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Powrót do szkoły

Wejherowo otrzymało
wyróżnienie w konkursie
Modernizacja Roku 2015
za „Budowę ciągu pieszego prowadzącego od ul.
Sobieskiego do ul. Harcerskiej” (Skwer im. Reginy
Str. 3
Osowickiej).

W uroczystym pogrzebie „Inki” i Zagończyka” w
Gdańsku wzięły udział tłumy mieszkańców Pomorza i innych regionów Polski. Nie zabrakło przedstawicieli powiatu wejherowskiego. 		
Str. 8

Brąz
dla Zuzi

Stragany Art
już w sobotę
Trzecia edycja imprezy plenerowej Stragany Art oznacza spektakle teatralne, warsztaty cyrkowe i miasteczko
edukacyjne z eksperymentami na żywo, a wszystko to już
w sobotę, 10 września w godz. 12.00-21.00 na ul. Wałowej
w Wejherowie. Tegoroczna edycja skierowana jest przede
wszystkich do rodzin.
10 września br. w godz. 8.00-24.00 fragment ulicy WaStr. 11
łowej będzie zamknięty dla ruchu kołowego.

Zawodniczka KTS-K GOSRiT Luzino i Wejheroskiego
Stowarzyszenia Sportowego - Zuzanna Kalbarczyk,
trenowana przez Rafała
Karcza, w tegorocznych
Mistrzostwach Świata Kadetów i Juniorów WAKO w
Kickboxingu w Dublinie wywalczyła brązowy medal w
kategorii kadetów.

We wszystkich szkołach w Wejherowie i powiecie wejherowskim
1 września spotkali się po wakacjach nauczyciele oraz uczniowie.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie odbyła się
powiatowa inauguracja nowego roku szkolnego, rekordowego pod
względem liczby uczniów. Podczas naboru do pierwszych klas szkół
ponadgimnazjalnych przyjęto o 144 uczniów więcej, niż w roku ubiegłym. W sumie w szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego naukę rozpoczęło ponad 5 800 uczniów.
Str. 5

Udane
dożynki
Wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski (na
zdjęciu) może być dumny
i zadowolony, bo Powiatowo-Gminne Dożynki, których był współgospodrzem
Str. 7
były udane.
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AKTUALNOŚCI
Za parkowanie w Wejherowie można płacić komórką

Z POLICJI

Wygodnie i dokładnie

215 krzewów konopi

W Wejherowie można już płacić za parkowanie telefonem komórkowym, korzystając z darmowej aplikacji mobilnej SkyCash
i usługi mobiParking. Rozwiązanie działa w
kilkudziesięciu miastach Polski i umożliwia
płacenie wyłącznie za faktyczny czas parkowania oraz zdalne przedłużanie postoju.
Korzystanie z aplikacji
jest bardzo proste. Kierowca
uruchamia SkyCash w telefonie, otwiera zakładkę mobiParking i wybiera jedną z
trzech metod parkowania:
na czas, za kwotę lub Start
Stop, z możliwością zatrzymania naliczania opłaty w
dowolnym momencie. Teraz
wystarczy zatwierdzić operację dotykając przycisku
„Rozpocznij
parkowanie”.
Należność za postój jest pobierana z elektronicznej
portmonetki, którą można
zasilić na wiele sposobów,
w tym natychmiastowo, za
pomocą podłączonej do SkyCash karty płatniczej lub
usługi Przelewy24.

Z rozwiązania mogą korzystać także użytkownicy
starszych telefonów komórkowych. Płatności za parkowanie dokonuje się wówczas
przy użyciu wiadomości
SMS lub szybkich kodów.
Przed rozpoczęciem korzystania z mobiParking
należy oznaczyć pojazd bezpłatnym identyfikatorem w
postaci naklejki na szybę.
Można otrzymać ją w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komunalnych (ul.
Jana III Sobieskiego 251).
Identyfikator można też pobrać ze strony internetowej
SkyCash. Można też umieścić za szybą zwykłą kartkę
z odręcznie napisanym sło-

Policjanci z Wejherowa i Redy wspólnie z funkcjonariuszami Izby Celnej w Gdyni zatrzymali 25-letniego kierowcę,
który był pod wpływem narkotyków. Po przeszukaniu terenu
jego posesji oraz mieszkania okazało się, że uprawiał on też
konopie indyjskie. Odkryto 215 krzewów konopi indyjskich
w wysokości do niemal 1,5 metra, oraz prawie 2 kg suszu marihuany. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych narkotyków wynosi około 270 tys. zł.
Mężczyzna odpowie za uprawę konopi indyjskich w znacznych ilościach, posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz ich
sprzedaż, za co grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

STRAŻ MIEJSKA
Ścigali wandali

telefony na kartę, płacić domowe rachunki lub wypłacać
gotówkę z bankomatów.
Posiadacze
smartfonów
z systemami Android, iOS
(iPhone) i Windows Phone mogą pobrać SkyCash za
darmo w dedykowanych sklepach z aplikacjami.

wem „mobiParking”.
Aplikacja SkyCash posiada kilka przydatnych funkcji,
takich jak możliwość sprawdzenia czasu postoju i wydanej kwoty za parkowanie. Za
pomocą aplikacji można też
m.in. kupować bilety metropolitalne i kolejowe, zasilać

Komunikacja miejska

Nocą 27 sierpnia funkcjonariusze wejherowskiej Straży
Miejskiej zatrzymali po pościgu dwóch mieszkańców Wejherowa, którzy wcześniej zdewastowali wiaty przystankowe przy
ul. Rejtana. Dwóch młodych mężczyzn szło chodnikiem, głośno krzycząc i wymachując rękami w kierunku przejeżdżającego radiowozu. Funkcjonariusze zawrócili, a mężczyźni ruszyli
do ucieczki. Strażnicy ruszyli biegiem w pościg i na wysokości
sklepu Lidl mężczyzn zatrzymali.
Okazało się, że wcześniej zdewastowali wiatę MZK, wybijając trzy szyby. Jeden z ujętych mężczyzn 22-latek przyznał się
do dewastacji wiaty. Właściciel wiaty, MZK Wejherowo straty
ocenił na ponad 700 zł. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie.

Nowe ceny biletów MZK
Od 1 września br. obowiązują nowe ceny biletów za przejazdy autobusami miejskimi
na terenie Wejherowa i ościennych miejscowości. Bilet jednorazowy kosztuje 3,20 zł
(ulgowy 1,60 zł), a jednorazowy bilet elektroniczny kosztuje 3 zł (ulgowy 1,50). Zmiany
opłat w Wejherowie i w Trójmieście związane są z decyzją Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej.
Podobnie jak trójmiejscy przewoźnicy, także Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo wprowadził nowe ceny biletów
autobusowych. Obowiązują one od 1 września. Zmieniły się
także ceny biletów okresowych.
Taniej podróżują autobusami posiadacze kart elektronicznych. Jak je uzyskać i na jakich zasadach korzystać
- o tym mozna przeczytać na stronie internetowej wejherowskiego MZK. Tam również można skorzystać z nowego
serwisu rozkładu jazdy, wprowadzonego 24 sierpnia br.
Serwis obejmuje między innymi interaktywny schemat połączeń z funkcją powiększenia, oraz pasek informacyjny, który
zawiera aktualne informacjie dotyczące kursowaniu autobusów MZK Wejherowo.
Serwis jest także dostępny dla urządzeń mobilnych.
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uprzejmie przypomina, że od 1 września 2016 roku na liniach nr
1, 2, 3, 4, 7 i 12 obowiązują rozkłady ważnie poza okresem
letnich wakacji szkolnych.
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
84-200 Wejherowo, ul. Tartaczna 2
http://www.mzkwejherowo.pl/ tel. 58-572-29-33
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ZA USŁUGI WEJHEROWSKIEJ KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Na podwójnym gazie

CENY BILETÓW JEDNORAZOWYCH OBOWIĄZUJĄCE OD 01.09.2016 roku

Wyciąg z Uchwały Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XXII/246/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku

Ceny [zł] biletów jednorazowych na jeden przejazd
Bilet papierowy
Bilet elektroniczny

Zakres ważności
Ważny na linii zwykłej

NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

3,20 zł

1,60 zł

3,00 zł

1,50 zł

1. Bilet jednorazowy na jeden przejazd jest ważny w danym kursie od momentu skasowania do opuszczenia pojazdu przez osobę
korzystającą z tego biletu.
2. Bilet papierowy dla nadania im ważności podlega jednokrotnemu kasowaniu w kasowniku biletów papierowych.
3. Bilet papierowy sprzedawany przez kierowcę autobusu z drukarki autobusowej nie podlega kasowaniu.
4. Bilet elektroniczny dla nadania im ważności podlega kasowaniu w kasowniku biletów elektronicznych przy wejściu i wyjściu do/z
pojazdu.
5. Po skasowaniu biletu jednorazowego w pojeździe zabrania się jego dalszego odstępowania innemu pasażerowi.
6. Ustala się bezpłatny przewóz bagażu podręcznego, wózka inwalidzkiego, wózka dziecięcego, roweru i małych zwierząt
domowych (np. psy trzymane na rękach, koty, ptaki).

