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Nowy układ Aula w I LO po 50 latach
drogowy
W ciągu kilku lat, kosztem kilkudziesięciu milionów złotych w Wejherowie Śmiechowie powstanie 5,8 km dróg, cztery ronda
i dwa podziemne tunele. Roboty już się zaczęły. Najważniejszym elementem układu drogowego będzie bezkolizyjny „Węzeł
Zryw”, łączący południową i północną część
miasta. 				
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Trwa głosowanie
Jeszcze przez sześć dni, do 28 kwietnia można głosować na jeden z projektów Wejherowskiego Budżetu
Obywatelskiego. Do podziału jest 800 tysięcy złotych!
W pierwszym pilotażowym Budżecie Obywatelskim głosujemy na 47 projektów. - To od mieszkańców zależy, które
projekty zostaną zrealizowane - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Dziękuję wszystkim za zaangażowanie podczas tworzenia Budżetu Obywatelskiego
i zachęcam do głosowania! 			
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REKLAMA

Prawie 50 lat temu, w listopadzie 1965 roku, wejherowskie Liceum Ogólnokształcące przeniosło się do nowego budynku przy obecnej ul. Bukowej. Tej renomowanej, najlepszej w powiecie szkole ponadgimnazjalnej
brakowało auli, w której mogłyby się odbywać uroczystości szkolne, spektakle teatralne, koncerty. Zwłaszcza,
że szkoła jest znana z wysokiego poziomu prezentacji artystycznych talentów licealistów. Teraz mają oni do
dyspozycji nowoczesną, wyposażoną w inteligentny system wizyjny i nagłośnienie, przestronną aulę. Budowa
trwała 11 miesięcy, a 13 kwietnia nastąpiło uroczyste otwarcie wspaniałej sali. 		
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Samorządy
wspierają szpital
Oddział chirurgii dziecięcej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie zostanie wyposażany w nowoczesny
sprzęt, dzięki dotacji od samorządu powiatowego i miasta Redy. Umowę o przekazaniu pieniędzy podpisali w
szpitalu: starosta Gabriela Lisius, burmistrz Redy
Krzysztof Krzemiński i dyrektor szpitala Andrzej
Zieleniewski. Samorządowcy zwiedzali wspomniany
oddział w towarzystwie ordynatora.
Dodajmy, że samorząd miasta Wejherowa przeznaczył niedawno 200 tys. dla szpitala
Str. 6

Ordynator dr Marcin Ulasiński i starosta Gabriela Lisius.
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AKTUALNOŚCI
10 maja głosujemy!

Rozbój w Redzie

Co warto wiedzieć Agresywne trio
przed wyborami
10 maja 2015 r. wybory demokratyczne wyłonią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej sprawującego urząd przez kolejnych pięć lat. 10 maja
2015 r. lokale obwodowych komisji wyborczych
otwarte będą w godzinach 7-21.

Jak informuje Bogusław Suwara, pełnomocnik prezydenta Wejherowa ds. wyborów, każdy wyborca może
głosować korespondencyjnie. Zamiar głosowania korespondencyjnego można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Wejherowie do 27 kwietnia 2015 r.
Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborca, który
najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat może udzielić
pełnomocnictwa do głosowania. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania należy zgłosić do Urzędu
Miasta do dnia 4 maja 2015 r. (poniedziałek) - termin
przedłużony.
Obwodowe komisje wyborcze, które mają siedziby w lokalach dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych Obwodowe Komisje Wyborcze nr 7, 12, 13, 15, 16, 20,
21, są komisjami właściwymi dla celów głosowania korespondencyjnego w kraju.

Pożar na ul. Sikorskiego

Spał, a obok
się paliło

W minioną sobotę 18 kwietnia w domu jednorodzinnym przy ul. Sikorskiego w Wejherowie wybuchł pożar.
Późnym wieczorem na pierwszym piętrze tego domu zauważono płomienie i gęsty dym. Na miejscu błyskawicznie
zjawiły się trzy zastępy straży pożarnej oraz pogotowie ratunkowe. W jednym z pokojów strażacy natknęli się na śpiącego mężczyznę. Domownik został ewakuowany, a ratownicy
nie stwierdzili żadnych obrażeń.
Mężczyzna został jednak zabrany przez karetkę pogotowia ratunkowego do szpitala na szczegółowe przebadanie.
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Policjanci zatrzymali sprawców rozboju,
do którego doszło w Redzie. Podejrzanymi
to mężczyźni w wieku 37 i 33 lat oraz 26-letnie kobieta.

Kobieta oraz dwaj mężczyźni weszli do jednego ze
sklepów i zażądali pieniędzy.
Pobili pracownika sklepu, a
następnie ukradli mu pieniądze z portfela oraz sprzęt
RTV. Sprawcy uciekli, a wartość strat została oszacowana
na kwotę ponad 1500 zł.
Policjanci z Redy wspólnie
z kryminalnymi z Wejherowa
oraz Rumi tego samego dnia
ustalili sprawców przestępstwa. Zatrzymano dwóch mężczyzn w wieku 33 i 37 lat oraz
26-letnią kobietę.

Podczas
przeszukania
funkcjonariusze
odnaleźli część skradzionych rzeczy.
Ponadto znaleźli tam także dwa zawiniątka z białym
proszkiem oraz 20 szt. tabletek. Substancje przekazano do
badania.
Okazało się że 26-latka była poszukiwana i najbliższe
półtora roku spędzi w areszcie lub zakładzie karnym.
Za popełnienie przestępstwa rozboju sprawcom grozi
kara pozbawienia wolności do
12 lat.

Więcej kamer na ulicach
W ramach rozwoju monitoringu miejskiego, na ulicy Sobieskiego (na wysokości Dworcowej) w Wejherowie zamontowana
zostanie jeszcze jedna kamera. W najbliższej przyszłości zamontowane będą kolejne na ulicy Bukowej i Rzeźnickiej.

STRAŻ MIEJSKA
Pijany ojciec

Całe szczęście, że przechodzień zareagował i powiadomił
strażników o tym, że na pl. Wejhera mocno podpity mężczyzna
raczy się piwem przy fontannie, a na dodatek pod jego opieką znajduje się dziewczynka. Patrol Straży Miejskiej potwierdził
tę sytuację. Okazało się, że to ojciec, który opiekował się swoim dzieckiem miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie.
Strażnicy ośmioletnią dziewczynką odebrali pijanemu ojcu i
przekazali babci.
Bezmyślny i nieodpowiedzialny ojciec zostanie teraz ukarany za spożywanie alkoholu w miejscu publicznym, a dodatkowo sprawa trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Wejherowie.

Butelką w głowę

Na rondzie przy uli. 3 Maja w Wejherowie zamontowano kamerę monitoringu, która zarejestrowała rajd pijanego kierowcy
i tych którzy nie zatrzymywali się do policyjnej kontroli. Dzięki
kamerze ujawniono wykonywanie podkopu pod kiosk, a ostatnio bójkę na środku ulicy z udziałem czterech mężczyzn.
O godz. 1.00 w nocy na środku ulicy mężczyźni najpierw bili
się, a później jeden z nich wyciągnął butelkę po alkoholu i rozbił
ją na głowie drugiego uczestnika bójki. Na widok nadjeżdżającego radiowozu dwóch napastników zbiegło, a pozostałych
dwóch zatrzymano.

Trafiła do aresztu

15 kwietnia około godziny 15.00 funkcjonariusze wejherowskiej straży miejskiej zainteresowali się pojazdem zaparkowanym na zakazie zatrzymywania się na ul. Inwalidów Wojennych
w Wejherowie. Za kierownicą opla siedziała kobieta, która nie
miała przy sobie żadnego dokumentu tożsamości oraz dokumentów związanych z prowadzeniem pojazdu. Później okazało
się, że 45-letnia mieszkanka Gdyni jest poszukiwana przez policję. Z auta trafiła więc do policyjnego aresztu.

Z POLICJI
„Zapobiegliwa” opiekunka

Policjanci z Wejherowa przedstawili trzy zarzuty kradzieży kobiecie, która pracując jako opiekunka do dziecka, okradła swojego pracodawcę. Kobieta zabrała biżuterię oraz inne
przedmioty o łącznej wartości ok. 10 tysięcy zł.
Z domu jednorodzinnego skradziono złotą i srebrną biżuterię, aparat cyfrowy, kamerę cyfrową oraz zestaw wierteł.
Policjanci ustalili, że za kradzieże odpowiada 24-latka, która
pracowała jako opiekunka do dziecka.
Kobieta została przesłuchana i usłyszała trzy zarzuty. Grozi
jej kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Kryminalni odzyskali część skradzionych przedmiotów.

Zderzenie ciężarówki
z autobusem

Na autobus PKS z Luzina w Wejherowie najechał na samochód ciężarowy. Do zderzenia doszło we wtorek o godz. 9.30.
Wyjeżdżający z ul. Nadrzecznej kierowca ciężarówki uderzył w
jadący ul. Chopina autobus.
Kierowca autobusu, którym jechało sześciu pasażerów, błyskawicznie zareagował i w odpowiednim momencie skręcił w
prawo w ul. Staromłyńską. Dzięki temu uniknął większego karambolu i strat.
Ratownicy Straży Pożarnej jako pierwsi stawili się na miejscy zdarzenia i prowadzili akcję ratownicza oraz zabezpieczali
teren wypadku. Dwie osoby zostały przewiezione do szpitala.

Sensacyjnie
trzeźwy poranek

Podczas akcji „Trzeźwy poranek” policjanci Wydziału Ruchu
Drogowego powiatowej komendy przeprowadzili ponad 750
badań trzeźwości. Wynik był sensacyjny, bo funkcjonariusze nie
ujawnili ani jednego nietrzeźwego kierowcy. Przy okazji ukarali
19 uczestników ruchu za popełnione inne wykroczenia, zatrzymali 1 prawo jazdy i 2 dowody rejestracyjne.

Nadmierna prędkość i alkohol

Policjanci z na terenie naszego powiatu przeprowadzili działania„Prędkość”. Podczas akcji funkcjonariusze wylegitymowali
ponad 200 osób. Zatrzymano dwóch nietrzeźwych kierowców.
Na terenie gminy Wejherowo 62-latek kierujący skuterem
miał prawie promil alkoholu w organizmie, a na terenie gminy
Luzino kierowca volvo miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Ponadto policjanci ukarali 102 osoby za popełnione
wykroczenia drogowe, zatrzymali 1 prawo jazdy i 4 dowody rejestracyjne oraz zatrzymali osobę poszukiwaną.

