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KOlEJNE
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20 wrZEŚNIA

powrót do szkoły

Przed Centrum Wsparcia 
Teleinformatycznego i Do-
wodzenia Marynarki Wojen-
nej w Wejherowie odbyła się 
uroczystość w 73. rocznicę 
wybuchu II wojny światowej. 

Kombatanci, samorzą-
dowcy, przedstawiciele or-
ganizacji i instytucji skła-
dali kwiaty pod pomnikiem. 
Odbył się Apel Poległych.

Zdjęcia z uroczystości 
można obejrzeć w Galerii 
na stronie: 

www.pulswejherowa.pl

Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, ciekawy i zabawny program arty-
styczny, powitanie przez panią dyrektor i spotkania z wychowawcami w klasach - tak 
wyglądało uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w auli Gimnazjum nr 1. Tego samego 
dnia, czyli 3 września, podobne uroczystości odbyły się we wszystkich wejherowskich 
placówkach oświatowych. A wcześniej były stresujące przygotowania...            Str. 8

W dniach 15-16 września odbędzie się Odpust Podwyższe-
nia Krzyża św. Spotkanie na kalwaryjskich wzgórzach związa-
ne będzie z rozpoczętym rokiem szkolnym. Zgromadzeni mo-
dlić się będą za nauczycieli, wychowawców i uczniów. 

W sobotę, 15 września o godz. 16 odbędzie się Droga Krzy-
żowa, która wyruszy sprzed kościoła klasztornego. O godz. 
17.30 odprawiona zostanie msza św. przy kościele Trzech 
Krzyży. 

W niedzielę, 16 września o godz. 9.15 rozpocznie się proce-
sja z Najświętszym Sakramentem na Kalwarię Wejherowską. 
O godz. 10 zaplanowano Sumę Odpustową pod przewodnic-
twem ks. Bartłomieja Starka, dyrektora Wydziału Kateche-
tycznego Kurii Metropolitalnej w Gdańsku, także przy kościele 
Trzech Krzyży. 

 Odpust na Kalwarii rocznica

Miasto Wejherowo otrzymało I nagrodę w XVI 
Ogólnopolskim Konkursie Otwartym „Modernizacja 
Roku 2011” w kategorii Tereny Zielone za Rewitali-
zację Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego w ra-
mach projektu „Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej 
Śródmieścia Wejherowa”. Wręczenie nagrody odbyło 
się 29 sierpnia br. na Zamku Królewskim w Warsza-
wie. W imieniu Prezydenta Miasta Wejherowa ode-
brał ją sekretarz miasta Bogusław Suwara.

                Str. 2

pierwsze miejsce
dla naszego parku

Wejherowski park został laureatem 
Ogólnopolskiego Konkursu „Moder-
nizacja Roku 2011”!

wejherowo ma już 50 tys. mieszkańców!                      
Nasze miasto miasto przyciąga ludzi, którzy chcą tu zamieszkać.            Str. 5
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Z głębokim żalem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

Pana 
Jerzego Koss

wieloletniego kierownika 
Zakładu Energetyki Cieplnej 

w Wejherowie

Szczere wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim

składa 

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Panu

Mecenasowi 
Krzysztofowi Wysockiemu

   

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

MATKI

składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

30 sierpnia ok. godz. 11.00  
do Straży Miejskiej w Wejhero-
wie mieszkanka miasta przy-
prowadziła małą dziewczynkę, 
która bezskutecznie szukała 
mamy w szaletach miejskich.  

Funkcjonariusze starali się 
od dziecka dowiedzieć jak 
się nazywa i gdzie mieszka. 
Okazało się , że 4-letnia Julka 
z Wejherowa była bardzo roz-
mowna i odważana, ale  nie 
znała swojego nazwiska. 

Strażnicy zaczęli penetro-
wać miasto i szukać matki za 
pomocą ulicznego monito-
ringu. Dziewczynka była spo-
kojna. Strażnicy poczęsto-
wali ją ciastkiem i herbatką, 
zainteresowali bajeczką. Po-
mimo tego mała Julka pytała 
o mamę. Niestety matki jak 
nie było tak nie było. 

Dopiero o godz. 12:30 
funkcjonariusze dotarli do jej 
miejsca zamieszkania. Kobie-
ta stwarzała wrażenie , że jest 
pijana lub pod działaniem 
podobnie działającego środ-
ka. Badanie na zawartość 
alkoholu w wydychanym 
powietrzu nie wykazało jego 
obecności.

Postępowanie w tej spo-
rawie prowadzi policja.

Czterolatka 
zostawiona 
bez opieki

Na tej samej sesji radni 
przyjęli zmiany w wielolet-
niej prognozie finansowej 
miasta. Chodzi o zwiększe-
nie wydatków na inwestycje 
drogowe, dzięki czemu moż-
na będzie przystąpić do bu-
dowy połączenia drogowego 
ul. Sucharskiego z drogą 
krajową nr 6 (Węzeł Dział-
ki) oraz z ul. Sikorskiego 
(Węzeł Zryw).

Rada Miasta przyznała 
dotację na sfinansowanie 
prac konserwatorskich w 
zabytkowym kościele św. 
Anny. Ponad 38 tys. zł prze-
znaczono na pierwszy etap 
prac przy renowacji ołtarza 
bocznego św. Antoniego. 

Większością głosów radni 
wyrazili zgodę na sprzedaż 
gruntów na osiedlu „Srebr-
na”. Wiecej na ten temat w 
artykule na sąsiedniej str. 3.         

pracowite 
wakacje

Wejherowscy radni 
obradowali w lipcu i 
sierpniu. Na ostatniej 
nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta Wejherowa 
uchwalili zmiany sta-
tutu Metropolitalnego 
Związku Komunikacyj-
nego Zatoki Gdańskiej, 
co było głównym powo-
dem zwołania obrad.
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Podczas cermonii wręcze-
nia nagrody poinformowano, 
że autorem projektu rewita-
lizacji parku było Biuro Pro-
jektów Budownictwa Komu-
nalnego S.A. w Gdańsku, a 
wykonawcą Firma Budowla-
no-Drogowa „PRASBET” s.j. 
z Grudziądza.

Wyniki konkursu, do któ-
rego zgłoszono 922 inwesty-
cje z całego kraju, a do finału 
zakwalifikowano 100, ogłosił 
komisarz – prezes  Targów 
Pomorskich Roman Pikuła. 

Podczas uroczystości na 
Zamku Królewskim w War-
szawie nagrody wręczali: 
Olgierd Dziekoński - se-
kretarz stanu w Kancelarii 
Prezydenta RP, Piotr Żu-
chowski - sekretarz stanu 
w Ministerstwie Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego- 
Generalny Konserwator Za-
bytków, Roman Jaworski 
- zastępca Głównego Inspek-
tora Ochrony Środowiska, 
Paweł Ziemski - zastępca 

Głównego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego, Teresa 
Hernik - dyrektor Biura 
Pełnomocnika Rządu ds. 
Osób Niepełnosprawnych, 
dr Janusz Rymsza - dy-
rektor Instytutu Badawcze-
go Dróg i Mostów  oraz 
Rudolf Borusiewicz - Se-
kretarz Generalny Związku 
Powiatów Polskich.

„...Tworzą Państwo obraz 
Polski, jaką pragnęlibyśmy 
powszechnie oglądać i w 
jakiej chcielibyśmy żyć....” 
napisał Prezydent RP Bro-
nisław Komorowski, 

w liście skierowanym do 
uczestników konkursu „Mo-
dernizacja Roku 2011”. 

Jak poinformował sekre-
tarz Bogusław Suwara, 
który odbierał nagrodę, Wej-
herowo otrzymało tytuł „Mo-
dernizacja Roku 2011” oraz 
dyplom i statuetkę. 

Jest to kolejna nagroda 
dla miasta w tym konkur-
sie. M.in. w 2004 r. uznano 
ratusz za najlepiej odre-
staurowany zabytek.  

- Rewitalizacja Parku 
Miejskiego w Wejherowie 
miała na celu przywrócenie 

Pierwsza nagroda w Ogólnopolskim Konkursie „Modernizacja Roku 2011” w 
kategorii Tereny Zielone przypadła miastu Wejherowo. Przyznano ją za Rewita-
lizację Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego.

walorów przyrodniczo-histo-
rycznych parku, a zakres 
obejmował odtworzenie i 
budowę ścieżek parkowych 
w ich historycznym prze-
biegu, wykonanie instalacji 
nawadniającej, stworzenie 
ścieżki dydaktycznej i ozna-
kowanie cennych przyrod-
niczo okazów – mówi prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. 

Dzięki rewitalizacji park 
oferuje możliwość atrakcyj-
nego spędzenia czasu. Mie-
ści się tu m.in. amfiteatr, 
place zabaw dostosowane 
do różnych grup wiekowych, 
siłownie i kawiarenka.  

- Systematyczna rewita-
lizacja parku i powiązanie 
ciągami pieszymi z centrum 
oraz Kalwarią Wejherowską 
sprawiły, że park stał się 
urokliwym, wręcz magicz-
nym miejscem, uczęszcza-
nia zarówno przez miesz-
kańców i turystów – dodaje 
prezydent K. Hildebrandt.

wejherowski park „Modernizacją roku 2011”

Magiczne miejsce 
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Mimo, że kiedyś radni 
opozycji atakowali prezy-
denta za to, że nie sprzedaje 
działek w Wejherowie, a te-
ren w centrum stoi niezago-
spodarowany, teraz wyraź-
nie ...zmienili zdanie.

Radnym opozycji nie po-
doba się pomysł zbudowania 
w tym miejscu obiektu han-
dlowego, ponieważ ich zda-
niem powinny tam znajdo-
wać się budynki mieszkalne. 

TO JEST SZANSA
Cóż z tego, skoro przez 

kilkanaście lat nie było in-
westorów, którzy chcieliby 
zbudować w tym miejscu 
mieszkania. Jednocześnie w 
Wejherowie brakuje galerii 
handlowej z prawdziwego 
zdarzenia. Skutkiem tego 
wielu wejherowian wyjeż-
dża na zakupy do centrów 
handlowych w Rumi i Trój-
mieście, a śródmieście Wej-
herowa, m.in. deptak, wy-
ludnia się. 

Najwięcej emocji podczas ostatniej sesji Rady Miasta wy-
wołała uchwała o sprzedaży terenu tzw. osiedla Srebrna pod 
obiekt handlowo-usługowy o dużej powierzchni. O ożywienie 
niezagospodarowanego terenu w centrum Wejherowa stara 
się prezydent Wejherowa, wspierany przez radnych „Wolę 
Wejherowo” i radnego PiS.  Opozycja z Platformy Obywatel-
skiej ostro krytykuje te plany. Jak zwykle jest przeciw.

Galeria handlowa szansą na ożywienie Śródmieścia wejherowa

„Srebrna” na sprzedaż

Zwraca na to uwagę za-
stępca prezydenta Wejhero-
wa Piotr Bochiński.