Podwyżka również w Trójmieście

Gdańsk wprowadził podwyżkę cen biletów za przejazdy
komunikacją miejską od 1 lipca, Gdynia i Sopot od 1 września
CENY
BILETÓW OKRESOWYCH
OBOWIĄZUJĄCE
OD 01.09.2016
br. Bilety
jednorazowe
w Trójmieście
kosztują
równieżroku
3,20 zł.
Wyciąg z Uchwały Rady Miasta Wejherowa Nr VIIk/XXII/246/2016 z dnia 29 czerwca 2016 roku
Podwyżka cen biletów komunikacji miejskiej to efekt wiosennych ustaleń Bilet
podjętych
zgromadzeniu
miesięczny lub na
30-dniowy
imienny
BiletMetropolitalnego
imienny
Bilet na okaziciela
Związku
Rodzaj Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, gdzie rekomenważny od poniedziałku
ważny codziennie
ważny przez
ważny codziennie
linii
do piątku
24 godziny
dowano wprowadzenie
nowych cen w komunikacji
miejskiej
na terenie wszystkich gmin wchodzących w skład związku, w
Zwykłe
tym
także na terenie Wejherowa.
w granicach

Gminy Wejherowo
i Luzino i Miasta Redy
i Rumi i Wejherowa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

NORMALNY

ULGOWY

84 zł

42 zł

NORMALNY

ULGOWY

94 zł 47 zł

NORMALNY

ULGOWY

PRZEZ
MIESIĄC
lub 30-DNI

PRZEZ
5 DNI

13 zł 6,50 zł 110 zł 25 zł

Bilet imienny 24-godzinny NORMALNY dostępny jest również, jako bilet na okaziciela.
Bilet miesięczny jest ważny od pierwszego do ostatniego dnia danego miesiąca.
Bilet 30-dniowy jest ważny przez okres 30 [trzydziestu] kolejnych dni kalendarzowych od dnia wskazanego przez kupującego.
Bilet 5-dniowy jest ważny przez okres 5 kolejnych dni kalendarzowych od daty pierwszego skasowania.
Bilet 24-godzinny jest ważny przez 24 godziny od momentu skasowania.
Bilet okresowy podlega kasowaniu/rejestrowaniu w kasowniku biletów elektronicznych przy wejściu i wyjściu do/z pojazdu.

Także nocą na ul. I Brygady Pancernej WP w Wejherowie
strażnicy zauważyli jadący od strony Gdyni samochów Rover
bez wymaganego oświetlenia. Gdy kierowca zauważył radiowóz Straży Miejskiej, zjechał na boczny pas i próbował uciec,
ale został ujęty. Mieszkaniec powiatu słupskiego miał w wydychanym powietrzu ponad dwa promile alkoholu i odebrane
uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi. Kierujący został przekazany policji.

Edukacja i bezpieczeństwo

1 września mieszane patrole straży miejskiej i policji pojawiły się przy wejherowskich szkołach, w ramach akcji „Bezpieczna
droga do szkoły” trwającej do 16 września.
Strażnicy patroluja przejścia dla pieszych i prowadzią intensywną kampanię edukacyjną, jak bezpiecznie poruszać się po
drogach, w tym po drodze do szkoły.
Dzieciom rozdawane są elementy odblaskowe.

8 września 2016

redakcja@pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI
Kolejne prestiżowe nagrody dla obiektów Odkrycia archeologiczne
i przestrzeni publicznej w Wejherowie

Wyróżniona
modernizacja

Wejherowo otrzymało wyróżnienie w konkursie Modernizacja Roku 2015” za „Budowę ciągu pieszego prowadzącego od ul. Sobieskiego
do ul. Harcerskiej”. Miasto otrzymało także nagrodę specjalną - Złotą
Statuetkę - za działalność w wyznaczaniu trendów w polskim budownictwie. Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie
nagrody odebrał sekretarz miasta Bogusław Suwara.
Nagrody w konkursie
„Modernizacja Roku 2015”
wręczono w 13. kategoriach.
Do XX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu zgłoszono
672 realizacje. Wejherowska inwestycja otrzymała wyróżnienie w kategorii
„Drogi i obiekty mostowe”.
Celem konkursu jest
wyłonienie i nagrodzenie
realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w
danym roku wyróżniających
się szczególnymi walorami.
- Jesteśmy zaszczyceni
tym bardziej, że Wejherowo otrzymało także specjalną nagrodę za wyznaczanie
trendów w polskim budownictwie w postaci Złotej

Statuetki o numerze 19. Z
okazji 20-lecia konkursu
„Modernizacja Roku” wydano tylko 30 statuetek - mówi
Bogusław Suwara, sekretarz Miasta Wejherowa.
Skwer imienia Reginy
Osowickiej, wejherowskiej
dziennikarki, pisarki i prelegentki, to kolejne ciekawie
zaaranżowane miejsce w
Wejherowie. W pobliżu Filharmonii Kaszubskiej, pomiędzy ulicami Sobieskiego i
Bukową efektowna, innowacyjna fontanna oraz piękna
zieleń stanowią wyjątkową dekorację. Skwer zdobi
również ławeczka z postacią
redaktor Osowickiej, trzymającej na kolanach otwar-

tą książkę. Skwer oddano do
użytku we wrześniu 2015 r.,
czyli dokładnie rok temu.
- Ta atrakcyjnie zaaranżowana przestrzeń pokazuje, że Wejherowo jest
miastem
nowoczesnym,
które oprócz zabytków i
bogatej historii posiada
atrakcyjną przestrzeń publiczną - mówi prezydent
Wejherowa,
Krzysztof
Hildebrandt. - Regina
Osowicka była dla Wejherowa osobą, która wpisała się na trwałe w historię
miasta. Ten skwer to teren
bardzo istotny. Wiele osób
codziennie go przemierza,
dlatego ważne jest, żeby był
estetyczny.

Skarby z epoki żelaza

Podczas prac archeologicznych przy ul. Wniebowstąpienia w Wejherowie natrafiono na relikt pieca z wczesnej epoki żelaza i inne
fragmenty przedmiotów. To kolejne odkrycia archeologiczne w tym
rejonie miasta, wskazujące na dawne osadnictwo w tym miejscu.
Archeolodzy znaleźli fragmenty garnków
glinianych i inne drobne przedmioty, ale najciekawszym znaleziskiem był relikt pieca z
okresu kultury pomorskiej datowany na około 400-500 lat p.n.e.
- Piec przykryty był kopułą glinianą. Była
to konstrukcja szkieletowa oblepiona gliną.
Tę kopułę od zewnątrz wzmacniał wieniec z
kamieni obsypany ziemią - powiedział Kamil Adamczak, kierownik prac archeologicznych. - Od strony północnej znajdowało
się palenisko, które gwarantowało wysoką
temperaturę. Do czego służył ten piec, jeszcze nie wiemy, ale ówcześni osadnicy mogli
tutaj wytapiać rudy żelaza, rudę darniową i
wypalać garnki.
Jak informuje Anita Jaśkiewicz-Sojak,
miejski konserwator zabytków w Wejherowie,
badania archeologiczne prowadzone są przy
ul. Wniebowstąpienia w związku z planowaną budową nowego gmachu Sądu Rejonowego.
Kilka lat temu, w bliskim sąsiedztwie te-

go miejsca dokonano ważnego znaleziska
archeologicznego z epoki brązu, znaleziono
m.in. szkielet.
Te odkrycia pokazują, że przed powstaniem Wejherowa założonego przez Jakuba Wejhera na tym terenie było różnego
rodzaju osadnictwo. W pradolinie rzeki
Redy, która była i nadal jest naturalnym
ciągiem komunikacyjnym, często lokowało
się osadnictwo.

Mieszkańcy wybrali imiona dla bielików

Maja i Alex

Internauci poprzez głosowanie wybrali imiona dla pary orłów bielików, które znalazły nowy dom w wolierze w parku im. Aleksandra
Majkowskiego w Wejherowie. Ptaki nazwano Maja i Alex, a imiona
te nawiązują do imienia i nazwiska patrona Parku Miejskiego.

Skwer im. Reginy Osowickiej stał się kolejnym atrakcyjnym miejscem, gdzie można cieszyć oczy architekturą i dodatkowo
pięknymi kwiatami na klombach.

Konkurs,
prowadzony na stronach internetowych przez Urząd Miejski
wzbudził ogromne zainteresowanie. Wejherowianie
zgłosili kilkadziesiąt propozycji imion w większości
nawiązujących do historii i
tradycji Wejherowa. Ostaecznie konkurowały ze sobą
imiona Andzia i Kuba (zdrobnienia od Jakuba Wejhera i
jego pierwszej żony Anny)
oraz Maja i Alex. Wygrały
te ostatnie, a autorami tych
imon i jednocześnie zwycięzcami konkursu okazali
się: Maria Via i Piotr Bławat. Nagrodę pocieszenia
otrzyma Anna Niesłuchowska-Michowska autorka propozycji imion: Kuba i Anna.
Samica bielika, Maja
ma ok. 4 lata i przyjechała

z ośrodka w Czempinie w
Wielkopolsce. Około 8-letni Alex przybył z Ośrodka
Rehabilitacji Ptaków w Dąbrówce Wielkiej na Warmii.

Oba bieliki ze względu na
trwałe okaleczenia doznane
na wolności nie są w stanie
samodzielnie przetrwać w
warunkach naturalnych.

Woliera z ptakami wzbudza duże zainteresowanie.
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Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Narodowe Czytanie „Quo vadis”

Sienkiewicz w liceum, na rynku i w bibliotece
Przez kilka godzin w sobotnie przedpołunie w Wejherowie rozbrzemiewały fragmenty powieści „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. W
ramach akcji Narodowego Czytanie prezentowano je pod pomnikiem
Jakuba Wejhera (z inicjatywy Miejskiej Biblioteki Publicznej), w I LO
im. Króla Jana II Sobieskiego oraz w Powiatowej Bibliotece Publicznej. Organizatorzy pokusili się m.in. o inscenizacje teatralne. Wszystkim należą sie wielkie brawa!
Powieść pierwszego polskiego noblisty w dziedzinie
literatury (Nagroda Nobla
w 1905 roku) czytali samorządowcy, artyści, sportowcy, dziennikarze, młodzież
szkolna i studenci, m.in. Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku. Uczestnicy akcji czytali z wielkim zaangażowaniem, oddając hołd
wielkiemu pisarzowi.
Zarówno uczestnicy, jak
i słuchacze mieli niepowtarzalną okazję przypomnieć
sobie tekst słynnej powieści.