Notoryczny włamywacz

Policjanci w nocy zatrzymali 33-latka gdy włamywał się do
samochodu. Mężczyzna zamierzał ukraść radio CB. Funkcjonariusze chwilę wcześniej otrzymali zgłoszenie telefoniczne od
właściciela samochodu. Gdy mundurowi przyjechali na miejsce, okazało się, że użytkownik pojazdu ujął już włamywacza.
Zatrzymany mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie. W trakcie przesłuchania i badania sprawy okazało się, że
33-latek włamywał się 9 razy do samochodów w Rumi i 1 raz
w Redzie, skąd również kradł radia CB lub radioodtwarzacze
samochodowe. Za kradzież z włamaniem grozi mu do 10 lat
pozbawienia wolności.

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane w „Pulsie Wejherowa” znajdziesz
na stronie: www.pulswejherowa.pl

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTYWNI MIESZKAŃCY
Do 28 kwietnia głosujemy na Wejherowski Budżet Obywatelski

Wybierz jeden projekt

Tylko sześć dni zostało na głosowanie! Do 28 kwietnia można oddać swój głos na wybrany
projekt (tylko jeden!) w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Można wybierać
spośród 47 ciekawych projektów, złożonych przez samych mieszkańców miasta. Który pomysł
zostanie zrealizowany? O tym zdecydują wejherowianie, a wyniki zostaną ogłoszone 7 maja!
Przypomnijmy, że prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt zdecydował
o podwojeniu kwoty przeznaczonej
na
realizację
projektów w Budżecie Obywatelskim. Do podziału jest
800 tysięcy złotych!
W pierwszym pilotażowym Budżecie Obywatelskim głosujemy na 47
projektów. Wejherowianie
aktywnie angażują się w
rozwój i ulepszanie naszego miasta, o czym świadczy
duża liczba złożonych różnorodnych projektów.
- To od mieszkańców zależy, które projekty zostaną zrealizowane – mówi
Krzysztof Hildebrandt,
prezydent Wejherowa. –
Dziękuję
wszystkim
za
zaangażowanie
podczas
tworzenia Budżetu Obywatelskiego i zachęcam do głosowania na wybrany przez
siebie projekt.
Do budżetu obywatelskiego 2015 r. zgłoszono 64 projekty, których szacunkowy
koszt wyniósł 5 669 565,86

zł. 47 projektów spełniło
wszystkie wymogi formalne i znalazło się w budżecie
obywatelskim 2015 r. Szacunkowy koszt ich realizacji
wynosi 4 147 155,89 zł.
Głosować mogą wszyscy
mieszkańcy Wejherowa, którzy do 31.12.2014 r. ukończyli 16 lat.

Gdzie głosować?
W internecie:

Głosować można zarówno poprzez internet jak i tradycyjnie poprzez oddanie głosu na karcie papierowej.
Elektroniczny system do głosowania dostępny jest przez
całą dobę, siedem dni w tygodniu pod adresem
www.wejherowo.pl

W urzędzie, WCK, Bibliotece i szkołach:

Osoby nie posiadające dostępu do internetu będą
mogły wrzucić karty do głosowania do urn ustawionych
w sześciu miejscach:
• Kancelaria Urzędu Miejskiego, ul. 12 Marca 195
• Ratusz przy pl. Jakuba Wejhera 8
• Wejherowskie Centrum Kultury,
ul. Sobieskiego 255
• Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Kaszubska 14
• Kryta Pływalnia przy ZS nr 3, ul. Nanicka 22
• Zespól Szkół nr 2, ul. Gdańska 30 (Śmiechowo).
Ta urna stoi w holu ratusza na wejherowskim
rynku. Podobne znajdują się jeszcze w pięciu
innych miejscach.

Projekty poddane pod głosowanie są dostępne na
stronie internetowej oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195 w pokoju 218.
Karty do głosowania będzie można pobrać w Internecie lub bezpośrednio w miejscach głosowania.

O lewej: skarbnik miasta - Arkadiusz Kraszkiewicz,
sekretarz miasta - Bogusław Suwara oraz zastępca prezydenta Wejherowa - Beata Rutkiewicz podczas konferencji w ratuszu w sprawie Budżetu Obywatelskiego.

Projekty, które spełniły wymagania formalne można podzielić na 5 kategorii:
• REMONTY I MODERNIZACJA ulic, parkingów, chodników 13 projektów (łączny koszt 1 991 477 zł)
• REKREACJA - przygotowanie placów zabaw, terenów
sportowych i rekreacyjnych - 16 projektów (koszt 1 645 757 zł)
• PROJEKTY NIEINWESTYCYJNE - organizacja festynów,
zawodów sportowych, wydarzeń kulturalnych, zabaw, spotkań dydaktycznych - 13 projektów (koszt 292 621 zł)
• ESTETYKA I EKOLOGIA - aranżacja małej architektury, zagospodarowanie skwerów i terenów zielonych - 3 projekty
(koszt 130 500 zł)
• BEZPIECZEŃSTWO - montaż oświetlenia i innych urządzeń w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców – 2
projekty (szacunkowy koszt 86 800 zł)

KONDOLENCJE

Osiedle Sucharskiego ma swoją radę

Ból przeszywa Pana serce. Została pustka.
Śmierć zabrała najbliższą osobę – MATKĘ.
W tych niezmiernie trudnych chwilach,
przekazujemy słowa otuchy,
które choć na chwilę niech dadzą Panu ukojenie.

Jedyna w Wejherowie
Przewodniczącą Rady Osiedla Sucharskiego w Wejherowie została Alicja Kobiela, wiceprzewodniczącymi Waldemar Gafka i Jarosław
Plichta, a sekretarzem - Irena Formela. Ukonstytuowała się jedyna
Rada Osiedla w Wejherowie, funkcjonująca na osiedlu Sucharskiego.
W wejherowskim ratuszu
spotkali się na pierwszej uroczystej sesji nowo wybrani
radni Rady Osiedla Sucharskiego. Tylko na tym osiedlu
przekroczono wymagany próg
frekwencji wyborczej. Głosowało bowiem 23,15 procent
mieszkańców osiedla.
- Mieszkańcy wykazali się
aktywnością poprzez skuteczny udział w wyborach - ocenił
Bogusław Suwara sekretarz miasta. - Dzięki temu bę-

dą mieli wpływ na otoczenie,
w którym mieszkają.
Nominacje radnym wręczył Henryk Jarosz, przewodniczący Miejskiej Komisji
Wyborczej do Rad Osiedli.
- Dziękujemy mieszkańcom, którzy obdarzyli nas
zaufaniem – powiedział Dariusz Kreft, radny osiedla.
- Rada Osiedla Sucharskiego
funkcjonuje już 18 lat. My się
znamy, stąd łatwiej nam ze sobą współpracować.

Radnymi Osiedla Sucharskiego zostali:
Zbigniew Bradtke, Mirosława Buja, Krystyna Dąbk,
Irena Formela, Waldemar
Gafka, Alina Kieda-Szefka, Alicja Kobiella, Dariusz
Kreft, Wojciech Paluch,
Jarosław Plichta, Hanna
Szewczyk, Marta Zielińska.
Radnych prezentujemy
na zdjęciu obok.

Panu JACKOWI NURZYŃSKIEMU
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej WTBS
Wiceprezesowi Towarzystwa Przemysłowo-Handlowego
oraz
NORDY - Regionalnej Izby Przedsiębiorców
łącząc się w bólu
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

MATKI
składają
		
				
				

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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AKTUALNOŚCI
Konwent Samorządowy po raz trzeci

Nie tylko o kulturze
Po raz trzeci spotkali się w Starostwie w Wejherowie przedstawiciele wszystkich dziewięciu gmin powiatu wejherowskiego. Podczas
Konwentu Samorządowego rozmawiano tym razem o planowanych
wydarzeniach kulturalnych w gminach, kalendarzu imprez oraz dofinansowaniu imprez gminnych przez Starostwo Powiatowe.

Dla poszukujących zatrudnienia

Targi pracy

Starosta Wejherowski oraz Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie
byli organizatorami VII Powiatowych Targów Pracy i Edukacji. Do siedziby Powiatowego Zespołu Szkół Policealnych przy ul. Dworcowej 5 w
Wejherowie 16 kwietnia br. przybyli pracodawcy ale najistotniejsze, że
przyszli też tłumnie mieszkańcy powiatu, poszukujący zatrudnienia.
Celem targów jest pomoc
osobom bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Na bezrobotnych czekały oferty pracy
w kraju i za granicą, możliwość uzyskania stażu, oferty
szkoleniowe i edukacyjne.
Oprócz pracodawców i
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przedstawicieli szkół w targach udział wzięli doradcy
zawodowi. Przeprowadzono
zajęcia warsztatowe z zakresu
sporządzania CV.
Przeprowadzono również
konsultacje dotyczące możliwości pozyskiwania środków z

Unii Europejskiej oraz przygotowania wniosków o przyznanie dotacji.
W targach uczestniczyło ponad 30 firm i zakładów,
m.in. Balex Metal, Eurocast,
PHU Enigma, Cal-Instal,
PHU Kubuś, firmy budowlane, restauracje, warsztaty,
salony kosmetyczne, sklepy,
hurtownie, biura pośrednictwa poszukujące osoby do pracy zagranicznej, itp.
Oferty przedstawiały także Powiatowe Urzędy Pracy w
Wejherowie, w Gdyni, Lęborku, Pucku, a także OHP, WKU
w Gdyni, Regionalna Izba Gospodarcza.
- Targi pracy w Wejherowie
organizujemy cyklicznie, co roku na wiosnę - informuje Grażyna Sobieraj, dyrektor PUP
w Wejherowie. - Niedawno podobne wydarzenie miało miejsce w Gdańsku, a w czerwcu
Targi Pracy zorganizowane będą w Gdyni. Mieszkańcy Wejherowa i powiatu uczestniczą
również w tego rodzaju trójmiejskich imprezach, poszukując tam ofert zatrudnienia.
Wiosną i latem jest ich na ogół
więcej, niż jesienią.
Targi otworzyły: starosta
wejherowski Gabriela Lisius
i dyrektor PUP, Grażyna Sobieraj.

Zanim jednak uczestnicy
spotkania zajęli się głównym
tematem, wysłuchali ważnych informacji. Najpierw
Kazimierz Grubba, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa
i Zarządzania Kryzysowego
Starostwa Powiatowego w
Wejherowie mówił o systemie elektronicznej wymiany
informacji. Z kolei powiatowy
lekarz weterynarii Wojciech
Trybowski przekazał przedstawicielom gmin informacje
na temat zagrożenia rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych zwierząt, takich jak
afrykański pomór świń oraz
tzw. ptasia grypa.
Powiatowy lekarz weterynarii apelował do samorządowców gmin, aby nie
tolerowali nielegalnych miejsc
handlu zwierzętami.

