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i powiatu wejherowskiego

Dotacje
na
zabytki
Na remonty i konserwacje
zabytkowych kościołów w
powiecie wejherowskim, władze powiatu przeznaczyły 180
tysięcy złotych.
Na podstawie uchwały
Rady Powiatu Wejherowskiego, pieniądze trafią
do obiektów sakralnych w
Wejherowie, Górze, Luzinie, Zwartowie i w Świetlinie. 		
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10 maja wybory Głosowanie
W najbliższą niedzielę, 10 maja, będziemy wybierać Prezydenta Polski. O prezydencki fotel ubiega się 11 kandydatów.
Kandydaci, którzy do 16 marca br.
zgłosili udział w wyborach w Państwowej Komisji Wyborczej, musieli najpierw
zebrać 100 tysięcy podpisów poparcia.
Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała: Andrzeja Dudę, Magdalenę Ogórek, Janusza Palikota,
Bronisława Komorowskiego, Janusza Korwin-Mikkego, Adama Jarubasa, Pawła Kukiza, Jacka Wilka,
Mariana Kowalskiego, Pawła Tanajno i Grzegorza Brauna.
10 maja zagłosujmy na osobę, która
najbardziej spełnia nasze oczekiwania i
może najwięcej zrobić dla naszej Ojczyzny. Udział w wyborach to nasz przywilej i obowiązek. A zatem, wybierajmy!

zakończone

Dzisiaj, 7 maja mieszkańcy Wejherowa dowiedzą się, jakie projekty zostaną
zrealizowane w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Ogłoszone zostaną bowiem wyniki głosowania
mieszkańców.

Lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach 7 - 21.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Każdy mógł oddać głos na jeden spośród 47 projektów. Na realizację zwycięskich projektów prezydent
Krzysztof Hildebrandt przeznaczył 800 tys. zł.
- Zaproponowałem wprowadzenie w Wejherowie
Budżetu Obywatelskiego, gdyż zależy mi na dialogu
z mieszkańcami, na zrozumieniu potrzeb i realizacji
pomysłów wejherowian. Każdy mieszkaniec miasta
mógł zdecydować, na jaki cel zostaną wydane pieniądze stanowiące część wspólnego budżetu miejskiego.
Wejherowianie aktywnie zaangażowali się w rozwój i ulepszanie naszego miasta, o czym świadczy
liczba złożonych projektów i liczba oddanych głosów.
Wśród projektów są pomysły na nowe place zabaw,
boiska, siłownie na świeżym powietrzu, ale także inicjatywy związane z poprawą bezpieczeństwa, budową
chodników oraz propozycje ciekawych wydarzeń.
Dzisiaj okaże się, które pomysły spodobały się wejherowianom najbardziej.

Noc muzeów
16 maja czekają nas wielkie atrakcje! Podczas Nocy Muzeów w Wejherowie będzie można ciekawie spędzić czas w ratuszu, w muzeum,
a także w podziemiach kościoła św. Anny i na
Kalwarii Wejherowskiej.
Str. 7

4 maja w szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczął się egzaminacyjny maraton. Wszystkim
maturzystom w powiecie wejherowskim życzymy, aby dobiegli do mety z dobrymi ocenami.
Nasze zdjęcie zostało wykonane w I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie tuż przed rozpoczęciem matury
pisemnej z języka polskiego. W tej szkole maturę zdaje 217 osób, w tym 185 uczniów I LO, a poza tym słuchacze liceum
wieczorowego i zaocznego. Powodzenia!
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AKTUALNOŚCI
Najsilniejszy policjant w Polsce

STRAŻ MIEJSKA

Mateusz Ostaszewski
z Wejherowa
Policyjni siłacze z całej Polski spotkali się w Kłobucku na Śląsku,
aby rywalizować o tytuł strongmana. Zdobył go Mateusz Ostaszewski
z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.
VI Ogólnopolskie Zawody Policyjnych Siłaczy rozgrywane są w w pięciu dyscyplinach: spacer farmera z walizkami o wadze
100 kg i spacer buszmena z ramą o wadze
240 kg, zegar z 4 hostessami, uchwyt Herkulesa - utrzymywanie w górze umieszczonego

na platformie samochodu KIA Ceed, wyciskanie platformy z quadem o wadze 300 kg
oraz przeciąganie tira o wadze 8 ton.
Mateusz Ostaszewski z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zajął pierwsze
miejsce w klasyfikacji ogólnej. Gratulujemy!

Z POLICJI
Rozbój

Policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w związku ze sprawą
rozboju, do którego doszło 1 maja br. Jak ustalili mundurowi,
dwaj sprawcy pobili i ukradli 21-latkowi pieniądze oraz alkohol.
Ponadto prawie w tym samym czasie pobili 24-latka.
Za przestępstwo rozboju mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat.

Nietrzeźwy skuterek

W Łęczycach policjanci podczas nocnej służby zatrzymali
do kontroli drogowej kobietę jadącą skuterem. W trakcie rozmowy poczuli od niej woń alkoholu. Badanie alkotestem wykazało, że 53-latka miała ponad promil alkoholu w organizmie.
Kierująca skuterem noc spędziła w policyjnym areszcie. Po
przesłuchaniu przez policjantów i usłyszała zarzuty. Za to przestępstwo grozi jej kara pozbawienia wolności do lat 2.

Pijany w ciągniku

Na terenie Gminy Choczewo doszło do wypadku drogowego, w którym motocykl zderzył się z ciągnikiem rolniczym. Na
miejscu zdarzenia funkcjonariusze z wejherowskiej drogówki,
ustalili, że do zderzenia motocykla honda i ciągnika rolniczego ursus, doszło podczas wykonywanego manewru skrętu w
prawo przez kierowcę ciągnika, gdy motocyklista prawdopodobnie chciał go wyprzedzić prawą stroną.
43-letni motocyklista był trzeźwy, natomiast 72-letni kierowca ciągnika miał około 2,5 promila alkoholu w organizmie.
Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów i noc spędził
w policyjnym areszcie. Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności
do lat 2.

Mateusz Ostaszewski od
dwóch lat pracuje w Komisariacie Policji w Szemudzie
w sekcji patrolowo-interwencyjnej. Zawody Policyjnych Siłaczy wygrał już po
raz kolejny.

Strażnicy złapali gada

Żmija
w przedszkolu
Żmija o długości około 70 cm pojawiła się niespodziewanie w wejherowskim
przedszkolu i przestraszyła wszystkich.
Właścicielka przedszkola natychmiast powiadomiła o nietypowym gościu strażników
miejskich. Strażnicy pojawili się w przedszkolu, wsadzili gada do worka i odwieźli
do lasu, bo żmija jest pod ochroną.
Ciepłe wiosenne dni obudziły różne zasypiające na
zimę zwierzęta, w tym także
gady. Żmija zapewne już się
wyspała, a w poszukiwaniu
słońca zawędrowała w okolice
budynku przedszkola i przy
okazji penetrowała teren.
Żmije wychodzą z zimowego ukrycia, m.in. z korzeni
drzew, runa leśnego, pomieszczeń gospodarczych i ogrodów.
Mogą się pojawiać na placach
zabaw, parkach miejskich,
na działkach. Rzadko kąsają
człowieka, przeważnie starają
się uciec. Nawet jeżeli zostaną zmuszone do obrony, to ich

OgłoszeniE

HURTOWNIA ZNICZY
Rumia, ul. Towarowa 1

pon.-pt. 8.00-16.00 , sob. 8.00-14.00
www.ogniwo-znicze.pl, tel. 58 352-29-58

PROMOCJA !!! Rabat - 10 %

Promocja do 30.05.20115 ważna z tym kuponem - WYTNIJ!
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Piwko na ławeczce

ukąszenie przeważnie jest suche, czyli pozbawione jadu.
Jednak w takiej sytuacji
należy zasięgnąć pomocy medycznej. Ukąszenie jest niebezpieczne dla dzieci oraz osób
starszych. Nie stanowi śmiertelnego zagrożenia dla zdrowego dorosłego człowieka.

Strażnicy
na quadzie
Kalwaria
Wejherowska patrolowana jest przez
Straż Miejską nie tylko
przez patrol zmotoryzowany. W miejsca trudno dostępne strażnicy dojeżdżają
quadem.
Ponieważ Kalwaria położona jest na trzech wzgórzach i mierzy około 5 km,
patrolom pieszym trudno
było codziennie pokonywać
tę trasę i reagować na zdarzenia. Stąd pomysł patrolowania Kalwarii quadem.

W ramach realizacji programu prewencyjnego „Bezpieczna
Piaskownica” strażnicy miejscy zajmują się bezpieczeństwem
na placach zabaw i w piaskownicach. Często na ławeczkach na
osiedlu Kaszubskim, pod okiem kamery monitoringu od samego rana małżonkowie popijali piwo. Mieli też z sobą psa, który bez smyczy i kagańca biegał po osiedlu. Wysłany na miejsce
patrol wylegitymował „biesiadników”, a za spożywanie alkoholu
w miejscu publicznym oraz niezachowanie zwykłych środków
ostrożności przy trzymaniu psa zaproponowali mandaty karne.
Małżonkowie odmówili zapłaty mandatu, bo jak stwierdzili
są na utrzymaniu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i nie
mają pieniędzy. Ich sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Wejherowie. Na Osiedlu 1000-lecia młodzi biesiadnicy w obrębie placu
zabaw pili piwo, a butelki wyrzucali na plac zabaw. Ci również
zapomnieli, że obrębie tego miejsca są kamery miejskiego monitoringu, które rejestrują ich zachowania.

Zatankował i czmychnął

Późnym wieczorem na stacji paliw w Celbowie (powiat pucki)
mężczyzna zatankował paliwo do Renault Clio na zagranicznych
tablicach rejestracyjnych. Miał zapłacić 188 złotych, ale szybko
uciekł sprzed dystrybutora i ruszył w kierunku Wejherowa. Informację o tym zdarzeniu odebrali funkcjonariusze ze wspólnego
patrolu Policji i Straży Miejskiej.
Godzinę później w Wejherowie funkcjonariusze zatrzymali
do kontroli taki sam samochód Renault, ale już na polskich numerach. W bagażniku funkcjonariusze znaleźli dwie austriackie
tablice rejestracyjne o tych samych numerach, jakie były zamontowane na samochodzie podczas tankowania na stacji w Celbowie. W trakcie kontroli zatrzymanego kierowcy okazało się też,
że nie posiada on prawa jazdy.

