, a konferencję prowadził
poseł Jacek Sasin. W konferencji uczestniczył kandydat
na prezydenta, europoseł An-

drzej Duda, który został zaproszony przez przedstawicieli
naszego powiatu do odwiedzenia Wejherowa. Z nieoficjalnych informacji wynika, że
Andrzej Duda - kandydat na

prezydenta RP odwiedzi powiat wejherowski w drugiej
połowie kwietnia.
Na zdj. Witold Reclaf, Jacek Sasin, Wojciech Rybakowski i Janusz Śniadek.
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KULTURA, RELIGIA I POMOC

Po raz dwunasty w Wejherowie

Święte Słowa
Podczas dwunastej edycji Verba Sacra – Modlitwy Katedr Polskich zebrana w wejherowskiej Kolegiacie publiczność wysłuchała
fragmentów pierwszej księgi Biblii, nazywanej w tradycji chrześcijańskiej Księgą Rodzaju. Dzieje synów Jakuba, a zwłaszcza historię
Józefa i jego żony Racheli zaprezentowała w języku kaszubskim znana aktorka Danuta Stenka, która co roku przyjeżdża do Wejherowa,
aby uświetnić to wyjątkowe wydarzenie kulturalne i religijne. Słowa
Pisma Świętego w języku hebrajskim czytał franciszkanin o. Jakub
Waszkowiak.
Fragmenty Księgi Rodzaju
z Biblii z języka hebrajskiego
na język kaszubski przełożył o.
prof. dr hab. Adam Ryszard
Sikora. Muzykę do spektaklu skomponował i opracował
Cezary Paciorek, który wystąpił z zespołem w składzie:
Danyah Ujazdowska, Jakub Kornacki, Larry OK
Ugwu i Krzysztof Słomkowski.
Po raz pierwszy widowisko uświetnili Misternicy

Kaszubscy pod kierunkiem
Wojciecha Robakowskiego, natomiast reżyserem
Verba Sacra był, jak co roku,
niezastąpiony Przemysław
Basiński.
Gościem tegorocznej edycji
był ks. biskup Wiesław Szlachetka, ojcowie franciszkanie z Wejherowa i Prowincji
Poznańskiej oraz prof. dr hab.
Bogdan Walczak z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w
Poznaniu.

9 lutego widzowie z Wejherowa i okolic, m.in. z Trójmiasta, wypełnili szczelnie
Kolegiatę, wsłuchując się
w słowa i muzykę. Tylko w
Wejherowie fragmenty Biblii
czytane są w języku kaszubskim, w dodatku w znakomitej interpretacji pochodzącej z
kaszubskiego Gowidlina Danuty Stenki.
- Za każdym razem odkrywam coś nowego w czytaniu
Biblii. Znam te fragmenty,

ale podczas prezentacji muszę wejść w ich sens, nasączyć
tekst „ludzkim głosem” - powiedziała aktorka.
Przypomnijmy, że organizatorami Verba Sacra w Wejherowie są:
Prezydent Miasta Wejherowa, Parafia pw. Św.
Trójcy w Wejherowie, Wejherowskie Centrum Kultury i Uniwersytet im. A.
Mickiewicza w Poznaniu.

Prezydent K. Hildebrandt dziękuje Danucie Stence.

Kolejny spektakl wejherowskiego Teatru Oko

Widzowie świetnie się bawili
Gromkie oklaski widzów, zgromadzonych w Filharmonii Kaszubskiej na dwóch kolejnych przedstawieniach świadczą o tym, że spektakl bardzo się podobał publiczności. Nic
dziwnego, skoro był ciekawy, zabawny, a dodatkowo oprawiony dużą porcją dobrej muzyki i piosenek. Brawa dla Teatru OKO, działającego w Wejherowskim Centrum Kultury!

Myśleć pozytywnie
Podczas kolejnego spotkania Grupy Wsparcia ”Żyj Godnie”,
tym razem związanego tematycznie z Dniem Chorego (11.02)
Rafał „Zavic” Zawidzki opowiadał o radzeniu sobie z chorobą. Znany wejherowskiej społeczności „onkocelebryta” od lat
walczy z nowotworem węzłów chłonnych, a podczas spotkań
mówi o koniecznej profilaktyce i działaniach zwiększających
motywację do życia, a także o sposobach unikania zagrożeń
cywilizacyjnych i metodach suplementowania pokarmu oraz
o dietach.
Pytań do prowadzącego było mnóstwo, dyskusja utrzymana w dobrym humorze bo i atmosfera ciepła i życzliwa. Można śmiało powiedzieć - rodzinna. Ponad dwugodzinny wykład
skończył się kilkoma dowcipami oraz pamiątkowym zdjęciem.
Organizatorzy i zebrani jednym głosem mówią o sukcesie akcji.
- Cieszymy, że mógł być tego dnia z nami - mówi Jacek Drewa, inicjator spotkania. - Szczerą rozmową dał nam wszystkim
dużo ciepła. Jego autentyczność buduje i skłania do refleksji.
Często nie zauważamy tego, co najważniejsze. Tego, że szczęście składa się z małych codziennych przyjemności. Z pewnością nie będzie to ostatnie nasze spotkanie.
J.
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Wejherowo w latach międzywojennych jest tłem dla
zabawnych perypetii czwórki bohaterów spektaklu
pt. „Złoto nie dziewczyna”,
przeplatanego starymi piosenkami. Czwórka aktorów:
Paulina Angel, Katarzyna Ciesiołkiewicz, Marcin
Drewa i Krzysztof Bagiński znakomicie poradziła sobie ze swoimi rolami. Każdy z
osobna to talent aktorski, a w
dodatku talent komediowy.
Pochwały i podziękowania za pełne humoru przedstawienie należą się także
reżyserowi
Wojciechowi
Rybakowskiemu oraz zespołowi wokalno-muzycznemu w składzie: Magdalena
Wicka, Jacek Szponarski,
Michał Ciesielski, Anna
Rybakowska, Michał Bąk.
Prosimy o więcej!
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Sukces licealisty z Wejherowa