Podziękowania, nagrody, awanse

Dzień Strażnika Miejskiego
W wejherowskim ratuszu odbyło się uroczyste spotkanie z okazji Dnia Strażnika Miejskiego. Wyróżniający się w służbie strażnicy
otrzymali awanse i wyróżnienia.

Nominacje na wyższe stopnie oraz podziękowania za trudną pracę przekazywał strażnikom prezydent Krzysztof Hildebrandt w towarzystwie komendanta SM Zenona Hincy.
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Z okazji święta Strażnika
Miejskiego
prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt
awansował
strażników na wyższe stopnie funkcyjne. Jarosław
Kuśka otrzymał awans na
starszego inspektora, Rafał Karcz - na młodszego
specjalistę, Arkadiusz Joskowski i Bartosz Czerniawski - na strażnika,
Piotr Wojtaś i Sebastian
Gołębiewski - na młodsze-

go strażnika. Wielu strażników otrzymało pisemne
podziękowania za wzorowe
pełnienie służby i inne wyróżnienia.
- Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego, został ustanowiony w rocznicę uchwalenia
pierwszej ustawy o strażach
gminnych z dnia 29 sierpnia
1997 roku, określającej zakres praw i obowiązków oraz
zasady działania straży gminnej – przypomniał komendant

SM w Wejherowie Zenon
Hinca. - Wejherowska Straż
Miejska została utworzona 1
stycznia 1992 roku.
Gratulacje
strażnikom
złożyli m.in. Komendant
Powiatowy Policji insp. B.
Perzyńska, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
Bogdan Tokłowicz oraz
przewodniczący
Komisji
Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta - Henryk
Jarosz.
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EDUKACJA, RELIGIA
Inauguracja roku szkolnego 2016/2017

Coraz bogatsza oferta,
coraz więcej uczniów
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie odbyła się powiatowa inauguracja
nowego roku szkolnego, rekordowego pod względem liczby nowo przyjętych uczniów. Podczas
naboru do pierwszych klas szkół ponadgimnazjalnych przyjęto o 144 uczniów więcej, niż w
roku ubiegłym. W szkołach ponadgimnazjalnych powiatu wejherowskiego naukę rozpoczęło
ponad 5 800 uczniów. Wzrost ich liczby świadczy o interesującej i bogatej ofercie edukacyjnej.
Uroczystość w ZSP nr
3 rozpoczął dyrektor szkoły Wojciech Rogocki (na
zdjęciu obok), witając gości.
Na inaugurację roku szkolnego przybyli członkowie Zarządu Powiatu ze starostą
Gabrieli Lisius na czele,
ks. dziekan Daniel Nowak,
przedstawiciele
placówek
edukacyjnych oraz szkół na
terenie powiatu.
- Jestem przekonana, że
ten rok szkolny będzie bardzo dobry - powiedziała starosta Gabriela Lisius. - Dla
uczniów niech to będzie czas
poszukiwań,
poszerzania
horyzontów, osobistego rozwoju, ale też rzetelnej nauki. Uzyskanie solidnego
wykształcenia będzie gwarancja dobrej pracy lub
wymarzonych studiów. Nauczycielom życzę radości z
odkrywania talentów młodzieży. My postaramy się
o dobre warunki do nauki
i pracy. Inaugurujemy największy projekt oświatowy,
polegający na modernizacji i
rozbudowie sześciu szkół ponadgimnazjalnych w powiecie, utworzeniu 13 nowych
pracowni, wzmacnianiu dotychczasowych i wprowadzaniu nauki ośmiu nowych
zawodów, podniesieniu jakości kształcenia i finansowym
wspieraniu
dokształcania
się nauczycieli. Efektem projektu ma być bardzo dobrze
wykształcona młodzież.

Bieżące remonty i porządki

Odnowione szkoły
Wejherowskie szkoły są przygotowane do kolejnego roku szkolnego. Podczas wakacji przeprowadzono bieżące prace remontowe
i porządkowe pomieszczeń oraz różnego rodzaju prace konserwatorskie. Najczęściej było to malowanie holu lub klas, finansowane z
budżetów remontowych poszczególnych szkół.
Jak przypomina Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa, przed trzema laty zakończyła się kompleksowa termomodernizacja budynków pięciu szkół w Wejherowie.
- Zakres inwestycji objął docieplenie ścian zewnętrznych, dachów i stropodachów, wymianę okien i drzwi zewnętrznych oraz
przebudowę wewnętrznej instalacji c.o. - mówi Piotr Bochiński.

Odpust „szkolny”
Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego, zwany też odpustem „szkolnym”, przypadający na
początku roku szkolnego, gromadzi we współnej modlitwie na Kalwarii Wejherowskiej m.in.
uczniów i nauczycieli. Uroczystości i nabożeństwa odpustowe odbęda się w sobotę i niedzielę
10-11 września.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Podczas uroczystości w
ZSP nr 3 ślubowanie złożyli i akty nominacji odebrali
nauczyciele mianowani, którzy latem br. zdali egzaminy,
uzyskując awans zawodowy.
* * *
Uroczyście, z udziałem
przedstawicieli władz powiatowych i władz miasta
Wejherowa oraz Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i
Średnich Przedsiębiorstw ZP,
rozpoczęto nowy rok szkolny
w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie.
Do szkoły uczęszcza ok.
450 uczniów, uczących się i
zdobywających kwalifikacje
w 16 zawodach rzemieślniczych oraz kupieckich.

- Pięknie wpisuje się modlitwa społeczności szkolnej na
kalwaryjskich wzgórzach w czasie odpustu Podwyższenia
Krzyża św. Pielęgnując ten zwyczaj pragniemy, jak co roku, w tym świętym i szczególnym miejscu wypraszać obfitość łask Bożych na rozpoczynający się nowy rok szkolny
dla uczniów ich rodziców, nauczycieli, wychowawców i katechetów - mówi o. Daniel Szustak, gwardian klasztoru
Franciszkanów i kusztosz Santuarium Pasyjno-Maryjnego.
Ojcowie Franciszkanie zapraszają wiernych na Kalwarię
Wejherowską w najbliższy weekend 10-11 września.

Starosta Gabriela Lisius wręcza akty awansu zawodowego 13 nauczycielom mianowanym.

Udana rekrutacja

Nowy rok szkolny w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych rozpoczęło ponad 5 800 uczniów - najwięcej, bo aż 1 113
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie (Samochodówka). W pierwszych rocznikach uczy się 1 640 uczniów:
686 w technikach, 641 w liceach ogólnokształcących oraz 289 w
szkołach zawodowych.
Przyjęto o 144 uczniów więcej niż w roku ubiegłym, co świadczy o atrakcyjności i różnorodności oferty szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.

Młodzież Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie podczas uroczystości 1 września.
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Powstanie powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego
przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej
Głównym celem Projektu jest wsparcie rozwoju zawodowego mieszkańców powiatu wejherowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb młodego pokolenia, które będzie stanowić kadrę pracującą w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. Chcemy postawić
na przygotowanie zawodowe uczniów, zaznajomienie z zagadnieniami fizyki i energetyki jądrowej. Chcemy pokazać lokalnej społeczności, że energetyka jądrowa to bezpieczny i ekologiczny sposób na pozyskiwanie energii elektrycznej, bez której współczesny świat
nie może egzystować. Wykorzystując istniejącą infrastrukturę oraz wieloletnią tradycję i doświadczenie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, chcemy w tej szkole utworzyć Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.
Całość działań planujemy rozłożyć na kilka etapów.
Pierwszy etap to stworzenie pracowni fizyki atomowej i jądrowej, aby pokazać
podstawy fizyczne energetyki jądrowej. Drugi etap to
utworzenie multimedialnej
pracowni energetyki jądrowej. W trzecim etapie chcielibyśmy uruchomić pracownię
sterowania i regulacji procesami
termodynamicznymi. Kolejnymi etapami mają
być działania zmierzające do
utworzenia specjalizacji lub
nowego kierunku kształcenia
- technik energetyki jądrowej.
Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników
pierwszej polskiej elektrowni jądrowej chcielibyśmy
utworzyć w Zespole Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 2 ze
względu na tradycje tej szkoły
- 50 lat kształcenia technicznego w branży elektrycznej i
elektronicznej oraz wiodącą
pozycję w powiecie. Aktualnie
szkoła kształci w branżach:
elektrycznej, elektronicznej,
informatycznej i teleinformatycznej. Wysoki poziom szkoły potwierdza „Złota Tarcza
2016” w rankingu techników
miesięcznika Perspektywy.
Ma ona też doświadczenie
- jeszcze jako Zespół Szkół
Elektrycznych
kształciła
średnią kadrę techniczną na
potrzeby Elektrowni Jądrowej „Żarnowiec” w budowie
(lata 80), a dwóch aktualnie
zatrudnionych
nauczycieli
ukończyło studia podyplomowe Energetyka Jądrowa na
Politechnice Gdańskiej.