Starosta, prezydent,
burmistrzowie, wójtowie i
ich zastępcy spotkali się w
Starostwie w Wejherowie.
Na zdjęciu obok, od prawej: powiatowy lekarz
weterynarii w Wejherowie
Wojciech Trybowski, wójt
gminy Linia - Bogusława
Engelbrecht, zastępca
wójta gminy Łęczyce Bożena Pruchniewska
oraz wójt gminy Luzino Jarosław Wejer.

Jacek Thiel, etatowy
członek Zarządu Powiatu poruszył temat dofinansowania gminnych imprez
kulturalnych i turystycznych
przez Starostwo Powiatowe.
J. Thiel zaproponował, aby
skrócić „ścieżkę” przekazywania wniosków i podejmowania
decyzji w tej sprawie.
Rozmawiano o najważniejszych tegorocznych wydarzeniach kulturalnych w
powiecie, takich jak lipcowy
Zjazd Kaszubów w Redzie czy
Dożynki Gminne w Luzinie,
które odbędą się pod koniec
lata.
Burmistrz Redy, Krzysztof Krzemiński zachęcił wójtów, aby gminy włączyły się w
organizację Światowego Zjazdu Kaszubów, zaplanowanego
na 4 lipca. Podkreślił, że im-

preza jest okazją do promocji
nie tylko Kaszub, ale także powiatu wejherowskiego.
Podczas trzeciego spotkania Konwentu Samorządowego rozmawiano również
o turystyce, o konieczności
promowania powiatu wejherowskiego w tej dziedzinie, o
planowanych wydawnictwach
i innych przedsięwzięciach,
które zapewnią lepszą informację i przygotowanie powiatu do sezonu letniego. Ziemia
wejherowska ma duże walory,
o których warto poinformować
potencjalnych wakacyjnych
gości.
Jacek Thiel zaproponował
utworzenie zespołu ds. promocji turystycznej powiatu
wejherowskiego, złożonego z
przedstawicieli
poszczególnych gmin.
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AKTUALNOŚCI

W Śmiechowie powstanie
nowy układ drogowy
W ciągu kilku lat, kosztem kilkudziesięciu milionów złotych w Wejherowie Śmiechowie powstanie 5,8 km
dróg, cztery ronda i dwa podziemne tunele. Rozpoczęła się tam budowa wielkiego układu drogowego. Najważniejszym elementem tego układu będzie bezkolizyjny „Węzeł Zryw” na skrzyżowaniu z drogą krajową
nr 6, łączący południową i północną część miasta. To największy projekt drogowy w skali miasta, który pozwoli rozwiązać problemy komunikacyjne we wschodniej części Wejherowa.
Najpierw powstanie kanalizacja deszczowa w ul. Gryfa
Pomorskiego. To pierwszy
etap inwestycji, który już się
rozpoczął. 16 kwietnia br. prezydent Wejherowa podpisał
umowę z wykonawcą robót,
których koszt wynosi blisko
1,5 mln zł.
W przyszłym roku budowana będzie ul. Patoka wraz z
trzema rondami, łącząca ul.
Gryfa Pomorskiego z drogą
krajową nr 6. W kolejnych
latach powstaną tunele pod
drogą krajową 6 i torami kolejowymi wraz z dojazdem do
ul. Sikorskiego po południowej stronie miasta.
Wybudowana zostanie także ul. Gryfa Pomorskiego,
na odcinku od ronda na ul.
Necla do ul. Orzeszkowej. W
ten sposób powstanie bezkolizyjne połączenie północ-południe we wschodniej części
Wejherowa, wraz z układem
drogowym na Śmiechowie.
Inwestycje drogowe w dzielnicy Śmiechowo są kosztowne
i czasochłonne, dlatego będą

„Węzeł Działki”
W lutym br. pisaliśmy o
innej strategicznej inwestycji drogowej: „Węzeł Działki”.
Przypomnijmy, że ta inwestycja zostanie zrealizowana przez Urząd Miejski
w Wejherowie w tym i przyszłym roku. Obejmie budowę nowej ulicy na odcinku
od ul. Sucharskiego do istniejącego skrzyżowania na
drodze krajowej nr 6, na wysokości Powiatowego Urzędu Pracy. „Węzeł Działki” to
element budowy Zachodniego Połączenia Drogowego Wejherowa.

realizowane etapami. Część
dróg już została zaprojektowana, w innych miejscach dokumentacja projektowa jest w
trakcie realizacji.
Najtrudniejszym i najbardziej kosztownym zadaniem
jest „Węzeł Zryw”, czyli bezkolizyjne skrzyżowanie z drogą krajową nr 6 i tunelem pod
torami kolejowymi do ul. Sikorskiego. Przygotowania tej
inwestycji trwały kilka lat,
wymagały uzgodnień wielu
instytucji m.in. PKP, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i
Autostrad, właścicieli prywatnych gruntów.
„Węzeł Zryw” będzie realizowany przez miasto Wejherowo wspólnie z powiatem
wejherowskim.

Największa inwestycja w Wejherowie
Prezydent Wejherowa - Krzysztof Hildebrandt
- Powstanie nowego
układu drogowego w Śmiechowie wraz z „Węzłem
Zryw” jest zaplanowane na
kilka lat i będzie realizowane
przez miasto i powiat etapami, gdyż to ogromne i ambitne zadanie.
Ta strategiczna i największa inwestycja w Wejherowie wchodzi obecnie w fazę
realizacji. Połączenie ul. Sikorskiego z ul. Stefczyka i ul.
Gryfa Pomorskiego dwoma
tunelami podziemnymi pod
torami kolejowymi i drogą

krajową nr 6 wraz z bezkolizyjnym skrzyżowaniem będzie
miało zasadnicze znaczenie
komunikacyjne dla wschodniej części miasta.
Ponadto chcę podkreślić,
że inwestycja w Śmiechowie z
„Węzłem Zryw”, Zachodnie Połączenie Drogowe Wejherowa
z „Węzłem Działki” oraz „Węzeł
Kwiatowa” to najważniejsze
zadania w tej kadencji.
Budowa dróg, zwłaszcza
połączeń północ-południe,
jest dla mnie priorytetem.
Chcę rozwiązać problem po-

ruszania się po mieście.
Powstaną strategiczne połączenia drogowe zapewniające komunikacje na
całe lata. Wybiegamy daleko w przyszłość w rozwoju
Wejherowa.

Do reanimacji

Strażnicy
otrzymali
defibrylator
W ramach wyposażania
strażników
w sprzęt ratowniczy,
Straż Miejska w Wejherowie otrzymała defibrylator. Urządzenie to
znajdować się będzie w
radiowozie patrolu interwencyjnego.
Defibrylator stosowany
jest podczas prowadzenia
reanimacji. Używany będzie
przez strażników podczas
udzielania pierwszej pomocy
przedmedycznej. Szkolenie z
tego zakresu oraz szkolenie,
dotyczące używania defibrylatora przeprowadzili już ratownicy medyczni: Tomasz
Groth, radny miasta oraz
Bartłomiej Bobkowski.
Tego rodzaju sprzęt jest
bardzo potrzebny, ponieważ
to strażnicy często wzywani
są jako pierwsi do różnych
zdarzeń, m.in. do leżącego na ulicy człowieka. Często się zdarza, że leżący jest
nietrzeźwy, strażnicy podejmują decyzje czy wezwać
pogotowie czy dobudzić leżącego i dowieźć na lekarskie badania. Straż Miejska
podejmuje w ciągu doby od
80 do 100 tego rodzaju interwencji. Obecnie, jeśli zaistnieje potrzeba, strażnicy
będą mogli udzielać pierwszej pomocy.
Straż Miejska w Wejherowie jest jedną z nielicznych w Polsce, która
posiada na wyposażeniu
radiowozu defibrylator.

WAŻNE
TELEFONY:
POGOTOWIE
58 677 61 02
POLICJA
58 672 97 22
STRAŻ POŻARNA
58 677 61 00
STRAŻ MIEJSKA
58 677 70 40
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Samorządy wspierają szpital

Nowoczesny sprzęt
do ratowania dzieci
Oddział chirurgii dziecięcej Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie zostanie wyposażany w nowoczesny sprzęt, dzięki dotacji wysokości 150 tys. złotych od samorządów. 100 tys. zł
pochodzi z budżetu powiatu wejherowskiego, a 50 zł z budżetu miasta Redy. Umowę o przekazaniu pieniędzy podpisano w szpitalu, w obecności dziennikarzy.
- Dzięki współdziałaniu
z władzami Redy udało się
przeznaczyć większą kwotę
pieniędzy na sprzęt specjalistyczny dla szpitala - wyjaśniła starosta Gabriela
Lisius. - Co roku staramy
się wspomagać szpital. Mimo,
że samorząd ma ograniczone
możliwości finansowe, ale zawsze udaje się znaleźć środki
finansowe na ten cel.
150 tys. zł zostanie przeznaczone na zakup sprzętu medycznego do endoskopowych
zabiegów chirurgicznych dla
Oddziału chirurgii dziecięcej.
Ordynator dr Marcin Ulasiński nie ukrywał radości z
pomocy samorządów, podkreślając, że Oddział chirurgii
dziecięcej korzysta z niej po
raz drugi. Wcześniej Urząd
Marszałkowski i gmina Wejherowo przekazali pieniądze
na remont oddziału.

Dr Marcin Ulasiński poinformował że dotychczasowa
aparatura, służąca ratowaniu i leczeniu dzieci ma już
25 lat. Nowe urządzenie, do
którego będzie można podłączać końcówki endoskopowe,
umożliwi małoinwazyjne badania i zabiegi.
- Za 2-3 miesiące, po przeprowadzeniu procedury przetargowej, sprzęt powinien
trafić do szpitala - wyjaśnił

Stanisław Cirocki - kierownik sekcji aparatury medycznej - prezentuje specjalistyczny sprzęt.

dyrektor placówki, Andrzej
Zieleniewski.- Szpital finansowany jest w większości ze
świadczeń kontraktowanych
z NFZ, ale pieniądze jakie
otrzymujemy pokrywają tylko potrzeby w zakresie zakupów leków i drobnego sprzętu
medycznego.
Kosztowniejsze urządzenia medyczne
możemy kupić tylko dzięki
wsparciu samorządów, za co
jesteśmy wdzięczni.
AK.

Przypomnijmy, że niedawno 200 tysięcy zł przekazał Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejherowie samorząd miasta
Wejherowa. Podczas sesji 27 marca Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwałę o przeznaczeniu takiej kwoty na zakup
sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych, m.in. aparatu USG dla oddziału położniczo-ginekologicznego.
Marszałek pomorski Mieczysław Struk poinformował, że
Urząd Marszałkowski dofinansuje szpital kwotą 3 mln złotych na modernizację oddziału kardiologii. Wejherowski
szpital jest placówką Urzędu Marszałkowskiego.

