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W każdą niedzie-
lę Telewizja Polonia 
transmituje na cały 
świat Mszę Świętą z 
jednego z kościołów w 
Polsce. 9 grudnia TV 
Polonia pokaże wej-
herowską Kolegiatę 
i sprawowaną w niej 
Eucharystię. 

Msza św. w kościele 
Trójcy Świętej w Wej-
herowie rozpocznie 
się o godz. 13.00, a 
przewodniczył jej bę-
dzie ks. arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź.

Z pewnością będzie 
to ważne wydarzenie 
religijne, a zarazem wy-
różnienie dla wejherow-
skiego kościoła, który 
zmienia się i pięknie-
je. Dziekan i proboszcz 
parafii Trójcy Świętej 
- ks. Tadeusz Reszka 
zadbał m.in. o nową 
elewację frontowej ścia-
ny, a ostatnio odmienia 
wnętrze świątyni. Przy-
bywa w nim dzieł sztuki, 
takich jak nowe taber-
nakulum, które trafi do 
kościoła jeszcze przed 
Bożym Narodzeniem.

Msza św. 
w  tV

polonia

N A S Z  P A R T N E R

Pięknie położona gmina Łęczyce chce wykorzystać 
swoje walory turystyczne. Władze gminy starają się 
przyciągnąć do pradoliny rzeki Łeby miłośników rekre-
acji. Dlatego powstaje tam atrakcyjna trasa pod nazwą 
„szlakiem pstrąga tęczowego”.                                    str. 11

szlakiem pstrąga 

skrzynia
św. Mikołaja

Tak bawiono się na wejherowskim rynku dokładnie przed rokiem, 6 grudnia. Dzi-
siaj będzie podobnie, a atrakcji - w tym występów na scenie - nie zabraknie.

Wspaniała zabawa zapowiada się dzisiaj na Placu Jaku-
ba Wejhera. Tradycyjnie 6 grudnia rozbłysną świąteczne 
iluminacje, które co roku wzbudzają zachwyt mieszkańców 
i ich gości. Nie może tam dzisiaj zabraknąć św. Mikołaja z 
prezentami. Prezydent Wejherowa i Wejherowskie Centrum 
Kultury zapraszają w godz. 16.00-18.00 na imprezę pn. „Skrzy-
nia Świętego Mikołaja”.

haftowana 
galanteria

Kapituła tegorocz-
nego konkursu Po-
morski Biznesplan, 
wyłoniła tylko jedną 
laureatkę. Katarzyna 
Sulęta-Cierzniewska 
zaproponowała cieka-
we wyroby skórzane, 
ozdobione regional-
nymi haftami i tym 
pomysłem na biznes 
podbiła serca jurorów.  

Jej torebki i inne rze-
czy można już kupować. 
                   Str. 3

Woda w Łężycach 
już przebadana

Mieszkańcy Łężyc nie mają powodów do obaw. 
Płynąca z ich kranów woda została zbadana. Teraz 
będzie ją można spożywać bez przegotowania.      Str. 4
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BEZPIECZEŃSTWO

Z POLICJI

K O N D O L E N C J E 

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci naszej długoletniej i zaangażowanej 

pracownicy 

Śp. 

JOANNY ROhDE 
Wyrazy żalu i współczucia 
Rodzinie i Bliskim Zmarłej 

składają 
Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych 

w Wejherowie
 wraz z pracownikami Zakładu

Rodzinie i Bliskim Zmarłej 

Śp.

Joanny Rohde

wyrazy głębokiego 
współczucia

składa

Krzysztof hildebrandt
prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

stowarzyszenie po-
mocy Osobom Niepeł-
nosprawnym „Barka” 
poszukuje wolontariu-
szy, którzy bedą mogli 
pomagać ludziom cho-
rym i niepełnosprawnym 
w drobnych pracach do-
mowych i zakupach.

Chętni proszeni są o 
kontakt podczas dyżu-
rów SPON w budynku 
organizacji pozarządo-
wych przy ul. Hallera 1, 
we wtorki w godz. 10.00-
13.00 lub pod numerem 
telefonu: 535 466 339.

Wolontariusze 
pilnie 
potrzebni

W wyniku uderzenia sa-
mochodem audi 80 w drzewo, 
kierujący tym pojazdem 
19-latek zmarł w drodze 
do szpitala. Do tragicznego 
wypadku doszło na trasie 
Tłuczewo – Wejherowo w 
gminie Młody kierowca audi 
80 na prostym odcinku drogi, 
zjechał na pobocze i z impe-
tem uderzył w drzewo. 

Z kolei w Koleczkowie 
samochód osobowy zderzył 
się z autobusem, w wyniku 
czego śmierć poniósł kie-
rowca osobowego forda. Do 
wypadku doszło 29 listopada 
po godz. 14.00.

 41-letni kierowca forda 
modeno (mieszkaniec Łodzi) 
z niewiadomych przyczyn 
na łuku drogi zjechał na 
przeciwległy pas ruchu i zde-
rzył się czołowo z jadącym z 
przeciwka autobusem marki 
Setra. Autobusem kierował 
41-letni mieszkaniec gminy 

Śmiertelne wypadki na drogach powiatu

Bądźmy ostrożni
Pod koniec listopada na drogach powiatu wejherowskiego doszło 

do kilku tragicznych wypadków. Policja po raz kolejny apeluje do 
kierowców o większą ostrożność i uwagę. Tym bardziej, że jesienna 
aura i szybko zapadający zmrok utrudniają jazdę samochodem, 
motocyklem lub rowerem. Szczególną uwagę powinni też zachować 
piesi użytkownicy dróg.

Szemud. Ford odbił się od 
autobusu i zderzył się z 
volkswagenem vento.

Kierowca forda mondeo 
został przetransportowany 
do szpitala, gdzie niestety po 
kilku godzinach zmarł.

W Luzinie 30 listopada 
również doszło do śmiertel-
nego wypadku. Samochód 
potracił tam rowerzystkę, 
która zginęła na miejscu 
zdarzenia. Policja prowadzi 
śledztwo w tej sprawie.  MD.

Bardzo młody kierowca tego samochodu marki Audi 
zginął w wyniku wypadku.

Ciągle to samo. Poli-
cjanci z Wejherowa re-
gularnie zatrzymują kie-
rowców jadących na „po-
dwójnym gazie”. 27 listo-
pada zatrzymali dwóch 
nietrzeźwych kierowców. 

Kierowca samochodu 
osobowego miał ponad pro-
mil alkoholu, a nietrzeźwy 
cyklista miał ponad pół 
promila. Rowerzysta poru-
szał się ulicą Sikorskiego w 
Wejherowie, stylem jazdy 
zwracając uwagę innych 
użytkowników ruchu. 

Wieczorem na ul. Wiej-
skiej w Gościcinie, policjanci 
skontrolowali kierowcę fiata 
bravo. Badanie alkotestem 
wykazało, że 31-letni miesz-
kaniec Rumi miał prawie 1,5 
promila. 

Mundurowi udaremnili 
nietrzeźwym kierującym dal-
szą jazdę. Obaj kierowcy na 
pewno usłyszą zarzuty.

Za kierowanie samocho-
dem w stanie nietrzeźwości 
grozi kara pozbawienia wol-
ności do lat 2, natomiast za 
kierowanie rowerem w takim 
stanie grozi kara do roku 
pozbawienia wolności.

Kierowcy

Za dużo 
promili

AtAK NOżOWNIKA
Do policyjnego aresztu trafił 28-letni mężczyzna, który 

zaatakował i zranił nożem trzy osoby. Z napastnikiem zatrzy-
mana została również towarzysząca mu 33-letnia kobieta. 
Ze Wieczorem 24 listopada. Ze wstępnych ustaleń wynika, 
że wieczorem 24 listopada. zatrzymany podszedł do trzech 
mężczyzn, zaatakował ich nożem, po czym uciekł. 

Trzej mężczyźni w wieku 16,18 i 28 lat z obrażeniami ciała 
trafili do szpitala. Najmłodszy z nich po opatrzeniu został 
zwolniony do domu, a dwaj pozostali w szpitalu. 

Za popełnione przestępstwo pobicia z użyciem noża na-
pastnikowi grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do 5 lat. 

UKRADLI sZLABAN
26 listopada policjanci otrzymali zgłoszenie o tym, że ktoś 

demontuje szlaban na osiedlu w Redzie. W rejon zdarzenia 
wyruszyli funkcjonariusze, którzy dostrzegli dwóch młodych 
mężczyzn niosących szlaban. Na widok policjantów zaczęli 
uciekać.  Po zatrzymaniu okazało się, że to 18-letni mieszka-
niec Redy i 18-latek z Wejherowa, Obaj usłyszeli zarzuty, a za 
kradzież grozi im kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat.

UKRADŁY WóZEK
Tego samego dnia policjanci z Wejherowa zatrzymali dwie 

kobiety, które ukradły wózek dziecięcy o wartości ok. 1000 
zł. Zabrały go z przedsionka klatki schodowej w jednym z 
bloków w Wejherowie. Kobiety wiozły w nim różne zakupy 
oraz alkohol. 36 i 40-latka zostały zatrzymane i przesłuchane 
na okoliczność kradzieży, po czym usłyszały zarzuty. 

tŁUKŁ sZYBY NA DWORcU
Policjanci z Wejherowa zatrzymali 47-letniego chuligana, 

który wybijał szyby na dworcu kolejowym. Zdążył wybić dwie, 
gdy funkcjonariusze z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego 
złapali go na gorącym uczynku. Mężczyzna trafił do policyjnej 
celi, a po przesłuchaniu usłyszał zarzuty. Za zniszczenie mienia 
grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
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BIZNES

Na początku było ich 
dokładnie 39. Tylu właści-
cieli różnych firm na terenie 
powiatu wejherowskiego, 
powołało w listopadzie 1997 
roku  Regionalną Izbę 
Przemysłowo-Handlową 
w Wejherowie, działającą 
na terenie województwa 
pomorskiego. 

Pierwszym prezesem zo-
stał  Ryszard Szydłow-
ski, a w latach 2000-2005 
funkcję tę pełnił Roman 
Grzenkowicz. 

SILNA POZYCJA
Obecnie ponad 60 przed-

siębiorców, zrzeszonych w 
Izbie zatrudnia około 3500 
osób. Obroty wszystkich 
podmiotów w skali roku wa-
hają się od kilku do kilkuset 
milionów złotych.

