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Czytelnikom życzymy Wspaniałych 
Świąt Bożego Narodzenia

R E K L A M A 

Wieczorem rozświetlony iluminacjami, a w dzień kolorowy i pełen życia - taki 
jest wejherowski rynek przed Świętami Bożego Narodzenia. Po raz drugi na 
Placu Jakuba Wejhera funkcjonuje Jarmark Bożonarodzeniowy.        Str. 5

Inwestycja dla
mieszkańców

W przyszłym roku zmieni się przejście od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej 
i Osiedla Harcerskiego wraz z terenem przed liceum i przychodnią. Z tego 
miejsca korzysta codziennie wielu wejherowian, a jest już ono bardzo znisz-
czone. Ostatnie inwestycje przeprowadzono tam chyba ze 40 lat temu. Teraz 
miasto planuje poważną przebudowę - gotowy projekt czeka na realizację.                                            
                                                                                                                   Str. 2

Mija kolejna rocznica wydarzeń grudniowych 1970 ro-
ku. Wczoraj obchodziliśmy rocznicę najtragiczniejszego 
dnia Grudnia’70, nazwanego „czarnym czwartkiem”. 44 
lata temu, 17 grudnia w Gdyni zginęło 18 osób. Byli wśród 
nich młodzi wejherowianie: Zbigniew Nastały i Marian 
Wójcik. Zginęli od kul na stacji kolejowej Gdynia-Stocznia, 
gdy udawali się do pracy w Stoczni im. Komuny Paryskiej.

Jak co roku, wczoraj na grobach  spoczywający na cmen-
tarzu w Śmiechowie ofiar Grudnia’70 złożono wiązanki 
kwiatów i zapalono znicze. Przedstawiciele władz Wejhe-
rowa oddali hołd mieszkańcom miasta, zabitym przez mi-
licję i wojsko 17 grudnia 1970 roku w Gdyni. 

W sumie w ciągu kilku grudniowej tragedii w Gdańsku, 
Gdyni, Szczecinie i Elblągu zginęło 45 osób. Ponad tysiąc 
odniosło rany.  

44. rocznica 
Grudnia 1970

Na prośbę prezydenta 
Krzysztofa hildebrand-
ta, wieloletni zastępca 
prezydenta Bogdan To-
kłowicz będzie nadal 
pomagał w zarządzaniu 
oświatą, ale w innej for-
mule organizacyjnej.                             
         Str. 3

Piękne szopki bożonarodzeniowe, kartki świąteczne, a 
także napisane z okazji Świąt wiersze i opowiadania wzię-
ły udział w XXI Pomorskim Konkursie pt.: „Gwiazdka tuż, 
tuż”, zorganizowanym przez Powiatowy Zespołu Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.                Str. 6
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AKTUALNOŚCI

Wejherowska komunikacja miejska w okresie 
świąteczno-noworocznym będzie kursowała według 
obowiązujących rozkładów jazdy ze zmianą we Wigi-
lię, Sylwestra i w piątek 2 stycznia 2015 roku.

WIGILIA 24.12.2014 - według rozkładów jazdy obowią-
zujących w dzień powszedni, przy czym wszystkie linie koń-
czą kursowanie około godziny 19:30.

SYLWESTER 31.12.2014 – według rozkładów jazdy 
obowiązujących w dzień powszedni, przy czym wszystkie 
linie kończą kursowanie około godziny 21:30.

PIĄTEK 2.01.2015 – według rozkładów jazdy obowiązu-
jących w soboty, przy czym linie 9. 10, 11, 16, 18 i 19 według 
rozkładów jazdy obowiązujących w dni powszednie i linia 
4 według rozkładów jazdy obowiązujących w ferie szkolne