Wschodnie obyczaje

Blisko północy 1 maja br. dyżurny Straży Miejskiej zauważył
na ekranie miejskiego monitoringu fiata uno, którego tor jazdy
wskazywał na to, że kierowca może znajdować się pod wpływem
alkoholu. Informację tę przekazał funkcjonariuszom ze wspólnego patrolu policji i straży miejskiej.
Na parkingu za klasztorem przy ulicy Reformatów kierowca został wylegitymowany. Okazało się, że za kierownicą siedzi 28-letni obywatel Ukrainy pracujący w jednej firm w gminie
Gniewino. Mężczyzna poddany został badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Miał 1,44 promila.
Kierowca trafił do policyjnej izby zatrzymań.
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AKTUALNOŚCI
Modlimy się za Was, a nie zamiast Was
- mówią księża franciszkanie

Odpusty na Kalwarii

Corocznie w maju na wejherowskie wzgórza kalwaryjskie przychodzą pielgrzymki z Kaszub południowych i północnych, w tym z
Trójmiasta. Pątnicy uczestniczą w Odpuście Wniebowstąpienia Pańskiego i Odpuście Trójcy Świętej. Na oba wydarzenia religijne zapraszają wiernych ojcowie franciszkanie i gwardian klasztoru - o. Daniel
Szustak, kustosz Sanktuarium Maryjno-Pasyjnego w Wejherowie.

Powiatowe i wojewódzkie obchody

Święto 3 Maja

3 Maja to święto narodowe i religijne. Święto radosne, patriotyczne, maryjne. W Wejherowie uroczystość Najświętszej Marii Panny
Królowej Polski obchodzono w kościele pod takim wezwaniem, modląc się zarówno w intencji parafii, jak i w intencji Ojczyzny w 224
rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
W uroczystości wzięli
udział przedstawiciele władz
miejskich i powiatowych ze
starostą powiatu wejherowskiego Gabrielą Lisius na
czele, poczty sztandarowe organizacji i szkół z powiatu
wejherowskiego, orszak procesyjny, orkiestra dęta, której kapelmistrzem zespołu
jest Jarosław Szmuda oraz
chór parafialny „Laudate Dominum” pod kierunkiem Wiesława Tyszera.
Uroczystą Sumę odprawił
i kazanie poświęcone Matce Bożej wygłosił ks. kapitan
Bolesław Leszczyński, pra-

cujący w parafii wojskowej
w Słupsku. Msze odprawił w
asyście ks. dziekana Tadeusza Reszki oraz ks. kanonika Piotra Żyndy - proboszcza
parafii NMP Królowej Polski
w Wejherowie.
Po Sumie odbyła się procesja eucharystyczna z udziałem gości i wiernych, pocztów
sztandarowych i feretronów.
Uroczystości odbyły się
również we wszystkich gminach powiatu wejherowskiego. W Rumi, po mszy św. i
złożeniu kwiatów pod pomnikiem poległych żołnierzy, na
miejskim stadionie odbył się

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

festyn z wieloma atrakcjami.
Wydarzenie miało dużą rangę,
ponieważ były to wojewódzkie
obchody Święta 3 Maja.
W rywalizacji samorządowców w konkurencjach
sportowych wzięła udział
reprezentacja
Wejherowa.
Drużyna radnych z wiceprzewodniczącym Rady Miasta Marcinem Drewą, jako
kapitanem, zajęła pierwsze
miejsce ex aequo z ekipą gospodarzy z Rumi.
Przewodniczący
Rady
Miasta Wejherowa Bogdan
Tokłowicz uczestniczył w oficjalnych uroczystościach.

15-17 maja: Odpust
Wniebowstąpienia
Pańskiego. W piątek zaplanowano uroczyste powitania grup pielgrzymów.
W sobotę 16 maja o godz.
14.00 przy kościele klasztornym rozpoczną się Centralne
Obchody Kalwaryjskie z kazaniami, a o godz. 17.30 przy
kaplicy Trzech Krzyży odprawiona zostanie msza święta
pod przewodnictwem o. prof.
dr. hab. Borysa Soińskie-

go. W niedzielę 17 maja o
godz. 8.00 z placu przy kościele św. Anny wyruszy Droga Krzyżowa na Kalwarię dla
pielgrzymów.
17 maja o godz. 10.00
rozpocznie się suma odpustowa pod przewodnictwem
księdza biskupa Wiesława
Szlachetki.
30 i 31 maja: Odpust
Trójcy Świętej. Pielgrzymki będą uroczyście witane przy Bramie Oliwskiej w

Wejherowie. 30 maja o godz.
14.00 rozpoczną się Centralne Obchody Kalwaryjskie z
kazaniami, a o godz. 17.30 ks.
prof. dr. hab. Jan Perszon
przewodniczyć będzie mszy
świętej przy kościele Trzech
Krzyży.
W niedzielę 31 maja o
godz. 8.00 wyruszy Droga
Krzyżowa na Kalwarię, gdzie
o godz. 10.00 zostanie odprawiona suma przez ks. prof.
dr. hab. Jana Perszona.

Kapsuła czasu w Kościele Trójcy Świętej

Dla przyszłych pokoleń
W pierwszą rocznicę kanonizacji Jana Pawła II oraz w podziękowaniu dla wszystkich darczyńców, 27 kwietnia br. w kościele Trójcy
Świętej w Wejherowie została odprawiona msza święta, w której udział
wzięli przedstawiciele władz miasta i powiatu. Po zakończeniu liturgii
pod podłogą w głównej nawie kościoła umieszczono tzw. kapsułę czasu.
Podczas
mszy świętej
ks. prałat Tadeusz Reszka dziękował ofiarodawcom
i darczyńcom za zaangażowanie oraz wsparcie finansowe
przy remoncie i rewitalizacji
kościoła.
Słowa uznania ks. proboszcz skierował pod adresem starosty wejherowskiego
i radnych powiatu za dotację
na planowaną wkrótce renowację zabytkowej chrzcielnicy
(piszemy o tym na str. 5). Podziękowania trafiły do prezydenta miasta, dzięki któremu
możliwy był remont dachu
świątyni. Prywatna firma
ułożyła wewnątrz nową posadzkę.
Po zakończeniu mszy zebrani goście, m.in. starosta
wejherowski Gabriela Lisius oraz zastępca prezydenta
Wejherowa Piotr Bochiński
odczytali listy, które zawierały podziękowanie za nauczanie, głoszenie Ewangelii i

Pontyfikat Jana Pawła II. Listy dla potomnych, na których
swoje podpisy złożyli uczestnicy uroczystości, włożono do
specjalnej tuby.
Trafiły do niej również
pamiątki z naszych czasów

oraz monety będące obecnie
w obiegu. Kapsuła z przesłaniem dla przyszłych pokoleń
została umieszczona pod nową posadzką w wejherowskiej Kolegiacie jako symbol
naszych czasów.

Kapsułę czasu umieszczono w nowej posadzce wejherowskiej Fary.
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AKTUALNOŚCI
Współwłaściciele planują remont zabytkowego budynku przy ul. Puckiej

Elewacja będzie odnowiona
Przedwojenny budynek przychodni przy ul. Puckiej w Wejherowie
doczeka się potrzebnego remontu. Takie prace planuje Starostwo, chociaż powiat jest właścicielem ok. 37 procent powierzchni tego obiektu.
Razem ze współwłaścicielami przygotowuje się do odnowienia elewacji i ocieplenia budynku.
O planach, związanych z
remontem elewacji przychodni rozmawiano na sesji Rady
Powiatu
Wejherowskiego.
Odpowiadając na pytanie
radnego Zbigniewa Chuchały, wicestarosta Witold
Reclaf powiedział, że odbyło
się już spotkanie współwłaścicieli i administratora budynku na rogu ulicy Puckiej
oraz Św. Jana.
- Rozmawialiśmy w obecności konserwatora zabytków, ponieważ ten obiekt
został zbudowany w 1929 roku i podlega nadzorowi konserwatorskiemu - wyjaśniał
W. Reclaf. - Przede wszystkim chcemy wyczyścić elewację zabrudzoną przez wiele
lat istnienia. Trzeba też ocieplić niektóre ściany i wykonać prace remontowe w kilku

zniszczonych miejscach. Przyda się odnowienie drzwi wejściowych, które są tam od
początku, a więc mają dziś
charakter historyczny.
Inwestorzy chcą też odnowić i zagospodarować dziedziniec wewnętrzny. Jak
zaznaczył podczas sesji starosta Reclaf, prace będą bardzo
kosztowne i dlatego współwłaściciele gmachu muszą
wziąć kredyt na tę inwestycję.
Najważniejsze, że ładny
wygląd odzyska jedna z architektonicznych wizytówek
miasta, a zarazem ciekawy
modernistyczny budynek z
okresu międzywojennego.
Podczas tej samej dyskusji
rozmawiano o koniecznym remoncie innej wizytówki miasta, czyli dworca kolejowego.
Etatowy członek Zarządu Po-

wiatu Jacek Thiel poinformował radnych, że Starostwo
prowadzi rozmowy z przedstawicielami PKP.
W kwietniu odbyły się
dwa spotkania, podczas których zastanawiano się nad
możliwościami modernizacji i
późniejszego funkcjonowania
dworca.
- Aby udźwignąć koszty remontu i utrzymania placówki,
kolej musi wynająć pomieszczenia dworcowe na działalność handlową i usługową
- powiedział Jacek Thiel. Oprócz funkcji typowo dworcowej,
mieszczącej
kasy
biletowe i poczekalnię, dworzec musi pełnić też funkcje
komercyjne. Staramy się, aby
do remontu historycznego ale
bardzo zniszczonego budynku
dworca doszło jak najszybciej.

Wejherowianie kojarzą ten budynek przede wszystkim z ośrodkiem zdrowia.
Dzisiaj obok przychodni lekarskiej, gabinetów fizjoterapii i innych placówek
medycznych, mieści się tu także Zarząd Drogowy dla powiatu wejherowskiego
i puckiego.