- To stawia Izbę na li-
czącej się pozycji pośród 
pracodawców i podatników 
w regionie – podkreślił Le-
szek Glaza, od 2005 roku 
prezes RIP-H. 

KONFERENCJE
I DEBATY 
– Dla naszych członków 

organizujemy spotkania z 
przedstawicielami Urzędu 
Skarbowego, Urzędu Pracy, 
Zakładu Ubezpieczeń Spo-
łecznych oraz Państwowej 
Inspekcji Pracy - dodaje 
pan prezes. - Spotykamy się 
również z przedstawiciela-

Regionalna Izba przemysłowo-handlowa 

15. urodziny
Uroczystość z okazji 15-lecia Regionalnej Izby Przemysłowo-

-Handlowej w Wejherowie, która odbyła się 23 listopada br.,  
była okazją do gratulacji, podziękowań i wspomnień.  Prezes 
Izby, Leszek Glaza krótko podsumował  efekty pracy społecznej 
kilkudziesięciu przedsiębiorców z powiatów wejherowskiego 
i puckiego oraz z Gdyni, zrzeszonych w Izbie w Wejherowie. 
A jest się czym pochwalić! 

mi samorządów i organiza-
cji gospodarczych, banków 
i wyższych uczelni, a także 
z przedstawicielami rządu. 
Organizujemy konferencje 
i debaty, a także spotkania 
w ramach Forum Dialogu 
Parlamentarnego, gdzie 
poruszamy problemy, dają-
ce się rozwiązać w ramach 
interpelacji poselskich. 

Do współpracy zapra-
szamy  posłów i senatorów 
ziemi pomorskiej, spotkali-
śmy się także z prof. Grze-
gorzem Kołodko. Miedzy 
innymi dzięki tym przedsię-
wzięciom biznes w naszym 
powiecie ma się nieźle. Wie-
lu przedsiębiorców potrafi 
się odnaleźć w trudnych 
warunkach gospodarczych.

WSPIERANIE
MŁODYCH
Przedsiębiorcy z Wejhe-

rowa i sąsiednich miejsco-
wości starają się  wspierać 
i edukować młodzież, stąd 
m.in. pomysł powołania 
Rady Przyjaciół Młodzieżo-
wej Przedsiębiorczości oraz 
zorganizowania konkursu 
„Mały Przedsiębiorca”. 

Z inicjatywy Regionalnej 
Izby Przemysłowo-Handlo-
wej w Wejherowie odbywają 
się kolejne edycje konkursu 
Biznesplan, od 2009 r. 
organizowanego pod nazwą 
Pomorski Biznesplan 

i obejmującego zasięgiem 
teren województwa pomor-
skiego.  

Właśnie dobiegła końca 
VIII edycja konkursu. O jej 
wynikach piszemy obok. 

Konkurs rozrasta się. 
Pomorski Biznesplan ma 
szansę zaistnieć w central-
nej Polsce, jako Mazowiecki 
Biznesplan, zorganizowany 
w ramach porozumienia w 
Krajową Izbą Gospodarczą i 
Marszałkiem Województwa 
mazowieckiego – takie są 
przyszłoroczne plany. 

INTEGRACJA
- Staramy się też o inte-

grację środowiska, wzajem-
ne poznanie się i wspieranie, 
a nawet wspólną zabawę, 
na przykład na Balu Przed-
siębiorcy – wyjaśnia prezes 
Leszek Glaza. - Dbamy o 
kondycję fizyczną i dobre 
samopoczucie naszych człon-
ków, przyjemne z pożytecz-
nym łączymy podczas spo-
tkań integracyjnych, gdzie 
oprócz miłego spędzania 
czasu mamy okazję zobaczyć 
i zwiedzić ciekawe obiekty 
naszego regionu i nie tylko. 

Wejherowscy przedsię-
biorcy byli m.in. na Litwie, 
Białorusi i w Chorwacji. 
Czeka ich wspólne chor-
wackie żeglowanie, a także 
spływ kajakowy rzeką Redą.

Anna Kuczmarska

Zrzeszeni w Izbie przedsiębiorcy założyli spółkę, 
uzyskali pożyczkę i zbudowali centrum handlowe „Ka-
szuby”, w którym mieści się siedziba Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie. 

Przy realizacji inwestycji  korzystali  z usług firm z Po-
morza, m.in. z powiatu wejherowskiego.

Z inicjatywy Izby Przemysłowo-Handowej w naszym 
mieście odbyło się I pomorsko-Białoruskie Forum Go-
spodarcze. Następne Fora organizowane są wspólnie z 
władzami miasta Gdańska i Torunia. 

Przedsiębiorcy zorganizowali także biznesowy wyjazd 
na Białoruś. Odwiedzili Mińsk i kilka innych miast.

Radę Izby tworzą obecnie: Leszek Glaza – prezes, 
Zbigniew Kwidziński – wiceprezes, Marek Nagórski – 
wiceprezes, Jacek cywiński, Roman Grzenkowicz, Alek-
sandra harasiuk, Krzysztof Matłosz, Marek Mroske, Jan 
Naskręt, Jacek Nurzyński, Jacek pomieczyński, henryk 
szczęsny i tomasz Ziemann.

13-osobowa Rada IzbyWłasny obiekt: cKMiędzynarodowe kontakty

Podczas kameralnej uro-
czystości w Ratuszu prze-
wodniczący Izby Przemy-
słowo-Handlowej Leszek 
Glaza powiedział, że w tym 
roku było stosunkowo mało 
zgłoszeń na konkurs. Człon-
kowie kapituły nie mieli 
wątpliwości, że tylko jedna 
spośród kilkunastu osób za-
sługuje na nagrodę i wspar-
cie w prowadzeniu firmy. 
Takie wsparcie zaoferowali 
m.in. obecni na uroczysto-
ści przedstawiciele Urzędu 
Skarbowego i ZUS. 

L. Glaza podkreślił, że 
liczy się nie tylko pomysł na 
własny biznes, ale także oso-
bowość kandydata i jego za-
angażowanie w prowadzoną 
lub planowaną działalność.

Z wypowiedzi K.Sulety-
-Cierniewskiej wynika, że 
własne wyroby galanteryjne 
sprawiają jej satysfakcję i 
przyjemność. 

- Pomysł na ozdabianie 
wyrobów haftem kaszubskim 
wynika z tego, że ja sama 
zakochałam się kiedyś w 
tym hafcie. Uznałam, że 
trzeba go wykorzystać w 
przedmiotach użytkowych 
– mówi laureatka Biznespla-
nu 2012. – Bardzo cieszę z 
nagrody, ponieważ daje ona 

Katarzyna Sulęta-Cierzniewska, produkująca galanterię 
skórzaną, ozdabianą kaszubskim i kociewskim haftem, zo-
stała główną laureatką siódmej edycji konkursu Pomorski 
Biznesplan, organizowanego przez Regionalną Izbę Przemy-
słowo-Handlową w Wejherowie. Jest też jedyną tegoroczną 
laureatką, wybraną przez kapitułę konkursu jednomyślnie.

Jednomyślna decyzja kapituły konkursu

Biznesplan 
nagrodzony

szansę dla rozwoju firmy i 
promocji naszych wyrobów. 
Jako manufaktura Brandia, 
prowadzimy sprzedaż inter-
netową, będziemy się starali 
wejść na rynki zagraniczne.

Jako ciekawostkę dodaj-
my, że  Katarzyna Sulęta-
-Cierzniewska jest z wy-

kształcenia historykiem. 
Sama projektuje swoje wy-
roby i wykrawa elementy z 
naturalnej skóry. 

Szyciem torebek, teczek, 
etui itp. rzeczy zajmuje się 
krawcowa. Piękne hafty są 
dziełem pani Mirosławy 
Dargacz.                                  AK.

Katarzyna Sulęta-Cierzniewska i Leszek Glaza, prezes 
Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie. 
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AKTUALNOŚCI

O g ł O S Z E N i E 

Teoretycznie europoseł Jarosław Wałęsa i poseł Jerzy 
Budnik będą dzielić biuro poselskie w centrum Wej-
herowa. W praktyce będzie w nim urzędował głównie 
poseł Budnik, ponieważ J. Wałęsa pracuje w Brukseli.

Filia biura poselskiego Jarosława Wałęsy

Europoseł w Wejherowie

Wokół Eko Doliny narosło wiele kontrowersji, a część 
mieszkańców Łężyc, Gdyni oraz Rumi protestuje przeciw-
ko funkcjonowaniu tego zakładu. skargi i obawy miesz-
kańców (sprawa trafiła do sądu), wiążą się z dokuczliwym 
fetorem, odczuwalnym nie tylko w pobliżu Eko Doliny.  
Zdaniem wielu osób, chodzi nie tylko o zapach, ale o 
szkodliwe, trujące opary, przenoszone przez wiatr na 
posesje i osiedla mieszkaniowe.

Urząd Gminy uspokaja

Woda jest 
bezpieczna

Niepokojące sygnały z Łężyc dotarły do 
nas w ubiegłym tygodniu. Nieco wcześniej 
na terenie wsi pojawiły się komunikaty o 
konieczności gotowania wody przed spoży-
ciem. Mieszkańcy obawiali się, że to kolejny 
problem, wynikający z funkcjonowania w tej 
miejscowości Spółki Eko Dolina, która zaj-
muje się zagospodarowywaniem odpadów. 
Urząd Gminy i Sanepid zapewniają, że nie 
ma zagrożenia.

- Moja praca wymaga przebywania w Brukseli, skąd 
wracam tylko na weekendy. W Europarlamencie pracuję 
w trzech komisjach: handlu, rybołówstwa i petycji.  Dlate-
go nie mogąc się kontaktować z mieszkańcami osobiście, 
chętnie skorzystałem z propozycji posła Budnika, który 
przekaże mi zgłaszane tematy – powiedział europoseł 
Jarosław Wałęsa podczas uroczystego otwarcia biura na 
pl. Jakuba Wejhera. 

Przybyli na nie przedstawiciele władz Wejherowa i po-
wiatu wejherowskiego, a także innych miast i gmin powiatu. 
Były życzenia, kwiaty i upominki.

