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trasa nad rzeką
nagrodzona

Wejherowo otrzymało nagrodę w XVIII Edycji Konkursu „Modernizacja 
Roku 2013” za przebudowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Cedron. To 
kolejna nagroda dla miasta w tym ogólnopolskim konkursie.         Str. 4

Nowa szkoła w strzebielinie

W sobotę, 6 sierpnia po godz. 
22.00 w okolicach Wyszecina w 
gminie Luzino fiatem punto je-
chała do domu 27-letnia kobie-
ta w siedmiomiesięcznej ciąży 
wraz z 44-letnim mężem i 3-let-
nim synkiem. 

Mieli niesamowitego pecha 
bo drogą Tępcz-Wyszecino je-
chał również  pijany kierow-
ca samochodu audi a4. Miał 
ponad 2 promile alkoholu we 
krwi, a na dodatek sądownie 
zatrzymane uprawnienia do 
kierowania pojazdami do 2017 
r. Pijany kierowca uderzył we 
fiata, którym podróżowała ro-
dzina i doszło do tragedii.

Ratownicy medyczni pró-
bowali reanimować kobietę, a 
nawet poprzez cesarskie cięcie 
ratować dziecko. Niestety, mat-

Zabił kobietę i nienarodzone dziecko

samochód jak broń
Można zastanawiać się, jaka kara byłaby odpowiednia dla mor-

dercy kobiety i jej nienarodzonego dziecka? Żadna nie będzie za-
dośćuczynieniem za tragedię i stratę, którą przeżywają bliscy ofiary. 
Młoda kobieta w wysokiej ciąży zginęła za kierownicą samochodu, 
kiedy inny kierowca, po wypiciu ośmiu piw i wódki, wjechał w jej 
samochód swoim rozpędzonym autem. Ten samochód był jak broń, 
którą pijany mężczyzna zabił dwie osoby.

ka i dziecko zmarli na miejscu. 
Mąż w ciężkim stanie został 
przetransportowany do szpi-
tala w Gdańsku, a trzyletnie 
dziecko nie doznało poważnych 
obrażeń.  

Z wstępnych ustaleń policji 
wynika, że audi na łuku drogi 

zjechało na przeciwległy pas 
ruchu i zderzyło się czołowo 
z fiatem punto. Sprawca tra-
gedii, Leszek F. z Zelewa, po 
wytrzeźwieniu został przewie-
ziony do wejherowskiej proku-
ratury, gdzie usłyszał zarzuty. 
Przyznał się do winy i podobno 
stwierdził, że… przeprasza. 

Pasażer pijanego kierowcy 
i jego krewny uciekł z miejsca 
zdarzenia. Dopiero we wtorek 
został zatrzymany przez poli-
cję oraz przesłuchany. Z jego 
informacji wynika, że razem 
z kierowcą oprócz piwa pili też 
wódkę. Potem jechali samo-
chodem z prędkością ok. 100 
km na godzinę.

Leszek F. został tymczaso-
wo zatrzymany na trzy mie-
siące. Za tak okrutny czyn 
grozi mu nawet (!) do 12 lat 
pozbawienia wolności. Oka-
zało się, że Leszek F. był już 
parokrotnie zatrzymywany 
za jeżdżenie na podwójnym 
gazie, a w 2010 r. został po-
zbawiony uprawnień. Mimo 
to nadal prowadził samochód 
będąc pijanym.

Około 130 gimnazjalistów ze Strzebielina Osiedla rozpoczęło rok szkolny w 
nowej szkole, pachnącej jeszcze farbą i świeżym tynkiem. Co najważniejsze, w 
szkole wyposażonej w nowoczesne meble i sprzęt, potrzebny do edukacji w XXI 
wieku. Z okazji oddania do użytku nowej siedziby Gimnazjum w Strzebielinie 
(gmina Łęczyce) odbyła się uroczystość.                                                          Str. 13
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Na skwerze przed jednost-
ką wojskową podniesiono pol-
ską flagę i odegrano Hymn 
Państwowy. Okolicznościowe 
przemówienie wygłosił zastęp-
ca komendanta Centrum kmdr 
Włodzimierz  Kluczek 

W obecności żołnierzy, par-
lamentarzystów, przedstawi-

Przed siedzibą Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodze-
nia Marynarki Wojennej w Wejherowie, 1 września odbyła się uroczy-
stości z okazji 75. rocznicy wybuchu II wojny  światowej. 

cieli władz samorządowych, 
organizacji kombatanckich i 
innych, dyrektorów różnych 
instytucji, a także młodzieży 
szkolnej, w tym harcerzy, odbył 
się Apel Poległych. Oddano sal-
wę honorową, a delegacje skła-
dały kwiaty pod pomnikiem 
bohaterów kampanii wrześnio-

wej 1939 roku. 
Wiązanki kwiatów złożo-

no także na starym cmenta-
rzu, przy kwaterze żołnierzy 
1 Morskiego Pułku Strzelców. 
Żołnierze tej formacji  odpierali 
pierwsze ataki niemieckie, wal-
cząc na początku wojny w okoli-
cach Wejherowa .

75 lat temu wybuchła wojna

hołd bohaterom

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

Kurs kat. B rozpoczyna się  22 września, 
a kolejny  9 października 2014 r.

WAŻNE TELEFONY:
POgOTOWiE  -  58 677 61 02  lub  58 677 61 03
KOmENdA  POLicji - Dyżurny 58 672 97 22 
 
STrAŻ POŻArNA  -  Dyżurny  58 677 61 00
STrAŻ miEjSKA   -  Dyżurny 58 677 70 40

24-letni motocyklista zgi-
nął na przeciw stacji paliw 
w Strzebielinie, po zderzeniu 
z samochodem honda crv. W 
Rumi na ul. I Dywizji WP 
stracił zycie 41-letni kierowca 
yamahy. Jego motocykl zde-
rzył się z fordem. 

Na miejscu wypadków 
policjanci przeprowadzili 
oględziny, zabezpieczono do-
kumentację fotograficzną. 
Czynności nadzorowane były 
przez prokuratora rejonowe-
go z Wejherowa,brali w nich 
udział biegli specjaliści z za-
kresu medycyny sądowej oraz 
rekonstrukcji wypadków dro-
gowych.

Oba tragiczne zdarze-
nia miały miejsce w pogodny 
dzień, przy dobrej widoczno-
ści i na prostych odcinkach 

tragedie na drogach

Znów giną 
motocykliści

Znowu przy drogach zapłonęły znicze i sta-
nęły krzyże. Postawiono je w miejscach, gdzie 
30 sierpnia śmierć „dopadła” dwóch motocy-
klistów. W ostatnią sobotę wakacji do tragedii 
doszło na drodze krajowej nr 6 w Strzebieli-
nie (gm. Łęczyce) oraz na ul. I Dywizji Wojska 
Polskiego w Rumi.

dróg, gdzie niestety można 
rozwinąć nadmierną pręd-
kość, lekceważąc ograniczenia 
prędkości. 

To co się dzieje na naszych 
drogach, wzywa o pomstę do 
nieba. Brawura i nieodpowie-
dzialność kierowców, w tym 
m.in. motocyklistów, jest po-
rażająca. Wyprzedzanie na 
trzeciego, przejeżdżanie po-
między samochodami jadą-
cymi w kolumnie, rajdowe 
startowanie spod świateł oraz 
nieprzestrzeganie przepisów 
i ograniczeń w ruchu to co-
dzienność.

Teraz śledczy wyjaśniają 
okoliczności obydwu zdarzeń. 

Świadkowie tych wypad-
ków proszeni są o kontakt pod 
nr tel.: 58 672 97 53 lub 58 
672 97 50.

Zakład Usług Komunalnych przypomina, że poza ter-
minem ustalonym w harmonogramie odbioru odpadów 
komunalnych, można bezpłatnie przekazać odpady wielko-
gabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) na terenie firmy ZUK w Wejhe-
rowie Sp. z o.o.

 Godziny otwarcia PSZOK: poniedziałek - piątek w gdoz. 
7:00-15:00, sobota w godz. 10:00 - 15:00

ZuK informuje
Do psZOK bezpłatnie

N A S Z  P A R T N E R

Z POLICJI
(Nie)trzeźwy 
poranek
Policjanci z Wydziału Ru-

chu Drogowego Komendy 
Powiatowej Policji w Wejhero-
wie skontrolowali w miniony 
poniedziałek ok. 600 kierow-
ców i wyeliminowali z ruchu 
drogowego pięciu kierują-
cych, w tym 4 nietrzeźwych 
kierujących i jednego „wska-
zującego na spożycie”. 

Zgodnie z prawem, za 
kierowanie samochodem w 
stanie nietrzeźwości spraw-
cy grozi do 2 lat pozbawienia 
wolności oraz zakaz prowa-
dzenia pojazdów. 

Ponadto zatrzymali 2 do-
wody rejestracyjne, 2 prawa 
jazdy oraz nałożyli 16 manda-
tów karnych za wykroczenia 
drogowe. Łącznie przebada-
no alkotestem ponad 588 kie-
rowców. Takie działania będą 
realizowane cyklicznie.

Nie wiadomo, ilu nietrzeź-
wym kierowcom udało się te-
go tego poranka uniknąć kary.

Wejherowski Uniwersytet 
Trzeciego Wieku YMCA przy 
ul. Kopernika 13 w Wejhero-
wie prowadzi zapisy na nowy 
rok akademicki:  od 15 do 27 
września br. w godz. 10.00-
14.00. 