Nagroda za grę
komputerową
Laureatem ogólnopolskiego konkursu na Interaktywny Produkt IT
został Piotr Walkusz, uczeń klasy II I Liceum Ogólnokształcącego im.
Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Uroczysta gala, podsumowująca rok branży informatycznej, w tym także wspomniany konkurs
dla młodzieży, odbyła się w Szczecinie.
Organizatorem konkursu,
którego pierwsza edycja odbyła
się w 2012 roku, jest Akademia
Morska w Szczecinie, a dotyczy
on innowacyjnych zastosowań
IT. Uczestnicy opracowują
projekt interaktywny strony
www, animacji lub aplikacji.
- Wyróżniono uczniów z 10
szkół z całej Polski. Jestem
bardzo zadowolony z osiągniecia mojego ucznia, który zajął
trzecie miejsce - mówi Radosław Brunke, opiekun i nauczyciel informatyki w I LO.
- Przygotowana przez niego
gra MMORPG „Black Tower”,
w której gracz wciela się w
rolę najemnika, była bardzo
złożonym projektem. Gra prezentuje nie tylko umiejętności
programistyczne, ale również
grafikę trójwymiarową.
- Gratuluję sukcesu zarówno uczniowi, jak i jego
nauczycielowi, świetnemu informatykowi
Radosławowi
Brunke, którego podopieczni co
roku zdobywają laury na konkursach powiatowych - powiedziała Bożena Conradi,
dyrektor I LO w Wejherowie.

KULTURA I EDUKACJA

Koncert w Szkole Muzycznej

Śpiewali Bożej Dziecinie
Wprawdzie okres Bożego Narodzenia mamy już za sobą, ale wracamy wspomnieniem do koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu zespołów z całego powiatu. „Śpiewajmy i grajmy Bożej Dziecinie” - pod
takim tytułem w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina
w Wejherowie odbył się przegląd chórów, zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych powiatu wejherowskiego.
Inicjatorką spotkania jest
dyrektor PSM I st. w Wejherowie Dorota Muża-Szlas.
Zamysł imprezy, która
ma być w założeniu imprezą cykliczną, oparty został
o doświadczenia nauczycieli muzyki w szkołach podstawowych i gimnazjach, a
także na dyskusji na temat
problemów i zadań, przed jakimi stoją dziś nauczyciele
muzyki, a także pedagodzy
w szkolnictwie muzycznym.
Gościem koncertu był
członek Zarządu Powiatu
Wejherowskiego, Wojciech
Rybakowski, który również podziękował wszystkim uczestnikom za udział
w tym wydarzeniu, będącym
zwieńczeniem okresu kolędowania.
Ewa Rocławska

W auli szkoły muzycznej wystąpiły: „Luzińskie Dzwoneczki” ze
SP w Luzinie, „Boże Nutki” ze SP w Rozłazinie, „Leśne Dzwonki”
ze SP w Szemudzie, zespół wokalno-instrumentalny Społecznej
Szkoły Podstawowej w Wejherowie, chór i zespół instrumentalny
„Lento” z Kostkowa, a także chór i zespół Instrumentalny SP nr 5
w Wejherowie. Zaśpiewał też i zagrał zespół wokalno-instrumentalny „From time to time” z Gimnazjum nr 2 w Rumi.

Kurs dla nauczycieli
Piotr Walkusz (po prawej) odbiera nagrodę podczas
gali w Szczecinie.

Oprócz nagrody rzeczowej
Piotr zdobył indeks na studia
informatyczne na Akademii
Morskiej w Szczecinie.

Wszystkie projekty dostępne są na stronie organizatora
konkursu: http://www.informatyka.am.szczecin.pl/ipit/

OGŁOSZENIE

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
N A S Z PA R T N E R

Mistrz gry
na akordeonie
W Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. F. Chopina
w Wejherowie gościł pedagog, akordeonista i kompozytor - Krzysztof Naklicki
ze Świnoujścia. Odbył kilka
lekcji z naszymi uczniami i
przeprowadził wielogodzinny kurs dla nauczycieli gry
na akordeonie.
W seminarium wzięło udział kilkunastu akordeonistów z różnych szkół
muzycznych I i II stopnia.
Ukoronowaniem był autorski koncert w wykonaniu

gościa. Jako support zaprezentowało się szkolne trio,
które przygotował Andrzej
Formela.