Działania mające na celu wsparcie rozwoju zawodowego kolejnych roczników
uczniów i mieszkańców powiatu wejherowskiego podzieliliśmy na etapy:
Etap pierwszy:
1. utworzenie pracowni fizyki atomowej i jądrowej (poprzez doposażenie istniejącej
pracowni fizyki w szkole – szacunkowy koszt doposażenia
umożliwiającego prowadzenie
profesjonalnych zajęć to około 100 tys. zł). Wprowadzenie
od najbliższego roku szkolnego rozszerzenia przedmiotu fizyka w klasach technikalnych
o zagadnienia fizyki atomowej
oraz jądrowej. Zajęcia dla naszych uczniów w ramach pensum nauczycielskiego, zajęcia
dla młodzieży z okolicznych

Uzasadnienie działań planowanych w ramach Projektu
- pomysł stworzenia w jedynej w powiecie szkole technicznej działającej w szeroko pojętej
branży elektrycznej kompleksu specjalistycznych pracowni, wpisuje się w idee zawarte w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Wskazuje on bowiem na pilną konieczność zapewnienia kadr
dla rozwoju i funkcjonowania energetyki jądrowej, uwzględniając różne szczeble edukacyjne.
Działania które planujemy podjąć, będą zalążkiem, kolebką działań na rzecz stworzenia kierunków związanych z energetyka jądrową w średnich szkołach technicznych. Wykształcenie krajowych kadr technicznych dla realizacji podstawowych działań programu energetyki jądrowej jest
niezwykle ważnym i istotnym przedsięwzięciem. Trudno sobie wyobrazić rozwój energetyki jądrowej w Polsce bez polskich fachowców i podniesienia świadomości społeczeństwa. Analizując
doświadczenia krajów rozwijających już wcześniej energetykę jądrową można dostrzec, że kadrami które najtrudniej przygotować i które ostatecznie mają największy wpływ na efektywność,
bezpieczeństwo i niezawodność przedsięwzięcia są kadry techniczne. Dotyczy to także średniej
kadry technicznej, która jest kształcona w szkołach naszego powiatu i która, po ukończeniu studiów na wyższych uczelniach może stanowić zaplecze kadrowe mającej powstać elektrowni. Problematyka kształcenia i szkolenia tej kadry wiąże się oczywiście z zagadnieniem zapewnienia
adekwatnej do potrzeb tych działań bazy dydaktycznej, stąd pomysł doposażenia czy tworzenia
nowych pracowni specjalistycznych;
- wsparcie rozwoju zawodowego poprzez wzrost świadomości – na początek podstawy fizyczne energetyki jądrowej, aby każdy zrozumiał źródło pochodzenia energii jądrowej oraz żeby
pokazać, że te potężne energie są pod kontrolą;
- uświadamianie przyszłym pracownikom zagrożeń, pokazywanie, że energii jądrowej nie
trzeba się bać. Praca w pierwszej polskiej elektrowni jądrowej, już jej budowa, jest motorem, źródłem rozwoju zawodowego, daje nowe szanse i możliwości. Ludzie boją się tylko tego, czego nie
znają. Jeśli będą wiedzieli więcej o energii jądrowej, będą znali metody i sposoby zabezpieczeń
stosowane w elektrowni, chętniej podejmą w niej pracę, będą orędownikami jej budowy – wzrośnie społeczne poparcie dla tej inicjatywy. Trzeba uzmysłowić przyszłym pracownikom, że awarie
elektrowni zdarzają się niezwykle rzadko, w dużej mierze spowodowane są czynnikiem ludzkim
(podobnie jak inne katastrofy) oraz że media przejaskrawiają ich skutki.
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Od lewej: Etatowy Członek Zarządu Powiatu - Wojciech Rybakowski, dyrektor Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 - Krystyna Grubba, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius
i Joanna Zając - rzecznik Polskiej Grupy Energetycznej Energia Jądrowa 1 podczas spotkania w Starostwie Powiatowym, na którym przekazano dofinasowanie ze strony PGE
EJ 1 na rzecz projektu Powiatu.

szkół ponadgimnazjalnych –
20 godzin płatne ze środków
pozyskanych z Projektu, należy
uwzględnić ewentualne koszty
dojazdu młodzieży na lekcje;
2. zajęcia rozszerzające
zagadnienia fizyki jądrowej
(międzyszkolne), podwyższające świadomość zawodową dla
chętnych uczniów – kółko zainteresowań – płatne ze środków pozyskanych z Projektu;
3. zajęcia otwarte - wprowadzające w zagadnienia energetyki jądrowej (4 razy) dla
zainteresowanych mieszkańców powiatu – płatne ze środków pozyskanych z Projektu.
Wykład i pokaz w auli szkolnej;
4. międzyszkolny powiatowy konkurs wiedzy o energetyce jądrowej. Eliminacje
szkolne na poziomie szkół
ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych powiatu wejherowskiego. Finał powiatowy
w ZSP nr 2, nagrody ze środków pozyskanych z Projektu;
5. działania informacyjne
(plansze, ulotki, informacja w
mediach). Ulotki, plakaty będzie roznosić (rozdawać) młodzież w ramach wolontariatu.
Etap drugi: utworzenie multimedialnej pracowni
energetyki jądrowej – szacunkowy koszt utworzenia – około
200 tys. zł. Planujemy 16 sta-

nowisk komputerowych dla
uczniów oraz rozbudowane
stanowisko dla nauczyciela z
przeznaczeniem do:
- projekcji filmów dydaktyczno-informacyjnych,
- organizacji wideokonferencji (głównie wykłady, zajęcia prowadzone on-line przez
pracowników np. Narodowego
Centrum Badań Jądrowych),
- programów symulacyjnych wizualizujących budowę i pracę elektrowni.
W pracowni należałoby
uruchomić model elektrowni jądrowej i jej różnych elementów składowych. Zajęcia,
prelekcje i pokazy w tej pracowni miałyby się odbywać dla
uczniów i mieszkańców powiatu wejherowskiego. Umożliwiłoby to popularyzowanie idei
budowy elektrowni jądrowej
i ugruntowywało przeświadczenie o bezpieczeństwie i konieczności tej inwestycji.
Etap trzeci:
utworzenie pracowni automatyki i termodynamiki stosowanej. Szacunkowy koszt
utworzenia takiej pracowni
to około 220 tys. zł.
W pracowni miałyby się
odbywać zajęcia dla uczniów
ZSP nr 2 oraz zainteresowanych uczniów z innych szkół –
kółko zainteresowań. Lokalni

pracodawcy mogliby kierować
swoich pracowników na kursy dokształcające, podnoszące
kwalifikacje i poziom świadomości technicznej związanej z
energetyką jądrową.
Etap czwarty: działania
zmierzające do utworzenia
specjalizacji lub innowacji pedagogicznej z energetyki jądrowej na poziomie technikalnym.
Wykaz podstawowych pomocy dydaktycznych niezbędnych do rozbudowy szkolnej
pracowni fizyki:
- 7 stanowisk pomiarowych
wyposażonych w: „SPARK
Element”, Interfejs „SPARKlink Air”, licznik G-M zintegrowany z interfejsem, płytki
pochłaniające promieniowanie i źródła promieniotwórcze;
- zestaw do badania zjawiska fotoelektrycznego i wyznaczania stałej Plancka;
- dyfuzyjna komora mgłowa
RayTraX1 wraz z osprzętem;
- komplet lamp spektralnych z uchwytem zasilającym;
- spektrometr SPECTRA
wraz z laptopem z systemem
operacyjnym Windows 7;
- spektrometr bezprzewodowy z akcesoriami;
- oprogramowanie Pasco
Capstone Software do interfejsów - licencja dla szkoły.
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WYDARZENIA
Powiatowo-Gminne Dożynki w Szemudzie

Rodzinna zabawa

Powiatowo-Gminne Święto Plonów które odbyło się 28 sierpnia w Szemudzie było połączeniem tradycji z piknikiem rodzinnym, pełnym atrakcji. Ponieważ dożynki powiatowo-gminne przyciągają coraz większą liczbę uczestników, w Szemudzie pojawili się goście z
całego powiatu wejherowskiego i nie tylko.
Ceremonie
dożynkowe
rozpoczęły się mszą św. w
kościele pw. Świętego Mikołaja. Po modlitwie barwny
korowód dożynkowy przejechał ulicami Szemuda.
Na scenie gospodarze dożynek, czyli starosta wejherowski Gabriela Lisius
i wójt Gminy Szemud
Ryszard Kalkowski powitali uczestników powiatowo-gminnego święta. Wśród
gości był przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego
- Ryszard Czarnecki.
- To wydarzenie przyczynia się do integracji mieszkańców gmin z naszego
powiatu oraz poczucia lokalnej tożsamości - powiedziała starosta Gabriela Lisius.
- Tym bardziej, że obrzędy dożynkowe funkcjonują
w świadomości ludzi jako
uroczystości o charakterze
religijnym, jak i ludowym,
połączone z zabawą z okazji
zakończenia zbiorów.
Podczas dożynkowej zabawy można było wziąć udział
w bogatym programie kul-

Dożynki w Lini

Podziękowania
dla rolników

W ostatnią niedzielę 4 września w Strzepczu świętowano dożynki w gminie Linia. Były
tradycyjne wieńce i pierwszy chleb z tegorocznych plonów, były podziękowania dla
rolników za ich trud, była modlitwa podczas
mszy św. oraz wspólna zabawa.
turalno-rozrywkowym, m.in.
w konkurencjach. Były zawody „Biegnij z Wójtem po
zdrowie”, występy zespołów
muzycznych oraz liczne konkursy, w tym wiele ciekawych
atrakcji dla dzieci. Dostępne
były stoiska z regionalnymi
przysmakami, przygotowanymi przez gminne Koła Gospodyń Wiejskich, a także
namioty z rękodziełem.

Najważniejszą chwilą dla uczestników dożynek było rozstrzygnięcie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy.
Komisja konkursowa z przewodniczącym Władysławem Hirszem na czele przyznała nagrody w dwóch kategoriach.
Najpiękniejszy klasyczny przygotowało i przywiozło do Szemuda Sołectwo Linia w Gminie Linia. Drugie miejsce zajęło
Sołectwo Gościcino (Gmina Wejherowo), a na trzecim miejscu
uplasowało się Sołectwo Szemudzka Huta (Gmina Szemud).
W kategorii najpiękniejszego niestandarowego wieńca dożynkowego bezkonkurencyjne okazało się Sołectwo Kierzkowo w gminie Choczewo. Drugie miejsce zajęło Sołectwo
Gowino (Gmina Wejherowo), natomiast trzecie miejsce zdobyło Sołectwo Karczemki (Gmina Szemud).