II Forum Ekonomii Społecznej

Miejsca pracy, szkolenia, wsparcie
Model ekonomii społecznej na przykładzie prezentowanych
przedsiębiorstw społecznych oraz nowych form budowania przedsiębiorczości społecznej były jednym z tematów drugiego Forum
Ekonomii Społecznej Powiatu Wejherowskiego. Forum odbyło się
30 kwietnia w Domu Rzemiosła w Wejherowie.
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Roli gospodarza podjął się
prezes Powiatowego Cechu
Rzemiosł, Brunon Gajewski. Spotkanie, które zorganizowali Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej Dobra
Robota i Powiatowy Cech
Rzemiosł Małych i Średnich
Przedsiębiorstw ZP w Wejherowie, rozpoczęło się od
podsumowania pierwszego
Forum. Wnioski przedstawił Ryszard Kandzora z
OWES, mówiąc o znaczeniu
ekonomii społecznej.
W powiecie wejherowskim działają dwie spółdzielnie socjalne: „Studio Effect”
z Rumi oraz Gniewińska
Spółdzielnia Socjalna, ale
o funkcjonowaniu tego rodzaju przedsiębiorstwa opowiedział prezes Spółdzielni
Socjalnej „Dalba” z Pucka - Janusz Golisowicz.
Wielobranżowa
spółdzielnia zatrudnia osoby niepełnosprawne intelektualnie,

które mają trudności ze znalezieniem pracy. W spółdzielni mają czuć się komfortowo
i bezpiecznie. „Dalba” zatrudnia 12 osób, ale do końca roku liczba ta ma zwiększyć się
do 20.
Marcin
Nowakowski
podzielił się doświadczeniami z działalności Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych
Jednostek Samorządu Terytorialnego. Zaprezentowano
także nowe formy przedsiębiorczości na wsi.
Na zakończenie spotkania
przedstawiono analizę ekonomii społecznej w powiecie
wejherowskim, a także najbliższe działania Ośrodka
Wsparcia Ekonomii Społecznej Dobra Robota.
W forum uczestniczyła
Gabriela Lisius, starosta
powiatu, członek Zarządu
Powiatu Jacek Thiel oraz
zastępca prezydenta Wejherowa, Piotr Bochiński.

Spółdzielnia socjalna to
trochę
przedsiębiorstwo,
a trochę organizacja pozarządowa. Mogą w niej znaleźć pracę osoby zagrożone
wykluczeniem społecznym,
czyli takie którym z różnych
powodów trudno znaleźć
zatrudnienie. Spółdzielnie
korzystają ze zwolnień podatkowych, dofinansowania
z Funduszu Pracy, PEFRON
czy Unii Europejskiej.

Ekonomia społeczna staje się sposobem na problemy społeczne, z którymi nie
poradziło sobie państwo i rynek. Jednym z mechanizmów
ES jest integracja zawodowa
i społeczna osób w trudnej
sytuacji życiowej, poprzez
zatrudnienie ich w ramach
działalności gospodarczej
oraz wsparcie psychologiczne, doradcze i szkoleniowe.
Ośrodek Wsparcia Ekonomii
Społecznej Dobra Robota
wspiera przedsiębiorczość
społeczną poprzez doradztwo prawne, biznesowe oraz
finansowe (dotacje).

redakcja@pulswejherowa.pl
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Powiat wspiera renowację zabytków

POWIAT

Łęczyce. Inwestycje drogowe

Od chrzcielnicy
Dla bezpieczeństwa
po schody na chór mieszkańców gminy
Zniszczone nawierzchnie dróg i wiele nieutwardzonych traktów
to problem władz oraz mieszkańców miast i gmin. Władze gminy
Łęczyce zamierzają w czasie obecnej kadencji samorządu poprawić stan dróg. Zdaniem wójta to jedno z najważniejszych zadań.

4 maja w Górze proboszczowie sześciu parafii podpisali umowy na dofinansowanie
przez powiat wejherowski prac remontowych i konserwacyjnych w kościołach.

Na remonty i konserwacje zabytkowych elementów w sześciu kościołach w powiecie wejherowskim, władze powiatu przeznaczyły
180 tysięcy złotych. Na podstawie uchwały Rady Powiatu Wejherowskiego, pieniądze trafią do obiektów sakralnych w Wejherowie,
Górze, Luzinie, Zwartowie i w Świetlinie.
Radni powiatowi zdecydowali o dofinansowaniu prac
konserwatorskich w sześciu parafiach. Wejherowski
klasztor Franciszkanów
(kościół św. Anny) otrzyma 15 tys. złotych na konserwację XVII-wiecznego obrazu
„Ecce Homo”, eksponowanego
w prezbiterium, a także obrazu „Opłakiwanie Chrystusa”.
Przypomnijmy, że w ubiegłym
roku, dzięki dotacji z budżetu
powiatowego odnowiono obraz
„Złożenie do grobu”.
Renowacji zostanie poddana rokokowa chrzcielnica z
XVII wieku w kościele Trójcy Świętej w Wejherowie.
Jak powiedział ks. proboszcz
i dziekan Tadeusz Reszka,
w 2016 roku będziemy obchodzili 1050-lecie chrztu Polski,
więc odnowienie zabytkowej
chrzcielnicy będzie pięknym
akcentem tych obchodów w
Wejherowie. Koszt prac wyniesie ok. 60 tys. zł, z czego
połowę finansują władze powiatu wejherowskiego. Ta parafia po raz pierwszy korzysta

ze wsparcia finansowego powiatu w pracach remontowych i konserwacyjnych.
Parafia pw. Św. Józefa
Oblubieńca NMP w Zwartowie otrzyma 50 tys. zł na
rekonstrukcję wnętrza wieży,
natomiast parafia pw. Św.
Wawrzyńca w Luzinie - 30
tys. zł na wykonanie kolejnego etapu wymiany ram okiennych z witrażami.
25 tys. zł przeznaczono z
kolei na wykonanie instalacji
zabezpieczenia technicznego
(m.in. przeciwpożarowego)w
kościele pw. Św. Mateusza
Apostoła w Górze.
Zabytkowy kościół pw.
Św. Izydora Rolnika w
Świetlinie, należący do parafii pw. Św. Antoniego
Padewskiego w Łęczycach
doczeka się remontu chóru
oraz schodów na chór, przy
dofinansowaniu z powiatu w
wysokości 30 tys. zł
Starosta Gabriela Lisius
i członek Zarządu Powiatu
Jacek Thiel podpisali umowy z gwardianem klasztoru i

proboszczami poszczególnych
parafii w sprawie dofinansowania prac konserwatorskich
i budowlanych z budżetu powiatu. Umowy podpisano w
miniony poniedziałek na plebanii najstarszej parafii Św.
Mateusza Apostoła w Górze,
najstarszej świątyni powiatu
wejherowskiego.
W spotkaniu uczestniczył
przewodniczący Rady Powiatu
Ryszard Czarnecki i przewodniczący Komisji Kultury,
Sportu i Turystyki RP, Robert
Lorbiecki .
AK.
Powiat wejherowski dofinansowuje renowacje i remonty obiektów, wpisanych
do rejestru zabytków od 2007
roku. Łącznie z tegorocznymi,
przyznano 40 dotacji na sumę 1 mln 400 tys. zł.
O środki starają się głównie
parafie, które odnawiają zabytkowe kościoły i ich wyposażenie. Dzięki temu mieszkańcy i
turyści mogą podziwiać piękne zabytkowe świątynie Ziemi
Wejherowskiej.

- Budowa oraz utwardzenia płytami dróg, a także budowa chodników służą
polepszeniu warunków życia
mieszkańców oraz ich bezpieczeństwu - mówi Piotr
Wittbrodt, wójt gminy Łęczyce. - W tym roku w Bożympolu powstanie pasaż
pieszo-rowerowy od ulicy
Chmielenieckiej do Osiedlowej, a także chodnik oraz
parking przy ul. Osiedlowej,
gdzie zagospodarowany zostanie również skwer.
Oba zadania będą dofinansowane ze środków zewnętrznych, a rozpoczęte już
roboty drogowe powinny być
zakończone w czerwcu tego
roku.

Nawierzchnia
i oświetlenie

W bieżącym roku zaplanowano również inne inwestycje drogowe. W Strzebielinie
na ul. Sienkiewicza na odcinku ok. 245 m powstanie
nowa nawierzchnia wraz z
oświetleniem, a także odgałęzieniami wodno-kanalizacyjnymi.
Na ulicach M. C. Skłodowskiej i Kraszewskiego utwardzone będą odcinki dróg,
przyległe do gimnazjum i
przedszkola. Wykonanie tych
dwóch zadań zaplanowano
na lipiec i sierpień br.
- Liczymy na pozyskanie
dodatkowych środków z tytułu budowy w naszej gminie
siłowni wiatrowych - dodaje
Piotr Wittbrodt. - Należne
gminie podatki przeznaczymy w całości na inwestycje drogowe, bo potrzeby są
ogromne.

Betonowe płyty
zamiast piachu

Nie wszędzie uda się zbudować asfaltową nawierzchnię, ale wiele dróg jest
utwardzanych płytami Jomb.

Od maja tego roku prowadzone będą prace, dzięki którym
takie utwardzenie otrzymają
ulice: Kwiatowa i Słoneczna
w Rozłazinie, Słoneczna w
Strzebielinie, Kwiatowa w
Łęczycach, droga z osiedla do
kościoła w Brzeźnie, Staffa i
częściowo Zagrodowa w kierunku młyna w Strzebielinie.
Koszt całego przedsięwzięcia w bieżącym roku wyniesie 250 tys. zł.
Gmina dofinansuje również remonty dróg powiatowych, przebiegających przez
gminę. Ważnym elementem
inwestycji, dotyczących poprawy bezpieczeństwa i wygody użytkowników dróg
gminnych jest montowanie
oświetlenia ulic. Takie zadania będą sukcesywnie realizowane na terenie gminy
Łęczyce.

Współpraca
z sołectwami

Zdaniem wójta Łęczyc,
wiele zadań, m.in. drogowych
realizowanych jest dzięki dobrej współpracy gminy z lokalnymi samorządami, czyli
sołectwami. Przykładem jest
utwardzanie dróg - sołectwa
kupują płyty, wskazują odcinki dróg do utwardzenia, a
wykonanie prac opłacane jest
ze środków gminnych.
Niektóre inne przedsięwzięcia realizowane są w ramach Funduszu Sołeckiego.
- Dzięki niemu powstały place zabaw, miejsca na
festyny, koncerty, zabawy.
Dzięki funduszowi realizujemy projekty dotyczące estetyzacji miejsc publicznych

- mówi wójt Wittbrodt.
Z Funduszu Sołeckiego
realizowany będzie projekt
dalszej estetyzacji Bożegopola oraz budowy placu Księdza Rajskiego w Strzebielinie
(ten projekt czeka na możliwość dofinansowania)

Ciasno
w urzędzie

Inny temat, związany z
gminnymi
inwestycjami,
dotyczy siedziby Urzędu
Gminy. W obecnym starym
budynku w centrum Łęczyc
jest ciasno.
Władze postanowiły poprawić warunki pracy urzędników, a także warunki
załatwiania spraw w urzędzie. Na trzy lata rozłożono plan zaadaptowania na
Urząd Gminy starego budynku po szkole albo wybudowanie nowej siedziby w
centrum wsi.
- W tym roku powinny zapaść w tej sprawie ostateczne
decyzje, powstanie też projekt
ewentualnej budowy lub adaptacji - mówi P. Wittbrodt.
- Na razie trwa ocena specjalistów i rzeczoznawcy, żebyśmy wybrali korzystniejszy
dla gminy wariant.
Tymczasowo postanowiono wynająć pomieszczenia w
nowoczesnym budynku przy
ul. Długiej (blisko istniejącego urzędu), wybudowanym
przez prywatnego inwestora.
W maju przeniesie się tam
Ośrodek Pomocy Społecznej
i Urząd Stanu Cywilnego, a
dzięki temu jakość obsługi
mieszkańców znacznie się poprawią.
A. Kuczmarska