- Zabudowa handlowo-
-usługowa na „Srebrnej” 
spowoduje naturalnie oży-
wienie całego centrum mia-
sta, powstanie miejsc pracy 
i zwiększenia wpływów po-
datkowych - powiedział pre-
zydent Bochiński. - Kupcy 
z deptaku nie stracą, wręcz 
przeciwnie, to jest dla nich 
szansa, aby ludzi przycią-
gnąć do centrum, bo dziś 
wielu wyjeżdża poza miasto. 

Zdaniem prezydenta Bo-
chińskiego, dzięki budowie 
galerii handlowo-usługowej 
poprawi się oferta handlowa 
i usługowa dla wejherowian, 
a mieszkańcy Wejherowa 
odniosą z tego korzyści.

DOJAZD I WYGLĄD
Co ważne, przyjęty plan 

zagospodarowania prze-
strzennego nie pozwala na 
budowę żadnych obiektów 

     Długa procedura
Przypomnijmy, że z powodu braku chętnych do kupna i 

zagospodarowania osiedla „Srebrna”,  18 lipca tego roku Rada 
Miasta uchwaliła zmianę planu zagospodarowania przestrzen-
nego dla tego terenu, przeznaczając go pod handel i usługi, 
w tym również obiekty wielkopowierzchniowe o powierzchni 
sprzedaży powyżej 2 000 m kw., w formie centrum, galerii han-
dlowej. 

Mieszkańcy Wejherowa mogli się wypowiedzieć na ten te-
mat podczas procedury zmiany planu zagospodarowania prze-
strzennego. Dyskusja nad zagospodarowaniem terenu „Srebr-
nej” trwała w samorządzie od dłuższego czasu. Temat pojawiał 
się na kilku sesjach, co wynika choćby z ponad rocznej proce-
dury uchwalania zmiany studium i planu.

2 hektary do wzięcia
Koncepcja zagospodarowania osiedla „Srebrna” w kwartale 

ulic: Sienkiewicza, Wałowej, Srebrny Potok, św. Jana, o łącznej 
powierzchni ponad 2 ha, powstała pod koniec lat 90. Wówczas 
zdecydowano o przeznaczeniu tego terenu pod zabudowę 
mieszkalno-handlowo-usługową. 

Uchwałą z dnia 23 maja 2000 r. Rada Miasta Wejherowa prze-
znaczyła do sprzedaży kompleks działek przeznaczonych pod 
realizację osiedla „Srebrna”. Mimo wielokrotnych prób znalezie-
nia inwestora i sprzedaży tego terenu, przez prawie 15 lat dewe-
loperzy nie byli zainteresowani zagospodarowaniem „Srebrnej” 
pod budownictwo mieszkaniowe, które miało stanowić domi-
nującą funkcję. Niezagospodarowany teren szpeci miasto i nie 
przynosi żadnych korzyści mieszkańcom Wejherowa.

typu „blaszak” czy hal. Ar-
chitektura obiektów w cen-
trum musi nawiązywać do 
dotychczasowej zabudowy 
Śródmieścia. 

Dba o to m.in. konserwa-
tor zabytków, który sprawu-
je obowiązkowy nadzór nad 
tym terenem. 

Planiści zaplanowali 
też rozwiązania komuni-
kacyjne, tak, aby zapewnić 
dojazd do tego terenu. Do-
pracowanie i uzgodnienie 
szczegółów możliwe będzie 
– co oczywiste – z przyszłym 
inwestorem na etapie po-
wstania projektu wielko-
powierzchniowego centrum 
handlowego. 

PRZYKŁAD
Z TRÓJMIASTA
Radny Jacek Gafka z 

PO przekonywał, że duże 
centra handlowe buduje się 
na obrzeżach miasta, a po-
wstanie takiego obiektu w 
centrum to „katastrofa”.

Ponieważ to nieprawda, 
wiceprzewodniczący Rady 
Miasta, Wojciech Kozłow-
ski zapytał: - Czy katastro-
fą dla Gdańska była budowa 
„Madisona” w Śródmieściu, 
a także „Galerii Bałtyckiej” 
i „Manhattanu” we Wrzesz-
czu? Czy katastrofą dla 
Gdyni była budowa „Bato-
rego” w centrum miasta? W 
ten sposób miasta dziś się 
rozwijają i ożywiają swoje 
centra. Zresztą mniejsze 
miasta, np. Rumia, Bytów 
czy Kościerzyna też poszły 
w tym kierunku.

Ostatecznie radni więk-
szością głosów „Wolę Wejhe-
rowo” i radnego PiS wyrazili 
zgodę na sprzedaż terenu w 
śródmieściu, co umożliwi 
prezydentowi ogłoszenie 
przetargu nieorganicznego 
na sprzedaż. 

Procedura zajmie kilka 
miesięcy. Władze miasta 
liczą na znalezienie inwe-
stora i zagospodarowanie 
„Srebrnej”, co będzie kolej-
nym krokiem w rewitaliza-
cji Śródmieścia.            MD.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

Informuje,

 iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: Pl. 
J. Wejhera 8 oraz ul. 12 Marca 195, dn. 31 sierpnia 2012 r., wywieszono 
na okres 21 dni wykaz nieruchomości gruntowych, stanowiących własność 
Gminy Miasta Wejherowa, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu 
nieograniczonego:
 1. dz. nr 539, 550/2, 550/1, 551/1, 551/2, 93/3, 94/1, 95/1, 96/3, 
94/4, 95/3, 96/4, 94/5, 95/4, 96/5, 96/6, 549/2, 549/1, 110/10 (KW nr 
GD1W/00041627/7), 86, 544/8, 544/4, 83/3, 79 (KW nr GD1W/00042215/3), 
85/1, 85/2, 85/3 (w trakcie odłączania z KW nr GD1W/00001263/5), 544/9, 
121/2 (KW nr GD1W/00016295/6), 110/2 (KW nr GD1W/00041628/4), 110/4 
(KW nr GD1W/00049055/2), o łącznej pow. 22 477 m2, udział 1/3 części w 
dz. nr 538 (KW nr GD1W/00063532/4), o całkowitej pow. 281 m2, obr. 15, 
położone w kwartale ulic: Sienkiewicza, Wałowej, Srebrny Potok, Św. Jana 
w Wejherowie.

O G Ł O S Z E N I E

Polna droga za miastem? Nie, to teren w centrum Wejherowa, który ma szansę na 
estetyczne zagospodarowanie i rewitalizację.
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Po sierpniowej ulewie na 
ul. Towarowej w Rumi, któ-
ra jest częścią nowej drogi, 
stała woda, w której tonęły 
auta. Ulica była nieprze-
jezdna na wysokości „Casto-
ramy”, gdzie ze studzienek 
ulicznych wybijała woda. 
Podobno spływała również 
z sąsiednich posesji, położ-
nych wyżej. 

Mieszkańcy, znający spe-
cyfikę tego terenu już wcze-
śniej ostrzegali, że tak się 
stanie. Co zamierza z tym 
zrobić główny inwestor, ja-
kim jest powiat wejherowski?

Starosta wejherowski Jó-
zef Reszke (PO) twierdzi, że 
„Wybudowaliśmy dobrą dro-
gę, czego doświadczam oso-
biście jeżdżąc tamtędy...”. 

„Tylko czy w czasie desz-
czu, panie Starosto?” - zapy-
tano Józefa Reszke na por-
talu „Małe Trójmiasto”

Starosta odsyła zaintere-
sowanych do Urzędu Miasta 
w Rumi, który odpowiada za 

Kosztowny bubel, czyli nieprzejezdna droga za 58 mln zł 

po deszczu na własną odpowiedzialność
Dobiega końca budowa drogi z Redy do Rumi, która jest 

największą, najkosztowniejszą i można powiedzieć sztanda-
rową inwestycją drogową powiatu wejherowskiego. Część 
nowej trasy udostępniono tego lata. Ma ułatwić dojazd m.in. 
kierowcom z Wejherowa do Trójmiasta. Niedawno okazało 
się jednak, że można nią przejechać tylko przy ładnej po-
godzie. Większe opady deszczu sprawiają, że droga na rum-
skim odcinku staje się nieprzejezdna.

stan sąsiednich dróg. O pro-
wadzonej i jeszcze nie zakoń-
czonej inwestycji informuje, 
że „Tam poprawek nie bę-
dzie, ponieważ nie ma takiej 
potrzeby. – i dodaje w „Gry-
fie Wejherowskim”: - Z łopa-
tą po ulicy latać nie będę”. 

Taka wypowiedź jest 
co najmniej zaskakująca, 
a dla wielu mieszkańców 
arogancka, ponieważ staro-
sta powinien rozwiązywać 
problemy mieszkańców (a 
ten problem widać go na 
zdjęciu!), którzy czekają na 
konkretne działania. Jeże-
li się nic nie zmieni ani za 
sprawą działań starosty ani 
burmistrza Rumi, to w krót-
kim czasie nowa ulica ule-
gnie podmyciu i degradacji. 

Budowana za duże pu-
bliczne pieniądze, w tym 
dotację unijną droga (koszt 
inwestycji wynosi 58 mln zł) 
wiedzie ulicami: Towarową 
i Cegielnianą w Rumi oraz 
Leśną w Redzie, gdzie do-

biega końca budowa dwóch 
przejazdów pod torami ko-
lejowymi. Trasa łączy się 
ponownie z drogą nr 6 , pro-
wadzącą do Wejherowa. 

Wobec zatłoczonej i la-
tem zakorkowanej „szóstki” 
jest to alternatywne połą-
czenie Małego Trójmiasta z 
dużym. Droga ma umożli-
wić wygodny i szybki prze-
jazd przez Redę i Rumię 
w kierunku Gdyni, także 
mieszkańcom Wejherowa 
albo odwrotnie – ułatwić 
przejazd do stolicy powiatu 
mieszkańcom Rumi i Redy.

Tak jest na razie tylko 
przy ładnej pogodzie. Bajoro, 
powstające na ulicy po desz-
czu uniemożliwia przejazd.

Na wspomnianym już 
portalu „Małe Trójmiasto” 
pojawił się nowy znak dro-
gowy. Internauci zapropo-
nowali ustawienie go  przed 
wjazdem na tę nową. Znak 
drogowy  oznacza „Zakaz 
wjazdu w czasie deszczu” 

lub „Wjazd w czasie deszczu 
na odpowiedzialność kie-
rowcy” z dopiskiem „Drogę 
wybudowano ze środków 
publicznych”. Jest szansa, 
że uchroni to starostwo, a 
więc podatników, przed od-
szkodowaniami za zalanie 
instalacji elektrycznych w 
samochodach, czyli dodat-
kowymi kosztami ponad 

te 58 milionów już ponie-
sionych na budowę drogi. 
Drogi, która przynajmniej 
na tym odcinku okazała się 
kosztownym bublem.     AK.