Zapisy w WutW
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Porozumienie obejmuje 
współpracę wydawniczą, pro-
mocję działalności partnerów 
oraz realizację wspólnych pro-
jektów. Podpisali je: dyrektor 
WCK Jolanta Rożyńska, 
dyrektor MBP Danuta Bal-
cerowicz, dyrektor PSM 
Dorota Muża-Szlas oraz 
dyrektor MPiMK-P Tomasz 
Fopke (wszyscy na zdjęciu).

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie 
zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy czterema instytu-
cjami kultury w Wejherowie. Dzięki niemu będą ze sobą współpracowały: 
Wejherowskie Centrum Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna, Państwowa 
Szkoła Muzyczna I stopnia oraz wspomniane muzeum.

porozumienie czterech instytucji

Współpraca kulturalna

Pilnym tematem, z po-
wodu którego zwoła-
no sesję nadzwyczajną, 
było wprowadzenie zmian 
w Statucie Metropolitalnego 
Związku Komunikacyjnego 
Zatoki Gdańskiej. Związek 
m.in. emituje biletyw me-
tropolitalne umożliwiające 
poruszanie się komunikacją 
miejską i SKM po całej aglo-
meracji.

W porządku obrad zna-
lazły się również zmia-
ny miejscowego planu 
zagospodarowania prze-
strzennego dotyczącego pasa 
drogowo-kolejowego w ciągu 
ul. 1 Brygady Pancernej WP, 
od wiaduktu przy Rondzie So-
lidarności do ul. Kociewskiej. 

Uchwalenie zmian pozwa-
la m.in. na kontynuację prac 
związanych z przygotowa-
niem do budowy tunelu pod 
torami w ul. Kwiatowej, co 
jest bardzo ważne dla mia-
sta i mieszkańców. Ten te-
mat wywołał dyskusję na 
sesji, ponieważ właściciel 
jednej z działek chciałby przy 
ul Kwiatowej wybudować 
obiekt handlowy. Ze wzglę-

W pierwszy dzień września na nadzwyczajnej sesji spotkali się radni Rady Miasta Wejhe-
rowa. Podjęli kilka ważnych uchwał, m.in. pozwalających na przygotowania do budowy pod-
ziemnego przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Kwiatowej. Przyznano też środki 
na remont elewacji czterech kamienic w śródmieściu Wejherowa.

tunel na ul. Kwiatowej, mniej dymu z pieców i dotacje na remonty

Obrady w ratuszu

du na planowaną rozbudo-
wę trakcji kolejowej SKM i 
budowę tunelu obiekt będzie 
miał utrudniony dostęp do 
drogi publicznej.  Inwestor 
złożył zastrzeżenia do planu 
i zabrał również głos na sesji. 
Zastępca prezydenta miasta 
Piotr Bochiński zadeklaro-

R E K L A M A

wał pomoc dla przedsiębior-
cy w rozmowach z gestorami 
sieci komunikacyjnych, aby 
rozwiązać problem.  Plan zo-
stał przez radnych przyjęty 
bez zmian większością gło-
sów, bez głosu sprzeciwu.

Podczas tej sesji radni za-
decydowali ponadto o przy-

Dzięki dotacjom z budżetu miasta, elewacja tej kamie-
nicy oraz trzech innych doczeka się remontu.

Starsi strażnicy: Anna 
Blok, Adam Harasiuk  i 
Piotr Semmerling awanso-
wani zostali na stopień młod-
szego specjalisty, a strażnik 
Krzysztof Polaszek na sto-
pień st. strażnika.

 Ponadto Nagrodę Pre-
zydenta Miasta Wejherowa 
za udział w akcji ratowni-
czej otrzymał mł. specjalista  
Adam Harasiuk. 

Zastępca prezydenta Bog-
dan Tokłowicz powiedział, że 
po 23. latach funkcjonowania 
Straży Miejskiej w Wejhero-
wie trudno sobie wyobrazić 
bezpieczeństwo w naszym 
mieście bez obecności straż-
ników na ulicach miasta. B. 
Tokłowicz życzył strażnikom 
zaufania i sympatii ze strony 
mieszkańców Wejherowa.

Z okazji Dnia Straż-
nika Miejskiego wyróż-
niający się w służbie 
strażnicy i pracow-
nicy administracyjni 
zatrudnieni w wejhe-
rowskiej Straży Miej-
skiej otrzymali awanse 
i nagrody. Wyróżnienia 
wręczał zastępca pre-
zydenta Bogdan Tokło-
wicz i sekretarz miasta 
Bogusław Suwara.

Dzień strażnika

Awanse i 
nagrody

znaniu czterem wspólnotom 
mieszkaniowym (przy ul. So-
bieskiego 280 i 288, 3 Maja 9 
i 12 Marca 186) dotacji na sfi-
nansowanie prac konserwa-
torskich i robót budowlanych 
w budynkach wpisanych do 
rejestru zabytków. Dzięki te-
mu, wspólnoty mieszkanio-
we jeszcze w tym roku będą 
mogły wykonać prace remon-
towe. Ponieważ zabytkowe 
kamienice znajdują się w cen-
trum miasta, a prace dotyczą 
elewacji, poprawi się wygląd 
domów i ulic.

Rada udzieliła bonifi-
katy od ceny lokalu miesz-
kaniowego dla 10 rodzin 
zamieszkujących w zasobach 
komunalnych, które postano-
wiły wykupić mieszkania na 
własność. 

Uchwalono też zamiany 
w budżecie na 2014 r., m.in. 
zwiększając wydatki na ogra-
niczenie niskiej emisji, czyli 
likwidację dymiących pieców 
węglowych. Zwiększono też 
wydatki na oświatę i wy-
chowanie, na remonty dróg 
publicznych, na utrzymanie 
zieleni i oczyszczanie miasta.  

W wymianie weźmie  udział 
około 50 osób z Danii, Łotwy i 
Polski. Warsztaty poprowadzą 
instruktorzy z Danii, Wielkiej 
Brytanii i Polski.

Głównym jej celem jest bu-
dowanie mostów porozumienia 
i współpracy między różnymi 
częściami Europy oraz pokaza-
nie, że młodych ludzi z różnych 
krajów więcej łączy niż dzieli. 
Młodzi ludzie będą się zajmo-
wac teatrem, muzyką i tańcem, 
a na zakończenie będą mogli za-
prezentować nowe umiejętno-
ści publiczności w Wejherowie i 
okolicy. 24 września o godz. 10 
odbędzie się prezentacja efek-
tów kilkudniowych warszta-
tów organizowanych w trakcie 
wymiany. Wstęp wolny. 

W WCK

Młodzież 
z Danii, 
Łotwy 
i polski

W ramach projektu 
International Dimen-
sion 2/”Wymiar między-
narodowy 2” duński 
dom kultury CulHus z 
Nykobing Falster orga-
nizuje w dniach od 20 do 
26 września br. wymia-
nę młodzieży w Wejhe-
rowie we współpracy 
z Wejherowskim Cen-
trum Kultury
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OBWIEsZCZENIE
pREZYDENtA MIAstA WEJhEROWA

W spRAWIE pRZEpROWADZENIA pOWsZEChNEJ AKCJI DERAtYZACJI

Na podstawie § 45 w związku  z § 43 i § 44 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Wejherowa -  Uchwała Nr VIk/XXVI/324/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa (tekst jednolity Dz. Urz. Woj. Po-
morskiego z 2013 r. poz. 3048 z późn. zm.)  Prezydent Miasta Wejherowa zarządza:

    § 1
W okresie od 01.10.2014 r. do 31.10.2014 r. przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji na terenie Mia-

sta Wejherowa.
    § 2
Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażone bytowa-

niem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Miasta Wejherowa, dotyczy to:
- zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.),
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych,
- pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, piwnic, 

kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,
- urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.
    § 3
Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, prywatne, spółdzielcze i 

komunalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fi zyczne, osoby prawne oraz właściciele urządzeń 
i sieci kanalizacji sanitarnej i właściciele nieruchomości władający obiektami wymienionymi w § 2, które 
przeprowadzają akcję deratyzacji na własny koszt w sposób i w formie właściwej dla tego typu czynności.

    § 4
1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny nakładam 

na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tych samych po-
wodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.

2. Zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji odpadów i 
innych zanieczyszczeń powstałych w związku z działalnością i bytowaniem człowieka, a w szczególności 
odpadów mogących stanowić pożywienie dla gryzoni.

    § 5
1. Trutkę należy wyłożyć w dniach od 1 października do 10 października 2014 r. i pozostawić do dnia 27 

października 2014 r., uzupełniając ją w miarę spożywania przez gryzonie. W czasie wyłożenia trutki należy na 
bieżąco zbierać padłe gryzonie.

2. W dniach od 28 października do 31 października 2014 r. należy zebrać pozostałe trutki oraz padłe 
gryzonie. 

3. Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.
    § 6
Nadzór i kontrolę nad wykonywaniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska i Państwowy Powiato-

wy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Wejherowie. W terminie do dnia 20 października 2014 r. podmioty wymienio-
ne w § 3 są obowiązane do przedłożenia PPIS w Wejherowie informacji o formie i sposobie przeprowadzenia 
deratyzacji, w szczególności poprzez przekazanie informacji o wyłożeniu trutek, sposobie utylizacji padłych 
gryzoni, danych fi rmy prowadzącej działalność w zakresie deratyzacji, z którą umowa została zawarta wraz z 
wykazem obiektów objętych deratyzacją, a w przypadku posiadania stałej umowy również kserokopii umowy, 
natomiast w terminie do dnia 14 listopada 2014 r. do przedłożenia PPIS w Wejherowie protokołu lub oświad-
czenia potwierdzającego wykonanie deratyzacji.

