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Nagrody i awanse
dla nauczycieli

Ukazuje się od 2011 roku
ISSN: 2083-5671

Nowy chodnik

Wygodny, bezpieczny i estetyczny chodnik
powstał po południowej stronie ulicy Kościuszki i ul. Mickiewicza w Wejherowie. To efekt
modernizacji, zrealizowanej przez samorząd
powiatowy we współpracy z władzami miasta.
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Pięc lat sukcesów
Art’n’Voices
Talent, pasja, ambicja i pracowitość łączy wokalistów zespołu „Art’n’Voices”, zdobywcy 9 nagród
Grand Prix na konkursach. To dużo, zważywszy,
że zespół działa zaledwie od 5 lat. Oprócz nagród
zdobył wiele znakomitych recenzji, a także serca
słuchaczy, nie tylko w Wejherowie. 		
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„Puls” za trzy tygodnie
Jak co roku w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie świętowano Dzień Edukacji Narodowej.
14 października nauczyciele wejherowskich szkół usłyszeli wiele ciepłych słów z ust prezydenta
miasta i innych gości. Były awanse, nagrody, kwiaty i koncert w prezencie. 			
Str. 5

Informujemy Czytelników, że kolejny „Puls Wejherowa i powiatu wejherowskiego” ukaże się 10 listopada br., wyjątkowo po 3-tygodniowej przerwie.
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AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA
Kontrole stanu technicznego

Torba medyczna od KRUS

Dla strażaków
OSP Bojano

KRUS przekazał torbę ratownictwa medycznego PSP R1 dla OSP Bojano. Dzięki
lepszemu wyposażeniu strażacy będą mogli
skuteczniej udzielać pomocy poszkodowanym w różnych zdarzeniach.
W remizie strażackiej w tej miejscowości w gminie Szemud miało miejsce uroczyste przekazanie torby do ratownictwa medycznego typu PSP R1, ufundowanej dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Bojanie przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
W spotkaniu wzięli udział wicestarosta wejherowski Witold Reclaf, przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Wejherowskiego Grzegorz
Gaszta, dyrektor KRUS w Gdańsku Jarosław Pergoł, p.o
Komendanta KP PSP w Wejherowie bryg. Jacek Niewęgłowski oraz strażacy-ochotnicy z Bojana. Cenny prezent
odebrał prezes OSP Bojano Piotr Dziecielski.
Torba PSP R1 stanowi podstawowe wyposażenie strażaków ochotników, potrzebne do prowadzenia działań z zakresu
ratownictwa medycznego. Może ona być noszona jako torba
naramienna, jak i plecak. Jest wyposażona w bandaże, opatrunki, worek ambu, nożyczki, koce życia, młotek do zbijania
szyb samochodowych, rurki ustno-gardłowe, latarkę, hydrożel, kołnierze ortopedyczne, szynę usztywniającą, preparat do
dezynfekcji, maseczki do tlenoterapii.
Wsparcie dla strażaków w ramach programu prowadzonego przez KRUS zwiększy możliwości operacyjne Jednostki
OSP Bojano, działającej od 120 lat i włączonej do Krajowego
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Jesienne wichury sprawiły, że z niektórych budynków
spadały poluzowane tynki i inne elementy zamontowane na
obiektach. Zagrażały zdrowiu a nawet życiu przechodniów.
Na szczęście nic poważnego się nie stało, ale Straż Miejska
prowadzi już przegląd uszkodzonych elewacji budynków, rynien, rur spustowych, balkonów. Strażnicy sprawdzają stan
techniczny zamontowanych na zewnątrz budynków skrzynek gazowych. Część uszkodzonych gzymsów, elewacji na
górnych częściach obiektów budowlanych ujawniana jest
przez operatorów miejskiego monitoringu.
Zgodnie z przepisami Prawo Budowlane (art. 5 ust. 2),
obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony środowiska oraz
utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym,
nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. Art. 62 ww.
prawa stanowi, że obiekty budowlane powinny być w czasie użytkowania poddawane przez właściciela lub zarządcę
kontroli okresowej, co najmniej raz w roku, polegającej na
sprawdzeniu stanu technicznego.
Straż Miejska zwróci się do właścicieli budynków o naprawę uszkodzonych tynków, gzymsów i innych zagrażających
bezpieczeństwu ludzi elementów wyposażenia budynku.
Jeśli właściciele usterek ich nie usuną, Straż Miejska złoży
zawiadomienie do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o wszczęcie postępowania administracyjnego.

Pomoc dla bezdomnych

Od połowy tego miesiąca wejherowska Straż Miejska realizuje program „Pomagamy bezdomnych”. Szczególnie w
porze wieczorowo-nocnej funkcjonariusze kontrolują miejsca przebywania osób bezdomnych, sprawdzą pustostany i
miejsca, gdzie bezdomni mogą przebywać. Apelują również
do mieszkańców Wejherowa, aby informowali strażników o
miejscach przebywania takich osób.
Program „Pomagamy bezdomnym” realizowany jest
przez wejherowską Straż Miejską od 1995 r. Co roku wypełniana jest ankieta osoby bezdomnej, w której strażnicy pytają
takie osoby między innymi o źródła dochodu (część posiada
renty inwalidzkie) oraz kogo powiadomić w przypadku nieokreślonego zdarzenia losowego. Strażnicy ściśle współpracują z MOPS. U dyżurnego SM znajdują się podpisane przez
dyrektor MOPS skierowania do schronisk dla bezdomnych.
Bezdomny, który zdecyduje się na pobyt w schronisku otrzyma również bilet na dojazd do placówki w Trójmiescie.
KONDOLENCJE

OGŁOSZENIE

Autobusem
na cmentarz

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp.
z o.o., jak co roku informuje o liniach autobusowych, które zostaną uruchomione nie tylko 1
listopada we Wszystkich Świętych, ale również
przed i po tym święcie. Warto skorzystać z autobusu miejskiego, żeby dojechać do cmenatrza
w Wejherowie.
MZK informuje mieszkańców, że:
1. W dniach od 29 października do 1 listopada br. dodatkowo zostanie uruchomiona linia „D” na trasie Osiedle Przemysłowa - Cmentarz. Linia będzie kursowała w
godz. od 9:00 do 17:00 z częstotliwością co 90 minut. Autobus
będzie odjeżdżał z przystanku na ul. Przemysłowej „Rogali”
(wiata MZK) i na trasie przejazdu do Cmentarza będzie się
zatrzymywał na przystankach: Gulgowskiego n/ż, Graniczna, Ofiar Piaśnicy, Chopina, Kochanowskiego, Pomorska,
Prusa – Szkoła, Necla, Rybacka.
2. W dniu 1 listopada br. komunikacja będzie kursowała
zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w niedziele i dni
świąteczne. Od godz. 8:00 uruchomione zostaną dodatkowo
linie do Cmentarza przy ul. Roszczynialskiego:
„A” Wejherowo Dworzec PKP - Cmentarz

„C” Osiedle Kaszubskie - Cmentarz
„D“ Osiedle Przemysłowa - Cmentarz
3. W dniu 2 listopada br. (środa) komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w dni
powszednie. Dodatkowo - po zakończeniu popołudniowej
mszy świetej na „Starym Cmentarzu” przy ul. 3 Maja - przed
bramę cmentarza przy ulicy Sportowej zostaną podstawione autobusy niskopodłogowe z oznakowaniem linii nr 2 i
3, które następnie włączą się w trasy tych linii w kierunku
Szpitala i Odrębnej.
Na wszystkich liniach autobusowych MZK Wejherowo obowiązują ważne bilety Taryfy MZK Wejherowo lub Taryfy Metropolitalnej.
Rodzaj linii
ZWYKŁA

Z żalem pożegnaliśmy naszą wolontariuszkę

ANIĘ ŁADNIAK
wykładowcę języka rosyjskiego.
Wdzięczni za Twoją pracę
nigdy Cię nie zapomnimy

30.10
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Komunikacja miejska w dniach
29 października - 2 listopada br.

Wejherowski Uniwersytet
Trzeciego Wieku

Rodzaj i cena biletu za jeden przejazd
Bilet papierowy
Bilet elektroniczny
NORMALNY

ULGOWY

NORMALNY

ULGOWY

3,20 zł

1,60 zł

3,00 zł

1,50 zł

1 listopada dodatkowy punkt sprzedaży papierowych biletów jednorazowych uruchomiony zostanie
tylko przy wejherowskim Cmentarzu. Pasażerowie mający zamiar zakupić bilet w autobusie u kierowcy proszeni
są o posiadanie odliczonej kwoty pieniędzy.
MZK przypomina, że na wszystkich wejherowskich liniach autobusowych zapłatę za przejazd dokonywać można
za pomocą Kart elektronicznych, a jednoprzejazdowy bilet
elektroniczny jest tańszy od biletu papierowego.
Na wszystkich wejherowskich liniach autobusowych obowiązują również ważne bilety Taryfy Metropolitalnej.
Szczegółowe informacje pod nr telefonu 58 572 29 33
i na stronie internetowej www.mzkwejherowo.pl

20 października 2016

redakcja@pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI
Obradowali wejherowscy radni