Czy taki znak drogowy, 
powinien stanąć - jak 
proponują internauci - na 
rumskim odcinku nowej 
trasy z Rumi do Redy?

poseł to ma klawe życie...
Słowa znanej piosenki, 

odnoszącej się przed laty do 
cesarza, pasują jak ulał do 
każdego posła.  Nawet  tego 
„zwykłego”, niefunkcyjnego 
posła na Sejm RP, jednego z 
460 posłanek i posłów. Oto 
liczby, świadczące o finanso-
wym eldorado parlamenta-
rzysty z niższej Izby:

9 892,30 zł wynosi mie-
sięczne poselskie uposażenie,

2 473 zł to dieta na pokry-
cie kosztów związanych z wy-
konywaniem mandatu 

12 500 zł przysługuje na 
prowadzenie biura 

300 zł na boisko do piłki 
nożnej 

140 zł za kort tenisowy
40 zł za basen
30 zł za saunę  
360 zł za darmowe przejaz-

dy pociągami
240 zł za darmowe przejaz-

dy PKS
1 000 zł za darmowe loty 

po kraju 
300 zł za darmowe wysyła-

nie listów 
2 200 zł za mieszkanie w 

Warszawie 
630 zł za noclegi w hote-

lach poza Warszawą i wyjazdy 
weekendowe (co roku do 7 
600 zł) 

172 zł za zamawianie limu-
zyn 

100 zł za dyżur karetki i 
lekarza, gdy tylko poseł źle 
się poczuje 

3 000 zł za tablety
350 zł za koszty zagra-

nicznych delegacji, czyli 
„świat stoi otworem...”

Summa summarum wy-
chodzi to mniej więcej 31 
000 zł na miesiąc z budżetu 
państwa, czyli z publicznych 
pieniędzy.

A przypomnę, że do-
datkowo mamy jeszcze na 
utrzymaniu 100-osobowy 
Senat i dwie kancelarie, pre-
miera i prezydenta... 

No i po co to komu?        
                                         Dr Puls 

Kompleks sportowy w 
Gniewinie był główną kwa-
terą reprezentacji Hiszpanii 
podczas Mistrzostw Europy 
w Piłce Nożnej „Euro 2012”. 
Wątpliwości Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego po-
dzielili gdańscy prokurato-
rzy i zapowiedzieli, że przyj-
rzą się sprawie. 

CBA twierdzi, że podczas 
budowy hotelu w Gniewinie 
sfałszowano dokumentację. 

Śledztwo w sprawie hotelu
Będzie śledztwo prokuratorskie w sprawie moż-

liwych nieprawidłowości przy budowie komplek-
su hotelowego w Gniewinie. Doniesienie złożyło 
ponad miesiąc temu Centralne Biuro Antykorup-
cyjne. Sprawa dotyczy m.in. urzędników z Gnie-
wina i Starostwa Powiatowego w Wejherowie.

- Potwierdzam, że Cen-
tralne Biuro Antykorupcyj-
ne złożyło zawiadomienie w 
sprawie nieprawidłowości 
w gdańskiej Prokuraturze 
Okręgowej w Gdańsku. W 
trakcie kontroli w Urzędzie 
Gminy Gniewino i Staro-
stwie Powiatowym w Wej-
herowie funkcjonariusze 
ustalili m.in., że decyzję o 
pozwoleniu na budowę ho-
telu wydano bez wymaganej 

dokumentacji geotechnicz-
nej, sfałszowano decyzję śro-
dowiskową i nie uzgodniono 
z Wojewódzkim Konserwato-
rem Zabytków budowy dróg 
dojazdowych do hotelu oraz 
innych prac budowlanych 
prowadzonych na obszarze 
objętym ochroną archeolo-
giczną - informował Jacek 
Dobrzyński, rzecznik pra-
sowy CBA.

Dobrzyński dodał, że 
wszystko wskazuje na to, 
iż mogło dojść do celowego 
pozbycia się mienia Gminy 
Gniewino w ręce osób prywat-
nych.       Ryszard Wenta

Więcej na http://www.ry-
szardwenta.blogspot.com
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Plac Wejhera 20
84-200 Wejherowo

MIASTO

R E K L A M A

Ludności przybywa z 
roku na rok, chociaż przy-
rost naturalny nie należy 
do najwyższych. A to ozna-
cza, że Wejherowo wybiera 
coraz więcej ludzi jako sta-
łe miejsce zamieszkania, z 
szansą na rozwój zawodowy 
i osobisty. Miasto staje się 

wejherowian jest już 50 tysięcy
Wejherowo to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. Lu-

dzie chcą tutaj żyć, mieszkać i osiedlać się. Takie wnioski płyną z najnowszych 
danych Głównego Urzędu Statystycznego. Właśnie została przekroczona magicz-
na granica 50 tysięcy ludności. To miasto przyciąga nowych mieszkańców!

atrakcyjnym i pożądanym 
miejscem na pobyt stały.

Według najnowszych 
danych Głównego Urzędu 
Statystycznego na koniec 
ub. roku stałe zameldowa-
nie posiadało już 50 145 
osób. Na moment ten trzeba 
było czekać ponad 20 lat, bo 

wówczas Wejherowo poko-
nało poprzeczkę 40 tys. lud-
ności. W stosunku do roku 
poprzedniego miastu przy-
było aż 2 812 mieszkańców 
(wzrost o 5,92 proc.)! 

Taki wynik plasuje Wej-
herowo na 7. miejscu w 
województwie pomor-

skim (na 123 gminy). 
Dynamiczniej w 2011 r. 

rozrastały się jedynie Ko-
sakowo, wiejskie gminy 
Pruszcz Gdański i Słupsk, 
a także Przodkowo , miasto 
Pruszcz Gd. oraz Przywidz. 

Na terenie miasta Wej-
herowo na 2011 r. mieszka-

ło 24 199 mężczyzn i 25 946 
kobiet.

Prognozy dla Wejherowa 
są bardzo dobre, mimo że 
generalnie miasta wylud-
niają się. 

Z porównania danych 
z Narodowego Spisu Po-
wszechnego z 2002 oraz 
2011 r. wynika, że Wejhe-
rowo należy do zaledwie 
trzech miast w wojewódz-
twie pomorskim (obok Redy 
i Pruszcza Gdańskiego), w 
których przybyło ludności w 

tempie ponad 10-procento-
wym na przestrzeni 10 lat. 

Jako ciekawostkę dodaj-
my, że w 2011 roku w Wej-
herowie przyszło na świat 
680 bobasów, ze znaczną 
przewagą płci brzydkiej 
(365 chłopców i 315 dziew-
czynek). 

Zmarły 473 osoby, w tym 
251 mężczyzn i 222 kobiety.     

Ryszard Wenta
    Więcej na ten temat czytaj 
na: http://www.ryszardwen-
ta.blogspot.com
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STRAŻ MIEJSKA

O G Ł O S Z E N I E

St. insp. Marek Głowienke i st. insp. Waldemar Walkusch odbierają od prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta dyplomy podziękowania za długoletnią służbę. Srebrne 
Medale, przyznane przez Prezydenta RP otrzymają w październiku br.

Jubileusz wejherowskich strażników

Służą mieszkańcom 
od dwudziestu lat

Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt przypomniał, 
że jako ówczesny przewod-
niczący Komisji Przestrze-
gania Prawa Ładu i Porząd-
ku RM zainicjował (razem 
z zastępcą prezydenta A. 
Remiszewskim) powołanie 
Straży Miejskiej. 

W grudniu 1991 r. w dro-
dze konkursu wyłoniono ko-
mendanta Jacka Pisarka, 
który pełnił te funkcję 20 
lat, do grudnia ub. roku. 

2 marca 1992 r. zatrud-
niono pierwszych 11 funk-
cjonariuszy, którzy przeszli 
intensywne szkolenie. 

Pierwszy patrol na uli-
cach miasta pojawił się 6 

Wejherowska Straż Miejska obchodzi w tym roku 20-lecie 
swojego działalności. Jubileuszowa uroczystość, połączona 
z obchodami Dnia Strażnika, odbyła się w miniony piątek 
31 sierpnia. Strażnicy otrzymali dyplomy, awanse i nagrody 
finansowe, przyznane przez Prezydenta Miasta, który jest 
zwierzchnikiem tej formacji. 

kwietnia 1992 roku, a 10 lat 
później uruchomiono pierw-
szy monitoring wizyjny.

Co ciekawe pięciu straż-
ników pracuje w SM od po-
czątku: obecny komendant 
Zenon Hinca, Henryk 
Teclaf, Zdzisław Poltrok, 
Mirosław Pawełas i Wal-
demar Walkusch.

- Tak jak społeczeństwo 
naszego miasta oczekuje od 
Straży Miejskiej skuteczno-
ści i szybkiego działania, tak 
ja wierzę, że Straż Miejska 
dzięki doświadczeniu i coraz 
nowocześniejszym środkom 
technicznym będzie zapew-
niać nam poczucie bezpie-
czeństwa, które jest cechą 

miasta przyjaznego miesz-
kańcom – powiedział prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt, 
który dziękował strażnikom 
za ich niełatwą służbę i ży-
czył szczęścia ososbistego i 
rodzinnego.

W uroczystości uczestni-
czyli przedstawiciele Policji, 
Straży Pożarnej i wojska, z 
którymi współpracują na co 
dzień strażnicy.

Mł. insp. Krzysztof La-
wer, komendant powiatowy 
policji w Wejherowie gratu-
lował strażnikom  nie tylko 
sukcesów, ale także takiego 
zwierzchnika jak prezydent 
Wejherowa, który zapewnia 
odpowiednie warunki i nowo-
czesny sprzęt do pracy.

-  Plastikowe i metalowe pojemniki na odpady 
   komunalne o pojemności 110 l. 120 l.  240 l. i 1100 l.,
-  Kontenery o pojemności 5,5 m3, 7,3 m3, 8 m3 i 10m3,
-  Kontenery niskie na gruz ziemię i inne odpady ciężkie 
   do 3,5 tony,
-  Worki typu BIG BAGS na odpady budowlane,
-  Worki o pojemności 80 litrów i 120 litrów,
-  Worki do selektywnej zbiórki odpadów 
   o pojemności 110 litrów.

ZAKŁAD uSŁuG KOMuNAlNYCh 
w wEJhErOwIE

84-200 wejherowo ul. Obr. helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

e-mail: zuk@wejherowo.pl      www.zukwejherowo.pl

OFEruJE:

MASZ ODpADY
- MASZ ZuK

Zakład Usług Komunalny stwarza dodatkową moż-
liwość pozbycia się odpadów biodegradowalnych w 
uporządkowany sposób.

Od 5.05.2012 roku w każdą kolejną sobotę, w 
godz. 15.00 – 20.00 Klienci ZuK mogą dostarczyć 
skoszoną trawę i inne tzw.  odpady zielone  do bazy 
przy ul. Obrońców helu 1 (wjazd od ul. Staromłyń-
skiej). 

Odpady należy dostarczyć własnym transportem 
oraz rozładować przy pomocy pracowników ZUK.

Dostawca zobowiązany będzie wnieść symbolicz-
ną opłatę, zależną od ilości odpadów (od 1 zł do 5 zł), 
przeznaczoną na koszty kompostowania.  Zobowiąza-
ny będzie również podać swoje dane.

Powyższa akcja jest działaniem dodatkowym ZUK 
w stosunku do selektywnej zbiórki odpadów w wor-
kach, sprzed posesji, która realizowana będzie zgod-
nie z dotychczasowym harmonogramem.