    § 7
Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami o wy-

kroczeniach.
    § 8
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wej-

herowie, na słupach ogłoszeniowych oraz na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
           
                                                                                                                    pREZYDENt MIAstA WEJhEROWA 

O G Ł O S Z E N I E

Konkurs „Modernizacja Ro-
ku” promuje dokonania, doty-
czące modernizacji i remontów 
budynków mieszkalnych i uży-
teczności publicznej, obiektów 
zabytkowych i wielu innych.

- Wejherowo staje się do-
brym miejscem do uprawiania 
turystyki rowerowej. Tworząc 
sieć ścieżek, staraliśmy się, aby 
były one połączone ze sobą, sta-
nowiły funkcjonalny ciąg, ale 
także łączyły obie części miasta 
- mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. - 
Nowe ścieżki przyczynią się do 
wykorzystania potencjału tury-

Wejherowo otrzymało nagrodę w XVIII Edycji Konkursu „Moderni-
zacja Roku 2013” za przebudowę ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki 
Cedron, w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub”. 
Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i sekretarz miasta Bo-
gusław Suwara odebrali nagrodę podczas uroczystości na Zamku 
Królewskim w Warszawie.

stycznego regionu, wydłużenia 
sezonu, a także wzrostu liczby 
turystów. Możemy być dumni, 
że inwestycje przeprowadzane 
w naszym mieście są zauważa-
ne i doceniane.   

Jest to kolejna nagroda dla 
miasta w tym konkursie. Jedną 
z nich była nagroda za remont 
Ratusza w Wejherowie. 

W 13. edycji konkursu przy-
znano nagrodę miastu Wejhero-
wo, jako inwestorowi renowacji 
Kalwarii, za jej kompleksowy 
remont. Miasto zostało nagro-
dzone za modernizację budyn-
ku Urzędu Miejskiego przy ul. 

Modernizacja Roku

Kolejna nagroda
dla Wejherowa

12 Marca 195, a także zdobyło 
tytuł Finalisty Ogólnopolskiego 
Konkursu „Modernizacja Roku 
2010” za modernizację siedziby 
MOPS. 

Przed dwoma laty Wejhe-
rowo otrzymało główną na-
grodę za rewitalizację parku 
miejskiego, a w ubiegłym roku 
- Nagrodę Europejskiego Insty-
tutu Prawa Budowlanego za 
rewitalizację przestrzeni wokół 
Wejherowskiego Centrum Kul-
tury wraz z jego modernizacją.

Do konkursu zgłoszono 932 
realizacje. O najwyższe laury 
ubiegały się 62 obiekty.

Na świętych górach po-
modlą się razem pracownicy 
szkół, nauczyciele, wycho-
wawcy, uczniowie i ich ro-
dzice, a także inni wierni. 

13 września około godz. 

Odpust podwyższenia Krzyża Świętego 

uczniowie na Kalwarii
W sobotę 13 września o godz. 16.00 sprzed kościoła klasztornego wyru-

szy Droga Krzyżowa, rozpoczynająca uroczystości odpustowe Podwyż-
szenia Krzyża Świętego. Zawsze na początku roku szkolnego wzgórza 
kalwaryjskie gromadzą społeczność szkolną. 

17.30 odprawiona będzie 
msza św. przy kościele 
Trzech Krzyży na Kalwarii 
Wejherowieskiej.

W niedzielę już o godz. 
9.15 wierni wyruszą z pro-

cesją z Najświętszym Sakra-
mentem na Kalwarię, gdzie 
o godz. 10.00 zostanie odpra-
wiona Suma odpustowa pod 
przewodnictwem o. dr Jo-
zue Misiak OFM z Torunia.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie, nagrodę dla Wejhe-
rowa odbierali: prezydent Krzysztof Hildebrandt oraz sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara. Nagrody wręczał Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancela-
rii Prezydenta RP.

Archiwalne wydania „pulsu Wejherowa” oraz informacje 
można znaleźć na staronie:  www.pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA

Organizatorem jest Miejska Biblioteka Publiczna im. Alek-
sandra Majkowskiego w Wejherowie, a motto konkursu brzmi: 
Dopóki człowiek nie obejmie współczuciem wszystkich żywych 
stworzeń, dopóty on sam nie będzie mógł żyć w pokoju. Albert 
Schweitzer.

W regulaminie konkursu czytamy m.in., ze rywalizacja ma 
charakter otwarty. Skierowany jest zarówno do pełnoletnich 
debiutantów, jak i dojrzałych autorów, mieszkających na te-
renie województwa pomorskiego. Celem konkursu jest popu-
laryzacja twórców literatury, ujawnienie ich talentów oraz 
stworzenie możliwości publikacji najlepszych utworów.

Konkurs obejmuje dwie kategorie: poezję i prozę. Tematyka 
utworów powinna nawiązywać do motta. Organizatorowi  za-
leży na uwzględnieniu tematyki regionalnej.

Do konkursu można zgłaszać wyłącznie utwory w języku 
polskim. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie 
utworów literackich w jednej z dwóch kategorii.

I. Proza: nowela, opowiadanie, reportaż lub esej (do 10 stron 
maszynopisu).

II. Poezja - obowiązkowo 3 utwory poetyckie.
Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania leksy-

kalne  i interesujące  formy poetyckie.
O wymaganiach technicznych można dowiedzieć się, zaglą-

dając do regulaminu na stronie internetowej biblioteki: http://
biblioteka.wejherowo.pl

Utwory trzeba przesłać do Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej przy ul. Kaszubskiej 14 w Wejherowie z dopi-
skiem „Powiew Weny” do  24 października 2014 r.

Oferta Biblioteki skierowana jest do osób dorosłych. Po 
uzyskaniu kodu aktywującego z dostępu do platformy z kur-
sami będzie można skorzystać zarówno w bibliotece jak i w 
domu.  Kursy polecane są szczególnie tym, którzy chcieliby 
nauczyć się komunikowania w innym języku, podnieść swoje 
umiejętności i kwalifikacje zawodowe. 

Do udziału zapraszamy także wszystkich, którzy po pro-
stu chcą zrobić coś dla siebie. 

Informacje i zapisy pod numerem 58 677 65 77 lub 
krzysztof.p@biblioteka.wejherowo.pl

Wciąż można nadsyłać prace na IX edycję 
Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Po-
wiew Weny” o Grand Prix Prezydenta Miasta 
Wejherowa pod patronatem prezydenta Wej-
herowa Krzysztofa Hildebrandta. 

powiew Weny do 
24 października

Miejska Biblioteka Publiczna ogłasza za-
pisy na bezpłatne kursy e-learningowe. Do 
wyboru będzie pięć różnych kursów. Będą 
to: język angielski, niemiecki i hiszpański 
jak również kurs photoshopa oraz technik 
szybkiego czytania.

Kursy nie tylko 
językowe

- Nasi podopieczni potrafią 
się dobrze bawić i cieszą się z 
takich wydarzeń - powiedziała 
siostra Bożena Piotrowska, 
dyrektor Domu Pomocy Spo-
łecznej. - Z okazji festynu może-
my zaprosić do naszego ogrodu 
sympatyków i przyjaciół, któ-
rzy na co dzień nas wspierają. 
W przygotowaniu do spotkania 
pomagają pracownicy placówki 
oraz ludzie dobrego serca, bez 
wynagrodzenia.

Podczas festynu znakomi-
cie zaśpiewał zespół Marynarki 
Wojennej w Gdyni, Towarzy-
stwo Śpiewacze im. J. Trepczy-
ka oraz Chór Męski Harmonia, 
zespół Max i inni. Były pokazy 
pojazdów militarnych oraz po-
kazy ratownictwa, przygoto-
wane przez młodzież z PCK w 
Wejherowie. 

Wśród bawiących się na 
świeżym powietrzu osób by-
li członkowie grupy teatralnej 
„Sami swoi”, działającej w DPS 
oraz członkowie zaprzyjaźnio-
nych klubów seniora w Wejhe-
rowie i Bolszewie. 

Wśród gości, którzy odwie-
dzili uczestników festynu, byli 
m.in. ks. prałat Tadeusz Resz-
ka, Gabriela Lisius ze Staro-
stwa Powiatowego, zastępca 
prezydenta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz, Jacek Thiel 
z Wydziału Kultury, Sportu, 
Promocji i Turystyki Urzędu 
Miasta w Wejherowie oraz Zo-
fia Kusterska ze Stowarzysze-
nia Przyjaciół Rodziny.

Integracja, zabawa przy muzyce, degustacja kuchni kaszubskiej - 
takie są cele festynu, organizowanego od kilku lat w ogrodach Domu 
Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia św. Wincente-
go a Paulo w Wejherowie. 30 sierpnia po raz czwarty spotkali się tam 
pracownicy i podopieczni DPS oraz ich goście. 

W Domu pomocy społecznej

Zabawa w ogrodzie

pieczywo z piekarni „Jaś”
W poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa” informowaliśmy o uda-

nym festynie „Święto Chleba”, zorganizowanym w parafii Św. Leona 
w Wejherowie. Pyszne pieczywo dla uczestników święta, jak co roku 
przygotowała popularna piekarnia „Jaś” z Bolszewa.

Jak mówią organizatorzy, 
sponsorów i dobroczyńców by-
ło wielu, jednak skoro piszemy 
o Święcie Chleba, nie powinni-
śmy pominąć daru serca pana 
Jana Majkowskiego oraz 
pani Alicji Majkowskiej, 
właścicieli Piekarni „Jaś”. 
Przepraszamy za przeoczenie 
dodając, że piekarnia p. Maj-
kowskich co roku włącza się 
do działań parafii, a stoisko 
z chlebem zawsze cieszy się 
ogromnym zainteresowaniem.