Od lewej: dyrektor szpitala Andrzej Zieleniewski, starosta wejherowski Gabriela Lisius burmistrz Redy, Krzysztof Krzemiński oraz Bożena Czepułkowska, dyrektor ds.
medycznych, lekarz naczelny podpisują umowę o przekazaniu szpitalowi 150 tys. zł.

Dotacje dla organizacji pozarządowych

Ponad 160 tysięcy zł z budżetu powiatu
Zarząd Powiatu Wejherowskiego przyznał 92 dotacje organizacjom pozarządowym z powiatu wejherowskiego na łączną kwotę
160 tys. zł. Pieniądze przeznaczone są na realizację zadań w 2015 r.
W Starostwie odbyło się
podpisanie i wręczenie umów
grantowych przez starostę
Gabrielę Lisius przedstawicielom organizacji pozarządowych na wykonanie zadań
publicznych.
W tym roku powiat przeznaczył dotacje na wspieranie
zadań publicznych w ośmiu
dziedzinach. Najwięcej, bo
aż 64 000 zł, przeznaczono
na upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu. Na rzecz
kultury, sztuki, ochrony dóbr
kultury i tradycji przekaza-
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no 45 000 zł, na zadania dla
oświaty, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży 145
00 zł, na działania na rzecz
osób niepełnosprawnych 14
100 zł, na ochronę i promocję
zdrowia 12 800 zł, na porządek
i bezpieczeństwo publiczne
oraz przeciwdziałanie patologiom 4 000 zł, na turystykę, w
tym promocję lokalnych produktów turystycznych 3 500
zł, a na ratownictwo 2 000 zł.
- Tak duża ilość ofert złożonych przez organizacje
pozarządowe z powiatu wej-

herowskiego świadczy o ich
dobrej kondycji, ciekawych
pomysłach na realizacje zadań publicznych i dużym
doświadczeniu w pisaniu projektów i aktywizowaniu społeczeństwa - powiedział etatowy
członek Zarządu Powiatu,
Jacek Thiel, jednocześnie
przewodniczący komisji konkursowej. - Dzieląc pieniądze
komisja nie miała łatwego
zadania, ale staraliśmy się
wybierać projekty, których
realizacją objęte będą jak największe grupy społeczne.

Przedstawiciele i przedstawicielki stowarzyszeń oraz organizacji opowiadali o ich
działalności, a także tegorocznych planach. Z mikrofonem: Ewa Rocławska z chóru
Cantores Veiherovienses.
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Zmarł prof. Treder
2 kwietnia br., po długiej chorobie w wieku
73 lat zmarł prof. Jerzy Treder jeden z największych autorytetów naukowych Uniwersytetu
Gdańskiego, filolog i lingwista, specjalista od
gramatyki i historii języka polskiego oraz języka kaszubskiego

W poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa” pisaliśmy o uroczystości wręczenia prof. Jerzemu Treder
Honorowego Wyróżnienia za Zasługi dla Województwa Pomorskiego. Jak się wkrótce okazało, liczni goście tej uroczystości w większości mieli okazję po raz
ostatni spotkać się z wybitnym autorytetem, swoim
mistrzem lub przyjacielem.
Prof. Treder urodził się w Rumi (dokładnie w Białej Rzece - obecenej dzielnicy miasta), mieszkał w
Wejherowie, a spoczął na cmentarzu w Redzie.

Przyjechał człowiek
a nie autobus
W ramach kampanii prezydenckiej najpierw w Wejherowie zjawił się „Bronkobus” promujący urzędującego prezydenta RP. Przyjechał autokar z ekipą, ale… bez kandydata.
Zainteresowanych takim spotkaniem było jednak niewielu.
Widać dobrze jest spotkać, porozmawiać i stanąć twarzą
w twarz z żywym i rzeczywistym człowiekiem, a nie z autokarem, z którym nie sposób dyskutować.
Kiedy 17 kwietnia na Plac Wejhera wjechał „Dudabus”, a
z autokaru wysiadł osobiście kandydat na urząd prezydenta RP - Andrzej Duda wraz z europosłanką i posłami, mieszkańcy miasta i powiatu wejherowskiego zjawili się tłumnie.
Kandydat rozmawiał z ludźmi, mówił „własnym” głosem i
bez kartki o sprawach ważnych dotyczących Polski, lokalnych samorządów oraz o problemach ludzi.
Nawet niechętni A. Dudzie zauważyli, że przyjechał do
nich człowiek z krwi i kości. Może dlatego tak trudno zaakceptować przeciwnikom politycznym kandydata PiS, który
reprezentuje normalność w kontaktach z ludźmi oraz przyzwoitość w polityce.

Kandydat na Prezydenta Polski w Wejherowie

Andrzej Duda na rynku
Andrzej Duda, kandydat na Prezydenta Polski z ramienia Prawa i Sprawiedliwości
odwiedził powiat wejherowski. 17 kwietnia na trasie „Dudabusu” znalazło się Wejherowo, gdzie na Placu Jakuba Wejhera na kandydata PiS czekało kilkuset mieszkańców całego powiatu. Zwolennicy Andrzeja Dudy powitali go owacyjnie, a on prosił ich
o wsparcie w nadchodzących wyborach.
Andrzeja Dudę oraz towarzyszących mu posłów: Annę
Fotygę, Jarosława Sellina
i Janusza Śniadka przywitał wicestarosta Witold
Reclaf, szef PiS w powiecie
wejherowskim oraz Marcin
Drewa, wiceprzewodniczący
Rady Miasta. Tradycyjnym
chlebem i solą powitała gościa
radna powiatowa Genowefa
Słowi, która razem z mężem
Edmundem i grupą gospodyń
z Robakowa, wystąpiła w stroju kaszubskim. Kaszubskie
stroje przywdziali niektórzy
inni uczestnicy spotkania, a
także orkiestra dęta.
Andrzej Duda złożył kwiaty pod pomnikiem założyciela
miasta, a także pod tablicą,
upamiętniającą wizytę w Wejherowie, zmarłego tragicznie
Prezydenta Polski, śp. Lecha
Kaczyńskiego.
Na stopniach pomnika
Wejhera wygłosił przemówienie. Mówił m.in. o minionych
26 latach funkcjonowania wolnej Polski po zmianach ustrojowych. Do sukcesów zaliczył
wejście Polski w struktury
NATO oraz przystąpienie do
Unii Europejskiej.

- To był sukces, ponieważ
złączyliśmy się mentalnie i politycznie ze wspólnotą Zachodu. Niestety, nie złączyliśmy
się z nią jeszcze gospodarczo
- powiedział A. Duda na wejherowskim rynku. - Nadal
daleko nam do poziomu ekonomicznego państw zachodnich, a co szczególnie bolesne,
daleko nam do poziomu wy-

nagrodzeń w krajach Europy
zachodniej. Nie mówię o finansowych elitach, o prezesach
banków, którzy zarabiają
krocie, ale mówię o zwykłych
ludziach, którzy ciężko pracują. Mówię także o młodych
ludziach, którzy wciąż wyjeżdżają z naszego kraju, ponieważ nie ma tutaj dla nich
żadnej perspektywy.

Mówił z uznaniem o przedsiębiorcach, którzy rozwijają
swoje firmy w sposób uczciwy,
dając ludziom pracę. Zapewnił, że jeśli zostanie wybrany
prezydentem, zamierza ich
wspierać. kandydat podkreślił, że prezydenta wybrany
przez naród powinien być poza wszelkimi podziałami politycznymi.
- Mówię o prezydencie, który będzie korzystał z konstytucyjnych uprawnień, który
będzie odważny i nie będzie
się bał, powiedzieć „nie”, kiedy wprowadzane zmiany będą
miały charakter antyspołeczny - stwierdził kandydat PiS.
- Nie będzie się bał powiedzieć
„nie” także na arenie międzynarodowej, broniąc interesów
Rzeczypospolitej.
Pod koniec wizyty A.Duda rozmawiał z mieszkańcami i rozdawał autografy.
Został też obdarowany tortem
z jego wizerunkiem, przekazanym przez Sabinę Grzenkowicz, właścicielkę cukierni
„Sabinka”. Gość poprosił, aby
częstowali się nim wszyscy
uczestnicy spotkania. Po godzinie, spędzonej na wejherowskim rynku, odjechał do
Lęborka.
AK.
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OGŁOSZENIA I WYDARZENIA
		
Koncert z cyklu
„SPOTKANIA Z MUZYKĄ KASZUB”
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie serdecznie zaprasza
na XLIV koncert z cyklu
„SPOTKANIA Z MUZYKĄ KASZUB”

pt. KASZËBSCZI PIESTRZÉŃ
Koncert odbędzie się w niedzielę 26 kwietnia 2015 roku o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum (Pałac Przebendowskich-Keyserlingków), ul. Zamkowa 2a.
Na program koncertu złożą się kaszubskie pieśni ludowe i regionalne, opracowane
na chór przez Tadeusza Formelę, Leszka Kułakowskiego oraz Romana I. Drozda.
Wykonawcy:
Zespół Wokalny „Sensus Musicus”, pod dyrekcją Tadeusza Formeli
Beata Studzińska – klarnet
Anna Brzezińska – skrzypce
Cezary Paciorek – akordeon
Witosława Frankowska – słowo o muzyce
Koncert zrealizowano m.in. ze środków przyznanych przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie jest prowadzone i finansowane przez Powiat Wejherowski.

Zawody i podpisanie umowy

W Elektryku
o bezpieczeństwie
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie („Elektryk”) odbyły się VI Powiatowe Zawody „Edukacja dla Bezpieczeństwa” pod patronatem starosty wejherowskiego. Uczestnicy
rozwiązywali tekst wiedzy o bezpieczeństwie, pokonywali tor przeszkód oraz test na strażaka.
W powiatowych zawodach
uczestniczyli uczniowie szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu wejherowskiego, w sumie 39 drużyn.
Wśród dziewcząt ze szkół
szkół
ponadgimnazjalnych
najlepsze okazały się uczennice ZSP nr 2: Monika Drabik,
Daria Szreder i Sandra
Szyc. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych chłopców
również wygrali gospodarze:

Tomasz Karcz, Dominik
Składowski i Piotr Smagowski. Opiekunami drużyn
są Bożena Kubińska i Andrzej Silikowski
Podczas zawodów podpisano Porozumienia o współpracy między ZSP nr 2 w
Wejherowie, Powiatem Wejherowskim i Wyższą Szkołą
Bezpieczeństwa w Poznaniu.
Porozumienie podpisali: starosta dr Gabriela Lisius,

dziekan Wydziału Studiów
Społecznych WSB w Gdańsku dr Zbigniew Zakrzewski i członek Zarządu Powiatu
Wojciech Rybakowski.
Współpraca ma na celu podnoszenie poziomu kształcenia
studentów oraz 0uczniów, a
także rozwój kadr naukowych
oraz wymianę inicjatyw i idei
służących szczególnie popularyzacji i promocji problematyki bezpieczeństwa.