PONADTO MZK  INFORMUJE, ŻE
od 22.12.2014 r. do 6.01.2015 r.:
Nie kursują linie szkolne 13 i 14.
Kurs linii nr 1 o 7:00 z Góry zakończy trasę na 
Fenikowskiego.
Nie będą wykonywane kursy:
* linii nr 11 o 7:06 z Osiedla Kaszubskiego do Kąpina 
oraz powrót z Kąpina o 7:20;
* linii nr 4 o godz. 7:14 z Zamostnej i 7:26 z Orla oraz 
13:35 z Budowlanych do Strzeleckiej i 13:51 ze 
Strzeleckiej do Gimnazjum
BOLSZEWO.
Kurs linii nr 1 o godz. 13:29 z Oś. Fenikowskiego 
kończy bieg przy Gimnazjum w Bolszewie.
Autobusy 4 i 5 nie dojeżdżają do pętli przy szkole w Orlu.
Kasa biletowa MZK przy ulicy Tartacznej 
w Wigilię i Sylwestra będzie czynna od 8:00 do 13:00.
Informacje o kursowaniu autobusów udziela 
 Dyspozytor: 58 572 29 33

KOMUNIKACJA  W ŚWIĘTA,
SYLWESTRA I NOWY ROK

Planowana inwestycja by-
ła przedmiotem dość ostrej 
dyskusji podczas sesji Ra-
dy Miasta Wejherowa. Radni 
Platformy Obywatelskiej uwa-
żają, że nie jest potrzebna i nie 
chcą jej realizacji. Co więcej, 
radni Jacek Gafka i Maciej Łu-
kowicz próbowali wprowadzać 
mieszkańców w błąd, mówiąc, 
że chodzi o 200 czy 300 metrów 
chodnika. A to nie jest prawda. 

Radni Wolę Wejherowo i 
prezydent Hildebrandt prze-
konywali, że wykonanie tego 
dużego zadania jest korzyst-
ne dla wielu mieszkańców. Z 
przejścia Sobieskiego-Bukowa, 
z liceum  i przychodni zdrowia 
korzystają nie tylko okoliczni 
mieszkańcy, ale również osoby 
z innych dzielnic Wejherowa.

- Miasto inwestuje w róż-
nych rejonach miasta, a nie tyl-
ko w centrum, w Śródmieściu 
- podkreśla wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Wojciech 
Kozłowski. -  Takie stawianie 
sprawy przez radnych Platfor-
my to skłócanie mieszkańców, 
sianie wrogości wśród wejhe-
rowian na zasadzie: „trzeba 
zabrać tym ze Śródmieścia i 
dać wam”. To bardzo niebez-
pieczne i niepotrzebne. Inwe-
stycje są konieczne wszędzie i 
wszędzie będą realizowane na 
miarę możliwości finansowych 
miasta. Niestety, nie da się 
zrobić wszystkiego w jednym 
czasie. Propozycja prezyden-
ta Hildebrandta była bardzo 
konstruktywna: kontynuujmy 
to, co już zaczęliśmy, ale zwróć-
my szczególną uwagę na inne 
dzielnice

Zmianę budżetu z inwesty-
cją na Bukowej poparli radni 
Wolę Wejherowo i PiS. Plano-
wany koszt to 2,2 mln zł, ale 
ostateczna wartość będzie zna-
na po przetargu. Już w 2015 
roku mieszkańcy zobaczą jej 
efekty. 

Niepotrzebne kłótnie radnych

Inwestycja z korzyścią 
dla mieszkańców

Już w przyszłym roku nie do poznania zmieni się przejście od ul. Sobieskiego do ul. Buko-
wej i Osiedla Harcerskiego wraz z całym terenem przed liceum i przychodnią. Z tego miejsca 
korzystają codziennie setki wejherowian, a jest ono bardzo zniszczone. Ostatnie inwestycje 
przeprowadzono tam chyba ze 40 lat temu. Teraz miasto wykona dużą przebudowę na po-
wierzchni 4300 metrów kwadratowych. Projekt techniczny jest gotowy i czeka na realizację.

W tym miejscu każdego dnia przechodzi wielu miesz-
kańców, idąc od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej i 
Osiedla Harcerskiego. Przejeżdża tędy i zatrzymuje się 
również wiele samochodów. Obok jest liceum i przy-
chodnia, które powodują duży ruch. Po deszczu tworzą 
się tu ogromne kałuże, a infrastruktura jest bardzo 
zniszczona. 