Podatki i dotacje na
likwidację pieców
W miniony wtorek w ratuszu odbyła się 26. zwyczajna sesja
Rady Miasta Wejherowa. Wejherowscy radni uchwalili zmiany
w budżecie miasta na 2016 rok oraz w wieloletniej prognozie finansowej Wejherowa. W porządku obrad znalazła się uchwała
o zmianach wysokości stawek przyszłorocznych podatków od
nieruchomości i od środków transportu.
Wejherowscy
radni
uchwalili ponadto zmiany
w budżecie miasta na 2016
rok. Radni podjęli również
uchwałę określającą zasady
rozliczenia dotacji celowej
dla mieszkańców Wejherowa na realizację programu
„Czyste powietrze Gminy
Miasta Wejherowa - Wymiana źródeł energii cieplnej na
ekologiczne”.
Władze miasta pozyskały
z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
dotację na inwestycje, związane z wymianą tradycyjnego
ogrzewania na ekologiczne,
czyli likwidację pieców węglowych i zastąpienie ich
przyłączeniem budynków do
sieci ciepłowniczej OPEC,
instalację ogrzewania gazowego lub paneli słonecznych.
Dzięki temu mieszkańcy mogą otrzymać dofinansowanie

do 30 procent kosztów takiej inwestycji. Co ważne z
programu mogą skorzystać
mieszkańcy z całego miasta,
zarówno z budynków w zabytkowym centrum, jak i z
osiedli domków jednorodzinnych.
Jak wyjaśniła zastępca prezydenta Wejherowa,
Beata Rutkiewicz, w tegorocznej edycji programu
dotacje otrzyma 14 budynków w Wejherowie (wszyscy,
którzy złożyli wnioski). Miasto prowadzić będzie akcję
promującą przyszłoroczną
edycję programu „Czyste powietrze”, aby więcej mieszkańców wzięło udział w tym
programie w 2017 roku.
Podczas wtorkowych obrad radni uchwalili kilka
zmian w zasadach wynajmowania lokali wchodzących
w skład mieszkaniowego
zasobu miasta. Ten temat

wywołał dłuższą dyskusję
związaną z koniecznością
przyjęcia zmian w uchwale,
niejako wymuszonych przez
wojewodę pomorskiego.
Wielu radnych nie było
zadowolonych ze zmian, które chciał wprowadzić wojewoda uważając, że za bardzo
ingeruje on w kompetencje i
niezależność samorządu.
Ostatecznie 10 radnych
głosowało za uchwałą, a 9
wstrzymało się od głosu.
***
Obradom przysłuchiwali
się goście z Ukrainy, Mołdawii i Białorusi, którzy zwiedzają duże i małe Trójmiasto
(o tej wizycie piszemy poniżej). W imieniu gości zabrał
głos Aleksander Jelcow
z Ukrainy. Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przekazał gościom
materiały promujące nasze
miasto.
AK.

Goście z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii

Młodzież w Wejherowie
W Wejherowie gościła grupa młodzieży z różnych miast Ukrainy,
Białorusi i Mołdawii. Wizyta stanowi element projektu realizowanego przez Urząd Miejski w Wejherowie we współpracy z Urzędem
Miejskim w Gdyni.
Celem wizyty naszych
wschodnich sąsiadów było zapoznanie się z ideą
funkcjonowania
samorządu lokalnego i sposobu jego
funkcjonowania w Polsce na
terenie miast średniej wielkości. Goście, którymi opiekował się radny Bogdan
Kandzora, zwiedzili ratusz,
spotkali się z samorządowcami, odwiedzili m.in. Filharmonię Kaszubską.

W odbiorze chodnika uczestniczyli (od lewej): członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel,
zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz, wicestarosta wejherowski Witold
Reclaf, dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego Robert Lorbiecki, a także przedstawiciele wykonawcy: Przedsiębiorstwa „GMM. Gaffka
M.” Tyłowo-Dąbrowa (pierwszy z prawej Mirosław Gaffka).

Koniec prac na Kościuszki i Mickiewicza

Nowy chodnik
w centrum Wejherowa
Wygodny, bezpieczny i estetyczny jest nowy chodnik w ciagu ulic:
Kościuszki i Mickiewicza (droga powiatowa). Remont południowego chodnika na tych ulicach w centrum Wejherowa to wspólna inwestycja powiatu wejherowskiego i miasta Wejherowa.
Po południowej stronie
ul. Kościuszki i Mickiewicza, na długości 350 metrów,
wykonano nowy chodnik z
kostki brukowej oraz wjazdy. Inwestycja kosztowała
prawie 150 tys. zł.
Budowa trwała 3 tygodnie
i była konieczna ze względu
na zły stan chodnika. Inwestycja została sfinansowana
z budżetu powiatu wejherowskiego i Wejherowa.
- Cieszy nas współpraca z powiatem w tym zakresie, ponieważ ustalamy
wspólnie, jakie inwestycje
będą prowadzone w mieście
- mówi Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Na inwestycje realizowane wspólnie z powiatem
przeznaczyliśmy do tej pory
ok. 350 tys. zł.
- Dzięki tej inwestycji poprawi się bezpieczeństwo i
estetyka wyremontowanego
traktu pieszego - informuje
Witold Reclaf, wicestarosta
powiatu wejherowskiego. Zamierzamy przeprowadzić
kolejne inwestycje związa-

ne z remontem chodników
m.in. w Wejherowie. Są to
wspólne przedsięwzięcia z
Urzędem Miejskim w Wejherowie, ale także z innymi
gminami powiatu.
Wcześniej powiat wyremontował chodnik przy ul.
Sobieskiego (od wjazdu na
Os. Przyjaźni do końca posesji Ośrodka Szkolno-Wychowawczego), przy ul. Św.
Jana (od ronda do budynków

Orlexu) oraz wzdłuż budynku Pucka 11.
Z inwestycji na Kościuszki-Mickiewicza zadowolony
jest radny miejski z tej części Wejherowa, Wojciech
Kozłowski, który w imieniu mieszkańców dziękuje
za ten remont. Radny zapowiada, że obecnie będzie
wnioskował o wykonanie remontu drugiego, północnego
chodnika w ciągu tych ulic.

Wojciech Kozłowski
wiceprzewodniczący
Rady Miasta
- Historyczna, starsza
część Wejherowa ma inne
potrzeby inwestycyjne, niż
nowe dzielnice. Z reguły infrastruktura, jak drogi czy
podłączenie do mediów już
jest, ale wymaga naprawy
lub wymiany z uwagi na zużycie i swój wiek.
Nie wolno nam zapominać o potrzebach i oczeki-

waniach mieszkańców tej
części Wejherowa i - jak widać - tu również inwestycje
są realizowane.

3

20 października 2016

www.pulswejherowa.pl

WYDARZENIA

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
Podczas uroczystości w ZSP w Redzie zasłużeni nauczyciele powiatowych szkół
otrzymali Nagrody Starosty Wejherowskiego.

Uroczystość w ZSP w Redzie

Powiatowy
Dzień Edukacji
Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej odbył się w tym roku w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie. Gości powitała dyrektor placówki, Dorota Nowicka-Klimowicz, a słowa uznania i
podziękowania nauczycielom przekazała starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius.
- Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam
najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności, satysfakcji z wykonywanej
pracy wszystkim nauczycielom, pedagogom, wychowawcom oraz pracownikom
administracji i obsługi - po-

wiedziała starosta Gabriela Lisius.
Podczas
uroczystości
zasłużeni nauczyciele powiatowych szkół otrzymali
Nagrody Starosty Wejherowskiego.
Uczniowie klas pierwszych (mundurowych) ZSP

w Redzie złożyli ślubowanie, oparte na ceremoniale
wojskowym.
W części artystycznej
wystąpiły uczennice ZSP
w Redzie. Dla wszystkich
pieknie zagrała Orkiestra
Reprezentacyjnej Marynarki Wojennej z Gdyni.

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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Nowy rok akademicki

O tym, że ciekawa oferta dla seniorów cieszy się ogromnym zainteresowaniem i popularnością świadczy liczba osób, które zapisały
się na zajęcia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ta
popularna uczelnia właśnie zainaugurowała nowy rok akademicki, a na rozpoczęciu pojawił się tłum słuchaczy.
W gościnnym budynku
Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie
spotkali się studenci WUTW,
a ich gośćmi byli przedstawiciele władz miasta oraz
powiatu wejherowskiego, a
także dyrektor YMCA w Gdyni, w ramach której funkcjonuje uniwersytet.
Koordynator Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Krystyna
Laskowska przypomniała
historię placówki i jej najważniejsze osiągnięcia.
Przewodniczący
Rady
Miasta w Wejherowie Bogdan Tokłowicz w towarzystwie wiceprzewodniczącego
RM Marcina Drewy życzył słuchaczom WUTW cie-

kawych spotkań i dalszych
sukcesów. Dużo satysfakcji i
radości z pogłębiania wiedzy
życzył studentom także Jacek Thiel - członek Zarządu
Powiatu razem z Barbarą
Gusman - dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej.
Ponieważ na uniwersytecie odbywają się zajęcia

karate, prowadzone przez
mistrza Mirosława Ellwarta, inaugurację roku
akademickiego
zakończył
pokaz w wykonaniu młodych
zawodniczek,
zdobywających medale w swojej grupie
wiekowej. Na koniec przyłączyli się do nich również trenujący karate seniorzy.

Na kolejny rok akademicki na Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku zapisało się aż 320 słuchaczy. Tylko
pierwszego dnia zapisów zgłosiło się 180 osób. Największym
zainteresowaniem seniorów cieszą się zajęcia z gimnastyki,
ale także inne wykłady przyciągają wielu chętnych.
Problemem, z którym boryka się ta instytucja jest usuwanie skutków awarii wodociągowa w siedzibie WUTW na ul.
Kopernika i związane z tym zniszczenia (zalania). Oby udało
się wszystko jak najszybciej naprawić.
Młodzi i nieco starsi miłośnicy karate.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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AKTUALNOŚCI
Dzień Edukacji w Filharmonii

Podziękowania
dla nauczycieli
- Jestem dumny z wejherowskiej oświaty - powiedział prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podczas uroczystości z okazji
Dnia Edukacji Narodowej. Prezydent chwalił osiągnięcia nauczycieli, którzy - jak podkreślił - kreują bardzo dobry obraz oświaty w mieście. Podkreślił też dużą rolę pracowników administracji i obsługi.
Wszystkim
pracownikom szkół i innych placówek oświatowych podczas
gali w Filharmonii Kaszubskiej przekazano podziękowania, życzenia i gratulacje.
Przekazano też awanse na
stopień nauczyciela mianowanego oraz nagrody Prezydenta Wejherowa.
Życzenia i gratulacje nauczycielom z okazji Dnia
Edukacji Narodowej złożyli
m.in.: przedstawiciel Pomor-

skiego Kuratora Oświaty
Beata Wolak, Jacek Thiel
- członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego, który
przekazał list i życzenia od
starosty wejherowskiego, a
także przewodniczący Rady
Miasta Wejherowa - Bogdan Tokłowicz.
W imieniu wyróżnionych
nauczycieli i pracowników
oświaty prezydentowi Wejherowa podziękowała dyrektor Zespołu Szkół nr 2

Beata Dampc. W imieniu
emerytowanych dyrektorów
szkół przewodniczącemu Tokłowiczowi dziękował Mirosław Sildatke.
Prezentem dla uczestniczących w gali pracowników wejherowskiej oświaty
był koncert znakomitego artysty, Macieja Miecznikowskiego, byłego ucznia
I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Nauczycielki, które awansowały na stopień nauczyciela mianowanego.

Nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Prezydenta Wejherowa.

Wielka
gala
boksu

Nagrody i awanse
Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego otrzymali: Joanna Brill (ZS 1), Martyna Lewandowska (ZS3), Luiza Fil
(ZS3), Beata Parchem-Albecka (G1), Adriana Czurgiel (ZSO2),
Agnieszka Hadam (ZS1), Barbara Prądzyńska (ZS1), Teresa
Werno (ZS3), Anna Chodak (SP9), Sabina Bieszke (ZS2) i Iwona Jaskula-Brzoskowska (PS2).
Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowae otrzymali: dyrektorzy szkół - Piotr Litwin (ZS1) i Beata Dampc (ZS2) oraz
nauczyciele - Wiesława Aronowska (SP8), Lucyna Kozielecka
(SP8), Agnieszka Willma (G1), Anna Strągowska (G1), Aleksandra Lis (ZS1), Joanna Rompza (ZS1), Bogusława Polak-Dyszewska (ZS2), Mateusz Ciepłowski (ZS2), Monika Pionk (ZS2),
Hanna Chuderska-Migel (G3), Magdalena Michalik (G3), Gabriela Kitowska (SP8), Marzeńa Ryńska (SP 8), Barbara Frey
(ZSO2), Małgorzata Maria Rompca (ZSO2), Bogusława Grażyna Bielawska (ZSO2) i Barbara Gillmeister (PS2).
Poinformowano, że Nagrodę Kuratora Oświaty otrzymała
Olga Tomaszewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9.

Wejherowski Klub Bokserski „Gryf” Wejherowo
zaprasza do udziału w drugim już Pucharze Huberta Skrzypczaka, jedynego
wejherowskiego medalisty olimpijskiego.

W imieniu wyróżnionych nauczycieli i pracowników oświaty prezydentowi Wejherowa podziękowała dyrektor Zespołu Szkół nr 2 Beata Dampc.

Remont peronów na Dworcu Głównym PKP w Wejherowie

Wkrótce rozpocznie się modernizacja
Trwa remont peronu drugiego na dworcu
PKP w Wejherowie. W ramach robót wymienione zostaną zwieńczenia peronów, czyli
krawężniki, które od dawna straszą wyglądem i zagrażają bezpieczeństwu pasażerów.
Poprawiona będzie także nawierzchnia tego peronu.

Przypominamy, że remont
całego dworca głównego w
Wejherowie zaplanowano na
przyszły rok. 150-letni budynek ma odzyskać dawną
ceglaną fasadę, obecnie zamalowaną farbą. Remontu
doczeka się też piętro i pod-

dasze. Powstanie część przeznaczona na cele muzealne z
działami historii miasta i antropologii kultury Kaszub, a
także część edukacyjno-wychowawcza. Młodzież będzie miała miejsce, gdzie
może poczytać i spotkać się.

Na parterze powstaną kasy
PKP i SKM oraz lokale usługowe, toalety.
List intencyjny w sprawie przebudowy podpisali 24
czerwca br. przedstawiciele
PKP oraz prezydent miasta
i starosta powiatu.

Zawody rozpoczną się w sobotę 22 października o godz. 16
w „Elektryku”. Będzie to okazja
do obejrzenia wychowanków
wejherowskiego klubu oraz zawodników z większości klubów
naszego województwa.
- Patronat nad imprezą objęła starosta Gabriela Lisius,
za co dziękujemy - powiedział
Wojciech Wasiakowski, prezes
klubu i trener. - Na ringu wystąpi kilku mistrzów Polski oraz
uczestników Mistrzostw Europy.
Udział w zawodach potwierdziły następujące kluby: Garda Wicko, Czarni Słupsk, Wilk
Kościerzyna, Beniaminek Starogard, Róża Karlino, Gruchała
Team Chojnice, Wisła Tczew oraz
wstępnie Bombardier Gdynia.
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ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO
Wstyd się wstydzić!

Bezpłatne badania
jelita grubego
Nareszcie! Sukcesem zakończyły się starania NZOZ nr 1 w Rumi,
przy ul. Derdowskiego 23 o udział w bezpłatnym programie badań
profilaktycznych raka jelita grubego, finansowanym przez Ministerstwo Zdrowia.
Rak jelita grubego jest
drugim najczęstszym nowotworem złośliwym w Polsce.
Co roku na raka jelita grubego zapada ponad 13 000 Polaków, z czego ponad 9 000
umiera. Jednak jest nadzieja, bo nowotwór ten wykryty
we wczesnej fazie jest w 100
procentach wyleczalny.
Rak jelita grubego rozwija się najczęściej z łagodnych
zmian w jelicie, tak zwanych
polipów. Taka przemiana
trwa na ogół wiele lat. Dlatego też, poddając się badaniu
odpowiednio wcześnie i usuwając polipy można zapobiec
rozwojowi nowotworu.
Rak jelita grubego nazywany jest cichym zabójcą, ponieważ ani polipy, ani
zmiany nowotworowe na początku choroby zazwyczaj nie

Ciepło sieciowe dostarczane przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej miejską siecią ciepłowniczą jest bezpieczne, niezawodne i ekologiczne. Minimalizuje niekorzystny
wpływ zanieczyszczeń na środowisko i eliminuje ryzyko wybuchu pieca czy zaczadzenia gazem oraz zmniejsza ryzyko zachorowań na choroby nowotworowe.

powodują żadnych objawów.
W przypadku tego nowotworu jedynym i najbardziej
skutecznym
badaniem
profilaktycznym jest kolonoskopia.
Badanie to umożliwia
odnalezienie właśnie tych
bezobjawowych
jeszcze
zmian i o ile jest to możliwe, ich usunięcie.
Takie badanie można wykonać całkowicie bezpłatnie.
Równocześnie pacjent otrzy-

muje bezpłatne środki przygotowujące do badania. Nie
jest potrzebne również skierowanie od lekarza.
Wystarczy tylko zgłosić
się do NZOZ nr 1 przy ul.
Derdowskiego w Rumi.
Badania są wykonywane
przez zespół doświadczonych
lekarzy gastroenterologów,
a sam program badań jest
nadzorowany przez Centrum Onkologii w Warszawie i Ministerstwo Zdrowia.

W ramach Programu Badań Przesiewowych Raka Jelita Grubego w zakresie badań kolonoskopowych istnieje możliwość bezpłatnego wykonania badania kolonoskopowego
w NZOZ nr 1 w Rumi. Badanie pozwala na obejrzenie „od środka” całego jelita grubego
za pomocą giętkiego instrumentu wprowadzonego przez odbyt. Kolonoskopia i preparat do oczyszczenia jelita dla osób zgłaszających się na badanie również są bezpłatne.
Do badań mogą przystąpić :
- wszystkie osoby w wieku 50-65 lat bez objawów raka jelita grubego
- osoby w wieku 40-65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie
przynajmniej jednego krewnego pierwszego stopnia ( rodzice, rodzeństwo , dzieci )
chorego na raka jelita grubego
- osoby w wieku 25-65 lat pochodzące z rodziny HNPCC /dziedziczny rak jelita grubego/ lub FAP /rodzinna polipowatość gruczolakowata/.
W tym przypadku konieczne jest potwierdzenie lub skierowanie z Poradni Genetycznej.
Badania wykonywane są w gabinecie endoskopowym wyposażonym w najnowocześniejszy sprzęt endoskopowy firmy Pentax. Zgłaszający się do kolonoskopii pacjenci badani są
przez bardzo doświadczonych lekarzy gastroenterologów i endoskopistów, jak Małgorzata
Baluta, Wojciech Czarzasty czy Agnieszka Szkudlarek.
NZOZ nr 1 w Rumi zachęca wszystkie zainteresowane osoby do wykonania bezpłatnego
profilaktycznego badania kolonoskopowego. Dokładnych informacji można zasięgnąć pod
numerami telefonu:
58/ 72 72 404 oraz 58/ 72 72 405

6

Ciepło sieciowe szansą
na czyste powietrze

Priorytetami Regionalnej
Strategii Energetyki w Województwie Pomorskim na
lata 2007-2025 są m.in.: bezpieczeństwo energetyczne i
bezpieczeństwo ekologiczne.
OPEC zapewnia niezawodność dostaw ciepła
swoim odbiorcom, a jednocześnie
nieustannie
modernizuje się i wdraża nowoczesne technologie, celem jak największej
ochrony środowiska. Doskonałym tego przykładem jest
realizacja w 2013 roku projektu budowy kogeneracji w
Wejherowie, opartej o silnik
gazowy. Skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i
ciepła służy obniżeniu emisji CO2 w porównaniu z
konwencjonalnymi ciepłowniami opalanymi węglem,
co w konsekwencji pozytywnie wpływa na jakość
powietrza nad miastem.
Dane pochodzące z ARMAAG oraz pomiary prowadzone na terenie aglomeracji
gdyńskiej i powiatu wejherowskiego wyraźnie wskazują w okresie zimowym
przekroczenia w powietrzu
dopuszczalnych poziomów
niebezpiecznego dla zdrowia
pyłu PM10. Pył ten pochodzi
m.in. ze spalania w gospodarstwach indywidualnych.
Niestety, coraz częstszą
metodą na oszczędzanie węgla staje się spalanie śmieci
w domowych piecach. Szczególnie spalanie chemicznych odpadów z tworzyw

sztucznych powoduje emisję
groźnych dla człowieka i otoczenia dioksyn.
Zanieczyszczone środowisko (powietrze, woda,
gleba) jest jedną z istotnych przyczyn zachorowań
na nowotwory. Alternatywą dla indywidualnego
ogrzewania jest podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej, której
właścicielem jest OPEC.
Przedsiębiorstwo
rozwija
się w poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony
środowiska
naturalnego,
czego dowodem jest Certyfikat Zintegrowanego
Systemu Zarzadzania, w
tym Systemu Zarządzania
Środowiskowego zgodnego z
normami ISO 14001-2004.
Dbając o bezpieczeństwo

Prace modernizacyjne.

energetyczne mieszkańców
Wejherowa, a jednocześnie
wykazując troskę o środowisko, w którym żyjemy (żyć
będą nasze dzieci) OPEC
sukcesywie inwestuje w nowoczesne technologie, przeznaczając na ten cel ponad
15% przychodów spółki.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Muzeum
zaprasza
Wystawa
grafiki
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w
Wejherowie otwarto wystawę grafiki Leonida
Hwiedczuka z Ukrainy.
Wystawa
zorganizowana została z okazji 80
rocznicy urodzin Artysty.