Wszystkich chętnych do podjęcia nauki w Państwowej Szkole
Muzycznej I st. im. F. Chopina dyrekcja placówki zaprasza do sekretariatu już od 1 marca do 15 maja, aby złożyć pisemne podanie.
Kwalifikacja kandydatów do szkoły odbywa się na podstawie
badania, polegającego na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i
predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

Jutro spektakl

Na rzecz
hospicjum
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, we
współpracy z Wejherowskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku i Gimnazjum nr
1, przygotowano spektakl
kabaretowy „W srebrną
nutkę zaplątani”, na podstawie utworów Tadeusza Boya-Żeleńskiego.
Dwa pokazy spektaklu (o
godz. 18.00 i 20.00) odbędą
się 20 lutego w auli Gimnazjum nr 1 w Wejherowie, a dochód ze sprzedaży
biletów oraz dodatkowych
wolnych datków wrzuconych do puszek, przekazany
zostanie na rzecz wejherowskiego Hospicjum pw. św.
Judy Tadeusza.
Bilety można kupić w
bibliotece przy ul. Kaszubskiej, o ile nie zostaną lada
moment wyprzedane.
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MIASTO I POWIAT

Zimowy wypoczynek pełen atrakcji

Zabawy i warsztaty

Powiat wspiera
organizacje pozarządowe

160 tysięcy zł
na 92 projekty

Wesoło i gwarno było w siedzibie Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie w czasie ferii. Kiedy odwiedziliśmy placówkę przy ul. 3 Maja,
gdzie realizowano projekt „Artystyczne niespodzianki”, uczestnicy warsztatów wykonywali biżuterię. W tym czasie w pracowniach Wejherowskiego Centrum Kultury powstawały inne dzieła, a w salach sportowych szkół rozgrywano emocjonujące mecze. Odbywały
Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał
się także karnawałowe bale.
dotacje dla organizacji pozarządowych na
2015 r. Tego rodzaju wsparcie otrzymało 71
Kolorowe koraliki, sznur- ci z mniej zamożnych rodzin ki, a nawet pocięte czasopisma wyjaśnia Mariola Błaszczuk
organizacji w ramach 92 projektów, na łączą
to - jak się okazuje bardzo do- (na zdjęciu po prawej u góry).
kwotę 160 tys. zł. Wszystko to w ramach dziabry materiał na ozdoby. WyWarsztatom przyglądał się
łań na rzecz mieszkańców powiatu wejherowstarczy odpowiednio połączyć i z dziećmi rozmawiał Jacek
skiego.
różne elementy, aby wykonać Thiel, członek Zarządu Pociekawe korale, naszyjniki,
bransoletki. A co najważniejsze, można pofolgować fantazji
i zrobić jedyną, niepowtarzalną biżuterię dla siebie albo dla
mamy czy babci na prezent.
Dziewczynki, które zastaliśmy
przy takiej pracy były bardzo
zadowolone z zajęć.
Podobnie jak nieco młodsze
dzieci w sąsiedniej sali. W tej
grupie było nawet kilku chłopców, dobrze radzących sobie z
wykonywaniem korali i kolczyków. A kto nie umiał czegoś nawlec czy związać, prosił
o pomoc Aleksandrę Tempską, prowadzącą zajęcia (na
zdjęciu po prawej u dołu).
Dzieci opowiadały o innych
spotkaniach, podczas których
wykonywały m.in. karnawałowe maski. Bardzo się przydały,
bo wszyscy uczestnicy warsztatów uczestniczyli w karnawałowym balu maskowym.
- Dzisiaj na zajęciach mamy
18 dzieci, które oprócz ciekawego spędzania czasu mają zapewniony poczęstunek. Zajęcia
cieszą się powodzeniem, a że
są to zajęcia bezpłatne staramy
się, aby korzystały z nich dzie-

wiatu, nie kryjąc zadowolenia z
udanych ferii w wejherowskiej
placówce PZPOW.
- Cieszę się, że dzieci mogą
spędzać czas z dala od telewizora i komputera, uczestnicząc
w tradycyjnych zabawach - powiedział Jacek Thiel. - Rozwijają przy tym zdolności
artystyczne i manualne, uczą
się nowych umiejętności. Chętnie uczestniczą w zajęciach,
zwłaszcza, że nie ma u nas zbyt
dużo śniegu, pozwalającego na
zabawy na zewnątrz.
Ciekawe zajęcia odbywały
się podczas zimowej przerwy w
nauce w wielu innych placówkach w Wejherowie, m.in. w
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
(pisaliśmy o tym w poprzednim
„Pulsie”) w Miejskiej Bibliotece
Publicznej („Z książką za pan
brat”) oraz w Wejherowskim
Centrum Kultury.
Podczas ArtFerii w WCK
królowały warsztaty plastyczne, cyrkowe, taneczne, komiksu, teatru cieni i muzyki
elektronicznej. Podczas tych
ostatnich uczniowie poznawali
program komputerowy Able-

Dotacje przyznawane są
nieprzerwanie od 2002 roku, dzięki czemu udało się
zrealizować już ponad pół
tysiąca projektów. W roku
bieżącym liczba ta wzrośnie o kolejne 92 przez co
wsparcie powiatu wejherowskiego dla organizacji
pozarządowych od początku
przyznawania dotacji przekroczy sumę miliona złotych.
Współpraca Powiatu Wejherowskiego z organizacjami
pozarządowymi jest jednym
z najistotniejszych zadań, co
dostrzegalnie wpływa na integrację i prawdziwy rozwój
mieszkańców powiatu.