Współpraca ze szkołami wyższymi

Konkurs rachunkowości
Po raz trzynasty w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. ks.
Edmunda Roszczynialskiego w Wejherowie odbył się, pod patronatem
starosty wejherowskiego, Wojewódzki Konkurs Rachunkowości.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko:

		

Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie,
84-240 Reda, ul. Łąkowa 36/3
Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi,
84-230 Rumia, ul. Starowiejska 4
Treść ogłoszeń o konkursach dostępna jest na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego w Wejherowie www.powiatwejherowski.pl w dziale Aktualności
i na podstronie Wydział Edukacji, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa
Powiatowego w Wejherowie
www.bip.powiat.wejherowo.pl oraz na
tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
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To coroczne wydarzenie
ma ścisły związek z nawiązaną przed laty współpracą szkoły z Uniwersytetem
Gdańskim i Sopocką Szkołą Wyższą. Naukowcy z tych
uczelni przygotowują zestawy zadań i pytań konkursowych, a Sopocka Szkoła
Wyższa funduje także dla
zwycięzców indeksy.
W konkursie wzięli udział
uczniowie z Tczewa, Żukowa,
Gdyni, Starogardu Gdańskiego, Kościerzyny, Sopotu
oraz drużyna gospodarzy.
Indywidualnie zwyciężyła
Anna Kendziora z ZSP nr

3 w Wejherowie. Drużynowo
też wygrali gospodarze.
Drugie miejsce zajęła dru-

Z posłankami o wyborach

Spotkanie w WCK

Spotkanie z poseł Dorotą Aciszewską-Mielewczyk
oraz poseł prof. Krystyną Pawłowicz odbędzie się w poniedziałek 27 kwietnia br. o godz. 18.15. w Wejherowie, w
sali konferencyjnej Filharmonii Kaszubskiej (Wejherowskie
Centrum Kultury) przy ulicy Sobieskiego 255.
Tematem przewodnim będzie sprawa działalności publicznej jako służby państwu oraz zbliżające się wybory prezydenckie i parlamentarne.

żyna z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Tczewie a trzecie
z Zespołu Szkół w Żukowie.

Od 21 kwietnia 2015 r.
Powiatowy Rzecznik
Konsumentów
będzie przyjmował w
Starostwie Powiatowym
w Wejherowie
(ul. 3 Maja 4)
we wtorki i czwartki
w godz. 9:00-15:00
oraz w środy
w godz. 9:00-12:00

redakcja@pulswejherowa.pl
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EDUKACJA
Profesjonalna scena, widownia dla ponad 400 osób

Aula na miarę talentów
Uroczyście oddano do użytku nową aulę w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie, w ramach którego funkcjonuje I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego. Budowa trwała 11 miesięcy i pochłonęła niespełna 2 miliony złotych.
Decyzja o powstaniu szkolnej auli zapadła jeszcze pod
rządami poprzednich władz
powiatu. W maju 2014 r. ruszyła budowa.
- Dobrze się stało, że aula
została zbudowana, bo wejherowskie liceum nr 1 zawsze było i zapewne będzie wizytówka
naszego powiatu. To najlepsza szkoła w regionie, - powiedziała starosta Gabriela
Lisius podczas uroczystości
w nowej auli. - Brakowało w
tej placówce pomieszczenia,

które skupiałoby oficjalne życie szkoły, było odpowiednim
miejscem spotkań środowisk
szkolnych oraz miejscem prezentacji umiejętności teatralnych i artystycznych.
- Pięćdziesiąt lat temu przenieśliśmy się z siedziby przy
ulicy Śmiechowskiej do nowego budynku przy ul. Bukowej.
Powstała sala sportowa i inne
obiekty, ale brakowało auli.
Będzie ona miejscem wydarzeń kulturalnych - dodała
dyrektor Bożena Conradi.

Obie panie dokonały tradycyjnego przecięcia wstęgi, a
potem odbyły się prezentacje
teatralne, muzyczne i wokalne w znakomitym wykonaniu uczniów i absolwentów
szkoły, m.in. pianisty Artura
Sychowskiego oraz Anny
Rocławskiej.
Nauczyciele i uczniowie
ZSP nr 1 w Wejherowie nie
raz udowadniali, że są utalentowani artystyczne, zdobywając uznanie i nagrody za
prezentacje na scenie. Teraz

mogą korzystać z profesjonalnej sceny i zapraszać widzów do wnętrza, w którym
słuchanie chóru, zespołu czy
solistów, oglądanie przedstawień i prezentacji tanecznych
będzie podwójnie przyjemne
- ze względu na poziom wykonania oraz ze względu na
warunki.
Determinacja społeczności
ZSP nr 1, pokazała, że marzenia się spełniają. W szkole w
28 klasach uczy się ponad 700
uczniów.
AK.

Aula ma powierzchnię
użytkową 800 m kw. oraz
243 miejsca siedzące, a
także profesjonalną scenę z zapleczem. Wyposażona jest w inteligentny
system wizyjny, nowoczesne nagłośnienie, klimatyzację i zaciemnianie.
Budowę prowadziło
konsorcjum firm RAMEX
Robert Krupiński i Alfred
Krupiński z gdyńskiego
Pogórza.

Fotografia jest poezją
Dobiegła końca druga edycja konkurs fotograficznego dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych
„Fotografia jest poezją, poezja jest fotografią...” organizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 przy współpracy z Wejherowskim Centrum
Kultury.
Mottem do tegorocznego konkursu był wiersz Wisławy
Szymborskiej pt. „Chwila”. Pomysłodawcami i koordynatorkami konkursu były nauczycielki - Barbara Malawska i Alicja Długosz.
Na konkurs wpłynęło 50 prac z Wejherowa, Trójmiasta i okolic, spośród których jury wybrało pięciu laureatów. Podczas finałowego spotkania każdy z laureatów wyjaśnił, czym kierował się
przy wyborze motywu do zaprezentowanego ujęcia.
Konkurs wygrała praca Martyny Formelli z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie. II nagrodę otrzymał
Filip Tyborski z Pomorskich Szkół Rzemiosł w Gdańsku, a III
nagrodę otrzymała – Lidia Cheba z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku. Wyróżnienia otrzymały Martyna Lange i Julia Goyke z ZSP nr 4 w Wejherowie.

„Delfiny” trafią do książki

Sukces Lili

11-letnia Lili Wysocka z Wejherowa po raz
drugi znalazła się w gronie zwycięzców międzynarodowego konkursu na ilustrację do
książki dla dzieci, organizowanego przez
amerykańską pisarkę Nancy O’Neill.
Do nowej książki pt. „Guess What is in the Ocean?” wybranych zostało 13 prac dzieci z całego świata, w tym jedenaście
z USA, jedna z Włoch i jedna z Polski. Zwycięska praca Lili to
„Delfiny”, które namalowała farbami akrylowymi na płótnie.
- Jestem bardzo szczęśliwa, że kolejny raz dzieci na świecie będą oglądać mój obraz w książce - mówi wejherowianka.
Lili zakwalifikowała się do finału powiatowego, konkursu
„Odkrywamy Talenty na Pomorzu”. Gratulujemy.

Dzień Kaszubski w „Sobieskim”

Na scenie i przy stole
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla
Jana III Sobieskiego odbył się Dzień Kaszubski.
Witając
uczestników,
dyrektor I LO Bożena
Conradi przypomniała
wybitne autorytety - śp.
profesorów Gerarda Labudę oraz Jerzego Tredera, których pamięć
uczczono minutą ciszy.
Atrakcją były występy
młodzieży
uczęszczającej
na zajęcia z języka kaszubskiego. Ogłoszono wyniki
konkursu literacko-fotograficzno-plastycznego „Miejsca, ludzie, wydarzenia”.
Uczniowie liceum oraz szkół

w Lini, Szemuda i Przodkowa wysłuchali prezentacji i wykładów na temat
literatury, języka i kultury kaszubskiej wygłoszonych przez dr Justynę
Pomierską - wykładowcę
Uniwersytetu Gdańskiego,

Grażynę Wirkus z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej,
Adama Hebla - twórcę programów regionalnych oraz
uczennicę liceum, Annę
Bonk. Był też spektakl w
języku kaszubskim i koncert

zespołu „Fucus”. Nie zabrakło degustacji kaszubskich
potraw. Dzień Kaszubski
przygotowali młodzi Kaszubi, z LO im. Króla Jana III
Sobieskiego. Pomogła im Jolanta Piastowska - nauczyciel języka kaszubskiego.
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KULTURA I REKREACJA
Aktywna Sekcja Turystyki Pieszej WUTW

Wypożyczalnia
czynna całą dobę
Zbliża się długi weekend majowy. Wraz z nim ograniczony
dostęp do niektórych instytucji. Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, wychodząc
naprzeciw potrzebom swoich
czytelników, umożliwia wypożyczenie książek przez całą dobę w dowolnym miejscu.
Wszystko dzięki zakupionemu dostępowi do internetowej
platformy IBUK Libra. Usługa
ta daje wiele możliwości :
• całodobowy dostęp do wirtualnej czytelni z dowolnego
miejsca
• szybki podgląd pełnych
tekstów
• własna e-półka z książkami
dla każdego czytelnika
• sporządzanie własnych notatek bezpośrednio w książce
• dodawanie zakładek
• oznaczanie ważnych frag-

mentów
• wyszukiwanie w podręczniku słów i fraz
• bezpośrednie powiązanie
zagadnień i treści książek ze
słownikami i encyklopediami
PWN
• możliwość czytania na urządzeniach mobilnych
Aby korzystać z IBUK Libra
wystarczy przyjść do biblioteki po kod PIN, który umożliwi
dostęp do platformy z dowolnego miejsca z dostępem do
internetu.