Opowiedz
mi bajkę
Nadbałtyckie Centrum
Kultury w Gdańsku i
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
zapraszają na promocję
książki pt. „OPOWIEDZ
MI BAJKĘ 2” (TELL
ME A FAIRY TALE, ÒPÒWIÉDZ MIE
BÔJKÃ).
Spotkanie odbędzie
się 15 listopada 2016
r., godz. 11.00 w wejherowskim muzeum przy
ul. Zamkowej 2a.
Nowa książka jest trójjęzycznym zbiorem bajek,
baśni, legend kaszubskich wraz z nagraną w
trzech językach płytą CD.
W programie spotkania
znajdzie się też ogłoszenie wyników Konkursów:
literackiego
„Zwierciadełka kaszubskie” i plastycznego
„Malujemy
Kaszuby” oraz rozmowa z
aktorami: Julią Pietruchą i Zbigniewem Jankowskim. Prowadzenie:
Adam Hebel
Spotkanie swym tańcem i śpiewem ubogacą
dzieci z zespołu „Kaszëbskô Rodzëzna” z Lini.
Wstęp wolny
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KULTURA
Drugiego takiego zespołu nie ma w powiecie wejherowskim ani w Trójmieście

Art’n’Voices śpiewa od pięciu lat
Dwie Karoliny, dwie Anny i Marta, a do tego Tomasz, Mateusz,
Arkadiusz i Kamil. Czy taki zestaw imion jest receptą na sukces?
Owszem, ale pod warunkiem, że za imionami kryją się talenty,
połączone z pasją, ambicją i pracowitością, a tak właśnie jest
w przypadku dziewięciorga członków zespołu „Art’n’Voices”.
Przez pięć lat działalności ten wszechstronny zespół kameralny
zdobył wiele nagród i znakomitych recenzji, a także serca słuchaczy, nie tylko w Wejherowie.
Skład zespołu, (a więc
również imiona) zmieniał
się, ale zawsze tworzyli go i
tworzą młodzi, utalentowani
muzycy różnych specjalności, mieszkający w Wejherowie i jego okolicach. Dzięki
dużym umiejętnościom wokalnym muzycy sięgają po
rozległy repertuar, od muzyki dawnej po współczesną, a
także opracowania muzyki
ludowej czy utwory rozrywkowe, zwłaszcza jazzowe.
Śpiewają m.in. muzykę religijną, a szczególne miejsce
zajmują kompozycje oraz
opracowania
kaszubskich
melodii autorstwa Anny
Rocławskiej-Musiałczyk.
- Zespół wokalny Art’n’Voices
tworzy
grono
wybitnych osobowości muzycznych, które z powodzeniem realizują najbardziej
złożone projekty artystyczne - powiedział prof. Marcin
Tomczak, dyrygent Chóru
Uniwersytetu Gdańskiego,
wykładowca Akademii Muzycznej w Gdańsku.
Aby recepta na sukces
była pełna, do osobowości
muzycznych i muzykalności
dodać należy świetną technikę wokalną, znakomite
brzmienie i dykcję, a także dojrzałość muzyczną. Te
wszystkie elementy zauważają i doceniają jurorzy podczas konkursów wokalnych,
które Art’n’Voices na ogół
wygrywa. Wejherowski zespół często wraca z główną
nagrodą Grand Prix, mimo
dużej konkurencji i rywalizacji na najwyższym poziomie. Tak było m.in. podczas
tegorocznego V Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego „O Złotą Wstęgę Solczy” w
Ejszyszkach na Litwie.
- Kiedy usłyszeliśmy prezentacje innych chórów i zespołów, ogarnął nas stres i
jeszcze większa trema, bo
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poziom wykonania naszych
rywali był bardzo wysoki
- wspomina Anna Rocławska-Musiałczyk. - Podczas
ogłoszenia wyników konkursu nasza radość była ogromna, zwłaszcza, że byliśmy
zaskoczeni
przyznaniem
nam najwyższej nagrody.
O tym, że podczas konkursów emocje są bardzo
duże mówi też Tomasz
Chyła, który tak jak A. Rocławska-Musiałczyk, jest w
zespole od samego początku.
- Wyjazd na konkurs czy
koncert poprzedzony jest
wieloma próbami, żmudnymi przygotowaniami, słowem - ciężką pracą. Udział
w konkursie oznacza wielki
stres, ale tym większa jest
nasza satysfakcja z otrzymanych nagród, z których
bardzo się cieszymy - mówi
pan Tomasz.
Tomasz Chyła, Anna
Rocławska-Musiałczyk i
Julianna Styn - ówcześni
studenci dyrygentury chóralnej na Akademii Muzycznej
im. S. Moniuszki w Gdańsku byli pomysłodawcami

i założycielami zespołu wokalnego „Art’n’Voices”, który powstał w grudniu 2010
r. Udało im się namówić do
współpracy kilkoro pasjonatów chóralistyki - amatorów
i zawodowych muzyków, pochodzących z Ziemi Wejherowskiej i jej okolic.
Zespół w składzie: Małgorzata Rocławska, Anna Godlewska,
Anna
Rocławska-Musiałczyk,
Julianna Styn, Mateusz
Warkusz, Patryk Mudlaw, Maciej Lewandowski i Tomasz Chyła
po raz pierwszy wystąpił 28
stycznia 2011 roku podczas
koncertu kolęd Chóru Mieszanego „Cantores Veiherovienses” w kościele p.w.
św. Stanisława Kostki w
Wejherowie. Niespełna pół
roku później zespół wziął
udział w przesłuchaniach
konkursowych VII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej „Mundus
Cantat” w Sopocie w kategorii: gospel i negro spiritual, uzyskując II miejsce.
A potem były kolejne fe-

stiwale i konkursy o randze
ogólnopolskiej i międzynarodowej, no i kolejne laury, w
tym 9 nagród Grand Prix.
Zespół „Art’n’Voices” nagrał trzy płyty, w tym jedną
autorską pt. „Droga Krzyżowa. Z Chrystusem na Kalwarii Wejherowskiej”. Wydanie
tej płyty z autorską muzyką
Anny Rocławskiej-Musiałczyk i Julianny Styn do słów
ks. Przemysława Lewińskiego było ważnym wydarzeniem kulturalnym. Przez
okres Wielkiego Postu 20011
roku wejherowski zespół
prezentował „Drogę Krzyżową” w kościołach Archidiecezji Gdańskiej m. in. w
Redzie, w Rumi, w Gdańsku,
w Lini czy w Bojanie - w sumie odbyło się 17 koncertów.
W kolejnych latach zespół
nadal realizował wejherowski projekt, a muzyka Drogi
Krzyżowej zabrzmiała m.in.
w Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku-Oliwie oraz
w Filharmonii Kaszubskiej.
W 2013 roku Muzeum
Piśmiennictwa
i
Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie stało się oficjalną siedzibą zespołu „Art’n’Voices”. Dyrektor tej
placówki, Tomasz Fopke
wspiera młodych muzyków,
zwłaszcza w przygotowywaniu utworów w języku
kaszubskim. Zespół ma w
repertuarze skomponowaną
i zaaranżowaną przez Annę
Rocławską-Musiałczyk „Suitę Kaszubską” w skład której wchodzą melodie ludowe
z różnych części Kaszub. W
przygotowaniu kaszubskiego repertuaru pomaga też
Witosława Frankowska.

Obecny skład zespołu tworzą:
Karolina Rocławska, Karolina Klassa, Anna Godlewska, Anna Rocławska-Musiałczyk, Marta Jnudziłł, Tomasz Chyła, Mateusz Warkusz, Arkadiusz Piotrowski,
Kamil Górzyński.
Wcześniej w zespole śpiewali:
Małgorzata Rocławska, Joanna Lachowska-Janek,
Janusz Żak, Julianna Styn, Maciej Lewandowski i Patryk Mudlaw oraz Kacper Łądkowski.
Art’n’Voices współpracuje
z wieloma instytucjami kultury oraz artystami.
- Dużo radości przyniósł
nam udział w ogólnopolskim
seminarium i warsztatach
prowadzonych przez Philippa Lawsona, byłego członka znakomitego zespołu „The
King’s singers” - mówi Anna Rocławska-Musiałczyk.
- Warsztaty odbyły się w Akademii Muzycznej w Bydgoszczy w kwietniu 2015 r.
Aby kontynuować artystyczną drogę, członkowie
zespołu wciąż pokonują wiele przeciwności i problemów
organizacyjnych.
- Każdy z nas studiuje
bądź pracuje, niektórzy grają i śpiewają w innych formacjach, bo Art’n’Voices nie
jest naszą zawodową działalnością - mówi A. Rocławska-Musiałczyk. - Dlatego
niełatwo nam organizować
próby, spotykać się, wzbogacać nasz repertuar oraz
nasze umiejętności. Mimo

trudności, robimy to, bo łączy nas pasja i zamiłowanie
do śpiewania.
- Czworo członków zespołu jest w nim od początku, ale
połowa składu zmienia się.
Kiedy ktoś odchodzi, choćby
z powodu studiów lub pracy
w innym mieście, dobieramy
nową osobę, kierując się jej
doświadczeniem, umiejętnościami wokalnymi, muzykalnością - wyjaśnia Tomasz
Chyła. - Podchodzimy do naszej pracy poważnie. W kilkuosobowym zespole każdy
najmniejszy błąd jest bardziej słyszalny niż w dużym
chórze. Sporo osiągnęliśmy,
nasz zespół śpiewa na wysokim poziomie, którego nie
możemy obniżać.
Życzymy młodym muzykom kolejnych sukcesów i
w ich imieniu zapraszamy
melomanów na jubileuszowy koncert, który odbędzie
się dokładnie za miesiąc, 20
listopada.
Anna Kuczmarska

20 listopada o godz. 19.15 w Kolegiacie zaśpiewają
obecni i dawni członkowie „Art’n’Voices”.
Jubileuszowy koncert będzie się składał z dwóch części.
W pierwszej zespół zaprezentuje utwory wokalno-instrumentalne. Razem z Gdyńską Orkiestrą Barokową „Simfonia
Nordica” wykona „Stabat Mater” Antonio Bononciniego. W
drugiej części koncertu usłyszymy utwory a capella.