Gabriela Lisius - Starosta Wejherowski:

ton Live oraz tworzyli muzykę
na komputerze.
WCK organizowało także
rozgrywki sportowe w szko-

łach, więc każdy uczeń mógł
znaleźć ciekawe zajęcia dla
siebie. Nikt w czasie ferii nie
powinien się nudzić.
AK.

W Wejherowskim Centrum Kultury dużym zainteresowaniem cieszyły się m.in. zajęcia ceramiczne pod kierunkiem: Katarzyny Śliwińskiej (zdjęcie po lewej) i warsztaty plastyczne pod kierunkiem Anety Fittkau.
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W tym roku dotacje przeznaczone są na realizację
zadań zleconych przez powiat m.in. z zakresu sportu,
ochrony zdrowia, wsparcia
osób
niepełnosprawnych,
oświaty, kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i turystyki, a także wypoczynku
dzieci i młodzieży.
Celem jest zwiększanie aktywności społecznej
mieszkańców powiatu, działania na rzecz integracji
europejskiej, przeciwdziałanie patologiom społecznym,
zaktywizowanie działalności kulturalnej oraz sportowo-rekreacyjnej.

Organizacje pozarządowe w sposób szczególny przyczyniają się do
budowy więzi ze społeczeństwem.
Tego rodzaju współpraca przyczynia się do podniesienia jakości usług
publicznych oraz integrację mieszkańców powiatu.
Organizacje stają się
nie tylko wykonawcami
zadań, lecz także ich inicjatorami i uczestnikami
projektowania regulacji
co wpływa na urzeczywistnienie się prawdziwego partnerstwa.
Współpraca powinna
być istotna w kontaktach

i pracach z organizacjami pozarządowymi, które
są bezpośrednimi przedstawicielami
naszych
mieszkańców i taką dobrą
współpracę chciałabym
realizować.

Szczegółowe informacje na str. 11
oraz na stronie internetowej powiatu:
www.powiat.wejherowo.pl

redakcja@pulswejherowa.pl
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LUDZIE I ICH PASJE

Starostwo Dobra karta nie wygra, trzeba jej pomóc
w czołówce
rankingu

Rywalizacja w skata

Utworzony
przy
Starostwie Powiatowym w Wejherowie
Lokalny Punkt Informacyjny
Funduszy
Europejskich zajął I
miejsce pod względem liczby udzielonych
konsultacji
elektronicznych oraz
wysokie III miejsce
(ustępując
jedynie
punktom gdańskim!)
pod względem wszystkich udzielonych informacji.
Głównym
zadaniem
Lokalnego
Punktu
Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie
jest udzielanie kompleksowych informacji organizacjom pozarządowym i
osobom prywatnym, na temat możliwości pozyskania
środków z Unii Europejskiej
na rozpoczęcie działalności
gospodarczej dla powiatu
puckiego, wejherowskiego
oraz kartuskiego.
W Lokalnym Punkcie
można zasięgnąć informacji m.in. na temat dotacji
na rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
Regionalny
Program Operacyjny Województwa Pomorskiego (RPO
WP) przewiduje możliwość
udzielania dotacji, podobnych do tych udzielanych w
projektach działania 6.2 w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w
kwocie ok. 40 tysięcy zł.
Więcej na ten temat napiszemy w kolejnym „Pulsie”.
Lokalny Punkt
Informacyjny Funduszy
Europejskich
w Wejherowie
Starostwo Powiatowe
w Wejherowie
ul. 3 Maja 4
tel. 58 572 94 52,
58 572 94 54
e-mail:
punktinformacyjnywejherowo@powiatwejherowski.pl
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Mimo, że grają już od kilkunastu albo kilkudziesięciu lat, skat nigdy
się im nie nudzi. Pasjonaci tej gry w karty spotykają się w piątkowe
popołudnia w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie. Jak mówią, emocje zawsze są te same, ale rozdania za każdym
razem inne. Nie ma dwóch takich samych partii skata, który zmusza
do myślenia i wciąga jak krzyżówki czy inne łamigłówki.
Trwa siedemnasta edycja
Turnieju Skata Sportowego,
odbywającego się w Wejherowie od września do kwietnia. W turnieju uczestniczą
mieszkańcy Wejherowa i powiatu wejherowskiego, Gdyni oraz Pucka i powiatu
puckiego. Wszyscy grają dobrze, więc poziom rozgrywek
jest wysoki.

Jedna kobieta

- Rywalizacja jest ostra,
emocje duże, a gra jak zwykle wciąga - mówi Jerzy
Szreder, prezes Klubu Skata Sportowego przy Oddziale
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. - Klub liczy około 20 członków, w większości
mężczyzn. Jest wśród nas
jedyna kobieta, Brygida
Skrzypczak z Wejherowa,
jedna z najlepszych graczy.