Inwestycja będzie realizowana na terenie o całkowitej 
powierzchni 4300 m2. Obejmie ona: 

• Budowę ciągu pieszego pomiędzy ul. Sobieskiego a 
ul. Bukową z zagospodarowaniem przyległego terenu.

• Budowę nowego odcinka ulicy Bukowej. Na koń-
cu drogi powstanie pętla do zawracania, a przy niej do-
datkowa zatoka postojowa dla samochodów, służąca jako 
przystanek dla rodziców odwożących dzieci do pobliskiej 
szkoły.  Od strony budynku przychodni zdrowia zostaną 
wykonane miejsca  postojowe.

• Budowę chodnika wzdłuż ogrodzenia szkoły od ul. 
Bukowej do Osiedla Harcerskiego.

• Budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę koli-
dującej infrastruktury podziemnej.

• Budowę oświetlenia ulicznego.
• Wykonanie elementów małej architektury, ławek, fon-

tanny, itd.
• Nasadzenia zieleni. 

Co zostanie zrobione?
prezydent Wejherowa 
Krzysztof hildebrandt:
- Chcę kontynuować już 

rozpoczęte i przygotowane 
inwestycje m.in. w centrum 
miasta, jednak zamierzam 
w tej kadencji bardziej sku-
pić się na zadaniach w in-
nych dzielnicach, m.in. na 
Śmiechowie, Osiedlu Su-
charskiego oraz w Dzielni-
cy Przemysłowej. 

Oczywiście będziemy 
kontynuowali Program Re-
witalizacji Śródmieścia, ale 
jednocześnie zwiększymy 
zadania drogowe w dziel-
nicach i na osiedlach poza 
centrum miasta, bardziej 
odległych od Śródmieścia. 
Na to położę szczególny 
nacisk.

Ostatnie odjazdy z pętli w dniu 24.12.2014 r. (Wigilia)
Do godz. 19.30 wszystkie odjazdy z pętli bez zmian.
Linia 1: Śmiechowo Os. Fenikowskiego godz. 19.29, 
    Bolszewo Słowackiego godz. 19.18
Os. Fenikowskiego do Robakowskiej godz. 16.46, 
Gościcino Robakowska godz. 17.39
Od Fenikowskiego do Góry godz. 18.31, Góra godz. 19.11
Linia 2: Szpital godz. 20.10, Dworzec PKP godz. 20.25
Linia 3: Odrębna godz. 19.12, Robakowska godz. 18.42
    Robakowska zjazd do zajezdni godz. 19.40
Linia 5: Szpital godz. 19.15, Orle godz. 18.30
                Orle zjazd do zajezdni godz. 19.40
Linia 7: bez kursów wieczornych (po godz. 21.30)
Linia 8: Szpital godz. 19.26, Reda godz. 19.56
Linia 9: Rumia do Rekowa godz. 19.17, Rekowo godz. 18.34
               Rumia do Ciechocina i Karłowicza godz. 20.02, 
   Ciechocino godz. 19.32
Linia 10: Pomorska godz. 19.38, Kębłowo godz. 19.05
                   Kębłowo zjazd do zajezdni godz. 20.00
Linia 11: Kąpino godz. 18.55, Gniewowo godz. 19.23
Linie 4, 12, 16, 18, 19: kursują bez zmian 

Ostatnie odjazdy z pętli w dniu 31.12.2014 r. (Sylwester)
Do godz. 21.30 wszystkie odjazdy z pętli bez zmian.
Linia 1: Śmiechowo Os. Fenikowskiego godz. 21.29, 
Bolszewo Słowackiego godz. 21.21
Ogrodowa do zajezdni godz. 21.48
Os. Fenikowskiego do Robakowskiej godz. 16.46, 
Gościcino Robakowska godz. 17.39
Od. Fenikowskiego do Góry godz. 21.29, Góra godz. 21.14
Linia 2: Szpital godz. 21.40, Dworzec PKP godz. 21.55
Szpital zjazd do zajezdni godz. 21.56
Linia 3: Odrębna godz. 21.12, Robakowska godz. 20.40
Linia 5: Szpital godz. 21.10, Orle godz. 21.35
Linia 7: bez kursów wieczornych (po godz. 21.30)
Linia 9: Rumia do Rekowa godz. 22.02, Rekowo godz. 21.31
Linie 4, 8, 10, 11, 12, 16, 18, 19: kursują bez zmian 