Odwiedzasz
bibliotekę?
Zbieraj punkty!
Na świat Harmonii kładzie się mroczny cień... władzę nad jego
mieszkańcami próbuje przejąć okrutny KOMER. Błyskawicznie i konsekwentnie zdobywa kolejne krainy, podbijając uległy mu lud. Jego
ekspansja pochłonęła już miliony dusz i umysłów. Ostatnie ocalałe
królestwa walczą o przetrwanie. Ich władcy zbierają siły do ostatniej,
rozpaczliwej walki…
Tak rozpoczyna się fabuła
gry „Komeriada”, jaką Miejska
Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowała dla swoich
Czytelników. Dzięki niej każdy
może wcielić się w rolę bohatera, który musi uratować swoje królestwo przed zagładą.
Aktywnie uczestnicząc w życiu
biblioteki, zdobędzie punkty,
które pozwolą na awans jego
bohatera w fabularnej hierarchii. Dla najlepszych przewidziane są dodatkowe przywileje
i nagrody!
Gra potrwa do końca września. Może do niej dołączyć
każdy czytelnik biblioteki (począwszy od uczniów gimna-
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zjum) w dowolnym momencie.
Wystarczy wejść na stronę internetową gry : www.biblioteka.
wejherowo.pl/komeriada i tam
zarejestrować się, postępując
zgodnie ze wskazówkami.
Biblioteka
przygotowała
liczne atrakcje związane z grą.
Śledzić je można także na Facebooku.

Dziesięć lat nie tylko na szlaku
Sekcja Turystyki Pieszej jest jedną z najaktywniejszych grup, działających w ramach Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA. W prowadzonych przez wolontariuszy
zajęciach krajoznawczo-turystycznych bierze udział kilkadziesiąt osób. Z okazji dziesięciolecia sekcji turystycznej w wejherowskim ratuszu otwarto okolicznościową wystawę. Podczas
wernisażu wspominano wędrującego po wejherowskich dróżkach Karola Wojtyłę, a uczestnicy spotkania złożyli kwiaty pod obeliskiem Jana Pawła II w Wejherowie, z okazji 5. rocznicy
śmierci Papieża Polaka.
Realizacja haseł „Ruszaj
się, bo zardzewiejesz”,
„Poznaj ziemię swoją na
pożytek ziomków swoich”
oraz głównego motta działalności grupy, słów Jana Pawła
II „Pilnujcie mi tych szlaków, ja tu jeszcze przyjdę
w spokojniejszym czasie”
jest zachętą do poznawania
ciągle nowych zakątków naszej małej ojczyzny.
Ziemia wejherowska obfituje w miejsca piękne i wartyosciowe pod względem
przyrodniczym i historycznym. Wędrując atrakcyjnymi
szlakami rowerowymi, pieszymi i Nordic Walking można
wiele zobaczyć i zwiedzić, jednocześnie zdobywając Odznakę PTTK Turysta Senior. Na
turystycznych szlakach słuchacze WUTW spotykają się
z proboszczami okolicznych
kościołów, którzy opowiadają
nam historię parafii i okolicy;
odwiedzamy leśniczówki, słuchając z uwagą leśników, podziwiają pomniki przyrody.
Wolontariusze Alicja Orszulak, Maria Dettlaff,
Edwin Nawrocki i przewodnicy PTTK Teresa Kowalska oraz Renata Makiła
bezpłatnie przekazują słuchaczom wiedzę i umiejętności.

Poza wycieczkami odbywają się spotkania tematyczne
oraz prelekcje krajoznawcze
z pokazami multimedialnymi
przygotowanymi przez koleżanki i kolegów turystów.
W 2014 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Turystyki dzięki dotacji Starostwa
Powiatowego odbył się I Zlot
Turystów Seniorów Powiatu
Wejherowskiego w którym
uczestniczyło 85 osób.
Dobra opinia o zlocie spowodowała, że podjęto decyzję
o organizacji II Zlotu Turystów Seniorów „Wejherowska
Jesień 2015” we wrześniu br.,
tradycyjnie z okazji Międzynarodowego Dnia Turystyki.
Edwin Nawrocki

Wolontariusze i zarazem
aktywni działacze sekcji
turystycznej: Alicja Orszulak i Edwin Nawrocki
podczas otwarcia wystawy w ratuszu.

10 lat Sekcji Turystyki Pieszej WUTW
w liczbach:
300 - tyle w przybliżeniu zorganizowano wycieczek pieszych
3 000 - tyle kilometrów przebyli uczestnicy wycieczek
1 000 - tyle godzin razem trwały zajęcia
5 000 - tyle osób wzięło udział w wycieczkach i zajęciach
5 - tylu wolontariuszy prowadziło zajęcia
50 - tyle odznak „Turysta Senior” zdobyli uczestnicy zajęć
8 - tylu członków sekcji zostało wyróżnionych przez władze
miasta, powiatu i ZG PTTK
50 - tyle spotkań okolicznościowych zorganizowano
5 - tyle było wystaw i prelekcji multimedialnych

Do końca kwietnia br.
można oglądać w ratuszu wystawę fotograficzną „Seniorzy na szlakach
ziemi
wejherowskiej”,
przygotowaną przez Sekcję Turystyczną Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku YMCA
z okazji 10. rocznicy jej
utworzenia.
Podczas otwarcia wystawy, Teresa Kowalska,
prezes Koła Przewodników
PTTK w Wejherowie przypomniała, że Karol Wojtyła
odwiedził Kalwarię Wejherowską w 1953 roku wraz z
alumnami z Krakowa. Fakt
ten upamiętnia tablica na
Kaplicy Trzech Krzyży

FESTIWAL DESIGNu w WCK

Zaproszenie na wystawę
Karoliny Matyjaszkowicz.

FESTIWAL DESIGNu
odbędzie się w Wejherowie w najbliższą sobotę 25 kwietnia, w godz.
10.00-18.00. Imprezę zaplanowano w Wejherowskim Centrum Kultury
(Filharmonia Wejherowska).
W programie FESTIWALu znajdzie się:
* Wystawa prac uczestników warsztatów przedfestiwalowych - we foyer
(grafika, tkanina, ceramika,
meble i wyposażenie wnętrz)
* Warsztaty form użyt-

kowych - dla młodzieży - we
foyer (meble ogrodowe z palet, breloczki)
* Rodzinny kącik kreatywności - dla dzieci i i
rodziców - we foyer (recyclingowe formy użytkowe)
* Prelekcje partnerów
projektu i ekspertów - sala
konferencyjna
* Pokaz pomysłu na firmę designerską (m.in. torebki, freshbike, kolekcje mody)
- scena główna
* Koraliki łemkowskie
- prezentacja biżuterii ręcznie wykonywanej przez pa-

sjonata - Roberta Werbanow
* Wystawa malarstwa
Karoliny Matyjaszkowicz
- Galeria WCK
* Koncert zespołu ROD
- sala główna, godz. 17:00
Projekt pn. „Nadbałtycki
szlak designu”, w ramach
którego organizowany jest
FESTIWAL DESIGNu został dofinansowany ze środków Ministra Kultury i
Dziedzictwa Narodowego.
Projekt będzie realizowany
do jesieni 2016 roku.

redakcja@pulswejherowa.pl
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POWIAT
Kaktusy, gołębie, kurki i króliki

Majówka w kaktusiarni
Rumska Kaktusiarnia zaprasza w dniach 1-3 maja br. na otwarcie
nowego sezonu w Kaktusiarni. Na majowy weekend przygotowano
specjalną wystawę, na której obok roślin będzie można zobaczyć ciekawe zwierzęta. Przede wszystkim jednak właściciele hodowli oferują
możliwość podziwiania kwitnących kaktusów i innych sukulentów!

Dla dzieci i młodzieży

Okiem plastyka i fotografa
W Powiatowym Zespole Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie podsumowano konkurs plastyczno-fotograficzny „Powiat Wejherowski Okiem Plastyka i Fotografa”.
Nagrody specjalne odebrali:
Katarzyna De Laval - Miejski
Dom Kultury Rumia, Maciej Łaga - Szkoła Podstawowa Bolszewo, Maria Hotel - Salezjańskie
Gimnazjum Rumia, Laura Bach
PZPOW Wejherowo.
Na konkurs wpłynęło ok. 250
prac w dwóch kategoriach: fotograficznej (150 sztuk), plastycznej (100 sztuk). Przed jurorami
stanęło nie lada wyzwanie.
Na szczęście aż 55 uczestników konkursu mogło cieszyć się
nagrodami, ufundowanymi przez
Starostwo Powiatowe i Urząd
Miasta w Rumi.

Laureaci konkursu
Pierwsze miejsca w konkursie plastycznym i fotograficznym w poszczegółnych kategoriach zajęli:
Amelia Witczak i Zuzanna Lesnau - PZPOW
Julia Hirsz - PZPOW Wejherowo,
Julia Marchlewska - Gimnazjum 1 Rumia,
Agata Gołąbek i Alicja Went - MDK Rumia,
Paweł Szewczyk - PZPOW Wejherowo
i Nikola Rendaszka - SP 10 Rumia,
Julia Koprowska - PZPOW
Ewelina Treder - Gim. Bolszewo,
Konrad Warmke - PZPOW Wejherowo

na i Stanisław Hinzowie, rozpoczynając
ją jeszcze pod koniec
lat
pięćdziesiątych.
Oficjalnie kaktusiarnia zaczęła funkcjonować na początku lat
sześćdziesiątych, wiec
ponad 50 lat temu.

W dniach 1-3 maja rumska
Kaktusiarnia przy ul. Partyzantów 2 w Rumi (blisko pętli autobusowej autobusu J przy ul.
I Dywizji WP) zaprasza w godz.
9.00-17.00. Od 4 maja placówka
będzie czynna od poniedziałku
do piątku w godz. 9.00-17.00.
W Kaktusiarni można kupować rośliny.