Satysfakcja
i puchary

W turnieju bierze udział
20 zawodników, niektórzy z
nich uczestniczą też w rozgrywkach Ligi Ziemi Puckiej.
Zawodnicy zbierają punkty
sportowe, zapisywane w tabelach. Zwycięzcy turnieju,
oprócz satysfakcji, otrzymują też puchary od prezydenta
Wejherowa, od wójta gminy
Wejherowo oraz od prezesa
wejherowskiego partu Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego.

Trudna gra
i wielkie emocje

- Skat jest grą trudna, wymagającą myślenia, nawet
trudniejszą od brydża, ale
bardzo emocjonująca - mówi Jerzy Szreder. - Gra jest
rozpowszechniona na Kaszubach i na Śląsku, tam, gdzie
dawniej był zabór pruski.
Kolebką skata są bowiem
Niemcy, do dzisiaj wielcy
sympatycy i najlepsi zawodnicy skata sportowego. W
naszym gronie najwięcej jest
osób starszych, ale serdecz-

nie zapraszamy zarówno
młodych sympatyków skata,
jak i osoby w dojrzałym wieku. Spotykamy się w każdy
piątek o godz.17.30 w siedzibie Zrzeszenia na pl. Jakuba
Wejhera.
Jak zapewnia pan Jerzy,
jeśli ktoś nie zna skata, może
się nauczyć tej gry.

Wspomnienia
z dzieciństwa

Jerzy Szreder zaczął grać
jako młody chłopak. Po raz
pierwszy grał u przyszłych
teściów, u których był z wizytą. Niektórzy zaczynali jeszcze wcześniej, tak jak Stefan
Szczypior z Mrzezina, członek wejherowskiego klubu,
przyjeżdżający co tydzień na
piątkowe rozgrywki.
- W skata grałem już jako dziecko, razem z moim
tatą - wspomina pan Stefan.
- Wieczorami cała rodzina i
sąsiedzi grywali w skata, bo
ta gra była bardzo popularna.
Do dzisiaj jest bardzo znana
i lubiana zwłaszcza na ziemi
puckiej, gdzie z turniejach
Ligi Ziemi Puckiej grywa ok.
40-50 osób.

przede wszystkim z Niemiec.
Wyjazd polskiej drużyny zorganizował jak zwykle Polski
Związek Skata
- Znalazłem się w naszej
drużynie narodowej jako jedyny Kaszuba, większość
zawodników była ze Śląska
- mówi S. Szczypior. - Ten
wyjazd był kosztowny, ale
dostarczył mi nie tylko emocji związanych z grą w skata.
Były też wspaniałe wrażenia
i atrakcje turystyczne. Zobaczyłem cudowne wodospady
Iguazu, nad którymi unosi
się tęcza, a wokół słychać niesamowity huk wody. Po raz
pierwszy w życiu widziałem z
bliska i na żywo kolibra! Męcząca była tylko bardzo wysoka temperatura.
Podczas
dwutygodniowych rozgrywek Polacy
zdobyli srebrny medal, a mistrzami zostali Niemcy.

Każde rozdanie
jest inne

Zdaniem Stefana Szczypiora gra w skata nigdy nie
jest nudna czy monotonna,
bo każde rozdanie jest inne,
istnieją setki możliwości ro-

Mieczysław Bryła oraz Mieczysław Balewski z Gdyni wiceprezes Klubu Skata Sportowego w Wejherowie, a
jednocześnie najstarszy zawodnik.

Jerzy Szreder - prezes Klubu Skata Sportowego przy
ZK-P w Wejherowie oraz Stefan Szczypior - drużynowy
wicemistrz świata z 2014 roku ze srebrnym medalem.

zegrania partii.
- Dobra karta jeszcze nie
wygrała, trzeba jej pomóc
- mówi z uśmiechem pan

Stefan. - Przydaje się też
szczęście. Każdy gracz raz dostaje lepsza kartę, raz gorszą.
Anna Kuczmarska

Wicemistrz świata
z Paragwaju

Stefan Szczypior jest zdobywcą wielu nagród i tytułów, m.in. w 2010 roku zdobył
Grand Prix w ogólnopolskim
turnieju.
W ubiegłym roku został
wicemistrzem świata w rozgrywkach drużynowych na
XIX Otwartych Mistrzostwach Świata w Skacie,
organizowanych przez International Skat Players Association. Mistrzostwa odbyły
się na przełomie października i listopada 2014 r. w
Asuncion, stolicy Paragwaju.
W rozgrywkach wzięli udział
zawodnicy z całego świata,
m.in. RPA, Namibii, Brazylii, Argentyny, Chile, Australii oraz Europy Zachodniej,

Przy stoliku do skata zasiedli: Brygida Skrzypczak , Stefan Szczypior i Józef Dorsz.
Wszyscy grają bardzo dobrze, więc poziom rozgrywki jest wysoki.
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ZDROWIE, URODA, ROZRYWKA