Dyrektor ZUK 
Jarosław PergołWejherowo, maj 2012 r.                                                                                   

DODATKOwA ZBIÓrKA 
ODpADÓw tzw. ZIElONYCh

Medale i awanse
Awans na stopień inspektora otrzymał Zenon wirkus, a na stopień starszego strażnika 
– Anna Block, Adam harasiuk i piotr Semmerling. 
Na wniosek wojewody pomorskiego Prezydent RP przyznał wejherowskim strażnikom 
Medale „Za Długoletnią Służbę”. 
Złoty Medal „Za Długoletnią Służbę” otrzyma st. insp. Zdzisław poltrok, a Srebrne Me-
dale - st. insp. Marek Glowienke, st. insp.  waldemar walkusch i insp. Sławomir Czaja. 
Te medale wręczy strażnikom wojewoda Ryszard Stachurski podczas jednej z sesji Rady Miasta.
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STRAŻ MIEJSKA

- Mija 20 lat od powo-
łania do życia Straży 
Miejskiej. To szmat cza-
su. Wiele się zmieniło, 
zapewne na lepsze.

- Wyłącznie na lepsze. Od 
1 stycznia 1993 roku pracu-
jemy, a właściwie służymy 
mieszkańcom przez 24 go-
dziny na dobę. Pracujemy 
w systemie czterozmiano-
wym. Monitoringiem, na 
który składają się 32 kame-
ry, obejmujemy prawie całe 
miasto, wszystkie osiedla, 
centrum Wejherowa i miej-
sca najbardziej uczęszcza-
ne. Do tego na Kalwarii 
Wejherowskiej pracuje 26 
systemów alarmowych, któ-
re w dzień i w nocy strzegą 
spokoju tego ważnego dla 
miasta miejsca. 

- Czy kamery i monito-
ry są skuteczne?

- Monitoring działa od 
2002 roku i cały czas jest roz-
budowywany. W miejscach 
nim objętych przestępczość 
spadła o 80 procent. Marzę 
ciągle o 100-procentowym 
spadku takich zdarzeń.

- Co jeszcze zmieniło 
się w funkcjonowaniu 
wejherowskiej Straży 
Miejskiej?

- Dokonaliśmy pewnych 
zmian organizacyjnych. Po-
wołaliśmy struktury pre-
wencji, których szefem został 
st. insp. Marek Glowienke. 
To takie siły szybkiego re-
agowania. Oprócz tego wy-
odrębniliśmy czterech dziel-
nicowych, którzy w terenie 
załatwiają sprawy zgłasza-
ne przez mieszkańców, a 
oprócz tego w ramach pomo-
cy prawnej wykonują nie-
które czynności na zlecenie 
wydziałów urzędu miejskie-
go, sądu i innych jednostek 

Dwudziestu ośmiu strażników miej-
skich, w tym jedna strażniczka, strzegą 
porządku na terenie Wejherowa i dbają 
o bezpieczeństwo jego mieszkańców. O 
funkcjonowaniu Straży Miejskiej w na-
szym mieście rozmawiamy z jej komen-
dantem, ZENONEM HINCĄ.

Nie jesteśmy po to, 
aby zakładać blokady 

straży miejskiej. Ich pracę 
koordynuje insp. Zenon 
Wirkus. Obaj funkcjonariu-
sze w wejherowskiej Straży 
Miejskiej przepracowali 19 
lat. Doskonale znają miasto 
i jego problemy. W miejskim 
parku regularnie pracuje 
patrol strażników. Pilnuje, 
aby spacerowicze, szczegól-
nie dzieci i ich opiekunowie, 
a także goście naszego mia-
sta czuli się bezpiecznie. 

- Co najbardziej utrud-
nia pracę strażnikom?

- Najtrudniej jest w week-
endy, kiedy organizowane 
są różne imprezy, m.in. 
dyskoteki. Wielu uczestni-
ków nocnego życia po wy-
piciu alkoholu zapomina o 
zasadach i przestrzeganiu 
prawa. Wtedy najczęściej 
dochodzi do niszczenia wiat, 
wystaw, ławek, śmietników, 
miejskich klombów, a także 
do zakłócania ciszy i spoko-
ju. Odbieramy wiele zgło-
szeń i interweniujemy.

- Wakacje dobiegły 
końca. Czy latem Straż 
Miejska ma więcej pracy?

- Trochę więcej, niż w 
ciągu całego roku. Latem  
odnotowujemy więcej przy-
padków zakłócania ciszy 
nocnej, ale  z problemem 
tym doskonale sobie radzi-
my. Pomaga nam w tych 
działaniach uliczny moni-
toring oraz wzorcowa wręcz 
współpraca z policją.  Chu-
ligani o tym bardzo dobrze 
wiedzą i nie ryzykują. 

- No właśnie. Strażni-
cy często działają razem 
z policjantami. Jak się 
układa ta współpraca?

- Od 20 lat bardzo do-
brze współpracuje się nam z 
wejherowską policją. Mamy 
bezpośredni i błyskawiczny 

kontakt, dzięki czemu mo-
żemy szybko reagować w 
różnych sytuacjach. Praca 
zespołowa przynosi dobre 
efekty. Myślę, że mieszkań-
cy są z tego zadowoleni. 

- Strażnicy działają na 
różnych płaszczyznach i 
w różnych dziedzinach. 
Aż trudno wszystkie wy-
mienić.

- Wbrew temu, co ogólnie 
sądzi się o Strażach Miej-
skich, nie jesteśmy po to 
aby gnębić mieszkańców i 
uprzykrzać im życie, zakła-
dając blokady na koła źle 
zaparkowanych samocho-
dów. W Wejherowie blokady 
na koła pojazdów są zakła-
dane jedynie w sytuacjach 
naprawdę uzasadnionych. 
Takich  mamy około 10 w 
ciągu całego roku, a są lata 
w których blokady na koła, 
pojazdu nie założyliśmy ani 
razu. Najważniejszym zada-
niem strażników jest dbanie 
o porządek i ład w mieście i 
pełnienie służebnej roli wo-
bec mieszkańców.

- A jednak zdarzają się 
skargi i narzekania na 
strażników?

- Tak, czasem zgłaszają 
się osoby niezadowolone i 
skarżą się na pracę strażni-

ków. Tak się jednak składa, 
że dotyczy to osób narusza-
jących porządek, łamiących 
prawo, które wszelkimi spo-
sobami próbują przerzucić 
winę na interweniującego 
strażnika miejskiego. 

Często zgłaszający dzia-
łają pod wpływem emocji. 
Dopiero po rozmowie z ko-
mendantem  często ta złość 
mija  i nieco inaczej po fak-
cie oceniają całe zdarzenie. 
Ja  tych ludzi potrafię zro-
zumieć. Nikt nie lubi być 
karany i instruowany często 
przez  o wiele młodszego od 
siebie funkcjonariusza. Nie-
stety, ale takie  są realia. 
Jestem przekonany, że po-
między nami a mieszkańca-
mi miasta nie ma nieporo-
zumień. Nie słyszałem też, 
aby ktoś twierdził, że Straż 
Miejska w Wejherowie była 
niepotrzebna. 

Na potwierdzenie tych 
słów dodam, że kontrola 
zarządzona przez Wojewo-
dę Pomorskiego a przepro-
wadzona przez Komendan-
ta Wojewódzkiego Policji 
wykazała, że praca Straży 
Miejskiej w Wejherowie jest 
wzorcowa. 

- Zatem gratulujemy i 
dziękujemy za rozmowę.

Obok wielu codziennych (i conocnych) akcji i interwencji, 
Straż Miejska w Wejherowie może pochwalić się osiągnięciami, 
które zmieniły oblicze miasta.

ŚMIECI ZNIKNĘŁY
M.in. w ciągu 20 lat rozwiązywała problemy z zaśmiecaniem 

miasta. Kiedyś gód Wejhera witał zmotoryzowanych stertami 
śmieci, które zalegały przy ul. Gdańskiej, Ofiar Piaśnicy, Suchar-
skiego, Budowlanych, Marynarki Wojennej, a także wzdłuż rzeki 
Redy. Poprzez kontrole posesji, regularne monitorowanie ta-
kich miejsc oraz karanie sprawców, udało się zmarginalizować 
takie zwyczaje. 

BEZ pIJAKÓw I ŻEBrAKÓw
Dzięki wprowadzeniu regulaminu oraz zakazów spożywania 

alkoholu w wielu miejscach, a także karanie mandatami i wnio-
skami do Kolegium ds. Wykroczeń, opanowano plagę picia al-
koholu, praktycznie w każdym miejscu miasta i o każdej porze 
Można powiedzieć, że taki problem w Wejherowie nie istnieje.  

Wspólnie z placówką Straży Granicznej we Władysławowie, 
wejherowska Straż Miejska zlikwidowała zjawisko żebrzących 
w różnych rejonach miasta obywateli Rumunii. 

MNIEJ wYSTrZAŁÓw...
Przez wiele lat w okresie zbliżających się świąt Bożego Na-

rodzenia mieszkańcy wręcz terroryzowani byli przez strzelają-
cych petardami. W 1997 r. wprowadzono zakaz używania środ-
ków pirotechnicznych w obrębie miasta. Dzięki temu strażnicy 
mogli egzekwować takie prawo, a kontrole i kary rozwiązały 
problem hałasowania petardami. Zabawyt z hukiem dozwolo-
ne są tylko w Sylwestra i Nowy Rok.

...I MNIEJ wODY wYlEwANEJ NA prZEChODNIÓw
Święta Wielkanocne to także obyczaj lanego poniedziałku. 

Mieszkańcy skarżyli się na chuligański wybryki związane z ob-
lewaniem wodą przechodniów, co nie miało związku ze świą-
teczną  tradycją.  Karanie dorosłych, wyłapywanie chuliganów, 
patrolowanie miasta oraz konfiskowanie naczyń z wodą, przy-
niosło prawie całkowity zanik takich zwyczajów.

hANDEl TYlKO Z ZAChOwANIEM hIGIENY
Od 1992 r. prowadzona była akcja regulowania zasad handlu 

na terenie miasta. Dotąd w różnych sektorach miasta oraz na 
wejherowskim rynku prowadzony był niekontrolowany handel 
uliczny. Na łóżkach polowych, na kartonach, itp.,sprzedawane 
było mięso oraz różne produkty spożywcze bez zachowania 
jakichkolwiek zasad higieny. Handlem zajmowali się głównie 
rolnicy z sąsiednich gmin. 

Udało się zlikwidować stare targowisko i uruchomić no-
woczesny, otwarty obiekt targowy. Ponadto kontrole miejsc 
handlu oraz kierowanie wniosków do Kolegium ds. Wykroczeń 
unormowały zasady handlowania na terenie Wejherowa.

GrAFICIArZE pOD KONTrOlĄ
Straż Miejska podjęła zdecydowane działania walki z graf-

ficiarzami niszczącymi elewacje, itp. oraz osobami rozwiesza-
jącymi plakaty i reklamy w niedozwolonych miejscach, w tym 
także przy głównych ciągach ulic (wzdłuż pasów drogowych). 
Na przełomie 1999 i 2000 r. taki proceder był plagą miasta, a 
obecnie stanowi nieliczne zdarzenia. 