Największa gmina
Gmina Łęczyce to największa pod względem powierzchni gmina powiatu wejherowskiego, licząca prawie 232 m kw. i ok. 12 tys. mieszkańców.
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Nowy stół tenisowy, wyremontowana wiata

Majówka na osiedlu
2 maja mieszkańcy osiedla Fenikowskiego w Wejherowie spotkali
się na pikniku, podczas którego oddano do użytku nowy plenerowy
stół do gry w ping ponga. Uczestnicy korzystali z wyremontowanej
(po ubiegłorocznym pożarze) wiaty, piekli kiełbaski na ognisku, bawili się i integrowali. Mimo zimnego wiatru, w pikniku uczestniczyły
całe rodziny.
Dzięki inicjatywie mieszkańca osiedla Edwarda Śliwińskiego,
profesjonalny
stół do tenisa ufundowała firma Leroy Merlin. Ta sama
firma była też fundatorem
kiełbasek, słodyczy i napojów
dla uczestników osiedlowej
majówki w plenerze.
Było ognisko, przy którym
pieczono kiełbaski, były konkursy i zabawy dla dzieci.
Przy organizacji festynu pomagali: radny Mariusz Łu-

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
Na zdjęciu po lewej: uroczyste przekazanie do
użytku stołu do tenisa.
Pierwszy z lewej stoi
Edward Śliwiński.
Na zdjęciu po prawej
stronie: nowy stół wypróbowały na początek
dzieci.
Dziewczynki zagrały w
tenisa stołowego pod
okiem mistrzyni tej
dyscypliny Alicji Eigner
(stoi w głębi) - brązowej
medalistki na Paraolimpiadzie w Londynie.
Pani Alicja jest mieszkanką Osiedla Fenikowskiego.
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pina, Krystyna i Wiesław
Krawczykowie i Daniel
Pielak, a także Mariusz
Popowicz, który zapewnił
atrakcję w postaci przejażdżek motocyklami.
- Chcę podziękować mieszkańcom oraz sponsorom,
przede wszystkim Leroy Merlin, restauracji „Koga” w Wejherowie oraz leśnikom, którzy
pozwalają nam urządzać ogniska na skraju lasu - mówi
Edward Śliwiński. - Dziękuję

panu Puszowi, który pomaga
w utrzymywaniu porządku
na terenie rekreacyjnym w
sąsiedztwie osiedla. Dziękuję
władzom miasta za wyremontowanie naszej wiaty, którą
nazwaliśmy „Runda”. Jesteśmy też wdzięczni firmie „Orlex”, która podarowała nam
kostkę na wyłożenie miejsca
pod stół do tenisa.
Sobotnie spotkanie zainaugurowało sezon plenerowych
zabaw na osiedlu.

redakcja@pulswejherowa.pl

7 maja 2015

7

7 maja 2015

www.pulswejherowa.pl

aktualności
Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek

Profilaktyka
i edukacja

Brakuje ławek

Pielęgniarka to zawód bardzo potrzebny i ważny, choć często niedoceniany. Praca pielęgniarki, niosącej pomoc osobom chorym, niepełnosprawnym lub niedołężnym, to jednocześnie misja i służba. To
połączenie umiejętności i wiedzy medycznej, o czym przypominamy
na kilka dni przed Międzynarodowym Dniem Pielęgniarek, przypadającym 12 maja. Tego dnia w Wejherowie będzie można skorzystać z
cennych porad dotyczących profilaktyki zdrowotnej. Na spotkanie w
przychodni „Nasz Dom” w centrum miasta zapraszają mieszkańców
pielęgniarki.
Pacjenci tej przychodni
oraz innych placówek medycznych w mieście i powiecie wejherowskim mogą
bezpłatnie dowiedzieć się
wiele na temat zagrożenia
chorobami i odpowiedniego
postępowania profilaktycznego, aby ich uniknąć.
- Będzie można porozmawiać z pielęgniarkami na
temat problemów z
nadciśnieniem, podwyższonym
poziomem cholesterolu, udarów mózgu, a także jak powinny zachowywać się osoby
chore na cukrzycę i co im
zagraża - mówi Anna Roszmann, organizatorka spotkania. - Chętnie udzielimy
wskazówek,
dotyczących
zdrowego odżywiania się i

postępowania przy różnych
dolegliwościach. Zapraszamy do Przychodni „Nasz
Dom” 12 maja od godz.
10.00 do 13.00.

Sygnały mieszkańców

Przypomnijmy, że przychodnia mieści się przy pl.
Jakuba Wejhera, ale wejście do placówki znajduje się
przy ul. Wałowej.

W rocznicę urodzin F. Nightingale

Mieszkańcy Osiedla Kaszubskiego skarżą się na brak
ławek na osiedlowych ulicach
- zarówno tych głównych, jak i
między blokami.
- Na naszym osiedlu mieszka dużo starszych osób, które
chętnie usiadłyby na ławce w
czasie spaceru lub w drodze
do sklepu - powiedziała w rozmowie telefonicznej jedna z
mieszkanek. - Kiedy idziemy
po zakupy albo do przychodni, męczymy się. Dobrze by
było usiąść na chwilę, ale nie
ma gdzie. Na ulicach brakuje
ławek.
Przypomnijmy, że poszczególne ulice na trenie osiedla mają różnych zarządców.
Główna uI. Pomorska jest drogą powiatową, kilka innych

to drogi gminne, a pomiędzy
blokami znajduje się teren
administrowany przez Wejherowską Spółdzielnię Mieszkaniową. Apel mieszkańców o
ustawienie ławek kierujemy
więc do wszystkich zarządców
dróg, chociaż nie na wszystkich ulicach jest odpowiednie
miejsce żeby je tam umieścić.

Psie zwyczaje

Problem psich odchodów
na ulicach czy skwerach dotyczy nie tylko Wejherowa i innych miejscowości powiatu.
Jest to problem ogólnopolski, w dodatku bardzo trudny
do rozwiązania. Wszystko zależy bowiem nie od psów, bo
one gdzieś muszą załatwiać
potrzeby fizjologiczne, ale od
ich właścicieli, którzy powinni

sprzątać po swoich czworonożnych podopiecznych, a na
ogół tego nie robią.
Z tą sprawą zgłosiła się do
redakcji mieszkanka ul. Ofiar
Piaśnicy w Wejherowie, skarżąc się, że właściciele psów nie
reagują na prośby o sprzątanie
po nich.
- Zdarza się, że właściciele
domów z ogrodami spacerują
z psami wzdłuż ulicy i nie przejmują się tym, że psy brudzą
chodnik czy trawniki, w dodatku pod płotem innych posesji
- mówi nasza Czytelniczka. Tłumaczą się brakiem woreczka albo w ogóle nie reagują na
uwagi. Proszę, napiszcie o tym.
Piszemy więc o psim problemie nie po raz pierwszy z
nadzieją, że właściciele psów
będą po nich sprzątać.

Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek został ustanowiony przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek (ICN) na
Kongresie w Meksyku w 1973 roku. Tego dnia przypada rocznica urodzin Florence Nightingale, XIX-wiecznej prekursorki nowoczesnego pielęgniarstwa.
Zasługą tej angielskiej pielęgniarki i działaczki społecznej
jest zdefiniowanie metod i sposobów pielęgnacji chorych i
poszkodowanych. F. Nightingale w 1860 założyła w Londynie
przy Szpitalu św. Tomasza pierwszą szkołę pielęgniarstwa.
1907 jako pierwszej kobiecie przyznano jej brytyjski Order
Zasługi, a pięć lat po jej śmierci wzniesiono ku jej czci pomnik
na placu Waterloo w Londynie.

O GŁ O SZENIE

Przychodnia NZOZ „Nasz Dom” zaprasza na

KONSULTACJE PULMONOLOGICZNE,
dr n. med. Jacek Drozdowski
specjalista chorób wewnętrznych
specjalista chorób płuc
leczenie bezdechu sennego
Pulmonolog – to lekarz zajmujący się rozpoznawaniem i leczeniem chorób
układu oddechowego. Polecamy diagnostykę, leczenie i profilaktykę chorób
układu oddechowego takich jak:
kaszel przewlekły, mukowiscydoza, obturacyjny bezdech podczas snu
(OBS), przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), pylica płuc, rozstrzenie oskrzeli, rak płuca, sarkoidoza, śródmiąższowe choroby płuc, zapalenie
oskrzeli, zapalenie płuc.
Zapraszamy do Przychodni NZOZ „Nasz Dom”,
adres: Plac Jakuba Wejhera 17, (wejście od ul. Wałowej),
telefon 58 678-50-30, email: nzoznd@gmail.com

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

Rada Osiedla Sucharskiego
W poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa” pisaliśmy o rozpoczęciu działalności jedynej w mieście Rady Dzielnicy, a dokładnie Rady
Osiedla Sucharskiego. Wracamy do tego tematu, aby zaprezentować
osiedlowych radnych na wspólnym zdjęciu.
Członkowie Rady spotkali
się w sali ratusza na inauguracyjnym zebraniu. Informację w „Pulsie” miało
uzupełnić zdjęcie radnych,
ale tak się nie stało. Dzisiaj

nadrabiamy zaległość, prezentując powyżej Radę Osiedla Sucharskiego.
Przypomnijmy, że w jej
skład wchodzą 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.

redakcja@pulswejherowa.pl

7 maja 2015

KOMUNIKATY STAROSTWA POWIATOWEGO
									
									
								

OGŁOSZENIE

Załącznik do Uchwały nr V/59/15
Zarządu Powiatu Wejherowskiego		
z dnia 30.04.2015 r.