- Parafrazując znane powiedzenie o górze i Mahomecie, 
można stwierdzić, że Bruksela przyszła do Wejherowa – 
powiedział poseł Jerzy Budnik. – Z wiedzy Jarosława 
Wałęsy mogą skorzystać m.in. samorządowcy i przedsię-
biorcy.Europoseł Wałęsa podkreślił, że mimo nieobecności, 
zależy mu na współpracy z lokalnymi środowiskami, za 
pośrednictwem posła Budnika. Pytany przez swoich gości i 
dziennikarzy o zdrowie, zapewniał, że czuje się już dobrze. 
Wypadek, leczenie i rekonwalescencja opóźniły otwarcie 
biura w Wejherowie, bo miało ono powstać wcześniej.   AK.

Więcej zdjęć z tej uroczystości na: 
www.pulswejherowa.pl 

W Biurze Poselskim Jerzego Budnika 
w Wejherowie uroczyście otwarto filię 
biura europosła Jarosława Wałęsy. 

J. Wałęsa przybył do Wejherowa, ale 
jak sam powiedział, zdarzać się to będzie 
bardzo rzadko.

Komunikat, ostrzegający 
przed spożywaniem wody 
i nakazujący jej przegoto-
wanie pochodził z Urzędu 
Gminy Wejherowo, dlatego 
o wyjaśnienie sprawy zwró-
ciliśmy się do tej instytucji. 
Jak nas tam poinformowano,  
wkrótce będzie można pić 
wodę bez ograniczeń.

- W wodzie, pochodzącej z 
ujęcia głębinowego na tere-
nie Łężyc, pojawiły się nie-
wielkie ilości bakterii, co wy-
kazała jedna z rutynowych 
kontroli przeprowadzonych 
przez Sanepid – informuje  
inspektor Marek Breza z 
Urzędu Gminy Wejherowo.

W związku z tym Sanepid 
nakazał doprowadzić jakość 
wody przeznaczonej do spo-
życia przez ludzi z wodocią-
gu publicznego Łężyce do 
obowiązujących norm sani-
tarnych, w zakresie wskaź-
ników bakterio-logicznych.  
Gmina zdecydowała o ko-
nieczności przepłukania i de-
zynfekcji sieci wodociągowej. 

- Na czas wykonania tych 
prac oraz do czasu ponowne-
go  jej zbadania, poinformo-
waliśmy mieszkańców o po-
trzebie przegotowania wody 
przed spożyciem - dodaje 
M. Breza. - Powiadomienie 
mieszkańców należy do na-

szych obowiązków. 
Do 30 listopada trwało 

płukanie i dezynfekcja sieci, 
a potem przeprowadzono 
dwa kontrolne badanie wody 
z ujęcia. Wyniki były pozy-
tywne. Jak mówi inspektor 
M. Breza, nie było to nie-
bezpieczne skażenie, którego 
obawiali się mieszkańcy, a 
jedynie zanieczyszczenie, do 
jakiego może dojść w sieci 
wodociągowej, pomimo rygo-
rystycznych procedur. 

Potwierdza to dyrektor 
Sanepidu w Wejherowie. 

– Jestem pewna, że za-
nieczyszczenia wody w Łę-
życach nie miało nic wspól-
nego z zakładem Eko Dolina. 
Zresztą, doszło tam do mini-
malnego zanieczyszczenia 
– mówi Wanda Kotecka, 
dyrektor Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Wejherowie. – Po działa-
niach podjętych przez gminę, 
badania wykazały, że proble-
mu z wodą już tam nie ma.

Zgodnie z procedurą w 
poniedziałek 3.12 pracownicy 
Sanepidu z urzędu ponownie 
pobrali próbki wody do ba-
dania. We wtorek uzyskano 
wyniki, które są podstawą 
do odwołania komunikatu o 
konieczności przegotowania 
wody przed spożyciem.   AK.
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POMOC

Trzymiesięczne szkole-
nie „Profesjonalny Sprze-
dawca” oraz trwający rów-
nież trzy miesiące staż 
w jednej z firm, zostanie 
zorganizowany w ramach 
projektu „Niepełnospraw-
ni pracują”, współfinanso-
wanego ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach 
Europejskiego Funduszu 
Społecznego. 

Nie dość, że kurs jest 
bezpłatny, to jeszcze jego 
organizator – Powiatowy 
Cech Rzemiosł MiŚP  ofe-
ruje stypendia stażowe i 
szkoleniowe, wyżywienie 
i zwrot kosztów dojazdu. 

Uczestnicy otrzymają 
po 1433 zł brutto mie-
sięcznie podczas szkolenia 
oraz po 225 zł brutto mie-
sięcznie podczas stażu. 

Organizator zapewnia 
także pomoc w później-
szym znalezieniu pracy. 
Jak jej szukać skutecznie? 
Tego nauczy uczestników 
szkolenia Coach.

Bezpłatne szkolenia i staże dla 
niepełnosprawnych mieszkańców 

Jak zostać 
sprzedawcą?

Szansa na znalezienie pracy pojawia się przed niepeł-
nosprawnymi mieszkańcami powiatu wejherowskiego, 
którzy pozostają bez zatrudnienia. Jeśli mają od 15 
do 64 lat i niepełnosprawność w stopniu znacznym 
lub umiarkowanym, mogą wziąć udział w bezpłatnym 
szkoleniu i stażu, organizowanym przez Powiatowy 
Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – 
Związek Pracodawców w Wejherowie. 

– Zajęcia w siedzibie Ce-
chu pozwolą uczestnikom 
zdobyć przede wszystkim 
wiedzę na temat obsługi 
kasy fiskalnej, techniki 
sprzedaży, obsługi trud-
nych klientów, sztuki 
prezentacji handlowej 
– wyjaśnia Krzysztof 
Seroczyński, dyrektor 
Biura Powiatowego Cechu 
Rzemiosł MiŚP – ZP w 
Wejherowie. – Szkolenie 
dotyczyć będzie również 
sprzedaży w internecie 
oraz języka handlowego 
angielskiego.

W ramach projektu 
„niepełnosprawni pracu-
ją” podejmowane będą 
także inne przedsięwzię-
cia. Zaplanowano m.in.: 
kurs tworzenia stron in-
ternetowych z elemen-
tami grafiki i multime-
diów, kurs pracownika 
magazynowego z obsługą 
wózka jezdniowego, a 
także specjalistyczny kurs 
budowlany dla osób nie-

pełnosprawnych. Na razie 
jednak, jako pierwsze 
rozpocznie się szkolenie, 
dotyczące pracy w sklepie.

Szkolenie „Profesjonal-
ny Sprzedawca” odbędzie 
się w lutym 2012 roku, 
ale już teraz rozpoczyna 
się rekrutacja uczestni-
ków. W kursie może wziąć 
udział dziesięć osób. 

Zainteresowani powin-
ni zgłosić się  w siedzi-
bie Powiatowego Ce-
chu Rzemiosł, Małych 
i Średnich Przedsię-
biorstw - Związek Pra-
codawców przy ul. Hal-
lera 18 w Wejherowie. 

Dodatkowych infor-
macji można zasięgnąć 
w Dziale szkoleniowo-
-kursowym Cechu, pod 
numerem telefonu: 58 
672-25-11, wewn. 2. 

Pytania można też kie-
rować na adres e-mailo-
wy: biuro@cechwejhe-
rowo.pl

MD.

O g ł O S Z E N i A 

Organizatorzy: Krzysztof 
Modzelewski i klub 42195 Wej-
herowo, Piort Suchenia, Tri-
-Saucony Rumia i Bortexsport.
pl zbierają fundusze na leczenie 
Moniki, chorującej na guza 
przysadki mózgowej oraz akro-
megalię. 

pobiegnij dla Moniki 
16 grudnia br.  o godz. 12.00 w Leśnictwie Kąpino koło Wejherowa zor-

ganizowany zostanie charytatywny „Bieg  dla Moniki”.

Bieg przeprowadzony zosta-
nie na dwóch dystansach: 10 
km oraz Nordic Walking - na 
trasie o długości 4km. 

Start i meta  usytuowana 
jest na tzw. „Czarnej drodze”, 
która przebiega obok leśni-
czówki Kępino na północ do 

Wejherowa, skręcając z drogi 
na Krokową. Wpisowe na bieg 
wynosi co najmniej 20 złotych. 
Każdy z uczestników otrzyma 
pamiątkowy dyplom. 

Organizatorzy serdecznie 
zapraszają miłośników biegania 
i maszerowania z kijkami.   ZH.

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.
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          Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza po raz dziesiąty:
  

          KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ 
DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, OKNA LUB 

OGRODU 
NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA

Celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjno-
ści i walorów estetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w szczególności 
podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego w swym charakterze i uroku 
czasu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien lub ogrodów 

obiektów położonych na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczest-
nictwa w konkursie.

2. Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch kategoriach:
I - dekoracje świąteczne okien i balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych 
II - dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych.
3. Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone dekoracje 

wg następujących kryteriów:
• pomysłowość i samodzielność dekoracji,
• widoczność dekoracji z zewnątrz,
• niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie,
• ogólny wyraz estetyczny.
4. Punktacja: od 4 do 16 punktów.
5. W terminie do 17 stycznia 2013r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert 

konkursowych, po 3 miejsca w każdej kategorii. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień. 
Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody. 

6. Zgłoszenia pisemne do dnia 28 grudnia 2012r. przyjmuje Urząd Miejski w 
Wejherowie, ul. 12. Marca 195, Wejherowo. Dodatkowe informacje można uzyskać pod 
nr tel. 58/  677-71-03 lub 677-70-62.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela, numer telefonu, 
rodzaj dekoracji przedstawionej do konkursu, dokładny adres obiektu na którym 
umieszczono dekorację.

7. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów, 
znajomych itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela. Zgłoszenie musi zawierać 
dodatkowo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej.

8. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po 
uprzednim uzyskaniu zgody właściciela.

9. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
10. Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są orga-

nizatorzy.

O g ł O S Z E N i A

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

Krwiodawcy uhonorowani

Najpiękniejszy dar

Spotkanie prowadziła 
Gabriela Lisius, prezes 
wejherowskiego Oddziału 
PCK (kluby HDK wchodzą 
w skład tej organizacji), a 
gościli na nim m.in. prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt i dyrektor 
Szpitala Specjalistycznego 
im. F. Ceynowy – Andrzej 
Zieleniewski. Obecny był 
członek Zarządu Krajowego 
Honorowych Dawców Krwi 
Tadeusz Cyra. 

Goście dziękowali krwio-
dawcom za ich bezintere-
sowną działalność i wręczali 
im odznaki, stopnie HDK, 
wyróżnienia i upominki.  