NIE MA wrAKÓw NA ulICACh MIASTA
Dość szybko i sprawnie udało się Straży Miejskiej rozwiązać 

problem porzuconych pojazdów. Takie wraki stały w różnych 
zakątkach miasta, rozsypywały się ze starości i w wyniku roz-
kradania, straszyły i stawały się niebezpieczne, szczególnie dla 
dzieci. Teraz bez problemów takie pojazdy są odholowywane 
na parking policyjny, a potem zlecana jest ich kasacja. 

Wraków pojazdów praktycznie nie ma w Wejherowie. 

Skuteczność SM 
widać gołym okiem

Czytaj nas w internecie: 
www.pulswejherowa.pl
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EDUKACJA

Zgodnie z decyzją rządu, 
aż do 31 sierpnia br. rodzi-
ce mogli się zastanawiać, 
czy pozostawią sześciolatka 
w „zerówce” w przedszkolu, 
czy rozpocznie on podstawo-
wą edukację w szkolnych 
murach.

- Fakt, że rodzice mo-
gli decydować o tym aż do 
ostatniej chwili sprawił 
wiele trudności dyrekcjom 
szkół oraz samorządowcom 
i urzędnikom, zajmującym 
się oświatą w mieście – 
mówi Bogdan Tokłowicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa. – Do końca wakacji 
nie wiedzieliśmy, ile będzie 
sześciolatków w poszczegól-
nych szkołach i przedszko-
lach, co uniemożliwiało uło-
żenie planu godzinowego, 
zapewnienie odpowiedniej 
liczby nauczycieli oraz sal. 
Oczywiście wszystko zosta-
ły ostatecznie przygotowane 
i dopięte, ale na przysłowio-
wą ostatnią chwilę. Nie oby-
ło się bez stresu, związane-
go z trzymaniem wszystkich 
do końca w niepewności. 

WIĘCEJ WYDATKÓW 
NA OŚWIATĘ
Jak przypomina prezy-

dent B. Tokłowicz, refor-
mę oświatową, związaną z 
obowiązkowym rozpoczyna-
niem szkolnej edukacji w 
wieku 6 lat przesunięto do 
1 września 2014 r. Wprowa-
dzono natomiast obowiązko-
we zajęcia w przedszkolach 
dla pięciolatków. 

W wejherowskich pla-
cówkach uczy się i bawi 665 
dzieci w tym wieku, spędza-
jąc w ten sposób obowiązko-

reforma przesunięta - rodzice sześciolatków mogli decydować do ostatniej chwili

Mimo niepewności i stresów
nowy rok szkolny rozpoczęty

Krótkie oficjalne apele w szkołach i powakacyjne spotka-
nia uczniów i wychowawców w klasach rozpoczęły nowy 
rok szkolny 2012/2013. A co nowego przyniósł nowy rok? Po 
pierwsze, latem szkoły nieco się zmieniły, a po drugie - do 
ostatnich dni wakacji dyrektorzy placówek trwali w stresu-
jącej niepewności, związanej z liczbą sześciolatków w szkole 
i koniecznością zapewnienia dla nich zajęć. 

we 5 godzin dziennie.
- Musieliśmy przezna-

czyć na ten cel dodatkowe 
środki z miejskiego budżetu 
– mówi Bogdan Tokłowicz. 
– Zresztą, to nic nowego. 
Kolejne decyzje rządu powo-
dują, ze wydatki samorzą-
dów na oświatę od kilku lat 
gwałtownie rosną.

Dodajmy, że przedszkola 
też mają kłopot z nadmia-
rem  pięcio- i sześciolatków, 
przyjmowanych w pierwszej 
kolejności, bowiem blokują 
one miejsca młodszym dzie-
ciom. Słowem, przesuwanie 
reformy wprowadza spore 
zamieszanie i obciążenie dla 
samorządowych placówek. 

WIĘKSZOŚĆ DZIECI 
W PRZEDSZKOLU
Wracając do sześciolat-

ków, większość rodziców 
zdecydowała o pozostawie-
niu swych pociech w przed-
szkolu. Średnia krajowa 
wskazuje nawet na ok. 30 
procent takich decyzji, któ-
re nie są zaskakujące. W 
przedszkolu dzieci mają 
zapewnioną dłuższą opie-
kę niż w szkole. Pracujący 
rodzice bez pomocy babci 

lub starszego rodzeństwa 
mają w takiej sytuacji kło-
pot. Zwłaszcza, że zajęcia w 
szkolnych „zerówkach” od-
bywają się na zmiany. Część 
dzieci przychodzi do szkoły 
rano, a druga część kilka 
godzin później, co wynika z 
niedostatecznej liczby odpo-
wiednich pomieszczeń.

- Najmłodsze dzieci ko-
rzystają z wydzielonej czę-
ści szkoły i z pomieszczeń, 
przeznaczonych w części 
do nauki, a w części do za-
bawy – wyjaśnia zastępca 
prezydenta Wejherowa, B. 
Tokłowicz. 

BEZPIECZNE
Dla poprawienia bez-

pieczeństwa maluchów w 
Szkole Podstawowej nr 9 
przedzielono hol na parte-
rze dodatkową przeszklo-
na ścianą z zamkniętymi 
drzwiami i domofonem. Od-
dziela ona część z sekreta-
riatem, do którego przycho-
dzi wiele osób z zewnątrz od 
korytarza i sal dla sześcio-
latków, których w tej szkole 
jest ok. 300.

W tej samej szkole prze-
prowadzono tez remont kil-
ku sal na piętrze. 

Inne placówki doczekały 
się niewielkich lub  grun-
townych remontów, a po 
wakacjach nauczyciele i 
młodzież zastali odnowione 
pomieszczenia, ocieplone 
ściany, nową elewację. 

ODNOWIONE 
I OCIEPLONE
Poważne prace w ramach 

tzw. programu termomo-
dernizacji szkół przeprowa-
dzono w dwóch gminnych 

zespołach szkół: ZS nr 2 w 
Śmiechowie (piątka) i ZS nr 
3 (ósemka).  Pod nowymi ele-
wacjami tych placówek kryją 
się grubsze, ocieplone ścia-
ny. Wymieniono część okien 
i drzwi, a wewnątrz wykona-
no całkowitą instalację C.O.

- Termomodernizacja po-
zwala obniżyć straty ciepła 
w placówkach, a tym samym 
zracjonalizować poziom zu-
żywanej energii – mówi za-
stępca prezydenta Bogdan 
Tokłowicz. - Dzięki temu 
od 2013 roku zmniejszymy 
koszty utrzymania obiektów, 
a przy okazji poprawiła się 
estetyka budynków oświato-
wych, które otrzymały nową 
elewację. 

Na tegoroczne szkolne 
inwestycje władze miasta 
przeznaczyły ok. 4 mln zł.

Anna Kuczmarska

w gminnych szkołach 
samorządowych oraz 
niepublicznych naukę 
rozpoczęło w tym roku 
szkolnym ok. 6 000 
dzieci i młodzieży. 

Będzie je uczyć ok. 
450 nauczycieli.

NOwY rOK 
w lICZBACh

Na rozpoczęciu roku 
szkolnego, a dokładnie na 
powitaniu i ślubowaniu 
uczniów klas pierwszych 
gościliśmy w Gimnazjum 
nr 1. Uroczystość prowa-
dziła dyrektor Małgorzata 
Zaleska (na zdj. obok).
Więcej zdjęć w Galerii na 
www.pulswejherowa.pl



9

6 września 2012redakcja@pulswejherowa.pl

WYDARZENIA

Najlepsze drużyny harce-
rzy uczestniczyły w Turnieju 
rozgrywanym od 31 sierpnia 
do 2 września, m.in. na ziemi 
wejherowskiej. 25 Wejhe-
rowska Drużyna Harcerzy 
„Spartanie” im. harcmi-
strza Pawła Szefki pełniła 
rolę gospodarza turnieju z 
racji ubiegłorocznego zwycię-
stwa w tej rywalizacji.

 Turniej zorganizowany 
był w oparciu o historyczną 
fabułę, którą była kampania 
wrześniowa. Uczestnicy ry-
walizacji pierwszą noc spę-
dzili na plaży w okolicach 
Westerplatte, a o godz. 4.45 
spotkali się na Westerplatte 
na uroczystych obchodach 
74. rocznicy wybuchu II 
wojny światowej.

Po południu drużyny 
ZHR z całej Polski przenio-
sły się do Wejherowa, gdzie 
m.in. uczestniczyły w grze 
miejskiej, przypominają-
cej historię Wejherowskiej 
Ochotniczej Kompanii Har-
cerskiej, działającej w 1939 
r. pod dowództwem Lądowej 
Obrony Wybrzeża. 

1 września wieczorem 
harcerze wraz z gośćmi za-
siedli przy ognisku, aby 
rozmawiać o historii i wy-
darzeniach z 1939 r. Na-
stępnie uczestnicy turnieju 
zmierzyli się w grach noc-
nych. Rywalizacja między 
drużynami, ma sprawdzić 
jak harcerze radzą sobie z 
różnego rodzaju przeszko-
dami, jak pracują w grupie 
i indywidualnie. 

W  trakcie niedzielnego 
apelu poznaliśmy zwycięską 
drużynę, którą okazała się 
36 Gdyńska Drużyna Har-
cerzy im. Lucjana Cyl-
kowskiego.

Zwycięzcy odebrali na-
grody oraz przechodni tytuł 
i buławę Drużyny Rzeczy-
pospolitej, czyli najlepszej 
drużyny ZHR. 

Oprac. Monika Dudek

Ogólnopolski turniej Zhr w wejherowie

Zwyciężyli gdynianie
Piękną mszą św. polową w parku w Wejherowie, odprawianą w niedzielę przez 

ks. hm. Krzysztofa Chudzickiego, naczelnego kapelana ZHR, (proboszcza parafii 
NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi), zakończył się Turniej Drużyn Puszczań-
skich Związku Harcerstwa Rzeczpospolitej. Po mszy harcerze przeszli na Plac J. 
Wejhera, gdzie odbył się uroczysty apel, kończący rywalizację drużyn z całej Polski. 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełno-
sprawnym „Przystanek” w Wejherowie zorgani-
zowało w sierpniu rajd rowerowy do Darżlubia. 

- Po zebraniu grupy ruszyliśmy do celu, który sobie za-
łożyliśmy - mówi Łukasz Stefanowski, uczestnik rajdu 
- Dałem radę dojechać bez problemu. W sumie jechało prze-
szło 25 osób. Na miejscu czekało drugie tyle. 

- Powitaliśmy gości, po czym członkinie naszego Stowa-
rzyszenia, Alicja Barczewska i Jolanta Joachimiak 
przygotowały dla nas niespodziankę w postaci tortu - mówi 
Iwona Januszewska, prezes Stowarzyszenia „Przysta-
nek”. -  Były kiełbaski z ogniska, gry dla najmłodszych 
oraz testowanie tandemu, który udostępniła nam firma 
ProSport. Dzięki temu sprzętowi osoby, które nie potrafią 
poruszać się samodzielnie na rowerze miały taką właśnie 
okazję. Myślę, że impreza bardzo się udała, a aktywność 
jest bardzo dobrą formą odpoczynku, która przyczynia się 
do rozwoju zainteresowań i osobowości, poprawienia kon-
dycji fizycznej czy rozładowania napięcia nerwowego. 