Zarząd Powiatu Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4 ogłasza nabór w drodze
otwartego konkursu ofert na kierownicze stanowisko urzędnicze – dyrektora powiatowej placówki
opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego w Wejherowie.
1. Niezbędne wymogi kwalifikacyjne wobec kandydatów na dyrektora:
1) posiada obywatelstwo polskie,
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) posiada wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym
lub posiada co najmniej wykształcenie średnie, oraz kwalifikacje zawodowe wymagane do stanowiska,
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego,
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) legitymuje się świadectwem ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej
dla kandydatów do prowadzenia placówek rodzinnych - dopuszcza się do udziału w naborze osobę nieposiadająca świadectwa ukończenia szkolenia, taka osoba w przypadku wytypowania do zatrudnienia będzie zobowiązana do odbycia takiego
szkolenia przed nawiązaniem stosunku pracy,
8) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora i kierowania placówką.
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
2) znajomość ustawy o pracownikach samorządowych.
3. Zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązujących pracowników samorządowych.
4. Przewiduje się możliwość zawarcia umowy o pracę na czas określony, a następnie jej przedłużenie lub zawarcie umowy
na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.
5. Należy złożyć następujące dokumenty:
a) list motywacyjny,
b) życiorys – curriculum vitae (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej),
c) kserokopie dyplomu ukończenia studiów wyższych,
d) kserokopie świadectw pracy, a w przypadku zatrudnienia zaświadczenie o zatrudnieniu,
e) kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach w przypadku ich posiadania,
f) referencje i opinie z poprzednich miejsc zatrudnienia w przypadku ich posiadania,
g) wypełniony kwestionariusz osobowy z fotografią, według ustalonego wzoru ,
h) oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany
kandydat zobowiązany będzie dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie, że nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani
ograniczona,
k) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu
egzekucyjnego,
l) zaświadczenie lekarskie od lekarza psychiatry o braku przeciwwskazań do pełnienia funkcji dyrektora placówki
opiekuńczo-wychowawczej,
m) świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej w przypadku
ukończenia takiego szkolenia,
n) posiadanie pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej dotyczącej predyspozycji do pełnienia
funkcji dyrektora w przypadku jej posiadania lub uzyskanie pozytywnej opinii organizatora rodzinnej pieczy
zastępczej dotyczącej predyspozycji do pełnienia funkcji dyrektora przed zawarciem umowy o pracę.
6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
a) wynagrodzenie ustalane jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych
oraz Zarządzeniem Nr 33/2009 Starosty Wejherowskiego z dnia 16.04.2009 r. w sprawie określenia maksymalnego mie
sięcznego wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych.
Dokumenty określone w ogłoszeniu należy składać osobiście w Biurze Obsługi Interesantów (parter), w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4, lub przesłać za pośrednictwem poczty na adres
Starostwa, z dopiskiem: „Konkurs na dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego” w terminie do dnia 15 maja 2015 r. włącznie. Termin uznaje się za zachowany jeżeli dokumenty wpłynęły do Starostwa najpóźniej 15 maja 2015 r.
7. Komisja konkursowa przystąpi do rozpatrywania wniosków w dniu 19 maja 2015 r. o godzinie 9.00,
tego samego dnia przewiduje się rozstrzygnięcie konkursu.
8. Kandydata na stanowisko wyłoni komisja konkursowa, która zostanie powołana odrębną uchwałą Zarządu Powiatu.
9. Wszyscy kandydaci zobowiązani są do osobistego przybycia na posiedzenie komisji w dniu 19 maja 2015r., na godzinę
9.00 do siedziby Starostwa Powiatowego w Wejherowie - sala konferencyjna nr 8 (parter).
10. Z kandydatami komisja przeprowadzi rozmowy kwalifikacyjne, podczas której kandydat będzie przedstawiał swój dotychczasowy przebieg działalności zawodowej, społecznej i twórczej oraz zarys koncepcji zarządzania placówką.
11. Komisja odrzuci kandydaturę osoby, która nie stawiła się na termin posiedzenia.
12. Komisja wyłoni kandydata na dyrektora placówki, który zostanie zaproponowany Zarządowi Powiatu Wejherowskiego
wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.
13. Dodatkowych informacji o konkursie udziela Główny Specjalista - p. Danuta Ptach.
Numer kontaktowy: 58 572-94-17; Adres e-mail: d.ptach@powiat.wejherowo.pl

W WEJHEROWIE
OGŁOSZENIE
STAROSTY WEJHEROWSKIEGO
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych.
Na podstawie art. 44b ust. 1 oraz art. 44c ust. 2 i 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (j.t. Dz. U. z 2011r. nr 127, poz. 721 ze zmianami)
w związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w
sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich
i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. nr 62, poz. 560)
			
§1
Ogłaszam możliwość zgłaszania kandydatów na
członków Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w związku z wygasającą kadencją Rady.
			
§2
Kandydatów mogą zgłaszać działające na terenie
powiatu wejherowskiego organizacje pozarządowe,
fundacje oraz przedstawiciele jednostek samorządu
terytorialnego. Każdemu uprawnionemu podmiotowi
przysługuje prawo zgłoszenia jednego kandydata.
			
§3
Zgłoszenia kandydatów należy dokonać w terminie
do dnia 19 czerwca 2015 r., na adres Starostwo Powiatowe w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 84-200 Wejherowo.

Targi zawodowe
w Wejherowie
Starosta Wejherowski serdecznie zaprasza
młodzież gimnazjalną na Targi Zawodowe,
które odbędą się w czwartek 21 maja 2015 r.
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
przy ul. Strzeleckiej 9 w Wejherowie,
w godzinach od 9.00 do 14.00.
Podczas targów zaprezentowana zostanie bogata
oferta edukacyjna kształcenia zawodowego z terenu
powiatu wejherowskiego.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
przyjmuje w Starostwie Powiatowym
w Wejherowie przy ul. 3 Maja 4
we wtorki i czwartki w godz. 9:00-15:00
oraz w środy w godz. 9:00-12:00
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Samorząd
i biznes

Energia odnawialna dla powiatu

Pomysł na nowe
kwalifikacje
Starosta wejherowski oraz firma szkoleniowa O.K. Ośrodek Kursów
w Wejherowie, zorganizowali edukacyjną konferencję branżową pt.
„Energia odnawialna w energetyce”. Mikro- i małe instalacje odnawialnych źródeł energii są bowiem szansą uzyskiwania nowych kwalifikacji dla młodzieży, a także przyczynić się mogą do rozwoju powiatu
wejherowskiego.

Pożegnaliśmy profesora
Jerzego Cyberskiego
„Jeżeli na mój wykład przyjdzie choćby jeden
słuchacz, to ten wykład się odbędzie” zwykł mawiać Pan Profesor, dając tym wyraz swojego szacunku dla ludzi pragnących wiedzy.

Był zwolennikiem, wręcz entuzjastą „kształcenia ustawicznego” i tę działalność urzeczywistniał od zarania swojej
pracy zawodowej. Wierzył w możliwości poszerzania wiedzy
w każdym wieku, a więc i osób w wieku „trzecim” i cieszył
się z każdego powstającego uniwersytetu. Nazywaliśmy Go
OGRODNIKIEM, który chodząc po naszej kaszubskiej ziemi
zasiewa te uczelnie i z dumą ogląda swoje plony.
Mieliśmy zaszczyt i ogromną przyjemność słuchania
(oglądania) wykładów Pana Profesora w Wejherowskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku od momentu, gdy Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa objęła nas swoim patronem
naukowym. Każdy wykład był przygotowany specjalnie dla
nas. Pan profesor nieodmiennie rozpoczynał go od słów: „tak
się cieszę, że znów państwa widzę” i zaczynało się ukazywanie cudów natury, pięknych, groźnych, zachwycających,
przerażających, zdumiewających i nieznanych. Wszystko nie
tylko przystępnie objaśnione i skomentowane: „Ja wiem mówił profesor - że ten cyklon jest niebezpieczny, że powoduje dramatyczne skutki, ale niech państwo popatrzą, jakie
to jest piękne”. Z prawdziwym bólem ukazywał skutki niszczycielskiej działalności człowieka, degradację całych połaci
naszej Ziemi, by na następnym spotkaniu w prześmieszny
sposób zaprezentować przekorność przyrody w kontekście
różnych tradycyjnych przysłów ludowych, porzekadeł i zwyczajowych wspominek „a bo kiedyś to było tak i tak...”
Każdego roku domagaliśmy się wykładu o chmurach. Nikt
tak jak Pan Profesor nie potrafił ukazać nam nieba w całej
jego różnorodności, pięknie, wręcz doskonałości. Te wykłady
to były godzinne poematy nakazujące nam oderwanie się od
ulicy, od wystaw, od codzienności i uniesienie oczu by rozpoznać, zachwycić się, podziwiać cale bogactwo chmur, które
potrafią zbudować zwykłe krople wody na błękicie nieba.
Wśród setek wieńców, w tłumie żegnających Profesora
Jerzego Cyberskiego na Cmentarzu Witomińskim w Gdyni
znalazła się i nasza wiązanka. Czy to wystarczy?
Jednego możemy być pewni: powitano Go w niebie z
otwartymi ramionami i tam opowiada o chmurach, nakazuje podziwiać piękno kosmosu, a może organizuje kolejny
uniwersytet trzeciego wieku.
Profesor, doktor habilitowany Jerzy Cyberski był wykładowcą i rektorem Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w
Wejherowie. Ostatnim Uniwersytetem III Wieku, w którego
otwarciu uczestniczył, był uniwersytet w Gniewinie.
Zmarł po długiej chorobie 24 kwietnia.
Bogna Zubrzycka
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
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W auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im.
Bohaterskiej Załogi ORP
„Orzeł” w Wejherowie spotkali się reprezentanci firm
branżowych,
zajmujących
się instalacjami grzewczymi, w tym także systemami
fotowoltaicznymi, instytucji
naukowych, a także przedstawiciele szkół z ofertą
kształcenia zawodowego.
Robert Talarek, przedstawiciel firmy „Hewalex”
przedstawił słoneczne systemy grzewcze, a o systemach

fotowoltaicznych dla potrzeb
gospodarstw domowych i
małych przedsiębiorstw opowiedział Bartosz Iwicki,
dyrektor Automa EKO Odnawialne Źródła Energii.
Piotr Grabowski, przedstawiciel Fundacji Energii Alternatywnej wyjaśnił
uwarunkowania prawne i
finansowe mikro i małych
instalacji OZE i poinformował o kredytach z dopłatami
w ramach Programu Prosument. Zasady działania
pomp ciepła przybliżył Jan

Piasek, dyrektor firmy „Begom” - producenta polskich
pomp ciepła. Grzegorz
Kurowski, przedstawiciel
Klastra
Energetycznego
przedstawił programy związane z działalnością Doliny
Czystej Energii.
Przedstawiciele
władz
powiatu podpisali porozumienie o dalszej współpracy
z Ośrodkiem Kursów O.K. z
myślą o rozszerzeniu oferty
kształcenia młodzieży w kierunkach, związanych z energią odnawialną.