Już 12 września, o godz. 
19.00 w Filharmonii Ka-
szubskiej zaśpiewa Marty-
na Jakubowicz z zespołem 
ŻONA LOTA. 

Jedyna w swoim rodza-
ju piosenkarka, która od 
trzydziestu lat oczarowuje 
słuchaczy wszystkich poko-
leń, wymyka się wszelkim 
próbom muzycznego zaszu-
fladkowania, oscylując po-
między folkiem, bluesem, 
jazzem i rockiem. Jest mi-
strzynią tworzenia nastroju.

Aby się o tym przekonać, 
warto pójść na koncert Mar-
tyny Jakubowicz w Wejhero-
wie. Bilety w cenie 35 zł i, 30 
zł do nabycia w WCK. 

28 września WCK zapra-
sza na kolejny wyjątkowy 
koncert: „Odgłosy giną-
cego świata” z udziałem 
Kamila Radzimowskiego 
(duduk), Tomasza Kukur-
by z zespołu KROKE (al-
tówka, wokalizy) i orkiestry 
Polskiej Filharmonii Sin-
fonia Baltica w Słupsku. 

W prezentowanej muzy-
ce będzie można odnaleźć 
różne style, m.in. brzmie-
nia bałkańskie, ornamenty-
kę arabską, muzykę ognistej 
Andaluzji, koloryt Bliskiego 
i Dalekiego Wschodu. To 
muzyka, która przemawia 
do duszy: wzniosła, ducho-
wa, ponadczasowa. 

Więcej na stronie: 
www.wck.org.pl

Koncerty
w WCK

Siostra Bożena Piotrowska, dyrektor DPS z wiceprezy-
dentem Bogdanem Tokłowiczem oraz Jackiem Thielem z 
Wydziału Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Miasta.
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EDUKACJA

R E K L A M A

W Niepublicznej szkole Rzemiosła

Inauguracja nauki
Bezpieczna droga do szkoły

pod kontrolą policji
Od pierwszego dnia roku szkolnego prowadzona była akcja „Bez-

pieczna Droga Do Szkoły”. Policjanci ruchu drogowego Komendy Po-
wiatowej Policji w Wejherowie kontrolowali ruch w okolicach szkół i 
na drogach dojazdowych. 

Mundurowi sprawdzali właściwe oznakowania przejść dla pie-
szych oraz respektownie zasad bezpieczeństwa w ruchu drogo-
wym. Policjanci ujawnili wykroczenia drogowe np. niezapinanie 
pasów bezpieczeństwa i przechodzenie przez jezdnię przy czerwo-
nym świetle.

Po zakończeniu kontroli na drogach, policjanci prewencji kry-
minalnej oraz ruchu drogowego rozpoczną pogadanki w szkołach. 
Będzie to okazja, aby sprawdzić, czy dzieci zostały przez rodziców 
i opiekunów odpowiednio przygotowane do bezpiecznego porusza-
nia się po drogach. 

Podczas spotkań policjanci będą omawiali zasady bezpieczeń-
stwa na drodze m.in. przechodzenia przez przejście dla pieszych. 
Omówione zostaną również zagadnienia dotyczące dobrej widocz-
ności na drodze pieszego, wyposażonego w elementy odblaskowe.

Znany bokser Dariusz Michalczewski i Jacek Thiel z Urzędu Miasta w Wejhe-
rowie to nie jedyni goście pikniku w Niepublicznym Przedszkolu „Mapeciaki” w 
Wejherowie, zorganizowanego z okazji otwarcia placówki. Przedszkole stawia 
na sport, więc dzieci i rodzice gościli również gimnastyczki artystyczne z Gdyni, 
zawodników rugby Arka Gdynia oraz kickboxingu z Wejherowskiego Stowarzy-
szenia Sportowego. Poza tym było mnóstwo innych artakcji.

„Mapeciaki” otwarte

W ostatnich dniach policjantów można było spotkać 
zwłaszcza w okolicach szkół.

Po mszy św. w kościele św. 
Stanisława Kostki, na boisku 
obok szkoły na ul. Kalwaryj-
skiej odbyła się tradycyjna 
uroczystość, podczas której 

Kolejny rok szkolny zainaugurowano w Niepublicznej Szkole Rze-
miosła,  jedynej tego typu placówce w Wejherowie, prowadzonej przez 
Powiatowy Cech Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Zwią-
zek Pracodawców. W szkole uczy się ponad 400 uczniów.

młodzież powitał dyrektor 
Henryk Pranga. 

Głos zabrał również prezes 
Powiatowego Cechu Rzemiosł 
Brunon Gajewski, który 

prosił uczniów o poszanowa-
nie wspólnego mienia, zwłasz-
cza, że budynek szkolny jest 
wyremontowany i wyposażo-
ny w nowoczesny sprzęt.
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KOLEJNE
WYDANIE
WKRÓtCE

Dodatek prawa i sprawiedliwości powiatu Wejherowskiego

KONWENCJę 
pRAWA I spRAWIEDLIWOŚCI 

pOWIAtu WEJhEROWsKIEgO

Konwencja odbędzie się
14 września 2014

(niedziela).
początek na wejherowskim 

Rynku o godz. 16.00

udział w konwencji 
zapowiedzieli parlamentarzyści:

Dorota Arciszewska – Mielewczyk, 
Jarosław selin 

oraz Janusz Śniadek

O godz. 17.00 w pałacu przebendowskich
odbędzie się prezentacja programu 

i kandydatów w wyborach samorządowych

podczas konwencji towarzyszyć 
nam będzie kwintet dęty

classic Brass

Zapraszamy na:

Klub „Gazety Polskiej”, działający na terenie po-
wiatu wejherowskiego od 2009 roku, zorganizował 
kolejne spotkanie Strefy Wolnego Słowa w Redzie. 
Tym razem  ponad 100 osób słuchało z uwagą słów 
redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” - Tomasza 
Sakiewicza, opowiadającego o niuansach współcze-
snej geopolityki.                                                          Str. II

partyzant 
wolnego słowa

Po uroczystej Mszy Świętej, złożeniem kwiatów pod epitafium 
„Solidarności” na Skwerze Jana Pawła II, rozpoczęły się lokal-
ne obchody 34. rocznicy podpisania Porozumień Sierpniowych. 
Obecne były reprezentacje zakładowych struktur „Solidarności”, 
politycy oraz samorządowcy.                                             Str. III

uroczystość w Wejherowie

„solidarność” 
działa od 34 lat

tomasz sakiewicz w Redzie

Rocznica podpisania Porozumień Sierpnio-
wych i powstania NSZZ „Solidarność” była okazją 
do uroczystej Mszy Św. w kościele Trójcy Świętej 
w Wejherowie. Po mszy oddano hołd tym, którzy 
walczyli o wolną Polskę.

Dodatek pis został sfinansowany 
przez Komitet Wyborczy prawo i sprawiedliwość.

  I
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WYDARZENIA I OPINIE

Spotkanie miało miejsce 
25 sierpnia w sali MOSiR 
w Redzie. Duże zaangażo-
wanie sympatyków „Gaze-
ty Polskiej”, którzy mogli 
bezpośrednio zgłaszać red. 
Sakiewiczowi pytania mode-
rując tym samym dyskusję 
spowodowało, iż spotkanie 
przeciągnęło się znacznie 
poza zaplanowany czas. A 
mimo to cześć uczestników 
zakończyła je z lekkim nie-
dosytem, ponieważ nie udało 
im się zabrać głosu.

W dyskusji dominowały 
sprawy związane z polityką, 
głównie w kontekście woj-
ny na Ukrainie. Red. Sakie-
wicz odpowiadał na pytania 
dotyczące polskiego wojska, 
embarga na towary do Ro-
sji, wpływów rosyjskich w 
Polsce oraz zaniedbań rządu 
Donalda Tuska w dziedzinie 
obronności kraju. 

Zakres poruszanych 
spraw świadczył nie tylko 
o zainteresowaniu uczest-
ników sprawami politycz-
nymi, ale wskazywał na ich 
sporą wiedzę w temacie.

Szkoda jednak, iż tak ma-
ło padło pytań dotyczących 
polskiej ekonomii czy pra-
wa. Dodatkową wartością 
spotkania była możliwość 
nabycia najnowszej książki 
Tomasza Sakiewicza  zaty-
tułowanej „Partyzant Wol-
nego Słowa”, opatrzonej 
autografem autora.

Przerywnikiem, a jedno-
cześnie uatrakcyjnieniem 
dyskusji, były rewelacyjne 
pieśni zaangażowane Paw-
ła Piekarczyka- czołowego 
pieśniarza drugiego obiegu, 
w wydaniu autorskim.

Założycielka i przewodni-
cząca Klubu Gazety Polskiej 
pani Violetta Mackiewicz-
-Sasiak, mieszkanka Redy,  
w odpowiedzi na tak duże 
zainteresowanie czytelni-
ków i sympatyków „Gazety 
Polskiej”, zapowiada kolejne 
spotkanie już we wrześniu.

Celem tych spotkań jest 

Nie tak dawno odbyły się wybory do Europarlamen-
tu. W wielu miastach Polski wyborcy uskarżali się na 
niedoinformowanie o obecnie istniejących okręgach 
wyborczych. Zdarzało się, że niektórzy dopiero za trze-
cim razem trafiali do właściwych lokali wyborczych. 