Dożynkowym chlebem od starostów dożynek: Karoliny i
Rafała Barzowskich ze Smażyna częstowała mieszkańców
wójt gminy Linia - Bogusława Engelbrecht (na zdjęciu).
Fotorelacja na stronie: https://www.facebook.com/gdklinia

Zdjęcia pochodzą z www.facebook.com/powiatwejherowski

Gniewowo - Zbychowo

Droga została
utwardzona
Oddano do użytku utwardzoną drogę powiatową z Gniewowa do Zbychowa, zmodernizowaną za ponad 640 tys. zł.

Zakres robót obejmował wykonanie nawierzchni z płyt
betonowych na odcinku o długości 1,140 km i szerokości 5 m.
Zakończone zadanie obejrzeli wicestarosta wejherowski
Witold Reclaf, zastępca dyrektora Zarządu Drogowego dla
Powiatu Puckiego i Wejherowskiego - Hanna Kuczyńska
oraz przedstawiciele firmy wykonawczej, czyli firmy STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa.
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WYDARZENIA
Uroczystość pogrzebowa i manifestacja patriotyczna

Tłumy oddały hołd Bohaterom
Danuta Siedzikówna „Inka” i Feliks
Selmanowicz
„Zagończyk” zostali uroczyście pochowani w
Gdańsku, dokładnie
w 70. rocznicę śmierci w gdańskim więzieniu na ul. Kurkowej.
Obok tego miejsca z ponurą historią przeszedł kondukt
żałobny, zmierzający z Bazyliki Mariackiej na Cementarz Garnizonowy. Pośród
licznych uczestników uroczystości, którzy oddali hołd
zamordowanym w 1946 roku
Bohaterom, nie brakowało
mieszkańców powiatu wejherowskiego. Byli tam m.in.
kapłani, radni, leśnicy i harcerze, a także przedstawiciele Klubu „Gazety Polskiej” w
Wejherowie (transparent w
głębi na zdjęciu obok). AK.

Prezes IPN w Wejherowie

Wizyta w Muzeum
Piaśnickim
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Anna Kuczmarska

Powyżej z lewej: wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Wejherowskiego Genowefa
Słowi z mężem (w strojach
kaszubskich).
Po prawej: harcerze z Luzina
i radny Krzysztof Bober.
Poniżej: w kondukcie pogrzebowym szedł m.in. ks. dziekan
Daniel Nowak.

Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr
Jarosław Szarek odwiedził Muzeum Piaśnickie w Wejherowie. Razem z dyrektor
placówki Teresą Patsidis oraz dyrektorem
Oddziału IPN w Gdańsku prof. dr. hab. Mirosławem Golonem i współpracownikami,
oddał też hołd ofiarom, pomordowanym w
Lasach Piaśnickich.
Prezes IPN zainaugurował również obecność muzeum w
internecie uruchamiając stronę instytucji, która od wczoraj
dostępna jest pod adresem www.muzeumpiasnickie.pl.
Stamtąd pochodzi zdjęcie, które prezentujemy powyżej.
W wejherowskim biurze Muzeum, prezes IPN po raz pierwszy wybrał adres strony internetowej, z której można korzystać za pośrednictwem komputera, tabletu, smartfonu.
Pracownicy muzeum zaprezentowali gościom część pozyskanych już pamiątek, które wzbogacą wystawę stałą w docelowej siedzibie instytucji. Wśród nich był m.in. gryps pisany
przez jedną z sióstr Panek po aresztowaniu jej przez Niemców.
Siostry Kazimiera i Stanisława - córki dr. Franciszka Panka,
lekarza i działacza społecznego przedwojennego Wejherowa zostały zamordowane w Piaśnicy. W willi dr. Panka będzie w
przyszłości mieścić się siedziba Muzeum Piaśnickiego.
Podczas rozmowy dr Jarosław Szarek i prof. dr. hab. Mirosławem Golonem z dyrektor Muzeum Piaśnickiego podsumowano dotychczasową współpracę obu instytucji, dzięki której
udało się dotrzeć m.in. do zeznań oprawców piaśnickich uzyskanych przez prokuratorów niemieckich w toku śledztw prowadzonych w latach 60. i 70. XX w. Kolejne poszukiwania
dokumentów mają się rozpocząć we wrześniu w archiwach
amerykańskich.

Nowy most w Górze
W gminie Wejherowo odbudowano zniszczony most nad rzeką Redą w Górze, w ciągu
ul. Jeziornej.
W uroczystości w Gdańsku uczestniczyła grupa leśników z Nadleśnictw: Choczewo, Wejherowo, Strzebielino oraz z Nadleśnictwa Gostynin. Ich obecność wiąże
się m.in. w faktem, że ojciec „Inki” - Wacław Siedzik był leśniczym, a ona sama
pracowała krótko (na przełomie 1945/46) w Nadleśnictwie Miłomłyn.
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Zbudowano nowy drewniany most wraz z balustradami.
31 sierpnia dokonano oficjalnego odbioru mostu i oddano nowy obiekt do użytku. Całkowita długość mostu ze skrzydłami to ponad 14 m, a koszt wykonania oraz projektu wyniósł
ponad 126 tys. zł.
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ROCZNICE
36 lat temu postała „Solidarność”

Wojna wybuchła 77 lat temu

Za przyszłość Ojczyzny Kwiaty i pamięć
W wielu miejscach powiatu wejherowskiego uczczono pamięć
żołnierzy, walczących w obronie ojczyzny w kampanii wrześniowej 1939 roku, ale także pamięć o ofiarach wojny, która wybuchła
1 września. Uroczystości odbyły się jak co roku w Wejherowie, ale
również m.in. w Lini.

Po mszy św. złożono kwiaty pod tablicą, upamiętniającą 25-lecie powstania NSZZ
„Solidarność” na Ziemi Wejherowskiej.

W wejherowskiej Kolegiacie 31 sierpnia podczas wieczornej mszy
św. spotkali się dawni i obecni działacze NSZZ „Solidarność”, aby
wspólnie z władzami miasta i powiatu oraz mieszkańcami uczcić
36. rocznicę powstania „Solidarności” oraz pomodlić się za przyszłość Ojczyzny, która dzięki protestom i Porozumieniom Sierpniowym 1980 roku odzyskała wolność, suwerenność i niepodległość.
Ks. prałat Daniel Nowak, jako kapelan „Solidarności” przypomniał 1050
rocznicę Chrztu Polski w
nawiązaniu do wydarzeń
sierpniowych i obecnej sytuacji naszego kraju. Chrzest
Mieszka I porównał do strumyka, który przez stulecia
historii Polski zamienił się w
wielką rzekę. Strumieniem
czystej wody, która szybko
wezbrała do wielkiej rzeki,

nazwał także ruch społeczny „Solidarność”.
- Strumyk jest czysty, ale
powiększająca się rzeka zabiera ze sobą różne nieczystości - powiedział ks. D. Nowak,
odnosząc do osób, które z nieczystych intencji wniknęły w
szeregi „Solidarności” i doprowadziły do nieporozumień.
Po nabożeństwie wszyscy
razem z kapłanami, w tym
ks. prałatem Tadeuszem

Wejherowianie
uczcili pamięć żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców
oraz wszystkich obrońców
Polski podczas uroczystości
na skwerze przed jednostką wojskową Marynarki
Wojennej RP. Wydarzenia
z 1939 roku przypomniał
Stanisław
Harasiuk,
przewodniczący Rady Kombatantów Miasta Wejherowa. odczytano Apel Pamięci,
zakończony trzykrotną salwą honorową, a delegacje
złożyły kwiaty przed obeliskiem upamiętniającym bohaterską walkę obronną.
W Lini obchody 77. rocznicy wybuchu II wojny światowej rozpoczęły się o świcie,
punktualnie o godz. 4.45

Wejherowscy kombatanci.

wyciem syren. Przed obeliskiem poświęconym Ofiarom
Marszu Śmierci odśpiewano
hymn, głos zabrał druh Tadeusz Lech, a ks. Tadeusz
Stajkowski
poprowadził

Reszką, proboszczem parafii św. Trójcy, spotkali
się przed tablicą upamiętniającą 25-lecie powstania
NSZZ „Solidarność”. Delegacje samorządowe na czele
ze starostą wejherowskim
Gabrielą Lisius i przewodniczącym Rady Miasta Bogdanem Tokłowiczem oraz
przedstawiciele organizacji
złożyli kwiaty pod tablicą
pamiątkową.

modlitwę za dusze poległych
na wszystkich frontach II
wojny. Uczestnicy uroczystości, w tym kombatanci
i harcerze złożyli wiązanki
kwiatów i zapalili znicze.

Uroczystość w Lini.

Historia. Sierpień 1980 roku w powiecie wejherowskim

Jedyny w Polsce strajk leśników w gminie Luzino
14 sierpnia 1980 roku rozpoczął się strajk okupacyjny w Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Fala protestów szybko rozprzestrzeniła się na
inne zakłady pracy na Pomorzu i w całym kraju. Pod koniec sierpnia strajkowało ok. 700 przedsiębiorstw i instytucji w Polsce. Było
wśród nich tylko jedno nadleśnictwo. Jedyny strajk leśników miał miejsce w Nadleśnictwie Strzebielino.
Pracownicy Nadleśnictwa
Strzebielino na spotkaniu 21
lipca 1980 r. dyskutowali o
bolączkach, m.in. o ich trudnej, ale niedocenianej pracy, braku odzieży ochronnej
i innych utrudnieniach. Powołano kilkuosobową grupę,

która opracowała postulaty
i zawiozła je do Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, na
spotkanie z wiceministrem.
Ze względu na brak jakichkolwiek rezultatów, ponad
miesiąc później, 26 sierpnia leśnicy rozpoczęli strajk

okupacyjny
w
siedzibie
Nadleśnictwa w Luzinie. 27
sierpnia delegacja pojechała
do stoczni w Gdańsku, gdzie
zrejestrowała strajk w Międzyzakładowym Komitecie
Strajkowym. Przestawiciel
luzińskich leśników Krzysz-

tof Bałazy jeździł do stoczni niemal codziennie, żeby
przywozić stamtąd aktualne
informacje i materiały.
Strakujący rozesłali odezwę z apelem o poparcie do
większości Okręgowych Lasów Państwowych i wielu

nadleśnictw. Z pewnością
wielu leśników popierało
akcję, ale inne nadleśnictwa
oficjalnie do niej nie przystapiły. To Kaszubi z nadleśnictwa Strzebielino z siedzibą
w Luzinie wykazali się największą odwagą i determi-

nacją. Strajk zakończył się
31 sierpnia. W Nadleśnictwie utworzono NSZZ „Solidarność”.
Na podstawie artykułu Lilianny Kosztowskiej „Jedyny
strajk leśników w Polsce”, Kronika leśników gdańskich.