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się
pierwsze spotkanie
z
przedsiębiorcami
oraz przedstawicielami organizacji biznesowych, które ma być
początkiem regularnych debat.
Właściciele firm rozmawiali ze starostą i członkami
Zarządu Powiatu o rozwoju gospodarczym poszczególnych
przedsiębiorstw.
Poruszano zagadnienia dotyczące współpracy w obszarze kształcenia zawodowego
w szkołach ponadgimnazjalnych oraz poprawy relacji
między przedsiębiorcami a
samorządem.
Prezentację,
skierowaną głównie do przedsiębiorców, przedstawiła dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy
Grażyna Sobieraj.
- Wierzę, że nasza debata,
która zainaugurowała cykl
spotkań zaowocuje w przyszłości z korzyścią dla obu
stron – powiedział Jacek
Pomieczyński prezes Regionalnej Izby Przedsiębiorców „Norda”. – Połączonymi
siłami można wypracować
nowe rozwiązania, dlatego
tak ważne jest traktowanie
przedsiębiorców jak równych partnerów.
Podczas spotkania rozmawiano także o możliwościach
pozyskania pieniędzy dla
firm z Unii Europejskiej, w
ramach dotacji na lata 20142020.

K O N D O L EN C J E

Panu

Panu

Waldemarowi Skrzyneckiemu

Wojciechowi Weście

Dyrektorowi Powiatowego
Zespołu Szkół Policealnych w Wejherowie

Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Ojca

Ojca

składają

składają

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz ze współpracownikami

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz ze współpracownikami
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KULTURA
Już jutro w Wejherowie

Festiwal Pieśni o Morzu
Konkursowe występy chórów oraz imprezy towarzyszące wypełnią program XXII
Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu
w Wejherowie. Impreza odbędzie się w naszym mieście po raz 22, podobnie jak w ub.
roku - w Filharmonii Kaszubskiej.
Ogólnopolski
Festiwal
Pieśni o Morzu w Wejherowie ma już 48 letnią tradycję. Tym razem wokół trzonu
Festiwalu, jakim jest konkurs chórów, ważnym tematem będzie wspomnienie
najważniejszych
twórców
muzyki o tematyce marynistycznej.
Od 8 maja w Galerii Filharmonii Kaszubskiej będzie
można obejrzeć ekspozycje
zbiorów prac J. Trepczyka
i materiałów nutowych, rękopisów dzieł muzycznych,
dotyczących morza opracowanych przez najpopular-

niejszych
kompozytorów
pomorskich. Informacje o ich
twórczości i życiu usłyszymy
podczas wykładu prof. Elżbiety Frołowicz.
Kolejnym elementem towarzyszącym Festiwalowi
Piesni o Morzu będzie performance Teatru Teorikon pt.
„Oddech” w reżyserii Magdaleny Hierowskiej, a także
wystawa fotograficzna Edmunda Kamińskiego „Piękno Kaszub Północnych”.
Na otwarcie festiwalu
zaplanowano koncert grupy Art’n’Voices - zwycięzcy
ostatniej edycji festiwalu.

Zaśpiewa w Filharmonii

Laureatka
Fryderyków

5 czerwca br. w Wejherowie zaśpiewa Natalia Przybysz, która niedawno zdobyła nagrody
muzyczne - Fryderyki w dwóch kategoriach.
Natalia Przybysz otrzymała Fryderyka za „rockowy
album roku” którym uznano
płytę "Prąd" oraz dla najlepszego utworu roku: piosenki „Miód”, pochodzącej z
tego krążka. Koncert, który
odbędzie się w Wejherowie
promuje nagrodzoną płytę i

jest jednym z pierwszych odbywających się po gali Fryderyków 2015.
Artystka jest autorką
wszystkich tekstów swoich
piosenek, a nad produkcją
muzyczną pracowała z Jurkiem Zagórskim, gitarzystą
z zespołu.

Program Festiwalu Pieśni o Morzu
8 maja (piątek)
godz. 19:00 - Koncert inauguracyjny XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Pieśni o Morzu – W koncercie udział weźmie zwycięzca
poprzedniej edycji festiwalu zespół wokalny Art'n'Voices.
9 maja (sobota)
godz. 10.00-12.00 - I tura przesłuchań 5 zespołów
godz. 12.00 - Wykład dr hab. prof. Elżbiety Frołowicz z Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku o tematyce marynistycznej w repertuarze kompozytorów Pomorza Gdańskiego
godz. 13.00-15.00 - II tura przesłuchań 5 zespołów
godz. 16.00-17.00 - koncert Orkiestry Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej w Gdyni
godz. 19:00 - gala zakończenia Festiwalu: ogłoszenie wyników,
wręczenie nagród, prezentacje zwycięskich zespołów
Wydarzenia towarzyszące:
8.05 - Performance Teatru Teorikon pn. „Oddech”
6-25.05 - wystawa fotograficzna „Piękno Kaszub Północnych”
8-12.05 - ekspozycja rękopisów muzycznych i materiałów nutowych opracowanych przez uznanych pomorskich kompozytorów, tworzących muzykę o tematyce marynistycznej.

Śladami drugiej wojny

Spacer po
Wejherowie

Klub Miłośników Wejherowa zaprasza zainteresowanych mieszkańców na spacer po mieście „Śladami miejsc związanych z II wojną
światową”. Spotkanie rozpocznie się 9 maja
o godz. 14.00 przy Bramie Piaśnickiej.
- Zapraszamy w najbliższą sobotę nie tylko członków i sympatyków naszego
klubu, ale wszystkich, którzy chcą poznać miejsca i
fakty, dotyczące historii
miasta - mówi Paweł Formela, prezes Klubu Miłośników Wejherowa.

Obrazy Macieja Tamkuna

Wystawa w muzeum

Tydzień
Bibliotek
Bibliotekę można wybrać przez cały
rok. W trakcie Tygodnia Bibliotek można
się przekonać dlaczego: wtedy najłatwiej
zapoznać się z jej bogatą ofertą. Wejherowska książnica zaprasza do budynku
przy ulicy Kaszubskiej 14 każdego, bez
względu na wiek:
Dzieci
• Pokazy spektakli w wykonaniu Teatru
Duet z Krakowa - 12 maja godzina 10.30 („Podwodny świat) i 11.30 („Dino-nowy przyjaciel) wstęp wolny! (grupy zorganizowane obowiązują
wcześniejsze zapisy)
• Festyn Rodzinny „W rytmie szumiących fal” - 16 maja godz. 10.00-14.00. W programie: występ muzyczny Leszka Boliboka i Rafała
Rompcy z zespołu Fucus, dla każdego rodzinna
gra terenowa na terenie biblioteki!
Uczniowie
• Wykład Starosty Powiatu Wejherowskiego, Gabrieli Lisius „25-lecie Samorządu
w Wejherowie” - 8 maja godzina 10.00 – wykład
transmitowany na żywo na stronie internetowej
biblioteki
• Wykład Pana Marcina Drewy oraz gra
miejska, zakończona spotkaniem z Przewodniczącym Rady Miasta Wejherowa - Panem
Bogdanem Tokłowiczem.
• Morski Maraton Biblioteczny - lekcje biblioteczne dla grup zorganizowanych – 13 maja
godz. 10.00-13.00 - obowiązują zapisy
Dorośli
• Spotkanie z Piotrem Bernardynem - autorem książki „Słońce jeszcze nie wzeszło. Tsunami. Fukushima” - 14 maja godzina 17.00
• „Qui pro quo” - wieczór satyryczno-muzyczny z udziałem słuchaczy WUTW oraz recitalem Agaty Jasińskiej przy akompaniamencie
Artura Sekury -15 maja, godzina 17.00

Wystawę malarską Macieja Takuna można oglądać w
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie.
Wernisaż połączony był z uroczystością 60-lecia urodzin
i 40-lecia pracy twórczej artysty.
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EDUKACJA
Miejski Konkurs Wiedzy o Piaśnicy

Test, krzyżówki i gra
W Zespole Szkół nr 3 (Szkoła Podstawowa nr 8 oraz Gimnazjum
nr 3) im. Martyrologii Piaśnicy w Wejherowie rozstrzygnięto Konkurs Wiedzy o Piaśnicy. W kategorii szkół podstawowych zwyciężyła Agata Konkol z SP nr 6, a w kategorii gimnazjów - Wiktoria
Stachowiak z Gimnazjum nr 3.

Recytowali po kaszubsku

Rodno Mowa

Konkurs składał się z trzech
części. Uczniowie rozwiązywali test oraz brali udział w
grze miejskiej „Śladami ofiar
Piaśnicy w Wejherowie”, poprowadzonej przez Agnieszkę Gumińską edukatora z
IPN w Gdańsku. Ostatni etap
gry zakończył się w Izbie Pamięci, znajdującej się szkole.
W ten sposób wyłoniono
najlepszych sześciu uczniów,
którzy wzięli udział w trzecim etapie tj. odpowiedziach

ustnych. Młodzież rozwiązywała również krzyżówki oraz
odgadywała postaci i miejsca,
związane z Piaśnicą na starych fotografiach.

Zwycięzcy oraz wszyscy
uczestnicy konkursu otrzymali z rąk dyrektor szkoły Danuty Czernewskiej nagrody
oraz pamiątkowe dyplomy.

Laureaci konkursu

Szkoły podstawowe : I miejsce - Agata Konkol ze Szkoły Podstawowej nr 6, II - Radosław Składkowski, III -Wiktoria Warkusz
(oboje ze ze Szkoły Podstawowej nr 11).
Gimnazja : I - Wiktoria Stachowiak, II miejsce - Maciej Krzyżanowski - oboje z Gimnazjum nr 3, III - Jakub Milewczyk z Gimnazjum nr 2.

XVIV powiatowe eliminacje Konkursu Recytatorskiego Literatury
Kaszubskiej „Rodno Mowa” odbył się w pięknych pomieszczeniach
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. W konkursie wzięło udział 69 uczestników wyłonionych w eliminacjach gminnych i miejskich.
Wicedyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych
w
Wejherowie Mariola Błaszczuk powitała gości, a Adam
Hebel, występujący w roli konferansjera, skutecznie
rozładowywał tremę dzieci,
opowiadając żarty w języku
kaszubskim.
Przesłuchania
rozpoczęły się od przedszkolaków,
spośród których wyłoniono
laureatów. I miejsce zajęła
Maja Budniewska z Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego
w Koleczkowie, II - Katarzyna Kożyczkowska ze Szkoły
Podstawowej w Pobłociu, a III

- Karolina Nadolska z Przedszkola „Bajka” w Rumi.
Wśród uczniów klas I-III
najlepsi okazali się: I – Urszula Giermek z SP nr 9 w Rumi,
II - Julia Dzięgelewska z Samorządowej SP w Bolszewie,
III ex aequo - Bartosz Bieszk
z SSP w Gościcinie i Aleksandra Skrzypkowska z SP w Luzinie
W kategorii klas IV-VI
przyznano lokaty: I - Anna
Myszke z SSP w Bolszewie, II
-Paulina Syldatk z SP w Miłoszewie, III - Aleksandra Pilarska z SP nr 8 w Wejherowie
Wśród gimnazjalistów
nagrody zdobyli: I - Marta

Lidzbarska z Szemuda, II Agata Myszka ze Strzepcza,
III ex aequo Paulina Czoska z
Szemuda i Natalia Kudlicka z
Gimnazjum nr 4 w Rumi
We wszystkich tych grupach wiekowych przyznano
również wyróżnienia.
Najlepsi
reprezentanci szkół ponadgimnazjalnych to: I - Beata Riegel, II
- Magdalena Formella - obie
są uczennicami Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w
Wejherowie
Do eliminacji wojewódzkich
(30-31 maja br. w Chmielnie)
wytypowani zostali laureaci
pierwszych miejsc.