Taka sytuacja zdarzyła się również w miastach w 
powiecie wejherowskim. Dlatego PiS zabiega o szer-
szą informację na ten temat. Poniżej cytujemy pismo, 
które zostało złożone w ratuszu wejherowskim. 

Tę samą sprawę zgłosili również radni PiS na se-
sji Rady Miejskiej Rumi we wnioskach do burmistrz 
miasta.

nie tylko wspieranie wol-
nych mediów, aby niezależ-
ni dziennikarze mogli pisać 
prawdę,  ale także, a może 
przede wszystkim, budowa-
nie społeczeństwa obywa-
telskiego oraz jednoczenie 
prawicy. 

Przed nami bardzo ważne 
wybory samorządowe. Bę-
dziemy uczestniczyć i wspie-
rać akcję "Uczciwe Wybory" 
więc ważnych dla nas tema-
tów wystarczy na wiele jesz-
cze tego typu spotkań.

spotkanie z sakiewiczem w Redzie

partyzant wolnego słowa

Na zdjęciu obok: redaktor 
GP Tomasz Sakiewicz, 
Paweł Piekarczyk oraz 
organizatorka spotkania, 
przewodnicząca KGP - 
Violetta Mackiewicz-Sa-
siak.
Poniżej: Tomasz Sakie-
wicz  z przewodniczacą 
KGP Violettą Mackiewicz-
-Sasiak.

Klub „Gazety Polskiej”, działający na terenie powiatu wejherowskiego od 2009 roku, 
zorganizował kolejne spotkanie Strefy Wolnego Słowa w Redzie. Tym razem  ponad 
100 osób słuchało z uwagą słów redaktora naczelnego „Gazety Polskiej” - Tomasza 
Sakiewicza, opowiadającego o niuansach współczesnej geopolityki. 

Publiczność wypełniła salę MOSiR, co świadczy o dużym zainteresowaniu spotka-
niem z red. naczelnym Gazety Polskiej oraz Pawłem Piekarczykiem w Redzie.

Informacje o spotka-
niach umieszczane są w 
tygodniku „Gazeta Polska” 
oraz na stronie interneto-
wej www.niezalezna.pl. 
Kontakt tel. do organizato-
ra 606-917-957

II

                                          Wejherowo, dnia 03 września 2014 r. 

Komitet terenowy     
prawo i sprawiedliwość                                    
ul. Kościuszki 3
84-200 Wejherowo

 pan
 Krzysztof hildebrandt
 prezydent Miasta Wejherowa

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządo-
wymi, które odbędą się 16 listopada br. i mając na uwadze 
doświadczenia  i uwagi przedstawicieli Prawa i Sprawie-
dliwości w komisjach wyborczych podczas wyborów do 
europarlamentu, zwracamy się do Pana Prezydenta z 
wnioskiem o powtórne, możliwe szerokie  poinformowa-
nie mieszkańców Wejherowa o obecnie obowiązujących 
okręgach wyborczych.

Podczas wyborów do europarlamentu w maju br. wie-
lu mieszkańców z powodu zmiany okręgów wyborczych 
miało problemy z odnalezieniem właściwej komisji wy-
borczej, a część z tego powodu mogła w ogóle nie oddać 
swojego głosu. 

Mając powyższe na uwadze sądzimy, iż powtórne poin-
formowanie mieszkańców poprzez lokalne media, a może 
nawet  poprzez indywidualne poinformowanie każdego 
mieszkańca Wejherowa o aktualnie obowiązujących okrę-
gach wyborczych i odpowiedniej właściwej komisji wy-
borczej w której może oddać swój głos, będzie sprzyjać 
rozwojowi demokracji w naszej lokalnej społeczności.

   Z poważaniem

   Wojciech Rybakowski
   przewodniczący
   Komitetu terenowego
   prawa i sprawiedliwości 
   w Wejherowie

Działacze pis apelują 
o informację dla wyborców

potrzebna 
wiedza
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AKTUALNOŚCI

- Pragniemy wyrazić naszą cześć zasłużonym oraz 
tym, którzy często do dnia dzisiejszego pozostają w 
„cieniu” naszej polskiej historii. Oni wywalczyli nam 
naszą dzisiejszą wolność - powiedział Wojciech Ry-
bakowski, radny powiatu wejherowskiego, członek 
powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości. - 
Mam świadomość, że w tamtych czasach powiedzenie 
komunistycznej władzy stanowczego „nie”, wymagało 
prawdziwego bohaterstwa. Chcemy dzisiaj nisko po-
kłonić się, oddać hołd i szacunek w imieniu wszystkich 
mieszkańców Wejherowa tym, którzy wtedy brali 
udział w sierpniowych strajkach.

Ewa Rocławska, wiceprzewodnicząca KM NSZZ 
„Solidarność” Pracowników Oświaty i Wychowania w 
osobistej refleksji podkreśliła, że większość postula-
tów z Sierpnia 1980 roku wciąż nie jest realizowana.

Franciszek Sychowski

Wejherowianie uczcili rocznicę porozumień sierpniowych

Modlitwa, hołd i szacunek
 Pamiątkowe zdjęcie uczestników uroczystości 31 sierpnia w Wejherowie.

Po uroczystej Mszy Świętej w wejherowskiej  
Kolegiacie, złożeniem kwiatów pod epitafium So-
lidarności, na Skwerze Jana Pawła II, rozpoczęły 
się lokalne obchody 34 rocznicy podpisania Po-
rozumień Sierpniowych. W śród zgromadzonych 
obecne były reprezentacje zakładowych struk-
tur „Solidarności”, politycy oraz przedstawiciele 
władz samorządowych.

III
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OPINIE

Wrzesień, czas do szkoły, 
bo koniec wakacji. i tak po-
winno być, gdyby nie polity-
ka i politycy.  

Kolejna rocznica agresji 
Niemiec na Polskę, a za chwi-
lę 17 września bolszewików 
wbijających nam nóż w plecy 
zgodnie z paktem Ribbentrop-
-Mołotow o podziale Polski z 
sierpnia 1939 roku. 

Kto był siłą sprawczą? Po-
litycy. 

2014 rok , konflikty zbrojne 
, kryzysy, upychanie amoral-
nych, anaturalnych progra-
mów „gender”, propagowanie 
mniejszości homoseksualnych 
i innej, kult tęczy. Dwa stulecia 
chrześcijaństwa w Europie to 
pikuś, to wstyd dla  obecnych 
elit zachodniej Europy. 

Dzisiaj króluje konsump-
cjonizm, degręgolada umy-
słowa,  mamona, tzw. „wyścig 
szczurów”. Pogoń dla tych ma-
luśkich, z nizin społecznych i 
dla nas wyborców co parę lat, 
dla mas wsi i miasteczek no i 
dla wielkomiejskich „ynteli-
gentow”. 

Za Gierka w latach siedem-
dziesiątych z wiosek do miasta 
za chlebem przyjeżdżali i zasie-
dlali bloki, stając się przewod-
nią siłą narodu, przynajmniej 
z nazwy. Doszlusowali do elit 
nomenklaturowych rządzącej 
PZPR i sił mundurowych, łącz-
nie z UB i WSI. Do dziś tworzą 
znaczącą siłę i potencjał wy-
borczy partii rządzącej. 

Ten układ historyczny służy 
grupie cwaniaków, ogrywają-
cych naród polski, jego interes 
w samej rzeczy czyli dochodze-
nie do dobrobytu społeczne-
go tworząc kliki rządzące. Nie 
boję się stwierdzenia „kliki”, bo 
klika to grupa wybrańców, for-
malnie czy nieformalnie wy-
korzystujących swoje pozycje 
w państwie, uzurpujących so-
bie monopol na władzę. 

rÓŻNE PUNKTY WidZENiA

rządzą nami 
gargamele?

To oni kreują i ustanawiają 
prawo, ale nie dla polepszenia 
bytu narodu i poprawy gospo-
darki, ale ustawiają to prawo 
dla siebie i własnych, prywat-
nych interesów. Co gorsze, 
często jest to podyktowane in-
teresami obcych krajów. 

Zwasalizowanie polskiej 
polityki na wszystkich szcze-
blach doprowadza do mar-
ginalizacji Polski na arenie 
europejskiej i tak de facto nisz-
czy nasz potencjał ludzki i go-
spodarczy. Rosja i Niemcy to 
podmioty , które zawsze miały 
oko na Polskę! Bo to kraj boga-
ty, z mądrymi ludźmi! Dlatego 
mamy taką bogatą, lecz smut-
ną historię, z licznymi konflik-
tami z tymi sąsiadami. 

Historia lubi się powtarzać. 
Historia kołem się toczy, ale 
na Boga wyciągajmy wnio-
ski, myślmy samodzielnie, a 
nie jak gąbka chłońmy infor-
macje z mediów. 90 procent 
gazet należy do niemieckich 
koncernów wydawniczych, 
portale internetowe w więk-
szości również. 

Cóż jeszcze powiedzieć, 
aby naród się ocknął i nie 
pozwolił na rządy jakiś tam 
„Gargamelów”- „Obcych”. Oni 
Polsce szkodzą! Przecież każ-
dy z nas odczuwa niedowład 
państwa, brak poczucia bez-
pieczeństwa bo podobno jak 
powiedział minister Sienkie-
wicz tego państwa nie ma! To 
państwo jest dla elit ale nie dla 
przeciętnego Polaka. 

Nie jesteśmy smerfamin a 
żywymi , czującymi Polaka-
mi , więc nie dajmy się rządzić 
„Gargamelom”  i takich nie wy-
bierajmy! 