Jak mówi prezes stowarzyszenia, wycieczki rowerowe 
za miasto to doskonały sposób na wyciszenie, odprężenie 
i kontakt z naturą. Stowarzyszenie „Przystanek” powstało 
m.in. po to, by aktywizować osoby niepełnosprawne i ich 
rodziny, organizować im wypoczynek. Ten rajd był tego 
przykładem. 

- Dzięki takim akcjom pokazujemy, że ludzie z niepeł-
nosprawnością intelektualną, ruchową lub z zaburzeniami 
psychicznymi mogą także uczestniczyć w takich formach 
spędzania wolnego czasu – dodaje Iwona Januszewska. - 
Integrując uczestników niepełnosprawnych w środowisku 
ich zdrowych rówieśników pokazujemy, że można w mi-
łej i sympatycznej atmosferze spędzić czas wolny. Przede 
wszystkim uczymy aktywności i samodzielności, pokazuje-
my, że można sprostać różnym zadaniom, takim które z 
pozoru mogą wydawać się niewykonalne. Cieszymy się, że 
tak wiele osób wzięło udział w rajdzie i mamy nadzieję, że 
stanie się ona naszą cykliczną imprezą. 

„przystanek”  zorganizował rajd 

Na rowerach 
do Darżlubia

N A S Z  P A R T N E RHarcerze z dzięwięciu 
najlepszych drużyn ZHR 
w Polsce rywalizowali 
w corocznym turnieju, a 
na koniec, 2 września rb.  
spotkali się na uroczy-
stym apelu i mszy świętej, 
odprawionej w wejherow-
skim parku.
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EDUKACJA I POMOC

Już po raz siódmy Wejherowski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku zainauguruje rok 
akademicki, a wraz z nim kolejne ciekawe 
zajęcia i spotkania.

Zapisy prowadzone będą w nowej siedzibie Uniwer-
sytetu przy ul. Kopernika 13 w Wejherowie, w dniach 
17-21 oraz 24-28 września w godzinach od 10.00 do 
14.00. Datę i godzinę uroczystości inauguracyjnej poda-
my w oddzielnym komunikacie, na stronie internetowej 
i na tablicy ogłoszeń.

Obok tradycyjnych przedmiotów sportowych, arty-
stycznych powszechnie przez naszych słuchaczy lu-
bianych mamy szereg nowych, ciekawych propozycji. 
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku żegnamy dotych-
czasową koordynator  WUTW – Teresę Góralską. 

Pani koordynator prowadziła Uniwersytet przez trzy 
lata i przyczyniła się do jego rozwoju. Dzięki szczegól-
nemu darowi do pozyskiwania wolontariuszy, w uczelni 
pojawiły się ciekawe i atrakcyjne zajęcia. Za kadencji 
Teresy Góralczyk pozyskaliśmy wielkiego przyjaciela 
w postaci Pomorsko-Kaszubskiej Szkoły Wyższej, któ-
ra objęła naszą uczelnię naukowym patronatem. Dzięki 
temu mogliśmy słuchać ciekawych wykładów profeso-
rów tejże uczelni.

Rozwijający się Uniwersytet zaistniał w tym czasie 
nie tylko w Wejherowie, ale również w wielu miejsco-
wościach powiatu wejherowskiego i zyskiwał coraz to 
większą przychylność władz miasta, co ostatecznie za-
owocowało otrzymaniem własnej siedziby przy ulicy Ko-
pernika 13, którą właśnie dysponujemy.

Teresa Góralska została nagrodzona w Dniu Jakuba 
Wejhera w 2011 roku nagrodą Prezydenta Miasta.

Kilkakrotnie nosiła się z zamiarem zrezygnowania z 
zajmowanej funkcji ze względu na stan zdrowia. Zawsze 
jednak przywiązanie do Uniwersytetu i chęć dalszej 
działalności mobilizowały ją. Ostatecznie jednak stan 
zdrowia nie pozwala na dalszą pracę.

Dziękując za trzy lata działalności zachowamy we 
wdzięcznej pamięci zasługi dotychczasowej pani koordy-
nator, zapraszając jednocześnie do uczestnictwa w życiu 
Uniwersytetu, bowiem po tak czynnych trzech latach 
trudno sobie Panią Teresę wyobrazić jako osobę siedzą-
cą bezczynnie w domu.       BoZ.

wieści z wuTw

R E K L A M A

 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Arkadiusz Żukowski

wejherowo 
ul. polna 3/41     
(koło SKM Nanice)

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

R E K L A M A

O G Ł O S Z E N I E

Jedna z akcji charytatywnych odbyła się 
w minioną niedzielę 2 września br. w ko-
ściele pw. Chrystusa Króla. W ramach akcji 
„Śpiewamy dla Małgosi” parafialny Caritas 
przeprowadził zbiórkę do puszek na opera-
cję rozszczepu podniebienia dziewczynki. 
Zaśpiewał Chór Żeński „Gaudeamus”, Chór 
Męski „Harmonia” oraz luzińska „Lutnia”, a 
także solistka Katarzyna Hermann. 

Kolejną okazją do udzielenia wsparcia 
chorej Małgosi będzie udział w festynie ro-
dzinnym, organizowanym w najbliższą 
niedzielę, 9 września w wejherowskim 
parku. Odbędzie się tam zbiórka nakrętek 
(plastikowe nakrętki od butelek po wodzie i 
napojach)  i pieniędzy. Akcję i towarzyszą-
cą jej zabawę zorganizowali: Wejherowskie 
Stowarzyszenia Sportowe, Klub Miłośników 
Wejherowa oraz Stowarzyszenie „Naprzód 
Wejherowo” przy współudziale Wejherow-
skiego Centrum Kultury. 

Szczegóły na plakacie obok.

Wiele osób i organizacji włączy-
ło się w akcję pomocy maleńkiej 
wejherowiance, która urodziła 
się z wieloma wadami i dolegli-
wościami. Leczenie i rehabilitacja 
5-miesięcznej Małgosi jest jedyną 
szansą na lepsze życie. Wiąże się 
ono z dużymi kosztami, przekra-
czającymi możliwości rodziców 
dziewczynki. Na szczęście wszy-
scy możemy jej pomóc.

pomóż
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RZEMIOSŁO

O G Ł O S Z E N I E

uwaga ! uwaga ! uwaga !

Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.

Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowane 
wynajęciem, proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej dane o 
powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i proponowanej 

wysokości miesięcznego czynszu. 
Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym 

standardzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).

Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 

przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103
Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu:  

(58) 677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.

promocja książki w powiatowym Cechu rzemiosł, Małych i Średnich przedsiębiorstw Zp

rzemieślnicza „Solidarność”

Promocję książki w Cechu poprzedziła uroczysta msza św. w wejherowskiej Kole-
giacie, odprawiona przez ks. Daniela Nowaka oraz ks. Tadeusza Reszkę i innych 
kapłanów. Po mszy św. delegacje „Solidarności”, władz miasta, partii i organizacji, 
a także poseł Jerzy Budnik, złożyli wiązanki kwiatów pod pamiątkową tablicą na 
ścianie kościoła, poświęconą NSZZ „Solidarność”.

Na okolicznościowej wystawie uczestnicy spotkania z 
autorem i jego książką mogli obejrzeć archiwalne ma-
teriały, na podstawie których powstało opracowanie.

O książce oraz kulisach 
jej powstania opowiadał 
Mirosław Lademann.

Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Indywidualnego 
Rzemiosła „Solidarność” - Zarząd Terytorialny w Wejherowie - 
to tytuł nowej książki, której promocja odbyła się 31 sierpnia, w 
32. rocznicę podpisania Porozumień Sierpniowych. Na uroczystą 
promocję gości zaprosił Zarząd Cechu Rzemiosł , Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców w Wejherowie, któ-
ry jest wydawcą opracowania.

Autor wydawnictwa, hi-
storyk Mirosław Lade-
mann korzystał z niewielu 
zachowanych źródeł - głów-
nie dokumentów i fotografii 
z 1980 i 1981 r., przecho-
wanych w czasie stanu wo-
jennego przez Stefana Boł-
trukanisa i przekazanych 
przez niego Zarządowi Cechu 
Rzemiosł w Wejherowie. Ten 
aktywny uczestnik wydarzeń 
sprzed 32 lat był konsultan-
tem procesu, który udało się 
odtworzyć w książce. 

Konsultantami byli rów-
nież Starszy Cechu Brunon 
Gajewski (pomysłodawca 
opracowania) i Grzegorz 
Gaszta, autor wcześniejszej 
pracy na ten temat.

Wydawnictwo prezentuje 
mało znaną i bardzo cieka-
wą historię rzemieślniczej 

„Solidarności”, funkcjonu-
jącej nieco na uboczu robot-
niczego związku, ale bardzo 
go wspierającej. To m.in. 
wejherowscy rzemieślnicy, 
zrzeszeni w „Solidarności” 
wspomagali finansowo i 
rzeczowo robotników, straj-
kujących w stoczniach, por-
tach i innych zakładach. 

Organizatorzy spotkania 
podkreślali, że mieszkańcy 
Wejherowa i powiatu wej-
herowskiego brali czynny 
udział w powstawaniu i 
działalności NSZZ „Solidar-
ność” w Gdańsku i Gdyni, 
ale również w naszym mie-
ście i powiecie, m.in. w śro-
dowisku indywidualnych 
rzemieślników, organizacja 
miała wielu działaczy.

W wydanym opracowa-
niu znalazła się lista 186 

członków NSZZ Indywidu-
alnego Rzemiosła w Wej-
herowie. Są tam również 
archiwalne zdjęcia, m.in. z 
I Krajowego Zjazdu Delga-
tów NSZZ Indywidualnego 
Rzemiosła w Krakowie, w 
dniach 3-6 grudnia 1981 r. , 
tuż przeg ogłoszeniem stanu 
wojennego.

W podziękowaniu za pra-
cę nad książką prezes Ce-
chu Brunon Gajewski wraz 
z innymi członkami Zarzą-
du CRMiŚP -ZP wręczyli 
Mirosławowi Lademannowi 
Złotą Odznakę „Za Zasługi 
dla Rzemiosła”. 

Takie samo wyróżnienie 
otrzymał Stefan Bałtruka-
nis, dzieki któremu zacho-
wały się skromne, ale cenne 
materiały rzemieślniczej „So-
lidarności” w Wejherowie.
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EDUKACJA

Tani-Fotograf.pl

fotografia ślubna 
zdjęcia urodzinowe 
chrzciny i przyjęcia 

imprezy 
integracyjne 

fotografia mody 
fotografia 

reklamowa 

502 178 344

R E K L A M A  I  O G Ł O S Z E N I A

w Niepublicznej Szkole rzemiosł

Inauguracja roku
Uroczyście i w miłej atmosferze rozpoczął się rok szkolny w Niepu-

blicznej Szkole Rzemiosł w Wejherowie. Na inauguracji gościł prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz prezes Powiatowego Cechu Rze-
miosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw Związku Pracodawców, Bru-
non Gajewski.