O GŁ O SZENIE

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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Gimnazjum nr 3 na piątym miejscu w województwie

Laureaci i finaliści

Wejherowskie Gimnazjum nr 3 zajęło piąte miejsce w województwie pomorskim pod względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych. Uroczysta gala odbyła się w I Akademickim
Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni, gdzie wręczono zaświadczenia laureatom wojewódzkich
konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. Uczniowie
Gimnazjum nr 3 od kilku lat plasują się na najwyższych miejscach w rankingach laureatów.
Tytuły laureatów zdobyli: Agnieszka Lechicka kl.II
g i Marta Hinc kl. II g - język polski, opiekun Danuta
Czernewska, Tomasz Ruda
kl. III a i Aleksander Dąbrowicz kl. II g – historia,
opiekun Hanna Chuderska-Migel, a także Katarzyna
Sławińska z klasy IIIg lbiologia, opiekun Elżbieta
Adamczyk.
Dziewięciu uczniów Gimnazjum nr 3 może się poszczycić tytułem finalisty:
Daria Pranga, kl. IIGG j. polski, opiekun Danuta
Czernewska, Maciej Górkowski, kl. IIIEG - j. polski,
opiekun Marta Borawska,
chemia, opiekun Agata Walczewska, Zuzanna Chamera,
kl. IIIGG - j. polski, opiekun
Marta Borawska, Mateusz
Macholl, kl. IIIFG - informatyka, opiekun Magdalena Michalik, Jan Klimowicz,
kl. IIIGG, - chemia, opiekun
Agata Walczewska, a także
Dawid Bulman, kl. IIIGG,
Władysław Siczewski, kl.
IIIGG , Agata Okrój, kl.
IIGG i Anna Mrugała, kl.
IIGG - wszyscy są finalistami z biologii, opiekun Elżbieta Adamczyk.

jewództwie pomorskim i zakwalifikowała się do etapu
centralnego, który odbędzie
się w czerwcu w Warszawie. Do udziału w konkursie
przygotowywała ją nauczycielka historii Edyta Bryc,
natomiast Tomasza Rudę
nauczycielka historii Hanna Chuderska-Migel.
W poprzedniej edycji
konkursu tytuł laureata
zdobyła Martyna Labuda, a finalisty Jan Pisała.
Uczniów przygotowała Edyta Bryc.

Tworzymy całość
Martyna Labuda i Tomasz Ruda, finaliści Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego.

Kolejny sukces uczniowie
Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie odnieśli, biorąc udział
w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym im. majora Marka Gajewskiego
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”.
Tegoroczna edycja XX
edycja dotyczyła losów żołnierzy w latach od 972 do

1514 roku, a więc od czasów bitwy pod Cedynią do
bitwy pod Orszą. Do finału wojewódzkiego awansowało
dwoje
uczniów:
Martyna Labuda z klasy
VI a (szkoła podstawowa)
oraz Tomasz Ruda z klasy
III a (gimnazjum). Ponadto
Martyna Labuda osiągnęła
drugi najlepszy wynik w wo-

W Zespole Szkół nr 3
im. Martyrologii Piaśnicy w
Wejherowie 5 maja odbyła
się sesja nauczycieli zorganizowana w ramach obchodów Dnia Godności Osób
Niepełnosprawnych pod
hasłem „Razem tworzymy
całość”. Uczestnicy sesji wysłuchali wykładów i prelekcji na temat innowacyjnych
metod pracy z dziećmi niepełnosprawnymi, w tym
cierpiącymi na autyzm.

WYDARZENIA

Uczniowie NSR w Schwerinie

Dobrze się spisali
Grupa 12 uczniów Niepublicznej Szkoły
Rzemiosła w Wejherowie (fryzjerki, mechanicy i stolarze) uczestniczyła w wycieczce edukacyjnej do Centrum Szkolenia i Technologii
w Schwerinie.

Podczas pobytu w niemieckiej szkole młodzież brała
udział w warsztatach szkoleniowych w swoich branżach.
Uczniowie NSR poznawali niemiecki model kształcenia zawodowego, realizując zadania.
Program wycieczki obejmował też zajęcia rekreacyjne,
wycieczki po Scherwinie i spotkanie z Towarzystwem Przyjaciół Kaszub. Dyrektor Centrum, Krystyna Vorpahl nie
szczędziła słów uznania i zadowolenia pod adresem polskich
uczniów. Opiekę nad młodzieżą sprawowali nauczyciele NSR
Grzegorz Sawicki i Mariusz Majerowski.
Centrum Szkolenia i Technologii w tym czasie wizytowali
też prezes wejherowskiego cechu Brunon Gajewski i dyrektor szkoły Waldemar Bargański.
Wizyta była okazją do spotkania i wymiany poglądów na
temat szkolnictwa zawodowego z prezesami bliźniaczych
organizacji rzemieślniczych kraju związkowego Pomorze
Przednie-Mecklemburgia.
Odbyło się też spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Oświaty i Biura Kancelerza Kraju Związkowego, na
którym omówiono plany dalszej współpracy i wymiany młodzieży ze szkół zawodowych obu krajach.
(wb)

Sukcesy licealistów z „Sobieskiego”

Rozwijanie talentów
Wejherowskie I Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego jako jedyne w powiecie otrzymało w tym roku brązową tarczę za wysokie efekty kształcenia. Tegoroczne sukcesy
uczniów na centralnych olimpiadach przedmiotowych zwiększą szanse szkoły na uzyskanie
srebrnej tarczy, przyznawanej w rankingu „Perspektyw” dla 250 najlepszych liceów w Polsce.

Szymon Rudźko z polonistką Edytą Łysakowską-Sobiczewską i dyrektor Bożeną Conradi.

Trudno znaleźć ucznia,
który ma ochotę na studiowanie wywodów filozoficznych, traktatów moralnych
dawnych i współczesnych
twórców myśli filozoficznej.
Jest jednak ktoś, kto lubi takie wyzwania. To Szymon
Rudźko, uczeń drugiej klasy „Sobieskiego”, który w tym
roku był finalistą i laureatem
Olimpiady Filozoficznej. To

efekt samodzielnej pracy i
przejścia kolejnych etapów
olimpijskich zmagań - od
napisania pracy (dot. istoty
grzechu i zła moralnego w
oparciu o myśl ks. K. Wojtyły i ks. J. Tischnera), przez
test wiedzy i egzamin ustny
w Warszawie.
- Mam satysfakcję, że
udało mi się zdobyć tytuł finalisty, mimo braku zajęć z

filozofii w szkole - wyjaśnia
Szymon Rudźko. - Być może
w przyszłym roku podejmę
kolejną próbę zdobycia tytułu laureata. To zależy od wyboru kierunków studiów.
Szymon jest laureatem
kilku konkursów literackich.
Nad rozwijaniem jego talentów czuwa nauczycielka
Edyta Łysakowska-Sobiczewska, która przygotowa-

ła również Dorotę Detlaf do
olimpiady z języka polskiego.
Uczennica uzyskała nominację do etapu centralnego.
Ponadto
maturzystka Joanna Żuk weszła
do finału ogólnopolskiego
Olimpiady Ekologicznej, a
Damian Piątkowski, uczeń
klasy II zdobył trzecie miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Literackim.

13

7 maja 2015

www.pulswejherowa.pl

SPORT

Kickboxing. Puchar Europy

Wielki sukces
W zawodach Pucharu Europy w kickboxingu organizacji WAKO
kickboxerzy z Wejherowa i Luzina zdobyli 34 medale. Puchar Europy w kickboxingu odbył się w Polsce po raz pierwszy.
W turnieju wzięło udział
ponad 600 zawodników z 55
klubów kickboxingu w Europie, w tym 19 przedstawicieli miasta Wejherowa
oraz gmin Luzino, Gniewino i Wejherowo. Nasi zawodnicy tryumfowali
aż 15-krotnie, 9 razy odpadali dopiero w finałach,
do półfinałów dochodzili
10-krotnie, co dało wręcz
historyczną liczbę medali
Pucharu Europy dla Wejherowa i Luzina – 34 medale w tym 15 złotych, 9
srebrnych, 10 brązowych.
Klub KTS-K GOSRiT Luzino w formule pointfighting
uplasował się na 2 miejscu
w generalnej klasyfikacji.
Nagrodę drużynową odebrał trener Rafał Karcz.
Nagrodę w postaci skutera wylosowała Zuzia Kalbarczyk (na zdjęciu), która

wygrała rywalizację pointfighting do 50 i do 55 kg.
Nikola Siecińska z Rybna
sięgnęła po Puchar w wadze
do 42 kg kadetek młodszych.
Pierwsze miejsca Pucharu
Europy we wszystkich ka-

tegoriach zdobyli: Nikodem
Komkowski, Nikola Siecińska, Mikołaj Herzberg,
Szymon Sroka, Monika
Korthals, Rafał Karcz, Zuzanna Kalbarczyk, Paulina
Stenka, Filip Stark.

Pływanie we Władysławowie

23 medale dzieci

Piłka nożna. Gryf Wejherowo

Samodzielny lider
Po przegranym meczu z Lechią II Gdańsk
zawodnicy Gryfa Wejherowo nie zawodzą i
kolejny raz zwyciężają. Tym razem w meczu
24. kolejki III ligi „Bałtyckiej” pokonali na
Wzgórzu Wolności Chemika Police 1:0 (0:0).
Bramkę w 58. minucie zdobył Grzegorz Gicewicz. Wcześniej na wyjeździe gryfici zwyciężyli Drawę Drawsko Pomorskie także strzelając
jedną bramkę.
W pierwszomajowy piątek na Wzgórzu Wolności
zjawili się kibice, aby gorąco kibicować swoich zawodników. Mieli powody do
zadowolenia bo ich drużyna
wygrała kolejny raz. W drugiej połowie P. Brzuzy dograł piłkę w pole karnego do
K. Wickiego, a ten dokładnie podał do wbiegającego
na pole karne G. Gicewicza
i nie mogło być wątpliwości,
że padnie gol.
Goście przez cały pozostały czas meczu próbowali skutecznie grać i zdobyć
wyrównanie. Mieli kilka
okazji ale też wiele szczę-

Judo

Złota Agata

Aleks Tomaszewski i Oliwia Steć
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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

REKLAMA

Pięciokrotnie stawali na podium młodzi pływacy z Wejherowa, zawodnicy UKS Tri Team Rumia, podopieczni trenera Marcina Malińskiego, podczas Ogólnopolskich Zawodów Pływackich Norda Swim
we Władysławowie.
Aleks Tomaszewski, na co dzień uczeń czwartej klasy SP nr 11 w Wejherowie, wywalczył złoty
medal płynąc 100 m stylem zmiennym z czasem
1:22:43 oraz srebrny na dystansie 100 m stylem
dowolnym w czasie 1:10:64, co pozwoliło mu na
zdobycie Pucharu Burmistrza Władysławowa dla
najlepszego zawodnika za zajęcie pierwszego miejsca w indywidualnej klasyfikacji końcowej w kategorii 11 lat.
Natomiast trzynastoletni zawodnik Dominik
Bielawa, uczeń SP 8 w Wejherowie, zdobył złoty
medal na dystansie 200 m stylem klasycznym z
czasem 2:43:35 oraz dwukrotnie stawał na trzecim
miejscu na podium na dystansach 100 m stylem
motylkowym (1:14:83) oraz 200 m stylem zmiennym (2:38:55).
W sumie zawodnicy z rumskiego klubu zdobyli
23 medale, a aż trzech zawodników: Aleks Tomaszewski, Oliwia Steć i Wiktor Trylski uplasowało
się na pierwszym miejscu w indywidualnej klasyfikacji końcowej w swoich kategoriach wiekowych.

ścia mieli gospodarze. Skutecznie się też bronili. W 87.
minucie po rzucie wolnym
piłka uderzyła w poprzeczkę bramki Ferry. Na sam
koniec meczu M. Osłowski
musiał zejść z boiska bo
otrzymał czerwoną kartkę, ale to nic już nie zmieniło. Gdy „Puls” był już w
drukarni, gryfici rozgrywali pucharowy pojedynek w
Gdyni z Arką II Gdynia. W
sobotę 9 maja wejherowianie pojadą do Kartuz, gdzie
rozegrają pojedynek z Cartusią. Mecz rozpocznie się o
godz. 15.00.
GRYF: Ferra - Fierka,
Kostuch, Skwiercz, Brzuzy - Gicewicz (Kowalski),
Kołc, Szymański, M.Kenner
(Godula) - Rzepa (Osłowsk),Wicki.

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski
Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul.Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
W Elblągu odbył się prestiżowy turniej judo, na starcie którego stanęli prawie
wszyscy najlepsi zawodnicy z
Północnej, Wschodniej i Centralnej części Polski.
Świetnie poradziła sobie
zawodniczka „Dragona” Wejherowo Agata Syska, która
wszystkie walki eliminacyjne,
półfinał i walkę finałową wygrała przed czasem i została
najlepszą zawodniczką w kategorii wagowej do 33 kg.

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

Kurs kat. B rozpoczyna się 7 maja,
a kolejny 21 maja 2015 r.

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa

redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

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 duży dom w Gdyni Obłużu, 8 pokoi, 3 łazienki, 2 kuchnie, ładna
działka, wolny od zaraz. Tanio.
Tel. 604 915 138
***
Sprzedam dom z 2009 roku 170m2,
(Góra Pomorska) działka 1700m2 ogrodzona. Na parterze wiatrołap, salon,
kuchnia, łazienka oraz garaż. Na piętrze 4
sypialnie oraz łazienka. Do zamieszkania
od zaraz. Ogrzewanie gazowe oraz kominek. Jestem zainteresowana zamiana na
mieszkanie. Tel. 796 551 164
***
Sprzedam działkę ogrodniczą 400 m
kw, prąd, woda, szklarnia w Wejherowie
przy ul. Sucharskiego. Tel. 503 701 800
***
W Wejherowie n 468 m2 działce
ogrodniczej sprzedam domek piętrowy,
stan zamknięty, ocieplony. Cena 50 tys.
zł (do uzgodnienia). Tel. 516 311 161
***
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 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 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
***
Sypialnię, antyk, orzech, - 2łózka, 2
szafki, toaletka, tanio. Tel. 604 915 138
***
Kominek bezdymowy na paliwo ekologiczne. Tel. 604 915 138
***
Piłę tarczową 3 kw, silnik z kółkami
600 zł. Tel. 695 230 080

Sprzedam nowy (w foli) rower PIONIER 26 koła biało-granatowa perła,
bagażnik, oświetlenie, błotniki, osprzęt
shimano. 660 zł. Tel. 883 750 153
***
Wózek spacerowy CCHICO wiśniowy,
przekładana rączka, pasy, regulowany,
podnóżek, pojemnik na zakupy z dołu,
stan dobry. Gratis ubranka dla dziewczynki po urodzeniu . Tel. 883 750 153
***
Lodówko-zamrażarkę POLAR 149 cm
biała, 2 komorowa, 2 szuflady, 3-letnia,
stan dobry. Tel. 883 750 153
***
Pralkę wirnikową w bardzo dobrym
stanie, tanio, chłodziarkę, wirówkę.
Tel. 698 226 788
***
Kuchenkę elektryczną Amica 150 zł.
Gościcino. Tel. 698 226 788
***
Rower górski. 100 zł. Tel. 695 230 080
***
Dywan 3,5 x 4 wełna szary z bordo
otokiem. 380 zł. Tel. 604 915 138
***
Nowy komplet wypoczynkowy, skóra, kanapa i dwa fotele, tanio.
Tel. 604 915 138
***
Malakser Zelmer za 45 zł i ekspres do
kawy za 50 zł oraz lodówkę z oddzielnym

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

zamrażalnikiem, energooszczędną. 390
zł. Tel. 604 915 138

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Fiata seicento, 98 r., 0,9,
niebieski. Cena 1700 zł. Tel. 698 920 085
***
Sprzedam VW Golf 3 1.4 benzyna
pierwsza rej. w Niemczech 18.03.93 r
czarny idealny bezwypadkowy od kobiety. Przegląd ważny do 12.2015 r., OC do
03.2016 r. Cena 1950 zł.
Tel. 505 588 160.
***
Sprzedam Skoda Fabia 1.4 benzyna z
gazem pierwsza rej. 30.10.2003 r. Bardzo
bogate wyposażenie, pełna elektryka,
przegląd i OC ważne do 10.2015 r. Auto
pochodzi z polskiego salonu Plichta gdzie
było serwisowane. Cena 9100 zł.
Tel. 505 588 160.

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
***
Nauczyciel udzieli korepetycji z dziedziny matematyki, chemii i biologii.
Wejherowo. Kontakt 668 133 189
***
Nauczyciel pomoże przygotować się
maturzyście do matury z języka polskiego lub biologii albo chemii.
Kontakt 668 133 189, Wejherowo.

SPRZEDAM MIESZKANIE
ul. Piłsudskiego 52 - w centrum Rumi
Powierzchnia 114 m2
Mieszkanie 4-pokojowe, pełna własność, w budynku wielorodzinnym, 3 piętro. Miejsca parkingowe przed budynkiem.
Ogrzewanie gazowe, okna plastikowe, internet, TV kablowa, telefon, 2 piwnice, 2 balkony, taras.
Zabezpieczenia: drzwi/okna przeciwwłamaniowe, teren zamknięty.
W okolicy: sklepy, fitness, basen, bank/bankomat, komisariat policji, apteka, przychodnie zdrowia, autobus, przedszkola,
plac zabaw, szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum, kościół,
blisko SKM, przystanki autobusowe, market Tesco, Żabka, itp.
Dodatkowo możliwość adaptacji 60 m2 poddasza, miejsce
postojowe w hali garażowej, mała wspólnota mieszkaniowa.
Okolica cicha, spokojna w niskiej zabudowie.
Rok budowy: 2004. Czynsz miesięczny: 400 zł.
Kontakt tel.: 601 610 733.
www.sprzedam-apartament.pl

RÓŻNE

Oddam kilka koszulek i kurtkę męską
za czekoladę. Wejherowo.
Tel. 784 808 700
***
Oddam ładnego, młodego kota (kastrat). Wejherowo 660 708 062

O GŁ O SZENIE
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ROZMAITOŚCI
SKUTECZNA REKLAMA

W PULSIE
WEJHEROWA

606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
N A SZ P A R T NE R

Fundacja Europejskie Spotkania
ul. Dworcowa 1/2, 84-200 Wejherowo
Tel. 58 572 11 83, 58 742 35 06
www.fundacja-es-opieka.pl
O GŁ O SZENIE
O GŁ O SZENIE

ENEMEF:

Noc Avengers
ENEMEF: Noc Avengers to emocjonujące spotkanie z największymi superbohaterami współczesnej popkultury, których uwielbia cały świat.
Spektakularne widowisko oraz doborowe towarzystwo
kultowych postaci, jak Iron Man, Kapitan Ameryka, Thor,
Hulk, czy Czarna Wdowa gwarantują moc wrażeń w każdej
sekundzie maratonu. Tej nocy nie zabraknie dynamicznej
akcji, heroicznych czynów, przewrotnego humoru, imponujących scen walki, ani doskonałych efektów specjalnych.
Podczas maratonu zostaną zaprezentowane 3 filmy z
bohaterami Marvela, w tym premierowo najnowszy z nich
- „Avengers: Czas Ultrona 3D”. Ponadto w repertuarze znalazły się: poprzednia część serii „Avengers 3D” oraz „Kapitan
Ameryka: Zimowy żołnierz 3D”.
W piątek 7 maja ENEMEF Noc Avengers odbędzie
się w kinach sieci Multikino, m.in. w Rumi przy ul. Sobieskiego 14 A (Galeria Rumia). Seans rozpocznie się o godz.
22:00, a przewidywany koniec ok. 6:00 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
7.05.2015 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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Serdecznie dziękujemy klientom, którzy kupili mieszkania
w budynku przy ul. Parkowej 2A w Wejherowie.
Zainteresowanych nabyciem mieszkań w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania
naszej strony www.wtbswejherowo.pl , gdzie przedstawiane będą aktualne informacje
o planowanej budowie kolejnych budynków mieszkalnych.						
						Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa
						
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