W dowód uznania za naj-
piękniejszy dar humanitarny 
Zarząd Oddziału PCK nadał 
odznakę Zasłużony Honoro-
wy Dawca Krwi III stopnia 
Annie Rozwadowskiej, 
Monice Sikorze, Renacie 
Pietrzyckiej, a ponadto 
nagrody rzeczowe otrzy-
mali: Damian Grubba, 
Adam Grzenia, Krzysztof 
Hallman, Paweł Kiedro-
wicz, Mariusz Laśkiewicz, 
Adam Miler, Karol Rosak, 
Tomasz Sowiński. 

Odznakę II stopnia ode-
brali Tomasz Paczuła i Ze-
non Kowalewski, a także 
nagrody: Sebastian Hinc, 
Wojciech Pionk, Grze-
gorz Plebanek i Rafał 
Potrykus. 

Odznakę Zasłużony Ho-
norowy Dawca Krwi I stop-
nia oraz nagrody rzeczowe 
otrzymali: Janina Czer-
wionka, Łukasz Dziedzic, 
Grzegorz Hadam, Łukasz 
Mielewczyk, Radosław 
Popławski, Przemysław 

Nic nie jest w stanie wynagrodzić im ich poświęcenia dla 
drugiego człowieka. Oddając krew chorym i poszkodowanym 
w wypadkach, dają im największy dar – życie. Krwiodawcy 
zostali uhonorowani podczas corocznego spotkania Klubu 
Honorowych Dawców Krwi w Wejherowie. 

Roraff, Krzysztof Szy-
mański. 

Wręczono również nagro-
dy za oddanie wielu litrów 
krwi, które otrzymali: Sta-
nisław Browarczyk (56 
litrów), Adam Wawrzyński 
(40 litrów) i Marek Szweda 
(36 litrów). Adam Wawrzyń-
ski otrzymał też Odznakę 
Honorową PCK II stopnia. 

W części artystycznej wy-
stąpili uczniowie I LO im. 
Króla Jana III Sobieskiego 
w Wejherowie.   

WYDARZENIA

Wśród krwiodawców nie brakuje pań. One również 
otrzymały odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi.

Więcej zdjęć w Galerii na naszej stronie: www.pulswejherowa.pl
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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

-  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.

OFERUJE:

MAsZ ODpADY
- MAsZ ZUK

Jacek Nurzyński, przewodniczący Rady Nadzor-
czej WTBS był jedną z kilku osób, przecinających 
tradycyjną wstęgę. Zrobili to również widoczni na 
zdjęciu: ks. dziekan Tadeusz Reszka, prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, przewodniczący 
Rady Miasta Leszek Glaza, radna i przewodnicząca 
Komisji Mieszkaniowej RM Teresa Skowrońska oraz 
przezes WTBS - Ewa Puchowska.

W nowym eleganckim budynku, w którym mieści się sie-
dziba WTBS można jeszcze kupić mieszkania. 

Informacje na ten temat znajdują się na stronie: 
www.wtbswejherowo.pl

Nowa siedziba Wejherowskiego tBs 

Własny budynek

„Willa Parkowa”, w któ-
rej znalazło się dwadzieścia 
nowych lokali (w tym 3 
użytkowe), kusi m.in. do-
brą lokalizacją. Wewnątrz 
można podziwiać starannie 
wykończone klatki schodo-
we i mieszkania. 

Z pewnością ta niewiel-
ka kamienica wkrótce za-
pełni się mieszkańcami 
(niektórzy nabywcy miesz-
kań już je urządzają), a w 
ostatnich dniach wprowa-
dził się tam właściciel bu-
dynku, czyli Wejherowskie 
Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego. 

Po niełatwej przepro-
wadzce ze starej kamienicy 

W przestronnych, wygodnych i ładnych pomieszczeniach biuro-
wych urzędują od niespełna dwóch tygodni pracownicy Wejherow-
skiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Budynek, przy ul. 
Parkowej 2, w którym mieści się nowa siedziba WTBS  jest nie tylko 
nowoczesny i elegancki, ale jeszcze położony w samym centrum 
miasta, w sąsiedztwie parku. To własny obiekt WTBS, zbudowany 
przez tę firmę po raz pierwszy w formule deweloperskiej.

przy ul. Sobieskiego, pra-
cownicy mogą się już zająć 
codziennymi obowiązkami. 
Nie ukrywają zadowolenia, 
bo będą teraz pracować w 
dużo lepszych warunkach.

W poniedziałek, 3 grud-
nia odbyło się uroczyste 
otwarcie nowej siedziby z 
udziałem władz miasta z 
prezydentem Krzyszto-
fem Hildebrandtem na 
czele oraz ks. dziekana 
Tadeusza Reszki, który 
poświęcił nowy dom. 

Wcześniej tradycyjnie 
przecięto wstęgę, zawieszo-
ną w bramie budynku. Nie 
zabrakło życzeń i gratulacji, 
składanych na ręce pani 

prezes Ewy Puchowskiej 
przez licznych gości, m.in. 
wejherowskich radnych i 
przedstawicieli instytucji, z 
którymi współpracuje WTBS.

- Cieszymy się bardzo, 
że po 15 latach działalności 
mogliśmy wprowadzić się 
do nowej, własnej, czwartej 
z kolei siedziby – powie-
działa prezes WTBS, E. 
Puchowska, która dzięko-
wała m.in. projektantom i 
wykonawcom budynku.  

Budowę zrealizowała 
spółka „Budrem”, a pro-
jekt wykonali Ewa Filar 
i Narcyz Sienkiewicz z 
Pracowni Projektowej w 
Gdyni.                 AK.
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Ksiądz dziekan przejął tę 
funkcję po śmierci ks. dzie-
kana Bogusława Żuraw-
skiego, zaangażowanego w 
pielęgnowanie pamięci o hi-
tlerowskich zbrodniach pod 
Wejherowem oraz w prace 
nad uporządkowaniem gro-
bów w Lasach Piaśnickich.

- Jest to okazja do wspo-
mnień z pierwszego okresu 
działalności stowarzyszenia, 
a także określenia aktu-
alnych zadań, które przed 
nadal stoją przed Komitetem 
Piaśnickim – powiedział wójt 
gminy Wejherowo, Henryk 
Skwarło, wiceprzewodni-
czący komitetu. - Dbanie 
o piaśnickie groby należy 
obecnie do obowiązków gmi-
ny Wejherowo.

– Bardzo dawno się nie 
widzieliśmy, więc miło nam 
porozmawiać. Mamy zamiar 
nadal działać, m.in. reakty-
wować społeczne komitety 
przy szkołach do opieki nad 
cmentarzem – dodała Regi-
na Osowicka. – Nasz Komi-
tet jest jedną z najstarszych 
i najbardziej zasłużonych 
organizacji na Ziemi Wejhe-
rowskiej. Będę postulować i 
apelować do samorządu, aby 
organizacja na czele z dwie-
ma osobowościami - Leonem 
Prusińskim i ks. Bogusła-
wem Żurawskim otrzymała 
zbiorowe Honorowe Obywa-
telstwo Gminy Wejherowo.

Pisarka i publicystka 
przypomniała, że pracuje 
właśnie nad książką „Pia-
śnica oskarża”, która będzie 
kompendium wiedzy na 
temat tej zbrodni. W książce 
ukażą się m.in. niepubliko-
wane dotąd zdjęcia z piel-
grzymki do Lasów Piaśnic-
kich w 1946 roku.

spotkanie działaczy społecznego komitetu

Nie przestają myśleć 
o grobach w piaśnicy

Na plebanii kościoła Trójcy Świętej w Wejherowie odbyło się spotkanie człon-
ków Społecznego Komitetu Opieki nad Mogiłami Piaśnicy. Pretekstem były nie-
dawne rocznicowe uroczystości w Piaśnicy, a także jubileusz Reginy Osowickiej, 
inicjatorki spotkania po latach. Jego gospodarzem był ks. Tadeusz Reszka, który 
przewodniczy Komitetowi Piaśnickiemu. 

Podczas spotkania na 
plebanii, redaktor Osowic-
ka wymieniała nazwiska 
wielu zasłużonych działaczy 
komitetu, takich jak Irena 
Senderska, Piotr Kowal-
ski, Anna Glińska, Jan 
Pałka, Zbigniew Firkus, 
Alfons Wesołka i Jan Ste-
fek. Większość z nich wzięła 
udział we wspomnianym 
spotkaniu. Uczestniczyła w 
nim również Elżbieta Grot 
z Muzeum Stutthof, autorka 
prac naukowych na temat 
Piaśnicy, którą odwiedził 
w 1953 roku przyszły pa-
pież, Karol Wojtyła. Byli 
tam również kombatanci z 
różnych frontów oraz We-
sterplatczycy, był noblista 
Czesław Miłosz, pisarz 
Melchior Wańkowicz, a 
także znani artyści: Wiolet-

ta Villas, Andrzej Łapicki, 
Lucjan Kydryński, Ro-
man Wilhelmi i inni. 

Działacze Komitetu Pia-
śnickiego wspominali i uczci-
li chwilą ciszy nieżyjących 
zasłużonych członków stowa-
rzyszenia, takich jak Józef 
Lorek, Bogdan Blindow, 
Stanisław Kamecki, dr 
Henryk Stankiewicz.

– Członkowie komitetu 
trwali i pracowali przez trud-
ne lata, zwłaszcza w latach 
powojennych, kiedy Piaśnicę 
osnuła zmowa milczenia  – 
przypomniał ks. dziekan 
Tadeusz Reszka, proboszcz 
parafii Trójcy Świętej. – 
Nowy etap opieki nad tym 
miejscem martyrologii roz-
począł się wraz z powsta-
niem Rodziny Piaśnickiej. 
Wspólny dorobek jest wielki. 

Ogromne zasługi ma również 
ksiądz prałat Daniel No-
wak, który nie mógł przybyć 
na dzisiejsze spotkanie. 

Ks. T. Reszka mówił 
o uchwale Sejmu z 2010 
roku, podkreślającej potrze-
bę uczczenia ofiar Piaśni-
cy, Lasu Szpęgawskiego 
i Mniszka w 71. rocznicę 
wybuchu wojny. W tych 
miejscach dokonano pierw-
szych i największych zbrodni 
ludobójstwa w Polsce. 