Razem z dyrektorem 
szkoły Henrykiem Pran-
gą, prezes Cechu Brunon 
Gajewski  wręczył kilku-
nastu uczniom, którzy uzy-
skali najlepsze wyniki w 
nauce, decyzje o przyznaniu 
stypendiów. Pogratulował 
również i wręczył kwiaty 

nauczycielce języka polskie-
go Monice Załuskiej, która 
w czasie wakacji uzyskała 
najwyższy stopień awansu 
zawodowego – tytuł nauczy-
ciela mianowanego.

Brunon Gajewski przy-
pomniał również historię 
tej jedynej w województwie 

pomorskim niepublicznej 
szkoły zawodowej, która 
prężnie się rozwija. Budy-
nek szkoły przy ul. Kalwa-
ryjskiej jest sukcesywnie 
remontowany, a tego lata 
obok szkoły powstało nowo-
czesne boisko sportowe. 

AK.
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SPORT

Miało to swoje uzasadnie-
nie. Z badań wynika, że okres 
5 lat jest ważnym momentem 
w rozwoju psychofizycznym 
dziecka.

- Ideą karate tradycyjnego 
jest rozwój człowieka poprzez 
trening - wyjaśnia Mirosław 
Ellwart (5 Dan), licencjo-
nowany instruktor PZKT i 
ITKF, a także Prezes Karate 
Klubu Wejherowo. - Umie-
jętności i nawyki uzyskane 
przez ćwiczących podczas 
treningu sprzyjają adaptacji 
w różnych sytuacjach i wa-
runkach. Rozwijają zaintere-
sowanie sportem, jako atrak-
cyjną formą spędzania czasu 
wolnego i przeciwdziała pato-
logiom społecznym.

Karate tradycyjne jest ory-
ginalnym karate uprawianym 
w Japonii, które wyodrębniło 
się z uprawianego w Japonii 
budo. Budo jako podstawa 
filozoficzna jest wspólne dla 
wielu japońskich sztuk walki. 

Ta filozofia dbania o 
sprawność fizyczną, propago-
wania sportowego i zdrowego 
trybu życia, a także rozwi-

Karate. Sprawność dla dzieci i dorosłych 

Mały Karateka dla wejherowa
W kulturze Japonii była tradycja, że kiedy dziecko kończyło 

pięć lat, pięć miesięcy i pięć dni, ojciec prowadził je na pierw-
szy trening, ponieważ japońska sztuka walki nie tylko rozwijała 
umiejętności fizyczne, ale też ćwiczyła charakter.

jania umiejętności dotyczy 
wszystkich; dzieci i dorosłych. 
Zajęcia sportowe z elemen-
tami karate tradycyjnego 
powinny znaleźć się w pro-
gramach zajęć sportowych w 
szkołach. Takie założenia ma 
program „Mały Karateka”, 
który ma szansę rozwijać się 
w wejherowskich przedszko-
lach i szkołach.

- Trening rozpoczynamy 
od najmłodszych dzieci, ale 
dotyczy też osób dorosłych i 
trwać może aż do końca ży-
cia – twierdzi M. Ellwart.. 
- Dzisiaj dla najmłodszych 
dzieci mamy program za-
jęć ruchowych z elementami 
karate tradycyjnego. Pra-
widłowy trening karate jest 
właściwym narzędziem do 
prawidłowego rozwoju dzieci, 
ćwiczenia karate wzbogacają 
i uzupełniają zajęcia przed-
szkolne i szkolne. 

W świadomości wielu lu-
dzi, karate to sport brutalny, 
ale nie chodzi tu o bijatykę, 
ale o ćwiczenia dla ciała i 
umysłu. Karate tradycyjne 
szczególną uwagę przywią-

zuje do prawidłowej sylwet-
ki, ćwiczeń rozciągających, 
symetrii i dynamiki ruchów. 
Powiązane jest to z odpowied-
nim treningiem koncentracji i 
dyscypliny.

Profesor Tomasz Karski, 
kierownik Katedry i Klini-
ki Ortopedii i Rehabilitacji 
Dziecięcej Akademii Medycz-
nej w Lublinie w jednym 
z wywiadów wyjaśnił, że 
„Związki pomiędzy ortopedią 
i karate są oczywiste. Ortope-
dia to nauka, która zajmuje 
się diagnostyką, leczeniem i 
profilaktyką chorób narządu 
ruchu u dzieci, młodzieży i u 
dorosłych. Zajmuje się wada-
mi wrodzonym; deformacjami 
i zniekształceniami statycz-
nymi, pourazowymi i poza-
palnymi, a także powstałymi 
w przebiegu dysfunkcji cen-
tralnego układu nerwowego. 
Karate zaś, dbając o harmo-
nię budowy ciała, przez czyn-
ne ćwiczenia chroni narząd 
ruchu przed schorzeniami i 
deformacjami. Jest to więc 
wspólne pole zainteresowania 
i działania ortopedii i karate.”

Umiejętności i nawyki 
uzyskane przez ćwiczących 
podczas treningu sprzyjają 
adaptacji w różnych sytu-
acjach i warunkach. Rozwi-
jają zainteresowanie sportem 
jako atrakcyjną formą spę-
dzania czasu wolnego.

- Nasza oferta poprzez w 
sposób szczególny skierowana 
jest do mieszkańców Wejhero-
wa i okolic - dodaje Mirosław 
Ellwart, instruktor karate. - 
Od trzydziestu lat zajmuję się 
karate, jednak dwadzieścia 
lat temu moje spojrzenie i 

rozumienie karate zaczę-
ło się zmieniać, a było to po 
spotkaniu Senseia Hidetaki 
Nishiyama. Jako jeden z wie-
lu uczniów Senseia staram 
się przekazać najważniejszą 
ideę, że „Celem Budo jest sa-
modoskonalenie poprzez tre-
ning oraz zgłębianie wiedzy o 
sztukach walki”.

W wejherowskich szkołach 
jest więc szansa nie tylko na 
zgłębianie filozofii Budo, ale 
co ważniejsze na dbanie o 
zdrowie i sprawność fizyczną 
nowych pokoleń wejherowian. 

Karate Klub 
wejherowo

Nabór do różnych grup 
wiekowych: przedszkol-
nej, szkolnej, młodzieżo-
wej, dorosłej.

Zapisy prowadzone 
są od 3 września w godz. 
17.30 – 20.30 w biurze:

Szkoła podstawowa 
nr 9 w wejherowie,
Os. 1000-lecia pp 15.

W pierwszej połowie za-
wodnicy Lecha z Rypina 
zdobyli dwa gole. Nasi za-
wodnicy nie radzili sobie z 
szybko i składnie grającymi 
lechitami. Druga odsłona 
nie przyniosła zmian w grze 
obydwu drużyn. 

Gdy wszyscy oczekiwali 
końcowego gwizdka z abso-
lutną pewnością pierwszej 
porażki gryfitów, bramkarz 
Lecha popełnił karygodny 
błąd. Wypuścił piłkę po do-
środkowaniu M. Więcka, a 
R. Siemaszko tylko wbił pił-

lech rypin - Gryf Orlex wejherowo 2:2 (2:0)

remis w ostatniej chwili

kę do pustej bramki. Kom-
pletne zaskoczenie i nerwo-
wość wkradła się w szeregi 
rypinian. Minęła 90 minuta 
gry, a sędzią nie kończył po-
jedynku. W 92 min. gry K. 
Wicki podał do stojącego w 
polu karnym Ł. Krzemiń-
skiego, a ten bez namysłu 
posłał piłkę do P. Kołca, któ-
ry wpakował ją do bramki. 

Gryf Orlex Wejherowo: 
Ferra - Kochanek, Ko-
walski, Kostuch, War-
cholak - Stefanowicz (82' 
Więcek), Gicewicz, Szy-

mański (60' Wicki), Kołc, 
Felisiak (46' Siemaszko) - 
Fidziukiewicz (74' Krze-
miński)

8 września o godz. 17.00 
Gryf Orlex Wejherowo na 
własnym stadionie zmierzy 
się z drużyną MKS Oława. 

Do składu wejherowskiej 
drużyny dołączył 19-latek 
z Piasta Gliwice, Kornel 
Osyra, który będzie grał na 
zasadach rocznego wypoży-
czenia. W naszych barwach 
ma szansę grać „pierwsze 
skrzypce” w formacji obrony. 

Aż trudno zrozumieć, jak to się stało, że nasza drużyna wywiozła z Ry-
pina szczęśliwy remis, skoro na parę minut przed końcowym gwizdkiem 
arbitra przegrywała dwoma bramkami. 

punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać  
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać  
w godzinach pracy punktu. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

urząd Miejski w wejherowie
plac Jakuba wejhera 8 

84-200 wejherowo

O G Ł O S Z E N I E 
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OGŁOSZENIA

  OGŁOSZENIA  DROBNE 
PRyWAtNE OgłOSZENIA DROBNE 

ZAmIESZCZAmy BEZPłAtNIE
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl   
lub sms-em  na numer telefonu:   606 101 502

uWAgA: Każde ogłoszenie ukaże się dwa razy (w dwóch 
kolejnych wydaniach), chyba że nadawca zaznaczy inaczej. 

OgłOSZENIA ZA DARmO

NIERuCHOmOŚCI
Sprzedam działkę ogrodniczą z do-

mem murowanym całorocznym, po-
mieszczenie gospodarcze, kotłownia 
piec co, własne szambo i woda, działka 
zadbana, łazienka po remoncie, cena 
do negocjacji 58 tys. zł. Wejherowo. 

Tel. 667 505 671
 * * *
Zamienię mieszkanie komunalne 2 

pokoje 39 m na 3 lub 4 pokoje w Wej-
herowie. Tel. 665 237 947

 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejhe-

rowie - Os. 1000-lecia: 43,5 m kw. , 
2-pokojowe, kuchnia, łazienka oraz 
balkon. Tel. 795 596 068

 * * *
Sprzedam działkę ogr. przy ul. 

Sucharskiego z domem murowanym 
calorocznym, z tarasem zadaszonym, 
na dole duży salon, kuchnia i łazienka 
po remoncie, nowe okna pcv; własna 
woda i szambo, co, pomieszczenie 
gospodarcze, tk chopin, internet, tel. 
Działka ładna duża i zadbana. 

Tel. 665 237 947
 * * *
Zamienię mieszkanie komunalne 

39 m dwupokojowe na 3 lub 4 pokoje 
w Wejherowie. Tel. 665 237 947

 * * *
Dom wolnostojący w Wejherowie. 

Budynek gospodarczy, strych, działka 
1202 m kw., nadający się na działal-
ność gospodarczą – pilnie sprzedam. 

Tel. 501 549 579, 58 672 34 13
 * * *
Dębki – sprzedam działkę ogro-

dzoną z domkiem. Tel. 605 423 517
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejhero-

wie, na osiedlu 1000-lecia, 37 m kw., 
2 pokoje kuchnia, łazienka. 