Jęsli ktoś się pomylił, jesli 
się zawiódł, to pomimo takich 
manipulacji nie powinien dać 
się nabrać jeszcze raz.

                         
                ryszard czarnecki

PS. Mamy prezydenta Eu-
ropy, Tusk porzucił Polskę jak 
kapitan Schetyno z Włoch, 
uciekając z tonącego statku. 
Co tam Polska, lepsza Brukse-
la - tam jest kasa! 

Na nowej posadzie premier 
będzie zarabiał sześć razy wię-
cej niż obecnie i 31 razy więcej, 
niż wynosi średnia pensja w 
Polsce w kwocie nieco ponad 
3800 zł. Inkasując co miesiąc 
120 tys. zł, Tusk zostanie w cią-
gu roku milionerem. W unijnej 
administracji pracuje 46 tys. 
osób. Zatrudniony w niej po-
czątkujący urzędnik zarabia 
ok. 3 tys. euro miesięcznie, a 
po dwóch latach dostaje 300 
euro podwyżki. Sekretarze i 
pracownicy biurowi zarabiają 
do 5,5 tys. euro, a po awansie 
na asystenta do 10 tys. euro. Z 
kolei pensje administratorów, 
czyli najwyższej kategorii unij-
nych urzędników, przekracza-
ją 18 tys. euro, a z dodatkami 
potrafią dojść do 21 tys. euro.

Na pocieszenie wyborców 
głosujących na PO, Tusk bę-
dzie do końca życia dostawał 
80 tys. zł miesięcznie! Może się 
podzieli?!  

ryszard czarnecki.
Autor, prezentujący w fe-

lietonie własne poglady, jest 
członkiem Prawa i Sprawie-
dliwości - struktur powiato-
wych w Wejherowie.

Ludwik Zegzuła w towarzystwie parlamentarzystów 
Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk i Janusza Śniadka. 

Partia „Prawo i Spra-
wiedliwość” stawia 
przede wszystkim na pra-
worządne, sprawiedliwe 
i dobrze urządzone pań-
stwo, które posiada sku-
tecznych przywódców 
oraz dobre prawa i spraw-
nie działające instytucje. 

Dla osób, które popiera-
ją wartości chrześcijańskie, 
cenią tradycję narodową 
oraz dbają o pielęgnowanie 
historii i kultury polskiej,  
ugrupowanie PiS na pew-
no będzie właściwym wy-
borem.

 To co dzieje się w War-
szawie w tzw. wielkiej po-
lityce, jest dla wszystkich 
kwestią znaną. Widzimy 
w telewizji zmagania róż-
nych polityków, codziennie 
jesteśmy świadkami wy-
mądrzania się wielu osób, 
które bardziej starają się 
zaistnieć w przestrzeni pu-
blicznej, niż skupić się na  
rozwiązywaniu problemów 
społecznych.  

Prawa obowiązujące w 
naszym kraju dają nam 
możliwość decydowania o 
tym, kto będzie nas repre-
zentował w mieście, powie-
cie, województwie i wreszcie 
w  Warszawie. Każdy z nas 
oddając głos na wybranego 
przez siebie przedstawicie-
la, oczekuje jednocześnie 
spełnienia przez niego 
obietnic przedwyborczych.

Jeśli wybrany przez nas 
kandydat nie zrealizował 
swoich zamierzeń podczas 
kadencjio, to w następnych 
wyborach już go nie poprze-

my. Tak w uproszczeniu 
działa demokracja i nale-
ży konsekwentnie rozliczać 
wszystkich, którzy dzięki 
wyborcom, decydują o wa-
runkach życia obywateli.

W Redzie, leżącej na 
obrzeżach wielkiej aglome-
racji trójmiejskiej od kilku 
lat działa grupa ludzi, dla 
których słowa Bóg, Honor, 
Ojczyzna nie są pustymi ha-
słami. Rodzinę uważamy za 
najwyższą wartość, nie zapo-
minamy skąd pochodzimy. 

Reda od dłuższego czasu 
jest postrzegana jako tzw. 
sypialnia Trójmiasta. No-

wi mieszkańcy, przeważnie 
pracujący w Trójmieście, w 
samej Redzie spędzają nie-
wiele czasu.  Zadania, któ-
re przed sobą stawiamy są 
odpowiedzią na problemy 
nękające mieszkańców na-
szego miasta.

Każdy z członków koła 
PiS w Redzie, w zależności 
od wykonywanej pracy, sta-
ra się postępować zgodnie z 
wartościami, do których je-
steśmy przekonani.

Ludwik Zegzuła
- katecheta z Zespołu 
Szkół Ponadgminazjal-
nych w Redzie

poparcie dla wartości chrześcijańskich

prawo do decydowania

IV
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POWIAT

W Wejherowie we wrześniu br. rozpocznie się 
XVIII Turniej Skata Sportowego o Puchar Pre-
zydenta Miasta Wejherowa , Wójta Gminy Wejhe-
rowa i Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego 
Oddział w Wejherowie. 

Początek turnieju zaplanowano 19 września o godz. 17.30 w 
siedzibie ZKP w Wejherowie przy Placu Wejhera, a wszystkich 
zainteresowanych udziałem w rywalizacji kierujemy do organi-
zatorów, pod nr tel: 511 095 441.

turniej w Wejherowie

Zagraj w skata
sportowego

Sesja rozpoczęła się sprawoz-
daniem Zarządu Drogowego 
dla Powiatu Puckiego i Wej-
herowskiego z przeprowadzo-
nych inwestycji drogowych na 
drogach powiatowych w roku 
2014. Następnie Rada Powiatu 
podjęła uchwałę o przekazaniu 
20 500 zł Szpitalowi Specjali-
stycznemu im. F. Ceynowy Sp. 
z o.o. w Wejherowie. Pieniądze 
są przeznaczone na zakup prze-
nośnego aparatu USG. Radni 
przyznali również 15 tys. zł pa-
rafii rzymskokatolickiej pw. św.  
Mateusza Apostoła w Górze na 
wykonanie części  instalacji za-
bezpieczenia technicznego w  
kościele parafialnym. W tym 
obiekcie, wpisanym do rejestru 
zabytków, prowadzone są bar-
dzo potrzebne prace remontowe 
i konserwatorskie.

Podczas ostatniej sesji w sa-
li obrad Starostwa w Wejhero-
wie, radni postanowili, że od 2 
listopada br. w Wejherowie roz-
pocznie działalność Powiatowa 
Biblioteka Publiczna jako insty-
tucja kultury. Utworzona przez 
samorząd powiatowy bibliote-
ka będzie  finansowana z bu-
dżetu powiatu w formie dotacji. 

Obradowała Rada powiatu 

Dotacje 
i medale

W ostatnim tygodniu wakacji, 29 sierpnia 
br. obradowała Rada Powiatu Wejherowskie-
go. Radni przyznali m.in. dotacje dla wejhe-
rowskiego szpitala, dla parafii w Górze oraz 
przeznaczyli środki na zorganizowanie i dzia-
łalność powiatowej biblioteki w Wejherowie.

W tym roku na działalność pla-
cówki przeznaczono 45 tys. zł. 

Decyzją Rady Powiatu, sa-
morząd powiatowy przystąpił 
do działań mających na celu 
rewitalizację linii kolejowej 
nr 229 na odcinku od Kar-
tuz przez Sierakowice do Lę-
borka i przywrócenie na tej 
trasie lokalnego transportu 
pasażerskiego i towarowego 
z korzyścią dla mieszkańców 
gminy Linia i Łęczyce.

Ponadto na sesji zmieniono 
statuty i nazwy powiatowych 
szkół, a także zlikwidowano 
szkolne jednostki nauczania, 
do których nie przeprowa-
dzono naboru z powodu bra-
ku zainteresowania (placówki 
wieczorowe).

W kilku oddzielnych uchwa-
łach Rada Powiatu przyznała 
medale „Za Zasługi dla Powia-
tu Wejherowskiego” dla Alfon-
sa Zwary artysty plastyka z 
Rumi, chóru „Lutnia” z Luzina, 
Edwina Nawrockiego popula-
ryzatora turystyki, Parafialnej 
Orkiestry Dętej przy Sank-
tuarium NMP Wspomożenia 
Wiernych w Rumi oraz dla Ra-
dia Kaszëbe. 

Modlitwa, wieńce, konkurs sołecki i zabawa

Święto plonów w Luzinie
Tradycja i dobra 

zabawa - tak można w 
skrócie opisać Gmin-
ne Dożynki w Luzinie, 
na których spotka-
li się przedstawiciele 
wszystkich sołectw.

Po mszy św. w kościele św. 
Wawrzyńca barwny korowód 
uczestników przejechał ulica-
mi Luzina, a potem wojt gmi-
ny Jarosław Wejer rozpoczął 
dożynkową zabawę. Najwięcej 
emocji i śmiechu dostarczyły 
wszystkim konkursy, zwłasz-
cza rywalizacja między sołec-
twami. Zwycieżyło Kębłowo, a 
drugie miejsce zająło Luzino. 
Trzecie było Barłomino.

Na dożynkach nie zabrakło 
muzyki na żywo, zabaw dla dzie-
ci i stoisk gastronomicznych.

8
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- W naszej gminie nowy 
rok szkolny rozpoczyna 1731 
dzieci i młodzieży - powiedział 
wójt Łęczyc Piotr Wittbrodt, 
witając nauczycieli, rodziców, 
uczniów oraz zaproszonych go-
ści. - Kochane dzieci, korzystaj-
cie z szansy uczenia się w coraz 
lepszych warunkach, m.in. w 
oddanym właśnie do użytku 
nowoczesnym gimnazjum.