- Chodzi o to, aby nie prze-
stawać w trudzie przypomi-
nania o Piaśnicy i innych 
miejscach kaźni – powie-
dział m.in. ksiądz Reszka, 
wyrażając wdzięczność dla 
wszystkich, którzy już wie-
le uczynili w tej sprawie. 
– Trzeba kontynuować to 
dzieło w różnych wymiarach.

Grobami w Piaśnicy opiekują się różne instytucje, ale dzieło to zapoczątkował Spo-
łeczny Komitet Opieki nad Mogiłami.

K O N D O L E N C J E

Tegoroczne prace trwały od października do listopada. 
Objęto nimi jedne z najstarszych grobów zasłużonych 
obywateli naszego miasta: Alfonsa Wieniawy-chmie-
lowskiego – burmistrza Wejherowa z okresu międzywo-
jennego, Walerii Murawskiej zamordowanej w obozie 
koncentracyjnym w Dachau oraz Alojzego Karwasza, 
nauczyciela biologii zamordowanego w Piaśnicy. odno-
wiony został również grobowiec rodziny Nierzwickich.

Niedawno odbył się odbiór czterech wyremonto-
wanych nagrobków. Efekt prac obejrzeli: konserwator 
zabytków Izabela huk-Malinowska oraz przedstawiciele 
Urzędu Miejskiego z zastępcą prezydenta, piotrem Bo-
chińskim na czele. 

 - To dopiero początek odnawiania cmentarnych za-
bytków. W kolejnych latach prace będą kontynuowane, 
– podkreśla prezydent piotr Bochiński. Jak informuje Do-
rota Grochalska, kierownik Wydziału Inwestycji, Gospo-
darki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM, łączny koszt 
przedsięwzięcia wyniósł ponad 14 tys. zł.                             MD.

Remont i renowacja

stare nagrobki
odzyskały blask

Kolejne zabytkowe nagrobki na starym 
cmentarzu przy ul. 3 Maja w Wejherowie 
doczekały się renowacji i remontu. Nagrobki 
rozebrano i sklejono na nowo, stabilizując 
grunt i kamienne płyty, a całość oczyszczono 
z glonów i wypolerowano. Odnowione zosta-
ły napisy na tych nagrobkach.

Pani Izabeli Noetzel

Kierownikowi Wydziału Finansowego 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

O J c A
składa

Krzysztof hildebrandt
prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

PAMIęć
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LUDZIE I ICH PASJE
Rozmowa z Reginą Osowicką - część druga

telefon z Watykanu
Pisarka, publicystka, prelegentka, działaczka społeczna - Regina Osowicka skończyła nie-

dawno 80 lat. Pierwsza część wywiadu z jedną z najbardziej znanych wejherowianek ukazała 
się w poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa”, a dzisiaj zapraszamy do lektury drugiej części. 
W całości rozmowę można przeczytać na naszej stronie internetowej: www.pulswejherowa.pl

- W pani zawodowej 
karierze dość długo 
zajmowała się Pani 
dziennikarstwem, pi-
sząc m.in. w „Dzienniku 
Bałtyckim”.

- W tej gazecie zadebiu-
towałam w wieku 16 lat. 
W czasie studiów na Uni-
wersytecie Wrocławskim 
dorabiałam do stypendium 
pisaniem do dwóch gazet. 

- Jakimi tematami 
zajmowała się pani, za-
nim pochłoneła Panią 
historia Wejherowa i 
Piaśnicy?

- Interesowałam się kul-
turą, a zwłaszcza teatrem. 
Najbardziej pasjonowało 
mnie pisanie recenzji te-
atralnych. Współpraco-
wałam nie tylko z „Dzien-
nikiem”, pisując m.in. do 
„Rejsów”, ale też z „Kulisa-
mi”, „Przekrojem” i innymi 
tytułami oraz z Radiem 
Gdańsk. Pisałam i opowia-
dałam nie tylko o kulturze. 
Tematy moich publikacji 
często dotyczyły naszego 
regionu, z którym jestem 
związana jako Kaszubka z 
dziada pradziada.

- Cały region objeż-
dżała Pani również z 
prelekcjami.

- Miałam spotkania w 
różnych miejscowościach 
ówczesnego województwa 
gdańskiego. Odbywały się 
one w klubach, bibliote-
kach lub świetlicach, ale 
jedno ze spotkań odbyło 
się w stodole, gdzie ukry-
liśmy się ze słuchaczami 
przed upałem. Wykładowi 
przysłuchiwały się zwie-
rzęta, m.in. konie, raz 
po raz dając o sobie znać 
głośnym rżeniem.

- Czy to prawda, że 
nigdy nie czytała Pani 
prezentowanych tema-
tów z kartki?

- Tak, bo zdecydowa-
nie wolę mówić z głowy. 
Kartka więziłaby mnie, 
ograniczała.

- Znała pani osobiście 
wiele wybitnych i po-
pularnych osób, m.in. 
artystów ludźmi. Skąd 
się wzięła długoletnia 
przyjaźń ze słynną Han-
ką Bielicką?

- Poznałyśmy się na pla-
nie filmowym we Wrocła-
wiu, gdzie jako studentka 
statystowałam. To był 
film „Irena do domu”. Tam 
poznałam także Ludwika 
Sempolińskiego i Adolfa 
Dymszę. Przyjaźń z Han-
ką Bielicką przetrwała 
bardzo długo. Aktorka 
bywała u mnie, często 
dzwoniła. 

Niektóre znane osoby 
poznałam też podczas ich 
wizyt w Wejherowie, o 
czym piszę w moich książ-
kach. Mieliśmy zaszczyt 
gościć w naszym mieście 
wiele wybitnych postaci.

- To Pani odkryła, że 
był tu w latach pięć-
dziesiątych najbardziej 
znany i szanowany Po-
lak, Jan Paweł II, wtedy 
jeszcze ksiądz Karol 
Wojtyła.

-  Z tym odkryciem, z 
którego jestem dumna, 
wiąże się ciekawa histo-
ria. Zaczęło się od wizyty 
wejherowskiego chóru pod 
dyrekcją Marka Rocław-
skiego w Rzymie i au-
diencji u papieża Polaka. 
Chórzyści powiedzieli, że 
są z Wejherowa, a Ojciec 

Święty odparł „Byłem tam 
w młodości”. To zdanie 
było dla mnie impulsem do 
poszukiwań, jak się okaza-
ło niełatwych i żmudnych. 

Obłożyłam się alma-
nachami kościelnymi, ale 
nie znalazłam żadnych 
informacji. Napisałam list 
do Watykanu, do obecnego 
kardynała Dziwisza, nie 
spodziewając się specjal-
nie odpowiedzi. Ogromnie 
się zdziwiłam, gdy wkrótce 
zadzwonił telefon i okaza-
ło się, że jest to telefon z 
Watykanu!

Kardynał Stanisław 
Dziwisz zapewnił mnie, 
że „porozmawia z szefem”, 
dodając „My, dzieci kole-
jarzy musimy się trzymać 
razem...”. Dobrze się sta-
ło, że w moim liście za-
warłam kilka informacji o 
sobie wraz ze wzmianką o 
moim tacie. 

- Co było dalej?
- Po krótkim czasie za-

dzwonił jeszcze raz: „Szef 
powiedział, że to było w 
latach pięćdziesiątych, ale 
prosi żeby pani zadzwoniła 
do Danuty Ciesielskiej, 
która należała do studenc-
kiego kręgu przy kościele 
św. Floriana”. 

Dotarłam do pani Danu-
ty, a także do wszystkich 
uczestników tej wyciecz-
ki. Długo ich szukałam, 
ale było warto. Dowie-
działam się do nich wielu 
ciekawostek i anegdot, 
opowiadali jak wanożyli 
po Kaszubach, nocowali 
na plebaniach, odwiedzali 
małe kościółki, ale również 
kalwarię Wejherowską i 
Piaśnicę. Podobno przy-
szły Ojciec Święty modlił 
się przy grobie kapłanów, 
a wszystko to działo się w 
czerwcu 1953 roku.

- Z tej historii wynika, 
że jest Pani wytrwała, 
konsekwentna i uparta 
w docieraniu do infor-
macji.  Jakie inne ce-
chy są potrzebne, aby 
skutecznie mierzyć się z 
kolejnymi zawodowymi 
wyzwaniami?

- Najważniejsza jest 
pasja, a poza tym pra-
cowitość, dociekliwość, 
komunikatywność, no i 
cierpliwość, bo w dochodze-
niu do prawdy nie można 
się spieszyć.

- Pozostaje życzyć 
Pani cierpliwości i wy-
trwałości w tworzeniu 
nowej książki na temat 
Piaśnicy, a także kolej-
nej -  o wejherowskich 
Powązkach. 

Dziękuję Pani bardzo 
za rozmowę.

Rozmawiała
Anna Kuczmarska

Regina Osowicka i wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło, podczas niedawnego 
spotkania Komitetu Piaśnickiego, o którym piszemy na sąsiedniej stronie 8.

Członkowie stowarzy-
szenia pomocy Osobom 
Niepełnosprawnym „przy-
stanek” przygotowują się 
do przedświątecznego spo-
tkania integracyjnego, aby 
podzielić się doświadczenia-
mi z minionego roku, kiedy 
wspólnie dążyli do założenia 
Stowarzyszenia. 

Spotkanie będzie miało 
charakter łączący uczestni-
ków i ich rodziny, opiekunów, 
a także wszystkie osoby zwią-
zane z tematem niepełno-
sprawności. Będzie okazją 
do bliższego poznania się i 
nawiązania dobrych relacji 
między uczestnikami. 

- Postanowiliśmy podzie-
lić się obowiązkami, by każdy 
mógł się poczuć odpowie-
dzialny za coś, co przygotuje 
sam lub z pomocą innych – 
mówi Iwona Januszewska, 
prezes SPON „Przystanek”. 
-  Niektórzy przygotowują 
upominki z masy solnej oraz 
kartki z życzeniami. Reszta 
przygotowuje wybraną po-
trawę wigilijną. Konstruktyw-
ne wykorzystanie czasu ma 
duży wpływ na wyzwalanie 
i kształtowanie uzdolnień 
manualnych, organizacyj-
nych, kulinarnych i muzycz-
nych, rozwijanie aktywności 
społecznej i kształtowanie 
umiejętności współdziałania 
w grupie. Celem spotkania 
będzie również wspólna za-
bawa z uczestnikami. 