Tel. 510 562 633
 * * *
Przetoczyno – sprzedam działkę 

1700 m, zadbana, domek letniskowy 
25 m, piętrowy . Działka ogrodzona, 
uzbrojona – 240 tys. zł. 

Tel. 505 690 827
 * * *
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 

na Osiedlu Kaszubskim, umeblowane 
– 1 300 zł ,bez opłat. 

Tel. 795 052 537
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejhero-

wie, os. Kaszubskie, 44,7 m kw., cena 
160 tys. zł. Tel. 795 052 537

Tuchom. Sprzedam działkę 1500 
m kw. ogrodzona, uzbrojona, domek 
gospodarczy, garaż. 300 tys. zł. 

Tel. 505 690 827
 * * *
Sprzedam mieszkanie 59 m 3 po-

koje z aneksem kuchennym z 2007 
roku, I piętro, Wejherowo Śmiechowo, 
(ul. Necla).  289 tys. zł (do negocjacji) 

Tel. 505 597 770
 * * *
Chrztowo - działka nad jeziorem 

Sobacz 20 m od brzegu 840 m. Tel. 509 
766 842. Cena 50 zł za metr. 

Tel. 509 766 842 
 * * *
Sprzedam działki budowlane w 

Sopieszynie. Tel. 512 505 361
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejhe-

rowie Śmiechowie na Osiedlu Sikorski 
Park 31, 40 m pierwsze piętro + pom. 
gospodarcze o pow. 1,4 m, salon z 
aneksem, sypialnia, łazienka, balkon. 

Blisko sklepy, plac zabaw, boisko, 
mzk, skm. Mieszkanie bardzo zadba-
ne. Tanie w utrzymaniu. POLECAM! 

Tel. 516 033 798
 * * *
Szukam mieszkania 1 lub 2-poko-

jowe w Wejherowie, bez kaucji, opłaty 
do 800 zł. Tel. 515 66 44 69 Dorota

 * * *
Wejherowo. Sprzedam mieszka-

nie, ścisłe centrum – Plac Wejhera, 54 
m2, dwa pokoje, WC, kuchnia z jadal-
nią, co, gaz, niskie koszty utrzymania. 

Tel. 600 664 930.
 * * *
Magazyn 80 m kw. wys. 3,20 do 

wynajęcia w Wejherowie. 
Tel. 608 083 608
Zamienię mieszkanie własnoscio-

we, 2-pokojowe w Wejherowie na 
więsksze. tel. 660 436 573 

lub 660 436 574
 * * *
Pilnie sprzedam mieszkanie w 

Wejherowie, 44 m, centrum, parking, 
nowe budownictwo. 

Tel. 510 343 667

mOtORyZACyJNE
Sprzedam samochód osobowy 

Renault 19 1993 r. OC i przegląd tech-
niczny aktualny.

Tel. kont. 505 677 360
 * * *
Sprzedam Skodę Fabię 2004 r. 

serwisowany, klimatyzacja, cena do 

uzgodnienia. Tel. 513 151 005

SPRZEDAm
Sprzedam telewizor kolorowy TV 

Panasonic 21 z pilotem cena 130 zł. 
Możliwy odpłatny transport. 

Tel. 516 256 424  
 * * *
Sprzedam plac zabaw dla dzieci 

idealny do ogrodu, w skład wchodzi 
domek drewniany kolorowy z tara-
sem, huśtawka oraz zjeżdżalnia pla-
sikowa kolorowa i piaskownica, cena 
zestawu 1000 zł, możliwość kupna 
osobno.   Tel. 665 237 947

 * * *
Sprzedam rower dla dziewczynki 

w wieku ok. 5-8 lat, czerwony, w do-
brym stanie. Cena 70 zł. 

Tel. 586 770 102
 * * *
Sprzedam meble do pokoju oraz 

kanape w dobrym stanie. 
Tel. 510 343 667
 * * *
Tanio sprzedam kurtkę dla dziew-

czynki, na podszewce, z cienkim kap-
turem lekko ocieplaną, na 5 lat, 116 
cm. Cena 10 zł. Stan bardzo dobry.

Tel. 505 816 262. Wejherowo.
 * * *
Sprzedam katanę dla chłopca na 

122 cm na misiu. Stan dobry, dżinso-
wa. 10 zł. Okazja. Wejherowo. 

Tel. 505 816 262
 * * *
Sprzedam lampę ogrodową, beto-

nową, dwuczęściową, w stylu japoń-
skim. Cena 90 zł.

Tel.  58 678 56 98
 * * *
Sprzedam dywan, 140x180, kolor 

zielono-beżowy, z motywem tulipana. 
Cena 110 zł.  Tel. 58 678 56 98

 * * *
Sprzedam sofę 2-osobową, z funk-

cją spania, w kolorze zielonym, w bar-
dzo dobrym stanie. Cena 160 zł. 

Tel. 58 678 56 98
 * * *
Sprzedam kuchenkę gazową z pie-

karnikiem na gaz „Gorenje”, cena 350 
zł, możliwy odpłatny transport.  

Tel.  516 256 424
 * * *
Sprzedam nową ze sklepu butlę  

gazową turystyczną 2 kg z legalizacją, 
cena 50 zl. Tel.  516 256 424

Sprzedam kanapę 2 os. elegancka, 
w b. dobrym stanie, cena 350 zł, Wej-
herowo. Tel. 784 808 700

Sprzedam ubranka po moim syn-
ku 110-116 cm 16 szt., w tym buty i 
markowa kurtka, stan dobry. Cena za 
wszystko 36 zł. Wejherowo.

Tel. 505 816 262
 * * *
Mam do sprzedania rower górski 

młodzieżowy z pierwszej komunii św. 
za 80 zł. Ma 10 lat. Tel. 506 327 217

 * * *
Sprzedam telefon stacjonarny Pa-

nasonic, nowy, gwarancja. Cena 50 zł. 
Tel. 519 725 886
 * * *
Sprzedam wózek 3 w jednym – 

wszystko na jednym stelażu czerwony. 
Tel. 501 131 099

 * * *
Sprzedam nową ze sklepu butę  gazo-
wą turystyczną 2 kg z legalizacją, cena 
50 zł. Tel. 516 256 424
 * * *

Sprzedam łóżeczko z szufladą i 
materacem, stan b. dobry. Cena 120 zł. 

Tel. 58 672 50 25
 * * *
Sprzedam kurtkę skórzaną, czarną 

kanadyjską modny styl za  200 zł i tor-
bę do laptopa za 30 zł Wejherowo. 

Tel.  784 808 700
 * * *
Sprzedam pufę w bardzo dobrym 

stanie za 30 zł. Tel.  784 808 700
 * * *
Sprzedam markowe perfumy róż-

nych firm - proszę o tel. lub sms z kon-
kretną nazwą - po 80 zł , Wejherowo i 
Trójmiasto. Tel. 784 808 700

 * * *
Odsprzedam tanio 3 części mebli 

kuchennych w kolorze niebieskim , 
dwie szafki wiszące i jedna stojąca. 
Cena 100 zł.  Tel. 505 816 262 

 * * *
Sprzedam 2 butle turystyczne z 

palnikami, stan bdb., po 40 zł za sztu-
kę. Tel. 668 294 942

 * * *
Sprzedam 100 sztuk kluczy pła-

skich do zakładu lub warsztatu, 100 zł.
Tel. 668 294 942
 * * *
Sprzedam 2 kserokopiarki: HP z 

wyświetlaczem mało używana, stan 
idealny – 200 zł oraz LEXMARK 50 zł.  

Tel. 668 294 942
 * * *
Sprzedam telefon samsung gdc 

3530, nowy z orange,  ma  mms, neta, 
karton, gwarancję, za 350 zł. Kontakt 
sms-owy: 515 664 469 Dora

ZAmIENIĘ
Zamienię kanapę 2-osobową z po-

duchami na rozkładany fotel lub małą 
rogówkę Wejherowo. 

Tel. 505 816 262

SZuKAm PRACy

Mam 38 lat i szukam pracy - chęt-
nie sprzątanie, gotowanie, pranie, 
prasowanie

Tel. 781-449-604
 * * *
Pani lat 40 lat, dodatkowa praca 

dorywcza. Wejherowo, Reda. 
Tylko sms proszę: 504 745 642
 * * *
Szukam pracy jako opiekunka do 

dziecka lub osób starszych od zaraz na 
terenie Wejherowa. 

Tel. 515 664 469

NAuKA
Nauczyciel muzyki, emeryt w Wej-

herowie, udziela lekcji gry na gitarze 
i akordeonie wyłącznie z nut, za nie-
wielką opłatą.  

Tel. 665 570 808
 * * *
Korepetycje z fizyki i chemii, w tym 

uczę matematyki. Wejherowo.   
tel. 58  677-01-50

mAtRymONIALNE
Men 37 l. pozna dziewczynę w 

podobnym wieku z Wejherowa lub 
okolic.  Tel. 784 808 700

RÓŻNE
Szukam osoby, która mogłaby 

przywozić mojego 11-letniego syna ze 
szkoły w Gdyni do Wejherowa.

Tel. 608 751 947 
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KULTURA, ROZRYWKA

R E K L A M A

N A S Z  P A R T N E R

W najbliższą sobotę od-
będzie się 9 edycja Open 
Air Rock Festival w Wejhe-
rowie. Jest to coroczny fe-
stiwal zespołów rockowych 
organizowany pod hasłem 
„Stop przemocy i terrorowi”. 

Koncert odbywa się w 
wejherowskim Amfiteatrze, 
a cała impreza ma charak-
ter „rockowego pikniku”, 
który trwa kilka godzin. Do 
tej pory Wejherowskie Cen-

rockowe granie w amfiteatrze 

Open Air rock Festival 
8 września spotykamy się w Wejherowie podczas Open 

Air Rock Festival. Hasło imprezy pozostaje bez zmian: „Stop 
przemocy i terrorowi”. Podczas pikniku rockowego zagra 
sześć kapel, a tegoroczną gwiazdą jest Flapjack. Start o go-
dzinie 16.00. Wstęp wolny.

trum Kultury zorganizowa-
ło osiem edycji przeglądu 
zespołów grających różne 
odmiany muzyki rockowej, 
w których jako gwiazdy za-
grały: Armia, Róże Europy, 
Turbo, Mech, Myslovitz, 
TSA, Lao Che, Lipali.

Impreza cieszy się ro-
snącym zainteresowaniem 
mieszkańców oraz mło-
dzieży miasta Wejherowa, 
całego Trójmiasta i okolic. 

Każda edycja OARF przy-
ciągnęła do amfiteatru 
wielu fanów rockowych ryt-
mów. Podczas tegorocznego 
pikniku rockowego zagra 
sześć kapel: Wolne Owce, 
Bregma, Différent, Slo-
venian Girl, Fosfor, a na 
zakończenie gwiazda - 
Flapjack. 

Rozpoczęcie imprezy 
planowane jest na godzinę 
16.00. Wstęp wolny. W wejherowskim amfiteatrze zagra w sobotę m.in. Slovenian Girl.