Pomysł na powstanie i kon-
cepcja budowy szkoły powstały 
w 2011 roku.

- Korzystaliśmy z doświad-
czeń innych i z wieloletniego 
montażu finansowego, m.in. z 
kredytowania inwestycji przez 
jej wykonawcę - powiedział 
wójt gminy Łęczyce. - Szkoła 
kosztowała ponad 4 miliony 
złotych i chociaż nie stać nas 
na taki wydatek, udało się do-
prowadzić inwestycję do końca 
i oddać nową placówkę w ter-
minie. Dziękuję Radzie Gmi-
ny i wszystkim osobom, które 
z wielkim zaangażowaniem do 
ostatniej chwili pracowały przy 
tym priorytetowym w tym ro-
ku zadaniu gminy.

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w gminie Łęczyce była tym razem wyjątkowa. 
Odbyła się w Strzebielinie Osiedlu, na dziedzińcu Zespołu Kształcenia i Wychowania oraz 
sąsiadującego z nią od 1 września br. Gimnazjum im. bł. ks. kmdr. Władysława Miegonia. To 
gimnazjum otrzymało właśnie nową siedzibę, a inauguracja roku szkolnego była połączona z 
otwarciem i poświęceniem budynku szkoły. Uczy się w nim około 130 uczniów.

Wójt wręczał podziękowania 
i nagrody finansowe pracowni-
kom Urzędu Gminy oraz placó-
wek oświatowo-kulturalnych. 

Dyrektor Gimnazjum  w 
Strzebielinie Osiedlu Marek 
Adrjanowski podziękował z 
kolei wójtowi gminy Łęczyce i je-
go współpracownikom, a także 
gminnym radnym, wyrażając 
radość z możliwości przeprowa-

dzenia się gimnazjalistów i na-
uczycieli do nowej szkoły. 

Budynek został poświęco-
ny przez ks. proboszcza para-
fii w Strzebielinie Jarosława 
Urbańskiego. Zgodnie z tra-
dycją przecięto wstęgę, a po-
tem uczestnicy uroczystości 
zwiedzali nową placówkę. Po-
dziwiali sale lekcyjne i inne po-
mieszczenia, a także bibliotekę 

Inauguracja roku szkolnego w strzebielinie Osiedlu

Nowe gimnazjum
i gminna biblioteka

gminną, która znalazła miej-
sce w nowym budynku gim-
nazjum. Gratulacje z powodu 
otwarcia nowej szkoły składali 
goście, w tym m.in. kpt. ż. w. 
prof. Daniel Duda z Akademii 
Marynarki Wojennej, Honoro-
wy Obywatel Gminy Łęczyce. 

W nowych salach Gimna-
zjum z wychowawcami spotkali 
się uczniowie.                     AK.

Wójt gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt dziękował wszyst-
kim, którzy pomogli w budowie i wyposażeniu nowego 
Gimnazjum w Strzebielinie.

Inspektor Paweł Łaga z Urzędu Gminy przekazuje do-
kument, umożliwiający korzystanie z nowego budynku 
szkoły dyrektorowi Markowi Adrjańskiemu.

Gimnazjaliści w sali lekcyjnej nowej szkoły.

POWIAT
gmina Łęczyce

Deszczowe 
Dożynki

Podczas oficjalnej części Dożynek w gminie 
Łęczyce padał ulewny deszcz. Nie odstraszyło 
to władz gminy, duchownych oraz gości, a więc 
Święto Plonów odbyło się zgodnie z tradycją. 
Można powiedzieć, że swoisty „chrzest” prze-
szedł nowy park w Bożympolu Wielkim, gdzie 
zorganizowano łęczyckie dożynki. Pełna atrak-
cji i muzyki dożynkowa zabawa z udziałem 
mieszkańców odbyła się już bez deszczu.

      9
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SPORT, REKREACJA, HOBBY

Wypoczywało tam 60 har-
cerzy i 40 zuchów. „Akademia 
Pana Kleksa” przeniosła dzieci 
w magiczny świat bajki. Zuchy 
przez cały czas poszukiwały 
guzików z których na koniec 
zrobiły obrazki. 

Nie zabrakło zajęć sporto-
wych, tradycyjnych chrztów 
obozowych, zajęć plastycznych 
i oczywiście pływania na kaja-
kach i żaglówkach. 

Małe wilki morskie zdoby-
wały sprawność kajakarza. 
Zuchy  przygotowały przed-
stawienia teatralne, wcielając 

W tej rubryce w sierpniu br. 
przypomnieliśmy o zmianach w 
przepisach o Rodzinnych Ogro-
dach Działkowych. Ponieważ 
ustawodawca nie uściślił nazwy 
„altana”, działkowcy rozpoczęli 
kolejną batalię o obronę altan. W 
przepisach prawa budowlanego 
nie ma definicji pojęcia „altana”. 
Występuje ono w art. 29 ustęp 1 
punkty 2 i 4 w/w ustawy z tym, 
że budowa altan o wskazanych 
w tych przepisach wymiarach, 
usytuowanych poza terenem ro-
dzinnych ogrodów działkowych, 
wymaga zgłoszenia właściwemu 
organowi, zgodnie z art. 30 ustęp 
1 punkt 1 Prawa budowlanego. 

Według słownika, przez al-
tanę należy rozumieć bu-
dowlę o lekkiej konstrukcji, 
stawianej w ogrodzie, prze-
znaczonej do wypoczynku 
i ochrony przez słońcem i 
deszczem. W efekcie wszystkie 
obiekty wzniesione na działkach, 

Jak pokazały ostat-
nie wyniki polskich 
lekkoatletów na  Mi-
strzostwach Europy w 
Zurychu, przyszły do-
bre czasy dla królowej 
sportu. Luziński klub 
GKS ma w tej dyscy-
plinie sportu wielkie 
tradycję, a wizytówką 
jest obecnie trenująca 
w AZS AWFiS Gdańsk 
Marta Kąkol. W swojej 
kategorii jest najlepszą 
oszczepniczką w Polsce.

Marta Kąkol  od 2008 r. 
jestem członkiem Kadry Na-
rodowej - lekkoatletyka w 
konkurencji rzut oszczepem. 
Obecnie startuja w kategorii 
młodzieżowca. Ciężka i syste-
matyczna praca oraz wyniki 
sportowe dają nadzieję, że gmi-
na Luzino doczeka się pierwszej 
uczestniczki Igrzysk Olimpij-
skich. Trwają poszukiwania 

RODOs* pośród rzodkiewek i róż (2)

Zagrożone altany

które nie odpowiadają tej defini-
cji, mogą zostać uznane za samo-
wolę budowlaną.

Szacuje się, że bez nowe-
lizacji prawa budowlane-
go, nawet ok. 900 000 altan 
w ROD może być potencjal-
nie zagrożonych postępowa-
niem o nakaz rozbiórki. 

Niedawno w pewnej spra-
wie sądowej, dotyczącej zburze-
nia altany, zdaniem Sądu, nie 
należy wyciągać z przepisu art. 
29 ustęp 1 punkt 4 Prawa bu-

dowlanego wniosku, że każdy 
obiekt, który powstanie na tere-
nach rodzinnych ogrodów dział-
kowych, posiadający wymagane 
tym przepisem wymiary, stano-
wi altanę. Brak wiążącej definicji 
legalnej tego pojęcia powoduje, 
że kwalifikacji obiektu, zwane-
go altaną, należy dokonywać 
po analizie formy, funkcji oraz 
gabarytów budowli, mając przy 
tym na uwadze definicję przy-
jętą w języku codziennym, przy 
uwzględnieniu również wykład-

ni systemowej. W konsekwencji 
należy przyjąć, że każdy obiekt 
realizowany na terenie ogro-
du działkowego i nie zwolniony 
ustawą od obowiązku uzyskania 
pozwolenia na budowę, podlega 
wszelkim rygorom przewidzia-
nym w Prawie budowlanym, 
łącznie z możliwością wydania 
przez organ nadzoru budowla-
nego orzeczenia o rozbiórce (por. 
wyrok NSA z dnia 6 październi-
ka 2000 r., IV SA 363/98). 

W przedmiotowej sprawie 
administracja i Sąd definiując 
pojęcie „altany” - posłużyły się 
wykładnią z języka potocznego.

Pewien działkowiec  z Wej-
herowa zapytał: Co z altana-
mi murowanymi, które zostały 
zbudowane w drugiej połowie 
ubiegłego wieku?  I dodał: Zanie-
dbanie w nowej Ustawie o ROD 
jest po stronie tych, którym zale-
żało, aby monopol PZD pozostał, 
bo jak rozumieć przekształcenie 

PZD w Stowarzyszenie PZD?  
W „Rzeczpospolitej”, w dodat-

ku Rzecz o Prawie, 20 sierpnia 
br. ukazał się obszerny arty-
kuł Teresy Lipowicz - Rzecz-
nika Praw Obywatelskich pod 
tytułem „Ogródki działkowe a 
konstytucja”. Jest to reakcja 
pani rzecznik na wystąpienia 
niektórych oddziałów PZD, ale 
także wielu jednostek, a przede 
wszystkim na wystąpienia wie-
lu indywidualnych działkowców. 

Ostry list do pani Rzecznik 
wystosował Kierownik Wydzia-
łu Prezydialnego Krajowej Rady 
PZD Marek Pytka, a Okręgo-
wa Komisja Rewizyjna PZD w 
Gdańsku wystosowała list do 
Marszałek Sejmu pani Ewy 
Kopacz w związku z dotychcza-
sową działalnością Rzecznika 
Praw Obywatelskich oraz jego 
wnioskiem w zakresie ustawy o 
ROD. Czy zatem nowa Ustawa 
o ROD jest kolejnym bublem?! 

harcerskie lato pod żaglami

Ciekawe wakacje
Hufiec ZHP im. Partyzantów Kaszubskich w Wejherowie zorganizował 

dla swoich harcerzy i zuchów letni wypoczynek w Borach Tucholskich, nad 
jeziorem Dybrzk w Czernicy.

się w postacie z bajek. Inny 
program mieli harcerze którzy 
doskonalili swoje umiejętności 
żeglarskie, survivalowe, tere-
noznawcze, pionierskie. 

Wszyscy uczestnicy harcer-
skiej akcji letniej zdali egzamin 
z samodzielności i harcerskie-
go życia. Obóz był podsumo-
waniem całorocznej pracy w 
drużynach, sprawdzianem 
umiejętności posługiwania się 
kompasem i mapą, bezpiecz-
nym wypoczynkiem nad wodą 
ale także edukacją ekologiczną 
i segregacją śmieci. Uczestnicy 

nauczyli się udzielać pierwszej 
pomocy przedmedycznej.

Wypoczynek został zor-
ganizowany przy pomocy fi-
nansowej Urzędu Miasta 
Wejherowa, Starostwa Powia-
towego w Wejherowie i Urzędu 
Gminy Wejherowo.

Należący do Hufca ZHP 
Wejherowo Szczep im. Żołnie-
rzy Niezłomnych, zorganizo-
wał swój obóz w tym samym 
miejscu, ale w lipcu. W tym 
obozie, trwającym 10 dni, 
udział wzięło 50 harcerzy z Lu-
zina, Strzebielina i Lini.

Marty Kąkol marzenia o Olimpiadzie

Mistrzyni z Luzina

ewentualnych sponsorów, któ-
rzy mogliby pomóc w starcie 
w Olimpiadzie, bo niezbędne 
są spore środki. Wszyscy, któ-
rzy chcieliby wesprzeć karie-
rę oszczepniczki proszeni są o 
kontakt pod adresem: sport@
luzino.pl.

Marta posiada klasę spor-
tową mistrzowską, którą uzy-
skała w Zimowym Pucharze 

Europy w Rzutach w Leiria 
w Potrugali. Z najlepszym te-
gorocznym wynikiem 56,02 m 
jest zaliczana do grona najlep-
szych oszczepniczek w Polsce. 
Przygodę ze sportem rozpoczęła 
w GKS Luzino pod okiem ojca 
Stanisława, brązowego medali-
sty w rzucie oszczepem w tego-
rocznych Mistrzostwach Polski 
Weteranów w Radomiu. 

* RODOs - Rodzinne Ogro-
dy Działkowe Ogrodzone 
siatką

Nowa ustawa o Rodzinnych Ogrodach Działkowych już okazała się nie-
dopracowana. Ustawodawca nie uściślił nazwy „altana”, co powoduje reper-
kusje w stosunku do działkowców. Jeszcze trwają prace zarządów ogrodów 
związane z przekształcaniem ROD w stowarzyszenia, a działkowcy rozpoczę-
li kolejną batalię o obronę altan. 

Pamiętajcie o ogrodach 
czy tak trudno być poetą 
W żar epoki nie użyczy wam chłodu 
Żaden schron, żaden beton…

Słowami Jonasza Kofty chciałoby się wyśpiewywać piękno 
przyrody, a szczególnie w naszych ogrodach. Piękno jest prze-
cież po to, aby zachwycało… 

Ale jest także codzienność, która absorbuje nieustannymi 
zmianami. 

Tegoroczne obchody Krajo-
wych Dni Działkowca odbyły 
się 6 września na terenie ROD 
„Rakowiec” w Warszawie. Wła-
dze PZD wraz z zaproszonymi 
gośćmi świętowały, jak dotąd 
bywało. „Dni Działkowca były 
również manifestacją jedności i 
determinacji w walce o utrwalo-
ne tradycją prawa, o rozwój ogro-
dów i wyrazem utożsamiania się 
ze swoją organizacją - Polskim 
Związkiem Działkowców.” - czy-
tamy na stronie http://www.
gdansk.pzd.pl.

Czy szary działkowiec rów-
nież powinien świętować? 

Myślę, że tak, ale trochę ina-
czej - pośród rzodkiewek i róż, po-
śród uspokajającej zieleni swojej 
małej działki ogrodniczej.                    

                                      DeKa
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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
Można też wrzucić ogłoszenie spisane na kartce 

do skrzynki obok wejścia do biura ARTEX 
w Wejherowie, przy ul. Polnej 3/41

Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych 
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej. 

kreatorobrazu.pl

fotografi a ślubna, 
 chrzciny i inne
uroczystości, 

fotografi a 
reklamowa

502 178 344

O G Ł O S Z E N I E

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

przyjmie bezpłatnie ziemię z wykopów, 

piasek, żwir.

Miejsce dostarczenia: 
Składowisko Rybska Karczma

www.zukwejherowo.pl
tel. 728 353 156

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

11

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę ogrodową 390 m. 

kw. z ROD przy ul. Sucharskiego w Wejhe-
rowie, wraz z domkiem 42 m. kw., całorocz-
nym, umeblowanym – posiada wszystkie 
media. Cena 35 tys. zł. 

Tel. 698 920 085
 * * *
Sprzedam działkę 1100 m kw., prąd, 

woda, ul. Dębowa 13, Kąpino gmina 
Wejherowo. Tel. 605-420-694
 * * *
Sprzedam murowany domek piętro-

wy, stan zamknięty ocieplony, na działce 
ogrodniczej 468 m kw. 52 tys. zł.

 Tel. 502 056 307
 * * *
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe z 

działką w okolicach Lęborka. 
Tel. 691 614 648 po 20.00
 * * *
Sprzedam działkę budowlaną uzbrojo-

na, 1147 m kw. w Nowym Dowrze Wejhe-
rowskim. 75 tys. zł. do negocjacji. 

Tel. 507 403 083
 * * *
Sprzedam mieszkanie 75 m kw. w Wej-

herowie (Ogrody Wejhera). 
Tel. 607 293 767
 * * *
Działka 7600 m kw. Łówcz Górny k. 

Strzebielina z możliwością zabudowy, me-
dia przy granicy, 10 zł za metr kw. 

Tel. 782 167 653
 * * *
Kupię dom do remontu na terenie Wej-

herowa lub w okolicy, 250 tys. zł, nieduża 

działka - do remontu. 
Tel. 797 231 435
 * * *
Wejherowo. 2,5 km od Śródmieścia, 

nowy do małego wykończenia dom parte-
rowy typu dworek, kryty dachówką, działka 
900 m kw., solidnie ogrodzona. Sprzedam, 
w rozliczeniu może być mieszkanie. 

Tel. 602 417 911

WYNAJMĘ
Wynajmę umeblowany pokój w Bol-

szewie. Mile widziana pracująca pani. 
Tel. 781 426 010
 * * *
Tanie noclegi dla pracowników � rm. 

Bolszewo.  Tel. 781 426 010

SPRZEDAM
Sprzedam Kiosk w Wejherowie, przy ul. 

Wniebowzięcia 21. 
Tel. 501-231-540
 * * *
Obrazy ręcznie haftowane, różnej wiel-

kości, oprawione. Tel. 608 325 376
 * * *
Pustaki białe i czerwone, 1200 sztuk, 2 

zł za sztukę. Tel. 600 994 348
 * * *
Noże, widelce itp. w walizce � rmy Hof-

ner nowe 110 zł, rowerek trójkołowy dzie-
cięcy 35 zł, myjka dziecięca 35 zł, ubrania 
dla dziecka – duża ilość za 30 zł. 

Tel. 725 171 656
 * * * 
Srebrną lodówkę Amica za 500 zł oraz 

pralkę Whirpool AWE - wkładanie od gó-
ry – zakupiona w 2011 roku, cena 500 zł. 
Wejherowo. 

Tel.  666 706 561
 * * *
Sprzedam: kanapkę rozkładaną 

2-osobową 150 zł, łóżko polowe 80 zł, bu-
tle szklane w koszu 40 zł i 20 zł, wkrętarkę 
akumulator. 50 zł, nożyce elektryczne do 
żywopłotu 100 zł, opryskiwacz ciśnienio-
wy 20 zł, sekator do gałęzi 30 zł. 

Tel. 58 672 46 38
 * * *
Sprzedam lady oszklone, sklepowo-

-biurowe, o długości 1 metr każda. Cena 
100 zł/sztuka. Tel. 693 370 251

PRACA
Zatrudnię od zaraz, godziwe zarobki. 
Tel. 501 034 804
 * * *
Emeryt obowiązkowy, solidny, mobil-

ny, bez nałogów, z Wejherowa. Podejmie 
odpowiedzialną pracę. 

Tel. 512 953 721

NAUKA
Nauczyciel udziela korepetycji: język 

polski w tym pomoc przy pisaniu prac, 
chemia i język francuski. Tanio!

 Tel. 668 133 189
 * * *
Lekcje dodatkowe z � zyki i chemii w 

tym zadania, oraz matematyka. Nauczy-
ciel, emeryt. Wejherowo. 

Tel. 58 677-01-50.
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O G Ł O S Z E N I E

OGŁOSZENIA

www.fundacja-es-opieka.pl

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa
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