9

8 września 2016

www.pulswejherowa.pl

KULTURA
Rockowo i hip-hopowo na scenie w parku

Tłumy młodzieży
na koncertach

Open Arts Festival przyciągnął 3 września do parku w Wejherowie wielu fanów muzyki rockowej, tym bardziej, że wstęp na
imprezę był bezpłatny. Zagrały tam zespoły: Fosfor, Mechanism i
Redford, a gwiazdą wieczoru była punkowo-rockowa formacja Luxtorpeda. Publiczność bawiła się doskonale, podobnie jak dzień
wcześniej podczas I Open Air Hip Hop Festival.
Open Arts Festival,
dawniej Open Air Rock Festival, to coroczny festiwal
muzyki i innych sztuk organizowany na początku
września przez Wejherowskie Centrum Kultury. Impreza cieszy się rosnącym
zainteresowaniem
mieszkańców oraz młodzieży nie
tylko Wejherowa, ale również Trójmiasta i okolic.
- Impreza skierowana jest
do osób otwartych na różne
rodzaje muzyki i sztuki. Zrezygnowaliśmy z ograniczania
się do muzyki rockowej ponieważ chcieliśmy pokazać, że
świat jest wielobarwny także
pod względem muzycznym.
Ponadto, nie chcieliśmy zamykać przed sobą ścieżki rozwoju – wyjaśnia Sebastian
Niewola z WCK, koordynator festiwalu rockowego.

Dzień wcześniej, 2 września I Open Air Hip Hop
Festival w Wejherowie. na
imprezie bawiło się liczne
grono słuchaczy muzyki rapowej i hip-hopowej.

Na scenie zaprezentowało się 11 zespołów: Prolog,
Krycha, Michu Qvaz, Rywal,
Mon&ka, Ceiberstein, Bordalajn, PRZI, No Dance, Mielzky, Gedz i Rasmentalism.

Na zdjęciach: zespół Fosfor i
jego fani.
Więcej zdjęć na: facebook.
com/PulsWejherowa

Koncert charytatywny

Zagra Vita Activa

Zagrała orkiestra Cztery wystawy

W cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub” w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
odbył się koncert „Na marszową nutę” w wykonaniu
Orkiestry Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Zaprezentowano pieśni i melodie kaszubskie, opracowane na
orkiestrę dętą przez zasłużonych kapelmistrzów Pomorza: Alfonsa Patera (1905-1990) oraz komandora Ireneusza Stromskiego.
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W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie można obejrzeć rodzinną wystawę prac ceramicznych
autorstwa Sylwii i Adama Pienczke oraz syna Adriana. Wystawa
zatytułowana „Rodzinnie - ceramicznie” prezentuje ceramikę użytkową typu misy i patery, ceramiczne buty oraz formy ozdobne typu
domki, postacie czarownic. Ekspozycja jest czynna do 20 września.
9 września (piątek) o godz. 18.00 w siedzibie tego samego Muzeum przy ul. Zamkowej 2a odbędzie się wernisaż prac Hanny Haponiuk, połączony z koncertem Artura Szyszkowskiego.
Hanna Haponiuk - absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły
Sztuk Plastycznych w Gdańsku tworzy kolorystyczne obrazy olejne, monochromatyczne rysunki na granicy abstrakcji i pogodne
akwarele - kwiaty, pejzaże.
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie przy ul. Kaszubskiej 14 otwarto interesującą wystawę obrazów artystów,
zrzeszonych w Stowarzyszeniu Plastów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie im. Stefana Lewińskiego. Wystawę
pt. „Co w duszy gra” można oglądać w godzinach pracy biblioteki.
W Galerii Filharmonii Kaszubskiej dzisiaj, tj. 8 września o godz.
18.00 odbędzie się wernisaż sztuki współczesnej autorstwa Karola
Formeli. Ekspozycja „De Rerum Natura” to podsumowanie 10 lat
twórczości artysty. Będzie można zobaczyć fragmenty znanych już
i wielokrotnie wystawianych obrazów, rysunków, fotografii, grafik.

Fundacja Wspierania „Razem po Sukces”
zaprasza na Koncert Charytatywny Orkiestry VITA ACTIVA. Zespół składa się głównie
z osób z niepełnosprawnością intelektualną, ich rodzin i wolontariuszy. Orkiestra
koncertuje w całej Polsce i na świecie, a 15
września o godz. 18.00 zagra w Filharmonii
Kaszubskiej w Wejherowie.
Koncert jest jednocześnią akcją charytatywną, która pokazuje jak wielki sukces mogą osiągnąć osoby niepełnosprawne jeśli mają wokół ludzi, którzy ich wspierają. Środki
zebrane ze sprzedazy biletów i „cegiełek” będą przeznaczone
na rzecz dzieci i dorosłuch osób niepełnosprawnych z ośrodków w Wejherowie i w powiecie wejherowskim, które chcą
się rozwijać i usamodzielniać. Fundacja „Razem po Sukces”
chce stworzyć nowe miejsca pracy i możliwość stażu dla osób
niepełnosprawnych z naszego regionu. Fundacja od ośmiu
lat działa na rzecz społeczności lokalnej.

Bilety w cenie 10 zł do nabycia w Filharmonii Kaszubskiej
w Wejherowie. Jeśli ktoś zechce wesprzeć tę akcję większą
kwotą, do nabycia są cegiełki w zamian za bilet po 10zł, 15zł,
20zł i 50zł . Cegiełki-bilety do nabycia w Wejherowie, Redzie
i Rumi. Informacje na ten temat pod nr tel. 600 049 588 Izabela Mazurkiewicz.

redakcja@pulswejherowa.pl
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TURYSTYKA I REKREACJA
Aktywni mieszkańcy Kniewa i gminy Wejherowo

Zlot Turystów Seniorów

Członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Kniewie oraz Wejherowskiego Towarzystwa
Cyklistów zorganizowali cykl wycieczek w ramach Rodzinnych Rajdów Rowerowych. Inna formą aktywności mieszkańców Kniewa i gminy Wejherowo był spływ kajakowy rzeką
Redą, na który ochotnicy z OSP zaprosili uczestników wspólnie z Salezjańską Fundacją
,,Zwiastowanie’’.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Turystyki 23 września br. po raz trzeci odbędzie
się Zlot Turystów Seniorów Powiatu Wejherowskiego. Rozpocznie się o godz. 9.00 powitaniem uczestników na Skwerze Reginy
Osowickiej w Wejherowie.

Rodzinnie na trasach
rowerowych i kajakowych
Za sprawą zaangażowania organizatorów oraz dzięki wsparciu finansowemu
Gminy Wejherowo wycieczki rowerowe, połączone z
odkrywaniem ciekawych zakątków od kilku lat cieszy
się niesłabnącą popularnością. Trasa przejazdu była
urozmaicona, a dodatkową
atrakcją były krótkie „lekcje” historii obiektów, spotykanych po drodze.
- Okres letni, wakacje i
urlopy, to doskonała okazja
do aktywnego spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu i poprawy kondycji.
Turystykę rowerową z powodzeniem można uprawiać w
każdym wieku - mówi Anna Socha z Wejherowskiego
Towarzystwa Cyklistów. Podczas rajdów rowerowych
zwracamy szczególną uwagę
na bezpieczeństwo na drodze.
- Rajdy mają zachęcać do
aktywności fizycznej, a przy
okazji ukazywać piękno Ziemi Wejherowskiej. Taka
forma aktywności bardzo integruje całe rodziny i pogłębia
więzi miedzy uczestnikami
- wyjaśnia Piotr Syrocki,
prezes OSP Kniewo.
W czasie ostatniego rajdu
podsumowano dotychczaso-
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Rajd i ognisko
w Gościcinie
Następnie zaplanowano przejście trasy pieszej do Gościcina, gdzie koło Dworku Drzewiarza odbędzie się ognisko,
konkurs krajoznawczy „Moje Wejherowo” i konkurencje
sprawnościowe. O godz. 15.30 nastąpi zakończenie Zlotu.
Organizatorami jest Sekcja Turystyki Pieszej Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, Koło PTTK w Wejherowie oraz Gminny Ośrodek Kultury w Gościcinie.
- Zlot cieszy się coraz większym zainteresowaniem wśród
osób lubiących spacery, turystykę i poznawanie Ziemi Wejherowskiej - mówi Alicja Orszulak, jedna z organizatorek
imprezy. - Osoby aktywne w wieku 50 plus na naszym zlocie
na pewno znajdą coś dla siebie. Poznają miłych, otwartych
ludzi i spędzą ciekawie czas na świeżym powietrzu, m.in. biesiadując przy ognisku w Gościcinie. Serdecznie zapraszamy
do udziału wejherowskich seniorów!
Zapisy na zlot odbywać się będą od 19 do 22 września
w siedzibie WUTW przy ul. Kopernika 13. Wpisowe wynosi 20 zł, a wpłaty przyjmuje p. Ludwika (tel. 664-921-371).