Członkowie Stowarzysze-
nia spotkają się 13 grudnia w 
Klasztorze św. Anny przy ul. 
Reformatów. Już cieszą się z 
możliwości rozmowy przy 
przedświątecznym stole. 

MD.

Świąteczna
integracja
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Z POWIATU

Trasa zostanie zbudowa-
na za 1 milion złotych, pocho-
dzący z dotacji unijnych oraz 
ponad 800 tys. zł z własnych 
środków gminy. W sierpniu 
2011 roku Gmina Łęczyce 
złożyła wniosek o dofinanso-
wanie pierwszego etapu tej 
inwestycji za pośrednictwem 
Lokalnej Grupy Rybackiej 
„Pradolina Łeby”. 

Zaplanowany na lata 
2012 i 2013 projekt spotkał 
się z uznaniem, a na jego re-
alizację przyznano  1 mln zł. 

TURYŚCI Z DALEKA 
I Z BLISKA
Teraz trzeba działać. Jak 

mówi wójt gminy Łęczyce, 
Piotr Wittbrodt, pracy jest 
sporo, ale nie brakuje zapału 
i inwencji. 

- Przygotowujemy cieka-
wą trasę na wycieczki rowe-
rowe lub piesze wędrówki 
– mówi wójt Łęczyc. – Mamy 
nadzieję, że zainteresuje ona 
m.in. mieszkańców Wej-
herowa i naszego powiatu, 
Trójmiasta, a także turystów 
z głębi Polski, wypoczywa-
jących na Pomorzu. Mam 
nadzieję, że z nowej infra-
struktury skorzystają także 
mieszkańcy naszej gminy, 
zwłaszcza młodzież.

ZNAKI I INFORMACJE
Jednym z nowych elemen-

tów będą odcinki chodników 
z pasami dla rowerzystów, 
które  powstaną na ul. Sta-
rowiejskiej w Strzebielinie, 
ul. Chmielenieckiej w Bo-
żympolu Wielkim oraz w 
miejscowości Nawcz. 

Poza tym na ścieżkach 
rowerowych pojawi się odpo-
wiednie oznakowanie – znaki 
drogowe, tablice informacyj-
ne, informacje kierunkowe, 
a także miejsca postojowe z 
ławkami stołami, stojakami 
na rowery, pojemnikami na 
śmieci oraz tablicami infor-
macyjnymi. 

W gminie Łęczyce powstaje nowa trasa turystyczna i ścieżka rowerowa

W pradolinie rzeki Łeby
Pięknie położona gmina Łęczyce ma zamiar wykorzystać 

swoje walory turystyczne. Jednak  miłośnikom rekreacji na 
świeżym powietrzu, których władze gminy chcą przyciągnąć 
do pradoliny rzeki Łeby, potrzebna jest infrastruktura. Dla-
tego powstaje tam atrakcyjna trasa turystyczna i zarazem 
ścieżka rowerowa pod nazwą „Szlakiem pstrąga tęczowego”.

- Zależy nam m.in. na 
tym, aby turysta wiedział, 
gdzie się znajduje , jak prze-
biega trasa i jakie atrak-
cje turystyczne znajdują 
się w pobliżu – wyjaśnia 
Agnieszka Gruba-Forme-
la z Urzędu Gminy Łęczyce. 
- Odpowiednie oznakowanie 
wraz z małą infrastrukturą 
jest niezbędne. Same walory 
przyrodnicze i krajobrazowe, 
czy zabytkowe obiekty, nie 
wystarczą. Ścieżka musi być 
funkcjonalna i dostępna. 

BOISKA
DLA KAŻDEGO
Na trasie ścieżki rowero-

wej powstanie Izba Tradycji 
Rybactwa na Kaszubach w 
Rozłazinie, wyposażona w 
sprzęt multimedialny, połą-
czona z miejscem wypoczyn-
kowym i punktem informacji 
turystycznej. Będzie tam 
można spróbować swoich 
umiejętności w aktywnym, 
sportowym wędkarstwie.

Kolejnym nowym obiek-
tem będzie wielofunkcyjne 
boisko sportowe wraz z tere-
nem rekreacyjnym w Strze-
bielinie Osiedle. Powstaną 
tam m.in. boiska do gry w 
badmintona oraz miasteczko 
ruchu rowerowego. 

- Będzie to kompleks, 
służący rowerzystom korzy-
stającym z nowej trasy, ale 
także mieszkańcom gminy, 
zwłaszcza Strzebielina - 
mówi wójt Piotr Wittbrodt. 
- Taki obiekt jest bardzo 
potrzebny, ponieważ łączy on 
funkcje społeczno-kultural-
ne, sportowe i rekreacyjne. 
Kompleks boisk będzie sta-
nowić centrum kulturalno-
-rekreacyjne miejscowości, 
w dodatku dostosowane do 
potrzeb osób niepełnospraw-
nych. 

W porozumieniu z właści-
cielami hodowli pstrągów tę-
czowych, wykorzystujących 

naturalne zasoby rzeki Łeby, 
zostaną urządzone punkty 
przystankowe w formie za-
daszonych ław ze stołami, 
gdzie będzie można zamówić 
świeżo sporządzoną rybę. 
Podobne punkty zostaną zlo-
kalizowane także w innych 
miejscach, tj. widokowych 
oraz leśnych. 

PRZYRODA I ZABYTKI
Uzupełnieniem trasy będą 

obiekty architektury przyle-
gające do trasy, takie jak pa-
łace i dworki, przybliżające 
turystom dzieje tego trenu.

Trasa turystyczna bę-
dzie prowadziła po terenach 
cennych przyrodniczo: w 
okolicach pomników i re-
zerwatów przyrody, które w 
przyszłych zamierzeniach zo-
staną również zabezpieczone 
i oznakowane. 

Jak informuje wójt i 
urzędnicy gminy Łęczyce, 
nadzorujący ten projekt, na 
razie trwa pierwszy etap 
zagospodarowania trasy 
turystycznej i przyległego 
do niej terenu. Przyszłe 
działania przy współfinan-
sowaniu środków Europej-
skiego Fundusz Rybackiego 
poszerzą trasę o dodatkowe 
elementy infrastruktury 
oraz elementy, związane z 
sektorem rybactwa. 

Miłośnicy rowerowych 
wycieczek, a takich jest na 
szczęście coraz więcej, z pew-
nością nie mogą się doczekać 
malowniczego, odpowiednio 
oznakowanego i wyposażo-
nego szlaku. 

Muszą się jednak uzbroić 
w cierpliwość, bo w najbliż-
szym, przyszłorocznym se-
zonie wiosenno-letnim kon-
tynuowane będą prace przy 
budowie i urządzaniu trasy. 
Zostanie ona udostępniona 
użytkownikom pod koniec 
2013 roku.

Anna Kuczmarska
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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

Najbliższy kurs kat. B rozpoczyna się
6 grudnia oraz 17 grudnia 2012

R E K L A M A

Okazało się, że impreza 
jest coraz bardziej popularna 
nie tylko w naszym mieście i 
powiecie. Świadczy o tym  55 
prac (opowiadania, wiersze 
i słuchowiska), nadesłanych 
z całego województwa. Finał 
odbył się w wejherowskiej 
bibliotece, gdzie ogłoszono 
wyniki konkursu i uhonoro-
wano laureatów nagrodami.

W kategorii prozy, w gru-
pie wiekowej do lat 19 pierw-
szą nagrodę za opowiadanie 
„Po drugiej stronie” otrzymał 
Aleksander Nowak z Roz-
pędzin koło Kwidzyna, drugą 
nagrodę za opowiadanie 
„Przez całą wieczność” otrzy-
mał Mateusz Wasilka z 
Wejherowa. Trzecie miejsce, 
za opowiadanie „Nie wystar-
czy wejść na pokład” zajęła 
Aleksandra Mielewczyk 
z Bolszewa. Wyróżnienie 
przyznano Małgorzacie 
Witka-Jeżewskiej z Redy.

Pierwszą nagrodę wśród 
dorosłych autorów otrzymał 
Lesław Furmaga z Gniewi-
na za opowiadanie pt. „Tam 
gdzie kres...”. Drugą nagrodę 
za opowiadanie „Żeglowanie 
jest koniecznością” przy-
znano Bogumile Richert 
z Redy, a  trzecią Lidii 
Zdzitowieckiej z Gościcina 
za opowiadanie „Do stacji - 
Przeszłość Główna”. 

Wyróżnienia otrzymali: 
Krzysztof Szkurłatow-
ski z Wejherowa i Tomasz 
Fopke z Chwaszczyna, a 
nagrodę Prezesa Zarządu 
Głównego Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego za 
opowiadanie pt. „29 rujana” 
otrzymał Mateusz Meyer.

W kategorii poezji wśród 
dorosłych zwyciężył Albert 
Duzinkiewicz z Kwidzyna, 
drugą nagrodę otrzymał Mi-
rosław Odyniecki z Wejhe-
rowa, a trzecią - Bogumiła 
Mielewczyk z Bolszewa. 

Wyróżnienia otrzymały: 
Elżbieta Bieńko-Kornac-
ka z Szemuda i Edyta Wy-

„powiew Weny” po raz siódmy

Literackie żeglowanie
„Navigare necesse est...”, czyli  „Żeglowanie jest koniecznością” to hasło tegorocz-

nego, siódmego już Konkursu Literackiego „Powiew Weny”. Konkurs, zorganizowa-
ny przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Majkowskiego 
w Wejherowie, odbywał się pod patronatem Prezydenta Wejherowa. 

socka z Miastka. 
Wśród młodych poetów 

do lat 19 najlepsza okazała 
się Michalina Tańska z 
Wejherowa, drugą nagrodę 
otrzymał Dawid Winiarski 
ze Starogardu Gdańskiego, 
a trzecia nagroda przypadła 
Agnieszki Grzegorzew-
skiej z Kąpina. 

Wyróżnienie otrzymała 
Anna Białk z Bolszewa.

Jeden z jurorów, redaktor 
naczelny „Pomeranii” Da-
riusz Majkowski, wysoko 
ocenił poziom nadesłanych 
prac. Oceniała je komisja w 
składzie: Danuta Balcero-
wicz, Ewelina Magdziar-
czyk Plebanek, Dariusz 
Majkowski i Henryk Po-
łchowski. 

Podczas spotkania z twór-
cami uczestniczącymi w 
konkursie dokonano rów-
nież prezentacji fragmentów 
słuchowisk nagranych w 
bibliotece, zatytułowanych 
„Rzeka”, „Bajka o księciu 
Czorlińskim” i „Karnawał”. 