OGŁOSZENIE

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

OGŁOSZENIE

Państwowa Szkoła Muzyczna
I stopnia w Wejherowie
ogłasza nabór kandydatów
do klasy I na rok szkolny 2015/16.
Zainteresowanych zapraszamy w Dniu Otwartym
07 maja 2015 r. o godz. 17.00.
Informacje dostępne pod nr tel. 58 672 24 48
lub na stronie internetowej: www.psm.wejher.pl
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- W naszej hodowli mamy
ponad 5 tysięcy gatunków
roślin oraz około 2 miliony
sztuk kaktusów i sukulentów - informuje Andrzej
Hinz, który z żoną Łucją
prowadzi hodowlę kaktusów w Rumi. - Mamy wiele rzadkich okazów, które
w Polsce można podziwiać
tylko w Rumi. Zapraszam
do bezpłatnego zwiedzania,
oglądania kolekcji kaktusów
i innych sukulentów, jednej
z największych w Polsce i w
Europie.
Andrzej i Łucja Hinz są
prawdziwymi
pasjonatami i miłośnikami nie tylko
kaktusów i innych roślin,
ale także zwierząt. Na miejscu oglądać wyjątkowe kury ozdobne oraz wspaniałe
gołębie. Są też króliki, które wzbudzają zachwyt najmłodszych
zwiedzających
Kaktusiarnię.
Właściciele hodowli kaktusów kontynuują rodzinna
tradycję, wkładając to wiele trudu i wysiłku. Pierwszą
hodowlę utworzyli w Rumi
rodzice pana Andrzeja, An-

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

redakcja@pulswejherowa.pl
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XVII Turniej Skata Sportowego

Emocjonująca gra
Pasjonaci gry w skata spotykali się w piątkowe popołudnia w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie od września do
kwietnia, aby rozgrywać partie w ramach XVII Turnieju Skata Sportowego. W miniony piątek 17 kwietnia zakończono rozgrywki i wręczono nagrody zwycięzcom.
W turnieju uczestniczyli mieszkańcy Wejherowa
i powiatu wejherowskiego,
Gdyni oraz Pucka i powiatu puckiego. Rywalizacja
i emocje były duże, a gra jak zwykle - na wysokim poziomie. W turnieju wzięło
udział około 20 zawodników,
o czym poinformował Jerzy
Szreder, prezes Klubu Skata Sportowego przy Oddziale
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Podczas uroczystego spotkania w siedzibie Zrzeszenia
K-P, prezes Jerzy Szreder w
towarzystwie Michała Jelińskiego z Urzędu Miasta,
Alojzego Formeli z Gminy Wejherowo i Mirosława
Gaffke z Zarządu ZK-P w
Wejherowie wręczał nagrody, chociaż sam również był
jednym z laureatów.

Pierwsze miejsce zajął
Władysław Dominik, drugie miejsce Mieczysław
Bryła, a trzecie - Jerzy
Szreder. Wręczono też puchar Alojzemu Miłoszowi,
najstarszemu uczestnikowi
turnieju
- Skat jest grą trudną, wymagającą myślenia, nawet
trudniejszą od brydża, ale
bardzo emocjonującą - 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 zapraszamy do klubu zarówno młodych sympatyków skata, jak
i osoby w dojrzałym wieku.

Przypomnijmy, że w wejherowskim Klubie Skata
Sportowego jest kilku utytułowanych
zawodników,
m.in. Stefan Szczypior w
2010 roku zdobył Grand Prix
w ogólnopolskim turnieju, a
2014 roku został wicemistrzem świata w rozgrywkach drużynowych na XIX
Otwartych Mistrzostwach
Świata w Skacie w Asuncion, stolicy Paragwaju.
W rozgrywkach w Paragwaju wzięli udział zawodnicy z całego świata, m.in.
RPA, Namibii, Brazylii,
Argentyny, Chile, Australii oraz Europy Zachodniej,
przede wszystkim z Niemiec.
Mistrzostwa Kaszub w
Skata Sportowego odbywają
się co roku w Zbychowie, w
powiecie wejherowskim.
		
AK.

U góry, od lewej: Jerzy
Szreder, Władysław
Dominik (I miejsce) i
Mieczysław Bryła z pucharami.
Na zdjęciu obok:
Alojzy Miłosz, najstarszy
uczestnik wejherowskich turniejów skata
sportowego, również
uhonorowany pucharem.

W 110. rocznicę urodzin kapitana Karola Olgierda Borchardta

Święto szkoły w Strzebielinie
Wyjątkowa atmosfera towarzyszyła tegorocznemu Świętu Szkoły w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie (gm. Łęczyce), ponieważ obchodzono 110 rocznicę urodzin patrona kpt. ż. w. Karola Olgierda Borchardta. Delegacje w asyście warty honorowej
uczniów z Ligi Morskiej, złożyły pod tablicami patrona wiązanki kwiatów.
Uroczystości rozpoczęły
się od mszy świętej koncelebrowanej przez ks. proboszcza Dariusza Kuchtę oraz
byłego proboszcza ks. Jarosława Urbańskiego.
Wśród gości byli m.in. starosta Gabriela Lisius, wójt
Piotr Wittbrodt, zastępca
wójta Bożena Pruchniewska,
wiceprzewodniczący
Rady Gminy Andrzej Koss,
radni gminy Łęczyce, sołtys
Grzegorz Maziuk, dyrektorzy szkół i instytucji z gminy
Łęczyce oraz szkół borchardtowskich,
przedstawiciele
Nadleśnictwa Strzebielino i
Rady Rodziców, a także rodzice i absolwenci szkoły.
Obecni byli przedstawiciele

Polskiego Towarzystwa Nautologicznego oraz Związku
Oficerów Rezerwy RP im.
Marszałka Józefa Piłsudskiego okręg Gdynia.
Wójt Łęczyc Piotr Wittbrodt odebrał tytuł „Przyjaciela Szkoły” m.in. za
wspieranie idei wychowania
przez sport i współfinansowanie zawodów sportowych,
dbanie o właściwa bazę lokalową szkoły, rozwijanie
infrastruktury
sportowej
szkoły, za życzliwość i wspieranie inicjatyw szkoły.
W części artystycznej
uroczystości uczniowie wciągnęli gości w świat fantazji,
przygody w czasie i przestrzeni. Wraz z bohaterami,

podziwiać można było piratów, wdzięczne Hawajki, czy
żywcem wyjętego z epoki
templariusza. A to wszystko
na statku wśród groźnych
burz, dymu i rewelacyjnej
muzyki.
Spektakl muzyczny przygotowali Alicja Hilla i Sebastian Okrój, a układ
taneczny Anna Hilla, absolwentka szkoły. W bohaterów wcielili się aktorzy koła
teatralnego oraz Ligi Morskiej. Tradycyjnie odbył się
też Turniej o Puchar Przechodni Dyrektora Szkoły.
Uczniowie wykonywali zadania sprawnościowe oraz
odpowiadali na pytania z zakresu wiedzy o morzu.
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Piłka nożna. Gryf Wejherowo

Rezerwy Lechii
zbyt wymagające
W meczu na szczycie 22. kolejki rozgrywek III ligi piłki nożnej dotychczasowy lider, czyli wejherowscy żółto-czarni na własnym obiekcie ulegli Lechii II Gdańsk 1:3 (0:1). Honorową bramkę, bezpośrednio z
rzutu rożnego, zdobył Grzegorz Gicewicz. Gdańszczanie, po tym zwycięstwie, objęli prowadzenie w tabeli III ligi „bałtyckiej”.
Rezerwy Lechii zdominowały Gryfa mimo, że zagrali
bez wsparcia zawodnikami z
pierwszej drużyny. Do rezerw
skierowani zostali Patryk
Sobczak i Nikola Leković. Na
początku obrona Lechii nie
grała pewni ale K. Rzepa i G.
Gicewicz nie potrafili pokonać
bramkarza gdańszczan.
Lechia pierwszą dogodną sytuację wypracowała po
30.minutach i od razu strzeliła gola. Po zmianie stron skutecznie zagrali goście i 5 minut
po wznowieniu gry zdobyli
drugą bramkę. Po zdobyciu

gola Lechia poszła za ciosem
i podwyższyła wynik na 3:0.
Gryfici ruszyli do ataków
na bramkę gdańszczan i w
62. minucie wywalczyli rzut
karny, a dodatkowo zawodnik
Lechii „wyleciał” za czerwoną
kartkę z boiska. Dopiero w 79.
minucie G. Gicewicz bezpośrednio z rzutu rożnego zdobył
honorowego gola dla Gryfa.
Gryf Wejherowo: FerraFierka (Godula), Kostuch,
Skwiercz, Wiśniewski, Gicewicz, Czoska, Kołc, Brzuzy
(Kowalski), Szymański (Wicki), Rzepa Rezerwowi: Duda,

Cysewski, Roppel, Kenner
W meczu tydzień wcześniej, wejherowianie zremisowali z gdyńskim Bałtykiem
1:1 (1:0). Mecz z pewnością
zapowiadał się bardzo interesująco. Pierwsi bramkę w 14.
minucie zdobyli gdynianie. Po
przerwie trener Tomasz Kotwica wprowadził na plac gry
K. Godulę, który w 73. minucie wykorzystał dośrodkowanie i doprowadził do remisu.
Pod koniec spotkania fantastyczną interwencją popisał
się jeszcze Ferra i można powiedzieć, że uratował remis.

Bezpłatne Tenis stołowy
Wiosenny turniej
zajęcia
dla dzieci

W Strzebielinie Osiedlu rozegrano XIII Wiosenny Turniej Tenisa Stołowego.

Trwają zapisy do wejherowskiej sekcji kickboxingu Klubu Sportowego
„MAXIMUS”. Chętnych zapraszamy do Zespół Szkół
Ponadginazjalnych nr 4 ul.
Sobieskiego 344 Wejherowo
Zajęcia dla dzieci od 6
do lat 12 - ogólnorozwojowe
z technikami kick-boxingu,
judo, samoobrony odbywają się w poniedziałki 18.4519.45 i środy 18.30-19.30.
Zajęcia dla młodzieży i
dorosłych - grupa początkująca i zawodnicza: w poniedziałki w godz. 19.45-21.00 i
w środy w godz. 19.30-21.00
W każdą środę w godzinach 17.30-18.30 odbywają się bezpłatne zajęcia
sportowo-rekreacyjne z
technikami
kick-boxingu,
boksu, judo, samoobrony i
piłki nożnej. Zajęcia są kierowane do dzieci z Wejherowa od 6 do 12 lat.
Więcej informacji:
www.ksmaximus.pl
lub tel. 501 191 908
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Zwyciężyli: Sebastian Matusiak (kat. open), Maja Jarzynowska (kat. kobiety), Jonatan Dziedzik (kat. szkoły
podstawowe), Patryk Czoska (kat. gimnazja). Oprócz reprezentantów gminy zagrali zawodnicy z Wejherowa, Luzina,
Kębłowa, Rybna, Lęborka, Słupska.

Kickboxing

Niepokonani
W otwartych mistrzostwach województwa
lubelskiego w kickboxingu zawodnicy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego oraz
KTS-K GOSRiT Luzino, wywalczyli pierwsze
miejsca w swoich kategoriach wiekowych i
wagowych, zdobywając tytuły mistrzowskie.
Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach:
Zuzanna Kalbarczyk - light contact oraz pointfighting do 55 kg kadetek
starszych
Paulina Stenka - light
contact oraz pointfighting
do 65 kg kadetek starszych
Patrycja Hinc - pointfighting do 55 kg juniorek
Filip Stark - pointfighting
do 63 kg kadetów starszych.
Dodatkowo nasi zawodni-

cy stoczyli walki towarzyskie
z zawodnikami gospodarzy.
Wyjazd do Lublin, jak relacjonuje trener Rafał Karcz,
był turniejem nie tylko kontrolnym, ale także stanowił
odmianę w procesie szkoleniowym. Najbliższym startem zawodników będzie
Puchar Europy w kickboxingu który odbędzie się w
Krynicy Zdrój pod patronatem WAKO oraz Polskiego
Związku Kickboxingu.

Tenis

Luzinianki
najlepsze
W Gdańsku odbyły się Eliminacje Wojewódzkie Drużynowych Mistrzostw Polski
Kadetek w Tenisie Stołowym
(Finału Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży).
Sukcesem zakończył się
start drużyny KTS-K GOSRiT
Luzino. Podopieczne Waldemara Płotki w finale pokonały drużynę GKTS GDAŃSK
3:0.
Tym samym zapewniły sobie udział w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie Młodzieży, która odbędzie sie w dniach 2024 maja w Krośnie.

Piłka nożna. GOSRiT Luzino

Wygrana na początek rundy
GOSRiT el professional Luzino udanie rozpoczął rundę wiosenną
wygrywając 4-0 z drużyną UKS Jedynka Reda. Mecz rozgrywany był
w bardzo trudnych warunkach ze względu na bardzo silny wiatr, który utrudniał grę.
Pierwsza połowa była rozgrywana przez luziński zespół pod wiatr, co odbiło się
na jakości gry. Po przerwie
mecz diametralnie się zmienił gdyż to GOSRIT grał z

wiatrem. Przyniosło to od razu efekt w postaci bramek.
Trzy razy do bramki trafił
Wiktor Droździel, co przesądziło o lasach spotkania. Gola zdobył też Dawid Siebert.

GOSRiT: Grubba (Rybicki)-Szpakiewicz (Damps), Stolc
(Landowski),
Krzyżanowski,
Neubauer-Klotzki (Bornowski),
Nastały (Pieńkowski) Bollin,
Siebert, Pikulski (Gruba) - Droździel

Mini koszykówka

„Ósemka” górą
Drużyna chłopców oraz drużyna dziewcząt
ze Szkoły Podstawowej nr 8 w Wejherowie
wygrały w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego w Mini Koszykówce.
Zawody były eliminacją do półfinału Wojewódzkich
Igrzysk Młodzieży Szkolnej.
Drużyna dziewcząt SP nr 8 (zdjęcie obok) wystąpiła w
składzie: Martyna Cholch, Alicja Haberland, Anastazja Kinas, Marta Moroz, Dominika Mudlaf, Patrycja Kulas, Natalia Marmułowska, Wiktoria Woźniak, Julia Zimniewicz,
Rozalia Zabrocka, opiekun drużyny Lucyna Mruk.
W drużynie chłopców zagrali: Szymon Dziewior, Filip
Freund, Adrian Ostrowski, Jakub Pohnke, Patryk Kołodziejski, Krzysztof Budnik, Szymon Nowicki, Kacper
Iterman, Szymon Grabski, Piotr Krzebietke, Adrian Popławski, Jakub Parol, Cezary Zabrocki, opiekun drużyny
Kordian Zabrocki.

redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00
Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Czwartek 14.00-15.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

Sprzedam duży dom w
Gdyni Obłużu, 8 pokoi, 3 łazienki, 2 kuchnie, ładna działka, wolny od zaraz. Tanio.
Tel. 604 915 138
***
Sprzedam mieszkanie 57 m
kw., 3 pokoje, 3 piętro, wieżowiec. Wejherowo.
Tel. 604 915 138
***
Sprzedam mieszkanie na
Helu, centrum, 3 pokoje, 1
piętro, całkowicie wyposażone. Tel. 604 915 138
***
Sprzedam działkę ogrodniczą. Tel. 58-677 09 43 (dzwonić do godz. 17.00)
***
Zamienię małe mieszkanie
komunalne 26 m, 2 pokoje na duże komunalne w Wejherowie. Tel. 604 826 817
***
Sprzedam dom czterokondygnacyjny z działką w Gdyni
Obłużu, własność hipoteczna,
tanio. Tel. 604 915 138
***
Sprzedam mieszkanie trzypokojowe w wieżowcu, III piętro, ul. Kochanowskiego w
Wejherowie. Tel. 604 915 138
***
Sprzedam dom z 2009 roku
170m2, (Góra Pomorska) dział-

ka 1700m2 ogrodzona. Salon,
kuchnia, 2 łazienki, 4 sypialnie
oraz garaż. Do zamieszkania
od zaraz. Ogrzewanie gazowe
oraz kominek. Jestem zainteresowana zamianą na mieszkanie. Tel. 796 551 164
***
Wejherowo. Sprzedam murowany domek piętrowy, stan
zamknięty, ocieplony, prąd,
woda, na działce ogrodniczej
ROD - 468 m kw. Cena 50 tys. zł.
Tel. 502 056 307
***
Zamienię komunalne małe
mieszkanie 26 m kw., 2 pokoje, czynsz 180 zł na komunalne duże maks. do drugiego
piętra. Tel. 604 826 817
***
Sprzedam działkę ogrodową przy ul. Sucharskiego, 390
m kw. z domkiem całorocznym, wszystkie media. Cena
38 tys. zł. Tel. 698 920 085
***
Sprzedam działkę ogrodniczą 400 m kw, prąd, woda,
szklarnia w Wejherowie przy
ul. Sucharskiego.
Tel. 503 701 800
***
Sprzedam działkę ogrodową z domkiem murowanym.
ROD Sucharskiego.
Tel. 507 505 107
***

SPRZEDAM

Sprzedam pralkę Beco, lodówkę, kuchenkę gazową +
butle gaz. 250 zł za sztukę.
Tel. 698 920 085
***
Sprzedam tanio lodówkę
Snaige, stan dobry. Wejherowo. Tel. 789 431 218
***
Kojec z materacem BREVI,
rowerek trójkołowy oraz nosidełko. Tel. 513 151 005
***
Lampy okrętowe, bulaje, kompasy, zegary, sekstansy, mapy morskie - cały świat
sprzedam. Tel. 601 163 000
***
Futro z norek, skorki kanadyjskie, długie.
Tel. 604 915 138
***
Kominek ekologiczny na
biopaliwo (nie potrzebuje
przewodów dymowych).
Tel. 604 915 138
***
Łóżeczko dla lalek + pościel
cena 50 zł, dwa pluszaki, odkurzacz, mikser, czajnik na baterie 80 zł, Tel. 798 020 532
***
Ubranka po dziewczynce
na 3-4 latka, duża ilość, 80 zł.
Tel. 798 020 532
***
Sypialnię, antyk, orzech, - 2

PRYWATNE OGŁOSZENIA ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer tel.: 606 101 502
Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki obok wejścia
do biura ARTEX w Wejherowie, przy ul. Polnej 3/41
NIE PRZYJMUJEMY OGŁOSZEŃ TELEFONICZ
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych wydaniach gazety.
Zbyt długie ogłoszenia skracamy.

łózka, 2 szafki, toaletka, tanio.
Tel. 604 915 138
***
Kominek bezdymowy na
paliwo ekologiczne. , forma
mebla. Tel. 604 915 138
***
Piłę tarczową 3 kw, silnik z
kółkami do przemieszczania,
600 zł. Tel. 695 230 080

MOTORYZACYJNE

Odstąpię 4 szt. opon letnich, model 165/65R/14 w b.
dobrym stanie.
Tel. 607 525 099
***
Fiat Panda wan 2004 rok,
1.1 benz. 90 tys. km, oryginalny przebieg, kupiony w
salonie, bezwypadkowy. Gościcino. Tel. 695 230 080
***
Sprzedam Fiata seicento,
98 r., 0,9, niebieski. Cena 1700
zł. Tel. 698 920 085

PRACA

Zatrudnię pracowników do
obsługi pralnic i magla, Pralnia
Wejherowo
Tel. 58/677-27-36 po 16.00

NAUKA

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

RÓŻNE
Przyjmę obraz lub figurę religijną. Tel. 730-025-386
***
Oddam kilka koszulek i
kurtkę męską za czekoladę.
Wejherowo. Tel. 784 808 700

OGŁOSZENIE
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Bezpłatna
mammografia
W dniach: 23 (dzisiaj) oraz 24, 27 i 28 kwietnia przy
Centrum Handlowym „Kaszuby” przy ul. I Brygady Pancernej WP 28 wykonać będzie można bezpłatną mammografię. Kobiety na bezpłatną diagnostykę zaprasza firma
LUX MED Diagnostyka.

Badanie prowadzone jest w ramach Populacyjnego Programu
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Badanie pozwala na rozpoznanie guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi w bardzo
wczesnym etapie rozwoju, co zwiększa szansę wyleczenia. Organizatorzy proszą o wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444.
Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu.
Bezpłatna mammografia skierowana jest dla pań w wieku 50-69
lat . Badanie w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi jest bezpłatne, refundowane kobietom co 2
lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w ramach realizacji Programu otrzymały odpowiednie
pisemne wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie.

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa

ENEMEF:

Noc Hobbita
ENEMEF: Noc Hobbita kolejny raz przeniesie
widzów do magicznego Śródziemia. Już jutro,
24 kwietnia zaplanowano wyjątkowy maraton
filmowy, który zostaje powtórzony na specjalne
życzenie wiernych fanów!
Ekranizacja bestsellerowej powieści J.R.R. Tolkiena jest
imponującym dziełem filmowym, które za sprawą wciągającej fabuły, nadzwyczajnych obrazów i znakomitych efektów
specjalnych zamienia salę kinową w magiczny świat, który
pochłania każdego bez reszty. Ten maraton to doskonała
okazja, aby na nowo przeżyć ekscytujące historie bohaterów
i poczuć niesamowity smak przygody.
Podczas tej epickiej nocy zostaną zaprezentowane trzy
części serii: Pustkowie Smauga, Niezwykła podróż oraz
Bitwa Pięciu Armii.
W piątek 24 kwietnia ENEMEF Noc Hobbita odbędzie
się w kinach sieci Multikino, m.in. w Rumi przy ul. Sobieskiego 14 A (Galeria Rumia). Seans rozpocznie się o god.
22:00, a przewidywany koniec ok. 6:30 rano.
Więcej informacji: http://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
23.04.2015 r. do godz. 20.00 przesłać swoje imię i nazwisko e-mailem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl
W temacie wiadomości prosimy napisać: ENEMEF
Do wylosowanych 3 osób odpiszemy ok. godz. 21.00
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SKUTECZNA REKLAMA

W PULSIE
WEJHEROWA

606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
OGŁOSZENIE

Fundacja Europejskie Spotkania
ul. Dworcowa 1/2, 84-200 Wejherowo
Tel. 58 572 11 83, 58 742 35 06
www.fundacja-es-opieka.pl
OGŁOSZENIE
N A S Z PA R T N E R