we wyprawy oraz wręczono
nagrody rzeczowe najlepszym cyklistom.
- Moja rodzina jest bardzo
zadowolona z udziału w wycieczkach. To były ciekawie
i aktywnie spędzone popołudnia. Tę udaną inicjatywę,
należy kontynuować - mówi
pani Aleksandra z Kniewa.
Organizatorzy Rodzinnego Rajdu Rowerowego dziękują wszystkim uczestnikom
za wspólnie spędzony czas i
już teraz zapraszają do wzię-

cia udziału w kolejnych rajdach za rok.
Tradycją w gminie Wejherowo stało się także organizowanie spływów kajakowych
w okresie letnim. OSP w
Kniewie przygotowuje je we
współpracy z Salezjańską
Fundacją ,,Zwiastowanie”. W
tegorocznym spływie ,,Wiosła
w dłoń IV’’ rzeką Redą udział
wzięło 50 osób, które popłynęły rzeką Redą z Kniewa w
kierunku Orla. Organizatorzy zadbali o bezpieczeństwo
uczestników spływu poprzez
obecność ratowników WOPR
oraz strażaków ochotników.
Po niespełna dwóch godzinach uczestnicy dotarli do
przystani kajakowej w Orlu,
gdzie czekał na nich ciepły posiłek. Wszyscy uczestnicy byli
zmęczeni, ale zadowoleni.
- To nasz pierwszy w życiu spływ kajakowy, ale na
pewno nie ostatni. Dzieci są
szczęśliwe, więc jeszcze tu
wrócimy - mówi pani Lidia.
- Popularność turystyki kajakowej rośnie i coraz
więcej osób chce spróbować
tej formy spędzania wolnego
czasu - wyjaśnia Piotr Syroc-

ki, prezes OSP Kniewo.
Środki finansowe na realizację spływu, pozyskano
z gminy Wejherowo w tzw.
konkursie grantowym. Organizatorzy dziękują uczestnikom i wolontariuszom za
zaangażowanie oraz za sympatyczną atmosferę.
Michalina Rumpca
Fot. Alicja Kuhn

Ciekawe zajęcia dla pań

Zumba w Luzinie

Od września br. na luzińską halę sportową wracają zajęcia z Zumby. Zajęcia prowadzić będzie Monika Strzyżewska.
Treningi odbywać się będą na sali gimnastycznej w poniedziałki od godz. 20.00.
Więcej informacji :
https://www.facebook.com/monikastrzzumba

OGŁOSZENIE

PUNKT INFORMACJI EUROPEJSKIEJ
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w znalezieniu odpowiedniego funduszu,
ukierunkują gdzie można uzyskać szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać w godzinach pracy punktu.
Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00
do Magistratu przy ul. 12 Marca 195, pokój 108,
tel. 58 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl
Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich
działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4,
tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54
działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich
w województwie pomorskim.
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SPORT I REKREACJA
II Powiatowy Dzień Sportu w Wejherowie

Garmin MTB Series od 25.09

Aktywnie i zdrowo

Ostatnia sobota wakacji upłynęła pod znakiem sportu. Wszystko za sprawą II Powiatowego Dnia Sportu, zorganizowanego na terenie Parku Miejskiego w Wejherowie. Patronat
honorowy nad wydarzeniem objęli: starosta wejherowski Gabriela Lisius oraz prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Wstęp na imprezę był wolny, a wszystkie zapewnione
w jej ramach sportowo-rekreacyjne atrakcje bezpłatne.
Była to już druga edycja imprezy, zorganizowanej przez
fundację Proaktywni z Orla. Organizatorzy starają się zachęcić mieszkańców powiatu wejherowskiego do prowadzenia aktywnego trybu życia. Akcja miała również na celu
ukazanie mieszkańcom jak różnorodna i atrakcyjna jest
oferta klubów sportowych w naszym regionie.
- W jednym miejscu prezentowane zostały oferty klubów,
stowarzyszeń, zespołów i firm sportowych z powiatu wejherowskiego. Wydarzenie adresowane było nie tylko dla pasjonatów sportu, ale także dla całych rodzin - mówi Jacek
Thiel, etatowy członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego.
- Zależy nam, aby kształtować proaktywne postawy, zwłaszcza wśród młodzieży. Mamy nadzieję, że dzięki tego typu akcjom dzieci i młodzież skorzystają z bogatej oferty sportowej.
Podczas II Powiatowego Dnia Sportu starosta wejherowski Gabriela Lisius wyróżniła dwóch sportowców reprezentujących powiat wejherowski. Wyróżnieni to Bartosz
Tomczak - Mistrz Polski Juniorów 2015 w boksie w wadze
do 72 kg oraz Szymon Sroka - Wicemistrza Polski Juniorów
w kick-boxingu (light kick) w wadze do 94 kg.
Podczas imprezy zachęcano do udziału w zajęciach w różnych dyscyplinach, m.in. sztuki walki, tańca, fitness. W ramach promocji zdrowego trybu życia dostępne były stoiska
dietetyków, trenerów personalnych oraz ze zdrową żywnością.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za wspólnie spędzony czas i już teraz zapraszają do wzięcia udziału
w kolejnym Powiatowym Dniu Sportu za rok.

Treningi
dla pań
Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorek

Triumf Irlandii w golfie

Na polu Sierra Golf Club w Pętkowicach koło Wejherowa zakończyły się Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorek. European
Senior Ladies’ Team Championship, które zgromadziły 16 reprezentacji Europy.
reprezentacje
Irlandii (I
miejsce), Belgii (II) i Anglii
(III). Reprezentacja Polski
uplasowała się na ostatnim,

Garmin MTB Series to cykl trzech imprez rowerowych, który odbywa się w pobliżu Trójmiasta. W tym roku organizatorzy, firma Labosport
Polska, zapraszają wszystkich fanów MTB do
Wejherowa, Redy oraz Rumi, czyli na trasy powiatu wejherowskiego. Cykl rozpocznie się 25

września zmaganiami w Wejherowie.

Samoobrona

Turniej zgromadził 96 zawodniczek powyżej 50 roku
w tym zawodniczki z Polski. Najlepsze okazały się

Kolarze wystartują
w Wejherowie

szesnastym miejscu.
Za rok Drużynowe Mistrzostwa Europy Seniorek
odbędą się na Słowacji.

Zgodnie z zapowiedzią komendanta Straży Miejskiej
w Wejherowie, w dniach
12, 14, 19 i 21 odbędzie się
powtórzeniowy kurs samoobrony oraz przeszkolenie z
zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Wszystkie panie, które
brały udział w I, II, III i IV
edycji bezpłatnego kursu
samoobrony, mogą wziąć
udział w powtórzeniu poznanych umiejętności.
Obowiązują zapisy u trenera Rafała Karcz pod nr tel.
695 650 914 lub email: rafal.
karcz@sportwejherowo.pl.
Jeżeli chętnych do uczestnictwa w zajęciach pań będzie
zbyt dużo, utworzone zostaną dwie grupy.

Zawodnicy będą mogli
wystartować w trzech etapach tydzień po tygodniu i
podobnie jak w poprzednich
edycjach, klasyfikacją generalną cyklu będzie suma czasów tych właśnie etapów.
Kolarze do wyboru będą
mieli jedną z dwóch tras: MINI (około 28 km) oraz dwa
razy dłuższą MAXI. Start
i meta zlokalizowane będą
na ulicy Cypriana Norwida. Na tej trasie zawodnicy
nie uświadczą asfaltu, choć
mogą spodziewać się dość
długiego brukowanego zjazdu, starą drogą w lesie. Po
drodze pojawi się kilka krótkich singli. Trasa etapu wejherowskiego jest szybka,
ciekawa, bez karkołomnych
zjazdów, podłoże jest ubite,
bez piasku. Zawodnicy mogą
spodziewać się wymagających podjazdów.
- Projektując wszystkie
trasy na Garmin MTB Series wyznajemy zasadę Minimum asfaltu, maksimum
frajdy i tym razem było
tak samo - powiedział Filip Szołowski, organizator
cyklu z Labosport Polska. Udało nam się to osiągnąć
także w Wejherowie, gdzie
zawodnicy ani przez chwilę
nie pojadą po asfaltowej nawierzchni. Gwarantujemy

ciekawą trasę z kilkoma interesującymi singlami, które
dodadzą pikanterii temu wyścigowi.
Mapę oraz profil trasy
można znaleźć na oficjalnej
stronie internetowej cyklu
www.mtbseries.pl.
Następnymi
etapami
Garmin MTB Series po rywalizacji w Wejherowie będą zawody w Redzie, które
odbędą się 2 października
oraz tydzień później, 9 października, w Rumi. Zapisy na wszystkie edycje cały
czas trwają. Aby zarejestrować się na zawody, należy
wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie
internetowej cyklu
www.mtbseries.pl.
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SPORT
Piłka nożna. Gryf remisowy Tenis stołowy

Piłka nożna

Gryf Wejherowo zremisował bezbramkowo z Polonią Warszawa. Gryfici zajmują szóstą pozycję w tabeli rozgrywek II ligi.

Kolejne sukcesy odniosły zawodniczki z
Luzina, grające w tenisa stołowego siostry Magda i Katarzyna Płotka.

GOSRiT Wikęd Luzino rozgromił Polonię Gdańsk 7:2, jednak to goście z Gdańska
pierwsi w 8 minucie strzelili gola.