Ich autorami byli Piotr 
Schmandt, Aleksander 
Majkowski i Tomasz Fop-
ke. Aktorami odtwarzający-
mi role w tych słuchowiskach 
byli wejherowscy działacze 
społeczni i samorządowcy. 
Wszyscy otrzymali podzię-
kowania za udział w tej 
inicjatywie.                     AK.

Więcej zdjęć w Galerii 
na naszej stronie:
www.pulswejherowa.pl

Nagrodzeni poeci: Albert Duzinkiewicz, Mirosław Ody-
niecki i Bogumiła Mielewczyk w towarzystwie zastęp-
cy prezydenta Bogdana Tokłowicza, który w imieniu 
prezydenta Wejherowa wręczał nagrody.

PiM Biblioteka Publiczna 
w Wejherowie, w ramach 
dobiegającego końca  „Roku 
Korczaka”, przeprowadziła 
konkurs dla uczniów poświę-
cony Januszowi Korczakowi. 
Wzięło w nim udział 162 
osób.  W konkursie wiedzy 
o Korczaku dwa głowne 
miejsca zajęły drużyny Gim-
nazjum nr 1. W konkursie 
pięknego czytania i orygi-
nalnej interpretacji tekstów J. 
Korczaka najlepszym okazał 
się Filip Reszke z ZSO nr 2 
w Wejherowie, przed Laurą 
Papke z I LO. W konkursie 
teatralnym zwyciężyła Spo-
łeczna Szkoła Podstawowa 
nr 1. a kolejne miejsca zajęły 
SP nr 5 i SP nr 6 . 

Cała grupa laureatów zo-
stała nagrodzona w konkur-
sie na ilustrację książki J. Kor-
czaka (wpłynęło 107 prac). 

Rok Korczaka

 „performance” M. Wir-
skiego bierze także udział w 
międzynarodowym festiwa-
lu Cologne OFF International 
One Minute Festival w ra-
mach Cologne OFF Videoart 
International Festival. Krótki 
film młodego mieszkańca 
Wejherowa był pokazywany 
m.in. w Meksyku.

Nagroda w 7. edycji kon-
kursu filmów jednominu-
towych jest tym większym 
wyróżnieniem, że na ten 
festiwal nadesłano aż 162 
filmów. 

- „passerby” to ekspe-
rymentalna impresja doku-
mentalna będąca ekspresyj-
nym przedstawieniem  grozy 
holocaustu –  wyjaśnia reży-
ser. - Film powstał z inspiracji 
oraz jako uzupełnienie moje-
go tekstu naukowego, który 
wygłaszałem na międzyna-
rodowej konferencji nauko-
wej „Solidarity, Memory and 
Identity” na Uniwersytecie 
Gdańskim.

Przypomnijmy,  że Ma-
riusz Wirski, o którego twór-
czości pisaliśmy w ub. roku, 

Wejherowianin, Mariusz Wirski otrzymał 
wyróżnienie na Festiwalu Filmów i Form Jedno-
minutowych the One Minutes 2012 w kategorii 
„mini-dokument” za film „passerby”. Jego inny 
film „performance” dostał się do selekcji finało-
wej tej imprezy.

jest laureatem  trzeciego 
miejsca na 2. Festiwalu Nie-
zależnych Filmów Fanta-
stycznych i Horrorów EFHA 
2011 oraz wyróżnienia w 
kategorii „Film Fabularny” 
na Snap Film Festiwal 2012 
w Krakowie. 

Jego filmy pokazywane 
były na festiwalach: 37. Gdy-
nia Film Festival 2012, Euro-
pean Media Art Festival 2012 
(Osnabrueck, Niemcy) oraz 
na Ogólnopolskim Festiwalu 
Autorskich Filmów Animo-
wanych OFAFA 2010,2011 i 
2012 w Krakowie.                MD.

Krótki film na festiwalu 

Mini-dokument
wyróżniony

Mariusz Wirski.

KULTURA
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SPORT

Zawody, które odbyły się 
w hali Polskiego Związku 
Tenisa Stołowego w Gdańsku 
zostały zorganizowane przez 
Międzyszkolny Klub Sportowy 
Niesłyszących „OLIMP”, dzia-
łający przy Ośrodku Szkolno-
-Wychowawczym Nr 2 dla 
Niesłyszących w Wejherowie. 

W turnieju uczestniczyło 
7 drużyn z całej Polski. Na 
sportowców którzy osiągnęli 
najlepsze rezultaty oprócz 
medali i pucharów czekały 
upominki, ufundowane przez 

Reprezentanci wejherowskiej placówki dla niesłyszących mogą pochwa-
lić się zdobyciem I i II miejsca w kategorii gry podwójnej chłopców do lat 
16 oraz II miejscem w grze mieszanej do lat 16 podczas Młodzieżowych 
Mistrzostw Polskiej Federacji Sportu Niesłyszących w Tenisie Stołowym. 

tenis stołowy niesłyszących

Uczniowie na podium

Marszałka Pomorskiego. 
- Osoby niesłyszące mogą 

liczyć tylko na wzrok. Muszą 
więc być odporne psychicznie 
i doskonale widzieć. Ważne 
jest też opanowanie. Tre-
nerki bardzo pilnują swoich 
podopiecznych. Uczą, że 
podczas gry trzeba się mak-
symalnie skupić - stwierdziły 
Katarzyna Malinowska i 
Marzena Szaro-Truchan, 
organizatorki turnieju.  - 
Sukcesy zachęcają do dalszej 
pracy, ćwiczą hart ducha tak 

potrzebny do pokonywania 
rozlicznych przeszkód i  ba-
rier czekających na nich w 
dorosłym życiu.

Rewelacją zawodów była 
drużyna dzieci, która w wy-
walczyła Drużynowe Mi-
strzostwo Europy do 12 lat. 
Natomiast polska drużyna 
do lat 17 zdobyła w turnieju 
II miejsce.

Złote medale i tytuły Mi-
strzów Europy zdobyli za-
wodnicy Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowego: 
Zuzanna Kalbarczyk semi 
contact 34 kg do 12 lat, 

Kornelia Szymańska semi 
contact dwukrotnie (!) do 48 
i do 56 kg do lat 17, Konrad 
Kaczmarkiewicz light con-
tact + 80 kg do lat 17 oraz 
Cezary Maciejewski semi 
contact – 80 kg do 17 lat.

Rafał Karcz, trener WSS 
w kat. do 64 kg semi con-
tact stoczył trzy zwycięskie 
pojedynki, uzyskując tytuł 
Mistrza Europy seniorów. 
Sukcesy podnieśli też inni 
zawodnicy stowarzyszenia.

Srebrne medale i tytu-
ły Wicemistrzów Europy 

Kickboxing. sukces Wss

Medale na ME w hadze
Ponad 500 zawodników z ponad 20 państw, w tym z Niemiec, Holandii, 

Belgii, Grecji, Włoch, Czech, Węgier Ukrainy, Turcji i innych krajów, a 
także liczna, bo 14-osobowa reprezentacja Polski, brała udział w Otwar-
tych Mistrzostwach Europy w Kickboxingu organizacji WFMC, które 
odbyły się w Hagen. Polska reprezentacja, składająca się z zawodników 
Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego oraz Klubu Malinowski 
Team z Żar (lubuskie), wywalczyła aż 17 medali Mistrzostw Europy, w 
tym 8 złotych, 3 srebrne oraz 6 brązowych. 

zdobyli: Oliwer Laskowski 
semi contact – 52 kg do lat 
12 oraz Konrad Kaczmar-
kiewicz semi contact + 80 kg 
do lat 17.

Brązowe medale wywal-
czyli: Filip Stark semi i light 
contact – 40 kg do lat 12, Zu-
zanna Kalbarczyk light con-
tact -34 kg do lat 12, Paulina 
Stenka semi contact + 46 kg 
do 12 lat, Oliwer Laskowski 
semi contact +52 kg do 12 
lat, Michał Stachowski light 
contact do 81 kg seniorów.

Udany międzynarodowy 
debiut zaliczył najmłodszy z 
ekipy 8-letni Maciej Fragel, 
który wywalczył 5 miejsce. 

Ogromnym sukcesem za-
kończyły zawody 3-osobowe 

drużyny. Drużyna do lat 12 
w składzie: Zuzanna Kal-
barczyk, Oliwer Laskowski, 
Filip Stark, w finałowym 
pojedynku pokonała fawo-
rytów, reprezentację Nie-
miec. Drużyna do lat 17, w 
składzie: Szymańska, Kacz-
markiewicz, Maciejewski, 
wywalczyła drugie miejsce. 

Na koniec odbyła się ry-
walizacja drużynowa se-
niorów. Rafał Karcz został 
zaproszony do drużyny OLD 
BOYS z Niemiec i wraz z 
nimi zdobył srebro w dru-
żynie.

Trenerami Kadry WFMC 
POLSKA podczas wyjazdu do 
Hagen byli Paweł Malinow-
ski oraz Rafał Karcz. 

Wyjazd reprezentacji na turniej do Hagi wsparli rodzice za-
wodników oraz firmy z powiatu wejherowskiego: PREiB  ELSTARK 
z Kębłowa, KABAJUNI, Myjnia samochodowa VEGA INWEST z 
Wejherowa, PHU MATIKOM z Bolszewa, Instalatorstwo Elektryczne 
B. Komkowski z Wejherowa. 

Wsparcia dla zawodników z Wejherowa oraz z Gminy Wejhero-
wo udzielili prezydent Krzysztof Hildebrandt i wójt Henryk Skwarło. 

Szczypiorniści z Wejhe-
rowa mimo braku czterech 
czołowych zawodników (kon-
tuzje oraz choroby), okazali 
lepsi i od początku spotkania 
zdobyli przewagę bramkową.  
W 51 min. AZS wyszło nawet 
na prowadzenie, ale błyska-
wiczne kontry doprowadziły 
do odzyskania 3-4 bramkowej 
przewagi, umożliwiającej 
kontrolowanie przebiegu gry. 

piłka ręczna. tytani Wejherowo

Zwycięstwo i remis
Tytani Wejherowo pokonali AZS Olsztyn. Nasza drużyna wygrała 

w stosunku 29:26 do przerwy remisując 12:12. 
Tytani Wejherowo zaj-

mują10 miejsce w tabeli, a 
przewodzi zespół Energetyk 
Gryfino. 