Rewolucyjne, bezinwazyjne i bezbolesne ENEMEF
metody wyszczuplania i odmładzania

YASUMI już
w Wejherowie

Zbliża się wiosna, co jest powodem do radości i …zmartwień. Martwią się zwłaszcza panie, którym jesienią i zimą przybyło nieco kilogramów oraz centymetrów. Marzy im się na wiosnę smuklejsza sylwetka,
ale jak wyszczupleć bez wysiłku fizycznego, na który nie zawsze mamy czas, siłę i ochotę? Sposób na to znajdziemy w gabinetach YASUMI SLIM w Wejherowie, gdzie można modelować figurę, zmniejszać
rozmiary i jednocześnie relaksować się. Nasze innowacyjne i bezinwazyjne metody wyszczuplania to alternatywa dla skalpela - mówią
w YASUMI SLIM.
Specjalistyczny sprzęt, w który wyposażone są gabinety YASUMI SLIM,
umożliwiają kompleksowe modelowanie
sylwetki i walkę z cellulitem, a nie tylko
w ramach pojedynczych zabiegów, dostępnych w innych salonach kosmetycznych.
Mając szeroką gamę bezinwazyjnych, a
zarazem bezpiecznych zabiegów, można
dobrać je indywidualnie do oczekiwań
klienta, wykluczając te, wobec których
istnieją przeciwwskazania medyczne lub
osobiste uprzedzenia. Wykwalifikowani
specjaliści razem z klientami najpierw
analizują indywidualne oczekiwania oraz
możliwości, a potem wybierają odpowiednie zabiegi.
- Bardzo skuteczny i popularny jest zabieg LipoThermic System na całe ciało lub
konkretną partię - mówi Beata Narloch
z YASUMI SLIM przy ul. Św. Jana
7C w Wejherowie. - To kilkuetapowy
zabieg, zawierający drenaż limfatyczny,
kawitację ultradźwiękami oraz falę radiową monopolarną. Połączenie trzech efektywnych technologii daje świetne efekty
wysmuklające, widoczne już po jednym
zabiegu. Jednak żeby skutki były widoczne i trwałe, konieczna jest seria kilku
zabiegów, na szczęście całkowicie bezbolesnych.
Takie zabiegi powodują udrażnianie i pobudzanie układu limfatycznego
oraz usunięcie toksyn, niszczą i redukują komórki tłuszczowe, likwidują cellulit,
usuwają nadmiar wody i poprawiają przemianę materii. Możliwa jest też elektrosty-

Złota maska poprawia wygląd i samopoczucie.

mulacja ciała lub masowanie ręczne, połączone z
zastosowaniem kosmetyków wspomagających.
- Aby utrzymać efekty naszych zabiegów współpracujemy z Centrum Dietetycznym Natur House
w Wejherowie, gdzie nasi klienci mogą uzyskać
wskazówki dotyczące prawidłowego żywienia - dodaje B. Narloch.
Wśród wielu zabiegów na twarz, odpowiednich
dla każdego rodzaju skóry i dla każdego wieku, wykonywanych za pomocą nowoczesnych urządzeń,
polecany jest Therma Lift. Podczas tego zabiegu
fale radiowe bipolarne pobudzają kolagen, podnoszą owal i poprawiają elastyczność skóry twarzy,
która jest wyraźnie odmłodzona.
Mezoterapia cienkoigłowa to również niechirurgiczna metoda odmładzania twarzy, likwidowania bruzd potrądzikowych, wygładzania.
- To alternatywa dla ostrzykiwania twarzy, dająca rewelacyjne efekty - mówi pani Beata, polecająca także zabiegi na okolice oczu, usuwające
cienie i poprawiające stan zwiotczałej skóry. Osobna oferta to odżywcze, nawilżające i odmładzające
maski, m.in. z płatków z 24-karatowego złota albo
z czekolady i jabłek, a także masaże ciała.
W gabinetach przy ul. Św. Jana 7C można korzystać z odchudzającej platformy wibracyjnej.
Można tam również kupić profesjonalne kosmetyki YASUMI albo bony na zabiegi, które będą świetnym prezentem dla bliskiej osoby.
- Na zabiegi zapraszamy również panów - dodaje Beata Narloch. - Zachęcamy do zapoznania się z
ofertą na stronie internetowej YASUMI SLIM albo
na facebooku.
		
AK.

Zanim
wręczą
Oskary
ENEMEF: Noc Oscarowa
to tradycyjna, coroczna okazja, aby zapoznać się z filmami, które mają największe
szanse na zdobycie statuetek.
Tym razem 20 lutego, na dwa
dni przed ceremonią rozdania Oscarów można zobaczyć
aż pięć filmów, które łącznie
otrzymały 26 nominacji!
W repertuarze maratonu filmów oscarowych znalazły się: premierowo oparty na
prawdziwej historii „Snajper”,
tragikomiczny
„Birdman”,
wciągająca „Gra tajemnic” i
dwie wybitne produkcje polskiego kina - „Ida” oraz w
ramach pokazu specjalnego
krótkometrażowa „Joanna”.
Maraton Oscarowy to nie
tylko doskonała okazja, aby
ocenić typowania Amerykańskiej Akademii Filmowej, ale
także aby obejrzeć najważniejsze filmy ostatniego roku.
Noc Oskarowa odbędzie
się we wszystkich kinach sieci
Multikino, m.in. w Rumi (Galeria Rumia, ul. Sobieskiego).
Seans rozpocznie się o godz.
22.00, a koniec nastąpi ok.
godz. 7.00 rano.

Bilety można kupić w kinie
oraz przez internet. Więcej informacji na temat przedsprze-

daży oraz rezerwacji biletów
pod adresem
www.enemef.pl

Bilety dla Czytelników
Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne podwójne zaproszenia na ENEMEF w Multikinie w Rumi. Ponieważ maraton
filmowy odbędzie się już jutro, trzeba dzisiaj 19.02.2015 r. do
godz. 20.00 przesłać swoje imię i nazwisko e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
W temacie wiadomości prosimy napisać: OSKARY
Do wylosowanych 3 osób odpiszemy.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej,
integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,
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.
Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej.
Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki
w godzinach 10.00-13.00
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl
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OGŁOSZENIA I SPORT

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam pilnie dom wolno stojący w
Wejherowie, działkę 1202 m kw., cztery garaże murowane.
Tel. 501 549 579
lub 58 672 34 13
***
Kupię działkę budowlaną w okolicach
Wejherowa, do kwoty 80 000 zł.
Tel. 506 737 911
***
Sprzedam działkę ogrodniczą w Wejherowie na os. Sucharskiego z całorocznym domkiem murowanym, z kominkiem.
Tel. 500 028 260
***
Zamienię mieszkanie własnościowe 42
m kw. na większe. Blisko szkoły, przedszkola, markety, przystanki MZK, PKS, SKM.
Tel. 510 791 851
***
Sprzedam działki budowlane o różnych
powierzchniach w Gniewinie.
Tel. 512 218 575
***
Działka z nowym domem mieszkalno-usługowym i budynkiem gospodarczym
na trasie Wejherowo – Reda, sprzedam lub
wynajmę. Tel. 512 218 575
***
Sprzedam działkę budowlaną o
pow.782 m2 na obrzeżach miasta Wejherowa w kierunku Gościcina.
Tel. 570 123 581
***
Sprzedam mieszkanie 1-pokojowe 30
m kw. słoneczne, własnościowe, 2 piętro
plus piwnica. Os. Kaszubskie. Wejherowo.
Tel. 600 168 386

Kupię działkę budowlaną w okolicach
Wejherowa do kwoty 80 000 zł.
Tel. 506 737 911
***
Sprzedam dom murowany całoroczny,
ogrzewanie kominkowe, altana, grill.
Tel. 507 505 107
***
Sprzedam działkę ogrodową 391 m kw.
ROD przy ul. Sucharskiego z domkiem murowanym całorocznym. Cena 42 tys. zł.
Tel. 698 920 085

WYNAJMĘ

Do wynajęcia mieszkanie w domku gospodarczym 47 m kw. w Bolszewie - pokój,
kuchnia, łazienka, przedpokój, weranda,
osobne wejście. Czynsz 600 zł + opłaty.
Tel. 604 591 522
***
Mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka, ogrzewanie węgiel lub drewno, 45 m
kw. w Wejherowie wynajmę. Cena 700 zł
plus media kaucja 700 zł.
Tel. 603 78 68 22
***

SPRZEDAM

Wózek 2 x 1 (spacerówka, głęboki), niebieski, zadbany, za 250 zł oraz ciuszki dla
dziecka wzrost 70-104 cm. , wyprawka dla
dziewczynki, pampersy - 125 zł.
Tel. 725 171 656
***
Sprzedam meble do pokoju dziecięcego firmy Gluck - „Oliwia ręcznie malowana”
- szafa, komoda oraz półka. Cena 500 zł - do
negocjacji. Tel. 505 173 346
***
Sprzedam piec gazowy 2-funkcyjny,

wiszący NECKAR (junkers) 8-21 KW rok
prod. 2010, nieuszkodzony, bezawaryjny,
z pełną dokumentacją, stan b. dobry. Cena
1100 zł. Tel. 501 327 082
***
Książki z lat 1945-70, płyty analogowe
tanio sprzedam. Gdynia. Tel. 586 243 566
***
Sprzedam ubranka po dziewczynce na
3-4 latka za 50 zł oraz mały telewizor Philips w dobrym stanie, także za 50 zł.
Tel. 798 020 532

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Daewoo Lanos stan idealny,
99 r., przebieg 160 tys. km, silnik 1,5, na
benzynę i gaz, drugi komplet opon zimowych z felgami. Gościcino.
Tel. 698 226 788

PRACA

Rencistka w średnim wieku zaopiekuje
się dzieckiem u siebie w domu.
Tel. 781 939 532
***
Podejmę każdą pracę fizyczną, chętnie
ciężką. Tel. 572 460 248

NAUKA

Lekcje z fizyki i chemii w tym zadania, oraz matematyka. Nauczyciel, emeryt.
Wejherowo. Tel. 58 677-01-50

MATRYMONIALNE

Kawaler przed 30-stką, bez nałogów
pozna kobietę do 37 lat w celu stałego
związku. Dziecko nie stanowi problemu.
Tel. 518 713 564

PRYWATNE
OGŁOSZENIA DROBNE
ZAMIESZCZAMY
BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać
e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na nr telefonu:
606 101 502
Można też wrzucić ogłoszenie
do skrzynki obok wejścia
do biura ARTEX
w Wejherowie,
przy ul. Polnej 3/41
NIE PRZYJMUJEMY
OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE!
Każde ogłoszenie ukaże się w
dwóch kolejnych wydaniach,
„Pulsu Wejherowa”.
Uwaga - nie zamieszczamy
ogłoszeń z prośbą o pomoc.

Piłka ręczna. Tytani

Kolejna porażka
Tytani Wejherowo - Gwardia Koszalin
23:27 (13:11)
W 18. kolejce II ligi piłki
ręcznej Tytani Wejherowo na
własnym parkiecie doznali
kolejnej porażki. Tym razem
nasi szczypiorniści ulegli trzeciej drużynie ligi Gwardii Koszalin 23:27 (13:11).
Mimo przewagi bramkowej
po pierwszej połowie, wejherowianie w drugiej części zostali
zdominowani przez przeciwników siłowo, technicznie i pod
względem skuteczności.

Tytani po kilku bardzo
szybkich i skutecznych atakach kolejny raz pogubili się
na parkiecie, a gwardziści
silniejsi fizycznie bez problemów rozbijali ataki gospodarzy. W pewnym momencie
gospodarze zupełnie nie mogli się odnaleźć. Koszalinianie
awansowali dzięki tej wygranej na 3. miejsce w tabeli, a
nasza ekipa przesunęła się w
dół tabeli na 10. pozycję.

Piłka nożna

Sparing IV ligi
W spotkaniach sparingowych zawodnicy IV-ligowego Wikęd/GOSRiT Luzino zremisowali
z liderem V ligi, Stolemem Gniewino 2:2 oraz
pokonali Ekoprod Szemud.
Bramki dla podopiecznych Wiesława Konkola zdobyli: Michał Więcek oraz Robert Żółtowski - testowany przez
Stolem były zawodnik Wikęd/GOSRiT, który strzelił bramkę samobójczą.
Zwycięstwem 6:0 zakończył mecz sparingowy Wikęd/GOSRiT Luzino z 4 drużyną Klasy A - grupa Gdańsk I, Ekoprod
Szemud. Bogatym łupem bramkowym podzielili się: Dariusz
Mienik 2, Krystian Opłatkowski, Maciej Bank, Jacek Wicon i Paweł Rutkowski. Kolejny sparing podopieczni trenera
Wiesława Konkola rozegrali wczoraj z Gryfem Wejherowo,
ale nasza gazeta była już w tym czasie w drukarni.
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Fundacja „Uśmiech Dziecka” potrzebuje wsparcia. Przekaż jej 1 procent

Budujemy Dzienne Centrum Rehabilitacji
Od 2002 roku w Wejherowie funkcjonuje Fundacja „Uśmiech Dziecka”. Od początku głównym celem organizacji była rehabilitacja dzieci
i młodzieży cierpiących z powodu różnego stopnia niepełnosprawności. Fundacja, zaczynająca od wsparcia dla 30 dzieci, dziś pomaga już
blisko 800 podopiecznym. W strukturach fundacji funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech Dziecka” oraz NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Dzieci i Młodzieży.
W programie realizowanym przez Przedszkole
Specjalne, obok pracy indywidualnej i grupowej prowadzone są również zajęcia
z hipoterapii, dogoterapii i
hydroterapii.
W tejże placówce po niespełna 2 latach funkcjonowania uruchomiono też
zajęcia stymulacji pracy
mózgu
EEGBioffeedback.
Nowością, prowadzoną od
niecałego roku, są zajęcia z
Arteterapii. Jest to jedna z
form usprawniania osób niepełnosprawnych, zakładająca terapię przez sztukę.

Dzięki wsparciu miasta
Wejherowa, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz współpracy
z PFRON, Fundacja jest samowystarczalna w zakresie
codziennego działania.
Od początku roku 2013
rozpoczęliśmy kolejny ambitny projekt - budowę
Dziennego Centrum Rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych z obszaru
powiatu wejherowskiego. Celem tego projektu
jest objęcie opieką niepełnosprawnych dzieci w wieku
szkolnym oraz wieloprofilo-

wa rehabilitacja osób (także
dorosłych) z uszkodzeniami
centralnego układu nerwowego. Potrzebny jest jednak remont pomieszczeń
do prowadzenia terapii i
rehabilitacji, co wiąże się z
koniecznością pozyskania
środków finansowych. Niepełnosprawność jest nieuleczalna, nasi podopieczni
nadal potrzebują wsparcia
po osiągnięciu wieku szkolnego, a my możemy poprawić komfort ich życia.
Dzienne Centrum Rehabilitacji powstanie w
pomieszczeniach stanowią-

cych garaże po byłym pogotowiu, przy ulicy Chopina
15 w Wejherowie. Termin
remontu i otwarcia obiektu jest jednak zależny od
wsparcia mieszkańców i lokalnego biznesu. Serdecznie

prosimy Państwa o wsparcie
naszej inicjatywy poprzez
przekazanie 1% podatku
dochodowego na rzecz niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z Wejherowa i okolic.
Przy wypełnianiu tegorocz-

nego PIT-u wpiszcie numer
KRS Fundacji „Uśmiech
Dziecka”: 0000098397.
Więcej informacji o naszej
działalności zamieszczamy
na stronie internetowej:
www.usmiechdzieckaorg.pl

UWAGA! Okazja!!!
Wspaniała lokalizacja
przy Parku Miejskim

POZOSTAŁY
DO SPRZEDANIA:
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