Piłkarze Gryfa podejmowali drużynę będącą historia piłki nożnej w Polsce. Te
czasy już minęły, ale warszawiacy nadal tworzą silna
ekipę. Przebieg pojedynku
na Wzgórzu Wolności był
wyrównany. Jedni i drudzy
stwarzali sytuacje do zdobycia goli, ale brakowało jed-

Na XXI Międzynarodowym Turnieju Tenisa Stołowego im. A. Grubby - XII
Memoriał
miał
miejsce
pierwszy, a zarazem bardzo
udany start luzińskich tenisistek stołowych w sezonie
2016/17. Zawodniczki KTS-K GOSRiT Luzino zajęły
pierwsze miejsca w swoich
kategoriach. W kat. kadetek
Magda Płotka pokonała w finale zawodniczkę z Rosji W.
Nikitine 3:0. W kat. juniorek
Katarzyna wygrała w finale

Wyrównany mecz Sukces luzinianek Pogrom w Luzinie
nak szczęścia. Goście mieli
dwie wspaniałe okazje pod
koniec pierwszej i drugiej
połowy, ale równie wspaniale bronił nasz bramkarz.
Gryf Wejherowo: Leleń –
Bednarski, Nadolski, Szur,
Dampc, Mońka, Łysiak,
Chwastek, Klimczak, Czerwiński, Kołc.

Boks. Kobieca twarda ręka

Teraz Mistrzostwa
Europy
Weronika Pawlak z Wejherowskiego
Klubu Bokserskiego „Gryf Wejherowo”,
wywalczyła złoty medal podczas XI Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska Kobiet w kategorii wagowej do 50 kg.

W Tarnowie Podgórnym (Wielkopolska) odbyły się XIX Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS. W stawce 16 województw
znakomicie zaprezentowali się pomorscy
sportowcy, którzy po wieloletniej przerwie
w końcowej klasyfikacji zajęli trzecią 3 lokatę. W zawodach uczestniczyli także sportowcy z Luzina.
Dobry turniej rozegrali
luzińscy piłkarze, którzy zajęli 3 miejsce. Pecha miały
piłkarki z GOSRiT Luzino),
które minimalnie przegrały
awans do najlepszej czwórki
i zajęły 5 lokatę.
Najwięcej emocji jak zawsze towarzyszyło zawodom
w przeciąganiu liny, w których panie z Pruszcza Gdańskiego po raz drugi z rzędu
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zdobyły tytuł Mistrzyń Polski, a mężczyźni zakończyli
rywalizację na 4 miejscu.
Reprezentanci Pomorza
w tych Igrzyskach wystąpili we wszystkich konkurencjach dzięki temu w
klasyfikacji generalnej stanęli na podium.
Nad całością czuwał Piotr
Klecha (przewodniczący Pomorskiego LZS).

Powoli rozkręcali się luzinianie jednak nie potrafili celnie
strzelić na bramkę gdańszczan. Zaczęli od 37 minuty gdy gola zdobył M. Maszota. Potem celnie strzelił M. Dąbrowski.
W drugiej połowie odbyło się „dobijanie” rywali, a bramki zdobywali: dwa razy Rutkowski, Roppela. Mienik i znowu dwa razy Maszota. Cieszy tak wysokie zwycięstwo, ale
prawdziwa weryfikacji umiejętności nastąpi w pojedynku z
liderem we Władysławowie.
Skład GOSRiT Wikęd Luzino: Pranga – Miszka, Pliński
(Wenta), Semak (Kalkowski), Dąbrowski – Mienik A. (Bianga), Maszota, Mienik D., Bank, Roppela – Rutkowski.

Lepszy Gryf ze Słupska

W II kolejce spotkań I ligi wojewódzkiej JA Gosrit pechowo uległ Słupskiemu Gryfowi 2:3 tracąc bramkę w 89
minucie spotkania. Gryf do Luzina przyjechał wzmocniony
zawodnikami, którzy parę godzin wcześniej pokonali w Lidze
Centralnej Juniorów Gwarek Zabrze również 3:2. W drużynie Luzina odczuwalny był brak kontuzjowanego Maćka
Potrykusa.
Udanie zainaugurowali sezon ligowy zawodnicy GOSRiT
2005/06. Drugi zespół, pod wodzą debiutującego na ławce
trenerskiej P. Buzały wygrał w dalekim Lipuszu z miejscową Wdą 4:2. Strzelcami bramek zostali: K. Gruba x2, R.
Zalewski x2.
Bardzo dobrze zaprezentował się również zespół prowadzony przez trenera K. Piątka, który wygrał 3:0 na trudnym
terenie w Pucku z miejscową Zatoką. Gole dla GOSRiT-u
zdobyli: K. Sergiej, N. Groth, K. Rohraff.

OGŁOSZENIE

Trzecie miejsce
piłkarzy

Wysokie zwycięstwo

Udany debiut Buzały

Weronika pokonała w swoim finałowym pojedynku zawodniczkę z Danii. Wejherowianka jest aktualną mistrzynią Polski. Przed naszą reprezentantką teraz występ na
mistrzostwach Europy, które odbędą się w Turcji.

LZS. Igrzyska sportowe

z K. Zielińską 3:0.
3 września w Żukowie rozegrano I Wojewódzki Turniej Juniorek i Juniorów w
Tenisie Stołowym z udziałem ponad 50 zawodników o
kwalifikację do I Grand Prix
Polski, które zostanie rozegrane w październiku.
Rewelacyjnie spisały się
obie zawodniczki KTS-K
Gosrit Luzino. Magda Płotka zajęła pierwsze miejsce,
a Katarzyna Płotka trzecie.
Gratulujemy!
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OGŁOSZENIA

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

Sprzedam mieszkanie w Lęborku - trzy pokoje na 1 piętrze.
Tel. 500 658 022
***
Szukam do wynajęcia mieszkania 2-pokojowego w rozsądnej cenie. Osobom starszym
pomogę w obejściu i ogrodzie.
Na dłużej. Wejherowo i bliskie
okolice. Tel i sms 605 966 593
***
Wynajmę lub sprzedam
mieszkanie 55 m kw., 2-pokojowe na parterze w Wejherowie.
Tel. 606 302 432
***
Sprzedam działkę budowlano-usługową 820 m kw. w Gościcinie przy ul. Lęborskiej. Prąd,
woda, gaz, kanalizacja w drodze,
droga przy działce - gminna. Tel.
668 106 383.
***
Sprzedam działkę budowlaną, uzbrojoną w Nowym Dworze
Wejherowskim o powierzchni
1100 m kw. Tel. 692 777 455
***
Sprzedam dom parterowy,
typu dworek; 3 sypialnie, salon
z kuchnią, 2 łazienki, strych +
piwnica. Wszystkie media. Działka 900 m kw. ogrodzona, przylega do lasu. Do wykończenia
ale można mieszkać. 2500 m. do
śródmieścia Wejherowa. Cena

350 tys. zł. W rozliczeniu może
być mieszkanie, min. 2-pokojowe, parter lub I piętro.
Tel. 661 664 085
***
Wynajmę lub sprzedam
mieszkanie dwupokojowe na
parterze o pow. 55 m kw. Wynajem – 1500 zł miesięcznie,
łącznie ze wszystkimi mediami.
Wejherowo, tel. 606 302 432
***
Mieszkanie komunalne 61,8
m kw., duża kuchnia, 2 pokoje,
komórka, ogrzewanie elektryczne w centrum miasta zamienię
na mniejsze, też 2-pokojowe,
najchętniej w bloku.
Tel. 58 523 99 80
w godz. 19-20
lub 507 212 772

SPRZEDAM

Sprzedam tanio młode rybki
kardynałki Wejherowo.
Tel. 799 801 927
***
Sprzedam piłę tarczową 2.0
KW 380V. Samorobna z kółkami
do transportu. 630 zł.
Tel. 695-230-080
***
Sprzedam łóżko szpitalne rehabilitacyjne elektryczne. Stan
bdb. Cena 700 zł
Tel. 694-706-250
***

Sprzedam wersalkę Finke,
mało używaną,, 350 zł. Wejherowo. Tel. 500 582 694

KUPIĘ

Kupię drewno opałowe.
Tel. 730 025 386
***
Kupię sześć metrów odpadów płyt marmurowych.
Tel. 730 025 386
***
Kupię używane rusztowania.
Tel. 730 025 386

PRYWATNE OGŁOSZENIA
ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać wyłącznie
e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki
obok wejścia do biura ARTEX w Wejherowie,
przy ul. Polnej 3/41 (blisko stacji SKM Nanice).
N A S Z PA R T N E R

NAUKA

Lekcje fizyki i chemii (w tym
zadania) oraz matematyka. Nauczyciel emeryt. Wejherowo.
Tel. 58 677 01 50

RÓŻNE

Gołębie na ślub - już od 80 zł.
Tel. 668 129 365
Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 , e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
Adres korespondencyjny redakcji:
84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 (w siedzibie firmy „ARTEX”)
Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy w terenie): 606 101 502
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media w Bydgoszczy
Nakład: 10 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

OGŁOSZENIE

tel. 731 00 85 06

REKLAMY
I
OGŁOSZENIA
W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
www.pulswejherowa.pl
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IMPREZY
Zabawa dla dużych i małych klientów galerii

Urodziny CH Kaszuby

Z okazji swoich 11 urodzin Centrum Handlowe „Kaszuby” w Wejherowie zaprosiło mieszkańców, a zarazem swoich klientów do wspólnej zabawy. Urodzinowa impreza odbyła się 3 września, łacząc rekreację na świeżym powietrzu z dużą dawką muzyki
i z przyjemnościami kulinarnymi. Nie brakowało atrakcji dla dorosłych i najmłodszych
uczestników, dla których parking obok CK „Kaszuby” zamienił się w wielki plac zabaw,
a hol centrum w królestwo klocków lego. Dla wszystkich na koniec zagrał zespół „Łzy”.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

OGŁOSZENIE

Nowa inwestycja WTBS sp. z o.o.

prestiżowa lokalizacja, komfortowa kameralna kamienica
z 6 lokalami mieszkalnymi oraz lokalem użytkowym
przy ulicy Św. Anny.
Zapraszamy
do zapoznania się
z projektem
w siedzibie spółki

䬀䄀䴀䤀䔀一䤀䌀䄀 ㈀

Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 677 46 16 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
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