W minioną niedzielę za-
wodnicy wejherowskich Ty-
tanów we własnej hali zmie-
rzyli się z drużyną Szczypior-
niaka Olsztyn. Po zaciętym 
i niezwykle emocjonującym 
spotkaniu wejherowianie 
zremisowali 27:27 (12:16). 

Pierwsza połowa meczu 
zakończyła się czterobram-
kową przewagą Szczypior-
niaka. Druga odsłona to 
skuteczna pogoń i mozol-
ne zmniejszanie przewagi 
bramkowej gości. Dopro-
wadzenie do remisu należy 
uznać za sukces. 

8 grudnia nasza drużyna 
wyjeżdża do Grudziądza na 
mecz z tamtejszym MKS. 

Gra podwójna chłop-
ców do lat 16. Reprezen-
tanci MKSN OLIMP Wej-
herowo: Wojtek Michoń, 
D a w i d  H n a t ,  K r y s t i a n 
Buza, Kostek Żołnierewicz.                                                                                                                                    
      Gra mieszana do lat 16                                                

R e p re ze nt a n c i  M K S N 
OLIMP Wejherowo - Marta 
Kaczor i Krystian Buza.
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NIERUchOMOŚcI
Wynajmę mieszkanie 32 m 

w Wejherowie Os. Sikorskiego, 
składające się z 2 pokoi z anek-
sem kuchennym, przedpokój, 
łazienka, balkon. Mieszkanie 
umeblowane za 850 zł wynajem 
+ media. Tel. 694-390-850

 * * *
Sprzedam mieszkanie 26 

m kw., 4 piętro, po remoncie, 
wolne, os. Staszica, pozostaje 
zabudowa kuchni, pralka, lo-
dówka. Tel. 798 300 668

 * * *
Wynajmę mieszkanie 2-po-

kojowe na Narutowicza w Wej-
herowie. Tel. 509 165 706

 * * *
Sprzedam garaż z w Gdyni 

Obłużu ul. Knyszyńska. 
Tel. 601 163 300
 * * *
Sprzedam mieszkanie 2-po-

kojowe w Wejherowie. 
Tel. 511 286 140
 * * *
Sprzedam mieszkanie w 

Wejherowie Śmiechowie na 
Osiedlu Sikorski Park 31,40 m 
pierwsze piętro + pomieszcze-
nie gospodarcze o pow. 1,4 
m, salon z aneksem, sypialnia, 
łazienka, balkon. Blisko sklepy, 
plac zabaw, boisko, MZK, SKM. 
Mieszkanie bardzo zadbane. 
Tanie w utrzymaniu. POLECAM! 

Tel. 516 033 798
 * * *
Sprzedam bardzo ładną 

działkę budowlaną w Goście-
cinie, o pow. 648 m; działka 
graniczy z lasem, jedyna wolna 
wśród nowym domów, super 
położona, blisko przystanek 
MZK.  Tel. 512 523 344

spRZEDAM
Sprzedam lustro stylowe o 

wym. 60x120 cm. Rama w kolo-
rze złotym, stan b. dobry. Cena 
250 zł. Tel. 792 612 439

 * * *
Sprzedam NOKIĘ  5230 czar-

ny, gwarancja, pudło za 280 zł 
(ma mp3, radio, aparat, net) oraz 
samsung gt s5620 dotykowy 
mp3, aparta itp. za 200 zł, sam-
sung gte 1200 za 90 zł. 

Tel. 515 664 469
 * * *
Sprzedam kaloryfer łazien-

kowy, nowy (drabinka) w kolo-
rze białym. Wymiary: 60 cm x 70 
cm. Cena do uzgodnienia. 

Tel. 792 612 439

Sprzedam świetną markową 
koszulkę REEBOK w rozmiarze 
134 cm, dziewczęcą, biała z do-
datkami błękitu, bez rękawów, 
10 zł. Tel. 505 816 262

 * * *
Komplet do chrztu dla 

chłopca z muszką, za 60 zł, 
nowy oraz mata do leżakowa-
nia z grzechotką za 30 zł. 

Tel. 515 664 469
 * * *
Sprzedam buty męskie, 

rozm. 44 czarne trapery za 35 
zł, a także buty męskie rozm. 43 
brązowe do garnituru za 35 zł. 
Sprzedam też słownik polski 
pWN za 30 zł.  Tel. 515 664 469

 * * *
Sprzedam drzwi wewnętrz-

ne, białe, pełne, z zamkami 
i klamkami 80 lewe i prawe 
6 sztuk po 30 zł, stan bardzo 
dobry. Tel. 668 294 942

 * * *
Sprzedam ubranka nie-

mowlęce: body, bluzki, czapki, 
skarpetki, piżamki po 15 zł za 
sztukę, nosidełko na plecy za 
25 zł, komplet do chrztu biały 
za 60 zł. Tel. 515 664 469

 * * *
Sprzedam ubranka dla 

chłopca w rozmiar 110,116,122 
cm łącznie 11 sztuk: kurtka, 
spodnie na zimę x2, czapki, 
szalik, kamizelki, bluzy ,swetry 
itp.za 22 zł! Okazja. 

Tel. 505 816 262
 * * *
Komody sosnowe (drewno) 

4 sztuki, różne wymiary. Cena 
1000 zł lub pojedyncze sztuki, 
ceny do uzgodnienia.  Odbiór 
Osiedle Fenikowskiego w Wej-
herowie. Tel. 501 957 499

 * * *
Sprzedam 2 fotele puf w 

idealnym stanie oraz 2 szafki 
nocne drewniane. 

Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzedam butlę gazową 11 

kg oraz 2 kg cena 75 zł i 40 zł. 
Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzedam używany sprawny 

grzejnik elektryczny cena 35 
zł. Możliwy odpłatny transport. 

Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzedam biurko z półeczką 

nadstawną, szafką, szufladką, 
dwoma wysuwanymi blatami na 
klawiaturę i myszkę. Cena 250 zł. 

Tel. 513 061 743

Sprzedam choinkę z pod-
stawką sztuczną, wys. 60 cm, ok 
z ozdobami za 9,99 zł’ również 
bombki różne szklane po 5,99 zł/
szt., łańcuch z aniołkiem, lampki 
za 5,99.  

Tel. 515 664 469
 * * *
Sprzedam dywan (beż + 

wzór brązowy) 2,5 mx3,5 m. 
Cena 150 zł. Tel. 604 915 138

 * * *
Sprzedam drzwi białe z szy-

bą 3 pary za 450 zł  całość. 
Tel. 604 915 138
 * * *
Sprzedam kominek ekolo-

giczny na biopaliwo, cena 600 
zł. Tel. 604 915 138

 * * *
Sprzedam lampy okrętowe, 

mosiężne i bulaje z częścią bur-
ty, tanio. Tel. 601 163 300

 * * *
Sprzedam wózek inwalidzki 

nowy. Tel. 604 915 138 
 * * *
Sprzedam meble: komplet 

wypoczynkowy 3+2+1 (kanapa 
i sofa rozkładane) tanio, kanapka 
naro zna z rozsuwanym stołem 
do jadalni 220 zł, komplet mło-
dzieżowy z biurkiem, granatowy 
200 zł. Tel. 604 915 138 

 * * *
Sprzedam umywalkę z ba-

terią i syfonem oraz miskę ustę-
pową – kompakt, brązowe, 
ozdobne, cena 280 zł. 

Tel. 604 915 138 
 * * *
Sprzedam nowy fotel rozkła-

dany z pojemnikiem na pościel 
- cena 300 zł; nową ławę podno-
szoną jako stół cena 200 zł; nowy 
stolik szklany pod telewizor 
cena 150 zł. Wejherowo. 

Tel. 510 519 919
 * * *
Sprzedam używaną szafkę 

łazienkową z umywalką .Biała 
lakierowana , szer. 80 cm. Cena 
ok. 200 zł. Tel. 889 269 459

 * * *
Sprzedam biurko , czarne 

, robione na zamówienie w 
bardzo dobrym stanie  wym. 
125x80x76cm. Z szufladami , 
szafką ,wysuwaną półką na kla-
wiaturę. Cena ok. 240 zł. 

Tel. 798 997 003
 * * * 
Sprzedam telefon NOKIA 

2220 GRAPHITE na gwarancji, 
nowy , 210 zł. 

Tel. 58 679 11 26, 
lub 728 148 516

KUpIĘ 
Meble: regał na książki i 

segregatory, wąską szafę ubra-
niową niedrogo kupię.

Tel. 605 765 102

MOtORYZAcYJNE
Sprzedam Matiz supa FSO 

2007, stan bdb. granatowy ze 
srebrnymi zderzakami, serwi-
sowany w salonie, przebieg 40 
tys. km. Cena 10,5 tys. zł. 

Tel. 604 915 138

pRAcA
Posprzątam dom lub miesz-

kanie. Tel. 512 651 142
 * * *
Szuk am prac y.  Jestem 

19-letnią dziewczyną. Chętnie 
podejmę jakąkolwiek prace 
– roznoszenie ulotek lub coś 
innego. Jestem dyspozycyjna. 

Tel. 889 795 364
 * * *
Szukam pracy dorywczej 

zajmuje się remontami i wy-
kończeniem wnętrz. Jestem 
doświadczonym budowlań-
cem. Chętnie podejmę każdą 
pracę. Daniel 798 684 345

NAUKA
Korepetycje z fizyki i che-

mii, w tym uczę matematyki. 
Wejherowo.   

Tel. 58  677-01-50
 * * *
Nauczyciel muzyki w Wej-

herowie,emeryt,-udziela lekcji 
muzyki na gitarze,mandolinie 
,akordeonie, wyłącznie z nut za 
niewielką opłatą.

 Tel. 665 570 808

RóżNE
Przyjmę  wózek głęboki dla 

niemowlaka – ma 70 cm wzro-
stu. Wózek jest pilnie potrzebny 
dla ubogiej rodziny. 

Kontakt: 515 664 469
 * * *
Przyjmę fotelik samochodo-

wy oraz kanapa 2-osobowa w 
dobrym stanie. Pilnie potrzeb-
ne. Tel. 515 664 469

 * * *
Oddam kanapę w dobrym 

stanie. Tel. 513 061 743
 * * *
Miejsce pod wiatą osłoniętą, 

okolica Lidla, ul. Słoneczna.
Tel. 603 681 338

O g ł O S Z E N i E
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REKLAMY

N A S Z  P A R T N E R

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa