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA I EDUKACJA
„Z książką na walizkach”
w Wejherowie po raz 9.

Autorzy wśród dzieci
Dziewiąta edycja „Pomorskich spotkań pisarzy z młodymi czytelnikami - Z książką na
walizkach” już za nami. W dniach 6-7 października Wejherowo odwiedziło dwóch twórców
literatury dziecięcej. Zgromadzone na spotkaniach w Miejskiej Bibliotece Publicznej dzieci z wejherowskich szkół podstawowych miały okazję poznać tajniki ich pracy i szczegóły
procesu powstawania książki.
Pierwsze spotkanie (6
października) miało charakter warsztatowy. Klasa 3 b
ze Szkoły Podstawowej nr 11
pod okiem Joanny Zagner-Kołat próbowała własnych
sił w dziedzinie ilustracji.
Ilustratorka przygód Filipka, opowiadała dzieciom o
swojej pracy, o tym, jak precyzyjne muszą być czasami
rysunki w książkach i skąd
czerpie pomysły na wygląd
swoich bohaterów. Dzieci
miały okazję stworzyć ilustrację do fragmentu książki „Filipek i rodzeństwo”.
7 października z małymi czytelnikami spotkał
się Kazimierz Szymeczko. Uczniowie ze Szkoły
Podstawowej nr 6 oraz ze
Szkoły Podstawowej Sióstr
Zmartwychwstanek
mieli okazję dowiedzieć się, jak
powstawały książki autora,
zwłaszcza te dotyczące historii: „A to historia!”, czy
„Piastowskie orły”. Dodatkowym punktem spotkania
była „inscenizowana” praca
wydawnictwa. Dzieci chętnie wcielały się w przydzielone im role. Dowiedziały
się, jak wygląda proces wydawania książki, ile zatrudnionych jest przy tym osób i

jak wielkim wyzwaniem jest
dopilnowanie każdego etapu
produkcji.
Spotkania
zakończyły
się pamiątkowymi wpisami
w książkach zakupionych w
promocyjnej (z okazji spotkania) cenie oraz w bibliotecznej kronice.
W tym roku dodatkowym
elementem spotkań był konkurs plastyczny „Odkrywcy”.
Dzieci przygotowywały ilustracje do fragmentów książek. Najlepsze prace, które
wybrał sam autor, zostały
nagrodzone i reprezentowały Wejherowo podczas Wielkiego Finału w Gdańsku.
Kolejna edycja „Pomorskich spotkań pisarzy z
młodymi czytelnikami - Z
książką na walizkach” była
najlepszym dowodem na to,
jak cenny jest kontakt małych czytelników z autorem.
Dzięki takim spotkaniom
dzieci mają okazję dowiedzieć się kto stoi „po drugiej stronie” książki, którą
czytają i chętniej sięgają po
omawiane tytuły.
Książki autorów, którzy
odwiedzili Wejherowo znajdują się w Wypożyczalni dla
Dzieci i Młodzieży Miejskiej
Biblioteki Publicznej.

Szkoła Społeczna

Czują chemię
do nauki!
Z najmłodszymi czytelnikami Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wejherowie spotkał się autor książek dla
dzieci - Kazimierz Szymeczko.

Uczniowie SP nr 11 pod okiem Joanny Zagner-Kołat
próbowali własnych sił w dziedzinie ilustracji.

Liczne konkursy w Miejskiej Bibliotece Publicznej
Tradycyjnie, w okresie jesiennym, Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowała liczne konkursy dla swoich czytelników. Każdy znajdzie wśród nich coś dla siebie.
Młodzi recytatorzy (z klas 4-6 SP oraz z gimnazjum) mogą
spróbować swoich sił w Powiatowym Konkursie Recytatorskim „Strofy o Ojczyźnie”.
Jak co roku, ucniowie proszeni są o przygotowanie jednego utworu o charakterze patriotycznym. Konkurs odbędzie
się 9 listopada od godz. 10.00, zgłoszenia za pośrednictwem szkół do 2 listopada.

Kolejna edycja Powiatowego Konkursu Czytelniczego
poświęcona jest 70-leciu Miejskiej Biblioteki Publicznej.
Konkurs składa się z trzech modułów. Pierwszy - rysunkowy - skierowany jest do dzieci z przedszkoli oraz klas 1-3 SP.
Drugi - na przygotowanie prezentacji - skierowany jest do
uczniów klas 4-6 SP. Trzeci - wiedzowy - do uczniów szkół
gimnazjalnych. Zgłoszenia do 21 listopada.
W ramach projektu „Z książką na start” organizowany jest
konkurs dla całych rodzin. Dotyczy on przygotowania maskotki żółwika Hugo – przewodnika po projekcie. Prace
należy dostarczyć do biblioteki do 15 listopada.

Szczegółowe regulaminy konkursów znajdują się na stronie: www.biblioteka.wejherowo.pl w zakładce „konkursy”.
Zachęcamy do udziału – na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!
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W Społecznej Szkole Podstawowej i Społecznym Gimnazjum w Wejherowie w obecnym roku szkolnym realizoany jest nowy
projekt - cykl warsztatowych zajęć z chemii,
fizyki, przyrody oraz ekologii.
W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie i uczennice,
od pierwszej klasy szkoły podstawowej, aż po gimnazjalistów. Zajęcia są przeprowadzane w szkole raz w miesiącu
przez edukatorów Smart Lab - firmy, którą stworzyli specjaliści i pasjonaci nauk przyrodniczych.
Uczniowie i uczennice szkoły społecznej osobiście będą badać, doświadczać, analizować, testować, ale przede
wszystkim dobrze się bawić. W każdym kolejnym miesiącu
realizowane są inne treści - we wrześniu w centrum uwagi
były kolory: zielony, niebieski, różowy... Uczniowie poznawali wskaźniki chemiczne.
W październiku tematem zajęć były właściwości atramentów sympatycznych. Uczestników zajęć czeka jeszcze m.in.
poznawanie maszyny elektrostatycznej, analiza kationowa,
izolacja chlorofilu z liści drzew i traw i to, na co liczą najbardziej szkolne łasuchy, czyli zajęcia z kuchni molekularnej.

Poidełka w szkołach
W czterech wejherowskich szkołach – Zespole Szkół nr
3, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Szkole Podstawowej nr 9 i w Gimnazjum nr 1 zainstalowano poidełka
w ramach programu „Poidełka w szkołach”. To wspólna
akcja PEWIK GDYNIA Sp. o.o. i samorządu miasta.
PEWIK GDYNIA Sp. o.o. przekonuje mieszkańców, że woda dostarczana z sieci nadaje się do picia bez przegotowania. Powstał
pomysł, by w szkołach udostępnić uczniom wodę do picia. PEWIK
GDYNIA Sp. z o.o. zakupiło i rozdysponowało 50 poidełek, montowanych w pobliżu sal gimnastycznych, bo właśnie po zajęciach w-f
uczniom najbardziej doskwiera pragnienie.
- Poidełka są estetyczne i łatwe w utrzymaniu, zapewniają wygodny dostęp do czystej i zdrowej wody, którą można pić bez obaw.
Edukacja zdrowotna ma największe szanse na powodzenie, gdy zaczyna się ją od najmłodszych lat – mówi Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
Okazuje się, że ta woda jest nie tylko tańsza, ale znacznie lepsza
od wody kupowanej w butelkach PET. Poidełka cieszą się wśród
uczniów dużą popularnością.
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AKTUALNOŚCI
Per Dahlberg w Galerii WCK

Wernisaż po plenerze

Wystawę prac znakomitego szwedzkiego artysty Pera Oscara Gustava Dahlberga, zatytułowaną „Livs-Ljus Visioner” otwarto w Galerii WCK - w Filharmonii Kaszubskiej.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Stowarzyszenie Artystów i Plastyków „Pasja” zorganizowali wystawę poplenerową, zatytułowaną „Szlakiem zabytków
architektury Wejherowa i powiatu wejherowskiego”.

Wystawa ilustracji Szlakiem zabytków
Interesująca ekspozycja
obejmuje ilustracje książkowe pochodzące ze zbiorów artysty, tworzonych na
przestrzeni
dziesięcioleci

działalności. Ilustracje są
niesamowite,
tajemnicze,
piękne. Wystawa szwedzkiego artysty jest częścią
szwedzkiej odsłony między-

narodowego projektu „Nadbałtycki Szlak Designu”,
dofinansowanego ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”.

Wystawa jest efektem
pleneru malarskiego, który
odbył się w maju br. w Sasinie. Uczestniczyło w nim 15
osób ze Stowarzyszenia „Pasja” oraz z zaprzyjaźnionych
stowarzyszeń: „Klubu plastyka Amatora im. Stefana
Morawskiego” przy SOK w
Słupsku oraz z Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA.
Efektem są 32 obrazy polejne, przedstawiające piekne zabytkowe obiekty.

W Lini świętowano jubileusz chóru

Pięciolinia ma 80 lat
Twórczość Dahlberga jest dobrze znana mieszkańcom Pomorza także za sprawą sopockiego Krzywego
Domku - uznano, iż twórczość artysty była inspiracją
dla architektów tego budynku, który cieszy się ogromnym zainteresowaniem wśród turystów.
Per Oscar Gustav Dahlberg jest dwukrotnym laureatem Nagród Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w postaci rocznych stypendiów,
które przyznano w latach 2005 i 2006.

Już po raz czwarty w Filharmonii Kaszubskiej odbędzie się Festiwal Designu. Wydarzenie, które rozpocznie się 22 października o godz. 12:00, będzie podsumowaniem
szwedzkiej odsłony, ale i całego międzynarodowego projektu Nadbałtycki Szlak Designu dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Podczas Festiwalu Designu uczestnicy będą poszerzać wiedzę z zakresu wzornictwa użytkowego Szwecji oraz rozwijać umiejętności z zakresu: ceramiki i szkła, tkaniny i ubioru, mebli i akcesoriów wnętrzarskich oraz grafiki, czerpiąc inspiracje ze szwedzkiej sztuki ludowej.
Chętni wezmą udział w warsztatach, wystawach, pokazach i rodzinnych kącikach kreatywności. Poznają prostotę i funkcjonalność charakterystyczne dla Szwecji. Wszystkie
aktywności oraz prezentacje nawiązywać będą do nurtu szwedzkiego w designie. Nie zabraknie również wystaw, związanych z minionymi odsłonami projektu ukazujących różnorodność nurtów, wzornictwa użytkowego.
Głównym celem projektu jest przełamanie stereotypów podejścia do designu jako czegoś
niedostępnego, ekskluzywnego i przeznaczonego dla nielicznych. „Nadbałtycki szlak designu” nawiązuje nazwą do krajów partnerskich – Polski, Litwy, Rosji, Szwecji i historycznych
szlaków kupieckich stanowiących inspirację dla sztuki użytkowej.
Szczegóły na stronie: http://www.wck.org.pl/

W Gminnym Domu Kultury odbył się jubileuszowy koncert gminnego chóru „Pieciolinia”, który istnieje od 80 lat. Przedstawiciele
chóru wręczyli pamiątkowe grawertony osobom, które miały znaczący wpływ na rozwój chóru i pomagały muzykom z Lini.
Przewodniczący
Rady
Gminy Czesław Hinz oraz
wójt Lini Bogusława Engelbrecht wręczyli podziękowania chórzystom, którzy
śpiewają w zespole od początku, a są to: Brygida
Maszota, Bernadeta Jelińska, Władysława Gafke, Jan Szulc, Edmund
Szymikowski i Stanisław
Ruszkowski.
Podczas obchodów odbyła
się także promocja książki
pt: „Historia Chóru Pięciolinia - 1986- 2016” Tomasza
Chyły. Inspiratorem wydania publikacji był Tomasz
Fopke - dyrektor Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-

szubsko Pomorskiej w Wejherowie. Następnie goście
składali życzenia i gratulacje
członkom chóru. Był urodzi-

nowy tort, kwiaty i upominki, które odbierali dyrygent
Jan Szulc oraz prezes chóru Edmund Szymikowski.

Afera kryminalna
Powiatowa Biblioteka Publiczna w Wejherowie i wydawnictwo Oficynka zapraszają na
festiwal pod nazwą „Afera
Kryminalna 2016” - po raz
pierwzy w Wejherowie!

To będzie gratka dla miłośników literatury kryminalnej.
Uczestnicy będą mogli się poczuć jak np. inspektor Ignaz
Braun, bohatera powieści
Piotr Schmandta.

Impreza odbędzie się 21
i 22 października w Powiatowej Bibliotece Publicznej
przy ul. Dworcowej 7.
Szczegóły na stronie:
http://www.pbpw.pl/
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POWIAT
Gmina Łęczyce. Ulice otrzymają nowe nawierzchnie

Dotacja na budowę dróg
Gmina Łęczyce otrzyma dofinasowanie na inwestycje związane z budową dróg na
łączną kwotę 1,8 mln w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 20142020. Dzięki dotacji, na terenie tej gminy zrealizowanych zostanie pięć dróg.
Jak informowaliśmy w poprzednim „Pulsie”, w obecności marszałka pomorskiego
Mieczysława Struka oraz
wicemarszałka Wiesława
Byczkowskiego podpisano umowy o dofinansowanie budowy dróg w powiecie
wejherowskim. Umowę taką
podpisał m.in. wójt Gminy
Łęczyce Piotr Wittbrodt.
Dzięki dotacji, na terenie
tej gminy zrealizowanych zostanie pięć dróg.
W Strzebielinie Osiedle zaplanowano budowę
odcinków dróg gminnych
- ul. M. C. Skłodowskiej i
ul. Kraszewskiego wraz z
infrastrukturą. Inwestycja, która kosztuje ponad
282,5 tys. zł (wartość dofinansowania wynosi ponad
172,8 tys. zł) zakończy się w
lutym 2017 r. Budowa 232 m
drogi z kostki brukowej poprawi bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży uczęszczającej do
Zespołu Szkół i Przedszkola
w Strzebielinie Osiedlu, a
także komfort innych użytkowników drogi.
Kolejną inwestycją będzie przebudowa ulicy
Osiedlowej w Bożympolu Wielkim, realizowana
do lipca 2017 r. Koszt inwestycji wynosi ponad 1,5
mln zł, w tym dofinansowanie warte jest prawie 1 mln
zł. Powstanie 990 m drogi
o nawierzchni z mieszanki bitumiczno-asfaltowej, co
umożliwi dostęp do takich
obiektów jak szkoła, park
wiejski, plac zabaw i boi-

-sko oraz spowoduje poprawę bezpieczeństwa dzieci i
innych użytkowników drogi.
Płyty drogowe, stanowiące
nawierzchnię ulicy wykorzystane zostaną do utwardzenia dróg poza osiedlami
(droga do oczyszczalni ścieków Bożepole - Mokry Bór)
Dofinansowana
zostanie również budowa drogi
gminnej - ulicy Wyszyńskiego w Strzebielinie
Osiedlu, która ma się zakończyć w maju 2017 r. To
przedsięwzięcie będzie kosztowało prawie 165 tys. zł, z
czego prawie 105 tys. zł pochodzić będzie z dofinasowania. Prace polegać będą na
budowie 220 m drogi z płyt.
Trzeci etap budowy
ulicy Sienkiewicza w
Strzebielinie wraz z infrastrukturą
techniczną
będzie realizowany do października 2017 r. Koszt inwestycji wyniesie ponad 1
mln zł, w tym dofinansowanie warte jest ponad 553
tys. zł. Powstanie droga
gminna o łącznej długości
955 m. Odcinek o długości
230 m otrzyma nawierzchnię z kostki brukowej wraz
z kanalizacją deszczową oraz
przełożeniem rowu, a także
elementami wykończeniowymi. Kolejny 725-metrowy odcinek drogi zostanie
utwardzony płytami ażurowymi. Droga stanowi dojazd
do obiektów użyteczności publicznej, a także połączenie
miejscowości
Strzebielino
oraz Strzebielino Osiedle.

Ulica Sienkiewicza w Strzebielinie.
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Gmina Choczewo

Nie chcą
elektrowni
jądrowej
Mieszkańcy gminy Choczewo wypowiadają się przeciw budowie Elektrowni Jądrowej w Polsce, żądają wzmocnienia rozwoju
Odnawialnych Źródeł Energii (OZE) na obszarach wiejskich. Taki jest wynik konsultacji, które odbyły się we wrześniu na terenie
gminy. Spotkanie to zostało zorganizowane
przez Stowarzyszenia Ekologiczno-Turystyczne „Lubiatowska Wydma”.

Obecny stan ul. M.C. Skłodowskiej.

Piąta i największa z inwestycji drogowych w Gminie Łęczyce to rozbudowa
drogi powiatowej nr 1420
G Godętowo - Nawcz Tłuczewo na odcinku
Nawcz - Osiek. Rozbudowa
będzie realizowana do grudnia 2018 roku. Inwestycja
będzie kosztowała ponad 4
mln zł, a wartość dofinansowania wynosi ponad 2,6 mln
zł, jednak są to koszty obli-czone na podstawie kosztorysów. Po przeprowadzeniu
procedury przetargowej szacuje się, że koszty zmniejszą
się o ok. 15-20 proc.
Aby
zrealizować
to
przedsięwzięcie,
Gmina
Łęczyce oraz Gmina Linia
(partnerzy) wraz z Powiatem Wejherowskim (lider)
podpisały porozumienie na
wspólną budowę drogi o
długości ponad 3 km (3334
m) oraz 515 m chodnika.
W ramach inwestycji Gmina Łęczyce wykona drogi
dojazdowe do świetlicy i
kościoła (płyty jomb) oraz
oświetlenie uliczne.

- Cieszymy się, że nasze
starania okazały się skuteczne i udało się nam pozyskać
około 1,8 miliona złotych
dofinansowania na budowę dróg - mówi wójt Gminy
Łęczyce Piotr Wittbrodt. Nasze wnioski znalazły się
w pierwszej dwudziestce na
liście operacji zakwalifikowa-nych do współfinansowania. To spory sukces, gdyż
w województwie pomorskim
wpłynęło aż 175 wniosków
z innych gmin i powiatów.
Realizacja odcinka ul. M.C.
Skłodowskiej i Kraszewskiego nastąpi jeszcze w br., natomiast dla ul. Osiedlowej
Bożepole, Wyszyńskiego i
Sienkiewicza jeszcze w br.
ogłosimy przetargi na wykonanie w systemie „zaprojektuj-wybuduj”. Dla części
ulicy Sienkiewicza - odcinek
230 metrów oraz przebudowa rowu odwodnieniowego
- posiadamy dokumentację
projektową i pozwolenie.
Zaprojektowania wymaga
dalsza część (725 m), którą
wykonamy z płyt jomb.

Stowarzyszenie Ekologiczno-Turystyczne „Lubiatowska Wydma” przekazało, na ręce Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju, uwagi lokalnej społeczności Choczewa
do przygotowanej przez Ministerstwo Rozwoju „Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju”.
- Mimo iż dotyczy ona całości rozwoju naszego kraju,
mamy świadomość, że przewidziane w niej rozwiązania
wpłyną w znacznym stopniu także na warunki naszego życia i naszych dzieci w Gminie Choczewo - twierdzą członkowie Stowarzyszenia.
Mieszkańcy Gminy Choczewo 17 września wzięli udział
w warsztatach konsultacyjnych, w których uczestniczyli m.in.. członkowie Rady Gminy, rolnicy, przedsiębiorcy,
właściciele kwater agroturystycznych, nauczyciele i pracownicy komunalnych przedsiębiorstw
Uczestnicy opiniowali projekt w kontekście rozwoju naszej gminy. Interesowały ich takie zagadnienia, jak rozwój
turystyki rozszerzony o rozwój infrastruktury oraz wpływ
na środowisko naturalne.
Szczególną uwagę zwrócono na rozwój energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii i możliwość rozwoju
tego sektora zawodowego, połączonego z tworzeniem nowych miejsc pracy.
Gmina Choczewo jest jedną z potencjalnych lokalizacji budowy polskiej elektrowni atomowej,
więc dla uczestników konsultacji, w tym członków
Stowarzyszenia „Lubiatowska Wydma” istotne jest
znalezienie alternatywy dla tego scenariusza. Kluczowym punktem spotkania była deklaracja wszystkich uczestników warsztatów, że są przeciwni
budowie Elektrowni Jądrowej. Temat ten pojawiał
się prawie w każdej dyskusji podczas warsztatów.
Wszyscy uczestnicy zgodnie stwierdzili, że plan wybudowania pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej - inwestycji,
co do której nie ma ostatecznej decyzji i która wykazuje
już od początku znaczne opóźnienia, blokuje wszelkie starania dotyczące rozwoju gminy już od kilku lat.
Uwagi i komentarze, które zostały przedstawione na
tych warsztatach to początek pomysłów na zrównoważony
i odpowiedzialny rozwój gminy Choczewo.
Stowarzyszenie „Lubiatowska Wydma” wystosowało
prośbę o obecność przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju
na spotkaniu konsultacyjnym. Niestety, zaproszenie spotkało się z odmową.
- Działalność Stowarzyszenia wpisuje się w szerszy program budowania społeczeństwa obywatelskiego. Szkoda,
że podjęte starania nie są wspierane przez stosowne władze - mówią członkowie Stowarzyszenia Ekologiczno-Turystyczne „Lubiatowska Wydma”.
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TURYSTYKA
Udany sezon na Kaszubach Północnych

Wejherowo i powiat wejherowski
na wakacyjnym turystycznym szlaku
Turyści, przyjeżdżający latem na Kaszuby Północne, głównie nad morze, coraz częściej odwiedzają Wejherowo i inne miejscowości
powiatu wejherowskiego. Wypoczywają m.in. w nadmorskiej gminie Choczewo, ale też w innych rejonach naszego powiatu. Dlatego
cieszy nas coraz większe zainteresowanie Nordą ze strony polskich i zagranicznych wakacyjnych gości. O tym, że miniony sezon turystyczny był udany świadczą informacje, przygotowane przez Lokalną Organizację Turystyczną „Kaszuby Północne” z siedzibą w Pucku. Podsumowanie lata wypada bardzo dobrze.
Jak informuje Barbara
Mudlaff ze Stowarzyszenia
Turystycznego LOT „Kaszuby Północne”, w czerwcu ruch
turystyczny był większy niż
w ubiegłym roku, natomiast
w lipcu odnotowano mniej
gości z powodu niekorzystnej pogody. Za to w sierpniu
i wrześniu nastąpił zaskakujący wzrost liczby urlopowiczów. Standardowo Kaszuby
Północne odwiedzali Polacy,
Niemcy i Szwedzi. W tym roku zaobserwowano też zdecydowanie dużo Czechów,
Rosjan, Białorusinów.
LOT Kaszuby Północne
wydała turystom więcej niż
w roku 2015 Kart Turysty z
adresami partnerów, którzy
oferują korzystną usługę. W
samym Pucku pobrano ponad
700 kart, rozdawanych tez w
innych miejscowościach.
BEZPIECZEŃSTWO
NAD WODĄ
Główną atrakcją naszego regionu jest wypoczynek
nad wodą - nad morzem lub

jeziorami. W okresie wakacyjnym w powiecie puckim i
wejherowskim funkcjonowało łącznie 33 kąpielisk strzeżonych, na których pracuje
ponad 100 ratowników i patrole ratownicze. Nie odnotowano żadnego utonięcia,
poważnych urazów czy sytuacji zagrożenia życia.
Ratownicy udzielali pomocy osobom korzystającym z kąpieli i wypoczynku
nad wodą, np. przy skaleczeniach, ukąszeniach przez
owady, omdleniach, zasłabnięciach. Pomagali też opiekunom odnaleźć dzieci.
Wielokrotnie wspierano
osoby uprawiające sporty
wodne (windsurfing, kitesurfing), głównie w Mechelinkach i Rewie. Na terenie
gminy Kosakowo przeprowadzono dozorowanie plaż
niestrzeżonych przez piesze partole ratownicze (też
z policją), kąpiele grup kolonijnych, naukę pływania,
punkt zdobywania karty

REKLAMA

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)

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

Najbliższy kurs kat. B rozpocznie się
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a kolejne: 7 i 21 listopada br.

pływackiej, pokazy ratownictwa dla plażowiczów.
W gminie Władysławowo
rozdawano duże ilości opasek wodoodpornych dla dzieci, na którym zapisuje się
numer telefonu i które mają
zapobiec zaginięciu.
ATRAKJCE I IMPREZY
- Zdecydowanie więcej osób
niż w zeszłym roku skorzystało z atrakcji turystycznych,
a także imprez kulturalnych - mówi Barbara Mudlaff. - Kilkanaście imprez
masowych, łącznie ponad
570 wydarzeń kulturalnych,
sportowych i rekreacyjnych,
głównie plenerowych, stanowiło ofertę od czerwca do
września, z czego najwięcej odbyło się w sierpniu.
Na scenach w popularnych
miejscowościach pojawiły się
gwiazdy polskiej sceny muzyczne. Organizowano inscenizacje historyczne, animacje
dla dzieci, festyny i biesiady,
plenerowe kino oraz imprezy
sportowo-rekreacyjnych.

TRADYCJE
KASZUBSKIE
Podczas wakacji odbywają się też imprezy cykliczne i
tematyczne, które eksponują
tradycje rybackie i kaszubskie, m.in. Dzień Ryby w Helu, Dni Węgorza w Jastarni,
Kaszubskie łodzie pod żaglami, Morska pielgrzymka ry-

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

baków, Krancbal w Nadolu,
wodno-piesza pielgrzymka z
Nadola do Żarnowca, Festyn
kaszubski w Rewie. Zainteresowanie kulturą kaszubską
rośnie, o czym świadczą liczni uczestnicy tych wydarzeń.
W tym roku więcej osób korzystało również ze sprzętu
wodnego przy przystaniach
(łodzie, kajaki, surfing, ).
- Dane statystyczne wskazują na dynamiczny wzrost
ruchu turystycznego na Kaszubach Północnych w okre-

sie letnim i to zarówno w
punktach informacji turystycznej, na plażach, u gestorów hoteli i restauracji,
u usługodawców czy w przypadku biletowanych atrakcji
turystycznych - podsumowuje Barbara Mudlaff. - Organizowane przez samorządy
w tym czasie ciekawe imprezy cieszą się z roku na rok
większą frekwencją.
Dodajmy, że tak jest również w Wejherowie, gdzie latem dużo się dzieje.

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.

Turyści zwiedzają m.in. atrakcyjne Wejherowo, korzystając z bezpłatnych wycieczek z przewodnikiem.
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SPORT
Piłka nożna. Gryf

Zmarnowana
okazja
Teoretycznie słabszy od wejherowian i znajdujący się niżej w tabeli ROW 1964 Rybnik,
rozwiał nadzieje gryfitów i pokonał ich 2:0.
Tydzień wcześniej Gryf zagrał skutecznie i pokonał u siebie Legionovie Legionowo 2:1.
W tym pojedynku wejherowianie pokazali skuteczność,
choć o pierwszej połowie można powiedzieć, że trwała „kopanina” na środku boiska. Ale to Gry strzelił pierwszą bramkę.
W drugiej odsłonie Legionovia szybko wyrównała, ale Gryf
ripostował i wyszedł na prowadzenie, którego nie oddał.
W Rybniku Ślązacy zagrali agresywnie i z pomysłem. Niestety Gryf ponownie nie potrafił zagrać skutecznie. Mimo
iż D. Ciechański zdobył bramkę, sędzia odgwizdał pozycję
spaloną. Mecz rozgrano przy pustych trybunach. Gospodarze skutecznie się bronili, i zadawali celne ciosy, pierwszy
w pierwszej połowie, a drugą bramkę strzelili w doliczonym
czasie w 94 min. gry.
GRYF: Leleń - Mońka, Bednarski, Brzuzy, Klimczak,
Czerwiński (Tomczak), Kołc, Nadolski, Łysiak (Marczak),
Chwastek, Ciechański (Wicon).

Piłka ręczna. Tytani

Bieg na Orientację

Szczypiorniści Tytanów Wejherowo przegrali na własnym parkiecie z Cartusią Kartuzy 22:36. Tydzień wcześniej pokonali w tej
samej hali Sambora Tczew 27:24.

W Luzinie odbyły się biegi na orientację
„Puchar Luzina - jesień 2016”. Zawody odbywały się na mapie „Luzino-Stadion”. Zawodnicy wystartowali w 12 kategorii wiekowych.

W pojedynku z Samborem wejherowianie nie potrafili
„znaleźć” skuteczności, natomiast goście potrafili to wykorzystać. Na drugą połowę, Tytani wyszli mocno skoncentrowani, co dało efekty. Świetna gra kapitana R. Wickiego
i bramkarza Sz. Cholchy, przyniosły przewagę sześciu goli.
Goście opadli z sił i ostatnie słowo należało do Tytanów.
Pojedynek z Cartusią miał inny przebieg. Na początku
układał się pomyślnie dla Tytanów. Po ok. 15 min. zmienił
się obraz gry i zaczęli dominować goście. Tytani strzelili zaledwie jedną bramkę, tracąc aż osiem. W drugiej części Tytani
rzucili się do ataku, ale goście szybko opanowali grę i zaczęli
powiększać przewagę, która urosła do 14 bramek. Wejherowianie spadli na ósmą pozycję w ligowej tabeli.
Bramki dla Tytanów: Przymanowski (9) , Warmbier (6),
Sałata (2), Jankowski (2) Wicki (1), Turek (1), Bonna (1).
- Niestety nie mogliśmy skorzystać z wielu podstawowych
zawodników i to było widać na parkiecie - powiedział trener
Paweł Paździocha. - To nas jednak nie usprawiedliwia z tego,
że nie podjęliśmy walki. Nie umieliśmy prawidłowo rozegrać
akcji i dlatego mecz był tak słaby w naszym wykonaniu.

Najlepszymi w poszczególnych kategoriach okazali się:
K12 - Lange Weronika, K14 - Szweda Marta, K16 - Kankowska Dominika, K18 - Streng Agnieszka, K20 - Pipka Magda,
K21 - Pawlicka Alicja, M10 - Chejda Dorian, M16 - Komkowski Rafał, M21 - Chmiel Adrian, M35 - Ciećwierz Sławomir,
M65 - Tomys Ryszard.
Organizatorem zawodów był Gminny Klub Sportowy w
Luzinie, a współorganizatorami Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz GOSRiT
Luzino. Organizatorzy zapraszają chętnych do spróbowania swoich sił z mapą już 22 października na parkingu przy „Ścieżce Zdrowia” w Luzinie.

Nie podjęli walki Puchar Luzina

Zabawa sportowo-rekreacyjna
W Jastrzębiej Górze odbył się Festyn Sportowo-Rekreacyjny Dla Osób
Niepełnosprawnych powiatu wejherowskiego.
OGŁOSZENIE
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Zawody przeprowadzono w
8 dyscyplinach. Wzięły w nich
udział 42 osoby niepełnosprawne, dla których było to wielkie
przeżycie emocjonalne i spor-

towo-rekreacyjne.
Uczestnicy dziękują dyrektor
PCPR w Wejherowie (PEFRON)
za wsparcie finansowe, prezydentowi Wejherowa za ufundo-

wanie nagród w postaci medali
i koszulek sportowych.
Organizatorem imprezy było Integracyjne Stowarzyszenie
Sportowe „START” Wejherowo

Tenis stołowy. IV Liga

Kolejna wygrana
Zespół ISS „START” Wejherowo po wyjazdowym
zwycięstwie z ATS III MT Rumia 10:6 rozegrał kolejny mecz IV ligi na własnej sali, pokonując AZS AWFiS
Gdańsk w stosunku 10:3. Punkty dla gospodarzy zdobyli
Dagmar Rzoska, Karol Pallach, Tomasz Groenke i Krystian
Angel - wszyscy po 2,5 pkt.
W tabeli tej grupy pomorskiej przewodzi zespół ISS
„START” Wejherowo przed Luks GTS Fortus Auto Market
II Straszyn i Salosem Rumia.
Trenerem zespołu „START” jest Dagmar Rzoska. Kolejny
mecz wejherowianie rozegrają w Straszynie.
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OGŁOSZENIA
PRYWATNE OGŁOSZENIA
ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

REKLAMY
I
OGŁOSZENIA
W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502
redakcja@pulswejherowa.pl
www.pulswejherowa.pl

Sprzedam działkę budowlaną 1000
m2 w Tepczu, 7 km od Luzina, w malowniczej okolicy, media przy drodze: woda,
prąd; droga dojazdowa publiczna, w pobliżu domki jednorodzinne, przedszkole,
boisko, przystanek autobusowy. Piękna,
spokojna okolica. Cena 55 za m2.
Tel. 792-816-915

WYNAJEM
Starszy kulturalny samotny pan, bez
nałogów, szuka kawalerki umeblowanej
ew. pokoju gościnnego w domku jednorodzinnym, od 15 listopada.
Tel. 0049 669 869 837
***
Mieszkanie w centrum Wejherowa
wynajmę. Tel. 692 115 879
***
Poszukuję do wynajęcia dla 2 dorosłych osób mieszkanie 2-pokojowe w
rozsądnej cenie, na dłużej. Wejherowo i
bliskie okolice. Tel/sms. 693 714 232
***
Wynajmę garaż - nowy o pow. 18 m
kw., na ul. Sobieskiego 358 w Wejherowie. Tel. 500 582 694

SPRZEDAM
Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14

Kanapę finką mało używanąa. Cena
350 zł. Tel. 500 582 694
***

Sprzedam wkładki urologiczne dla
mężczyzn firmy TENA MEN. Możliwa wysyłka. Cena 10 zł za opakowanie.
Tel. 501 272 251
***
Sprzedam oryginalne felgi „15” z
oponami zimowymi do Fiata Grande
Punto, Bravo wraz ze śrubami.
Tel. 695 230 080
***
Trzy nowe transporterki do przewozu
kotów, małych psów. Cena za jeden 50 zł.
Tel. 782 028 721
***
Luksusowy nowy nieużywany wózek
inwalidzki produkcji NRF firmy MEYRA.
Cena 1500 zł. Tel. 58/736 28 20
***
Nową pralkę Frania, nie używaną. Cena 200 zł. Tel. 58/736 28 20
***
Felgi aluminiowe 15 cali od Fiata Brava.
Tel. 887 737 887
***
Stojącą suszarkę do włosów, sprawną. Cena 200 zł.
Tel. 795 890 508, po godz. 15
***
Damskie futro z nutrii i kurtkę kożuchową rozm. 42-44.
Tel. 795 890 508, po godz. 15
***
Rower damski, stan dobry – 250 zł.
Tel. 795 890 508, po godz. 15.

Sprzedam pozostałości z budowy:
rynny, opierzenia, haki do rynien, kolanka. Cena 500 zł.
Tel. 795 890 508, po godz. 15.
***
4 szafki kuchenne 100 zł/szt., stolik –
100 zł., biurko, stan dobry - 500 zł.
Tel. 795 890 508, po godz. 15.
***
Sprzedam mini bilard, stan dobry –
50 zł, wiosła - 50 zł. Tel. 887 737 887
***
Sprzedam stół 8-osobowy fornir
(wysoki połysk). Cena do uzgodnienia.
Malakser (nowy) - 200 zł. Walizki turystyczne 2 szt. na kółkach (nowe) - 200
zł. Radio samochodowe (nowe) - 100 zł.
Komplet śniadaniowy 8-osobowy włoski
(drzewo hebanowe) plus kryształ lany 750 zł. Smoczki dla niemowląt (gryzak)
prod. Pusicat Szwecja - 15 zł/szt. Pieluszki z ceraty dla niemowląt prod. Pusicat Szwecja - 2 zł/szt. Majtki z ceraty dla
niemowląt prod. Pusicat Szwecja - 5 zł/
szt. Łóżeczko niemowlęce białe, szuflada
oraz przewijak, w dobrym stanie - 150 zł.
Tel. 58/736 28 20
***
Pilnie sprzedam zestaw dębowych
mebli do jadalni - stół o wym.190/110
+ 8 krzeseł tapicerowanych + witryna
narożna + komoda. Tel. 505 020 970
***
Sprzedam meble pokojowe, szafa

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).
+ 3 regały 360x200, kolor mahoń. Cena 600 zł. Tel. 663 059 342
***
Sprzedam talerz do mocowania telewizji satelitarnej z mocowaniami. Cena 300zł. Wejherowo, tel. 518 179 637.

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

RÓŻNE
PRACA
Dam pracę: hydraulik/monter sanitarny. Wejherowo, tel. 601-677-964
***
Marynarz poszukuje pracy na morzu .
Tel. 730-025-386

Razem łatwiej. Poznam miłą panią
55+ (może być niepełnosprawna). Ja
mam 60 lat, wysoki, młody wygląd. Proszę o tel/sms. 605 966 593
***
Kupię używane rusztowania.
Tel. 730-025-386

N A S Z PA R T N E R

OGŁOSZENIE

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
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SPORT I REKREACJA
Memoriał Macieja Kanteckiego

Szachy. Mistrzostwa Powiatu

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie po raz trzeci zorganizowało Memoriał Macieja Kanteckiego.
Do zawodów zgłosiło się 41 sportowców: nauczycieli, uczniów i absolwentów - amatorów biegów przełajowych po wejherowskiej Kalwarii.

W Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Szachach Drużynowych, zwyciężyła drużyna Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.

Biegi przełajowe

Trasa została wytyczona
zgodnie z oryginalnym szlakiem, którym podążał profesor Kantecki, „musztrujący”
swoich uczniów. Wielu z nich
z rozrzewnieniem wspomina
ten wysiłek i chętnie staje na
starcie wspólnego biegania
ku pamięci Profesora i jego
idei zdrowego trybu życia.
Zawody otworzyła żona
pana Macieja - Wanda Kantecka, którą powitała dyrektor liceum Bożena Conradi

(na zdjęciu powyżej). Wcześniej dyrekcja szkoły złożyła
wiązankę kwiatów na grobie M. Kanteckiego. Celem
imprezy jest podtrzymanie
tradycji biegów dla poprawy kondycji fizycznej oraz
integracja pokoleń. Okolicznościowym medalem nagradzani są wszyscy uczestnicy.
Dzięki sprzyjającej aurze
(na czas zawodów przestało padać) kolejny Memoriał
był bardzo udany. Dwukilo-

Zwycięstwo dla Trójki
Po raz pierwszy ta dyscyplina sportowa
była punktowana w wojewódzkiej klasyfikacji szkół ponadgimnazjalnych. W rywalizacji wzięło udział ponad 20 zawodników z
całego powiatu.
Na zakończenie zawodów zespoły zostały
nagrodzone pucharami, medalami oraz dyplomami.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.

Wyniki zawodów
I miejsce - drużyna ZSP nr 3 w Wejherowie
w składzie: Klaudia Sikora, Krzysztof Itrich,
Kacper Kobierzyński, Damian Kwidziński
(opiekun drużyny Małgorzata Mika) 13 pkt
II miejsce - ZSP nr 1 w Wejherowie - 12 pkt
III miejsce - ZSP nr 2 w Wejherowie - 9,5 pkt
IV miejsce - ZSP nr 4 w Wejherowie - 5 pkt
V miejsce - ZSP w Redzie - 0,5 pkt

metrową trasę pierwszy pokonał Paweł Reszke, przed
Pawłem Miziarskim i Patrykiem Angelem. Peleton
zamykały asekuracyjnie Jadwiga Jędrej i Mariola
Cierocka - wicedyrektorki liceum. Bezpieczeństwo
uczestnikom zapewniła grupa ratowników Falck oraz
pielęgniarki z zaprzyjaźnionej szkoły policealnej w Wejherowie. Pomogli sponsorzy i
rodzice uczniów I LO.

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
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Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
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