3

redakcja@pulswejherowa.pl 18 grudnia 2014

AKTUALNOŚCI

To doskonała okazja, aby swoim bliskim i znajomym przesłać 
świąteczne życzenia. - Kartka świąteczna w wersji limitowanej 
jest dostępna bezpłatnie w Ratuszu i Filharmonii Kaszubskiej, 
a także na Jarmarku Bożonarodzeniowym - powiedział Jacek 
Thiel, pomysłodawca wydania kartki.

Urząd Miejski w Wejherowie z okazji Świąt Bożego Narodzenia 
wydał świąteczną kartkę z widokiem na wejherowski rynek. 

Wejherowo na kartce
świątecznej

Z powodu wyboru w ostatnich wyborach samorządowych Bog-
dana Tokłowicza na radnego miasta Wejherowa, przestał on pełnić 
funkcję zastępcy prezydenta Wejherowa ds. oświaty i społecznych. 
To stanowisko od niedawna jest wolne, a prezydent Krzysztof Hil-
debrandt szuka dobrego kandydata. Jednocześnie z uwagi fakt, że 
obowiązki nie mogą czekać prezydent ogłosił konkurs na stanowi-
sko Głównego Specjalisty do spraw rozwoju oświaty w wymiarze 
3/5 etatu w Miejskim Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w 
Wejherowie. Prezydent zaprosił Bogdana Tokłowicza do tego kon-
kursu, bowiem wysoko ceni jego wieloletnie doświadczenie, wyjąt-
kowe umiejętności i znajomość wejherowskich realiów.

W efekcie konkursu B.Tokłowicz objął to stanowisko. Będzie 
odpowiedzialny m.in. za weryfikację arkuszy organizacyjnych i 
nadzorowanie inwestycji oświatowych, aby koszty nie przekroczy-
ły zakładanego budżetu, na czym zna się bardzo dobrze. Sprawa 
jest bardzo ważna, bowiem chodzi o wiele milionów złotych. Każ-
dy błąd może dużo kosztować. Oczywiście B.Tokłowicz pomoże 
nowemu zastępcy prezydenta w objęciu obowiązków i wdrożeniu 
na stanowisku, kiedy nowa osoba zostanie powołana przez prezy-
denta Hildebrandta.

- Nie zamierzam niepotrzebnie zwlekać z zatrudnieniem swo-
jego zastępcy ds. oświaty i społecznych. Prowadzę w tej sprawie 
rozmowy, ale proszę o cierpliwość. - mówi Krzysztof Hildebrandt. 
- Zamierzam jednak nadal współpracować z panem Bogdanem To-
kłowiczem w nowej formule, bo szkoda utracić jego umiejętności.  
Fachowcy zawsze są potrzebni.

Radny B. Tokłowicz podkreśla, że nie zamierza wracać na sta-
nowisko zastępcy prezydenta, ale - jeśli jest taka potrzeba - po-
może prezydentowi. Przede wszystkim chce poświęcić się pracy 
w Radzie Miasta.

Bogdan Tokłowicz 
pomoże prezydentowi 

Na prośbę prezydenta Krzysztofa Hildebrand-
ta, wieloletni zastępca prezydenta Bogdan To-
kłowicz będzie nadal pomagał w zarządzaniu 
oświatą, ale w innej formule organizacyjnej.

ż Y C Z E N I A 

Ksiądz Arcybiskup przeka-
zał prezydentowi Wejherowa 
Obraz Matki Boskiej Ostro-
bramskiej, Szopkę Betlejem-
ską oraz stroik świąteczny 
do gabinetu. Z kolei Krzysz-
tof Hildebrandt w imieniu 
mieszkańców miasta poda-
rował arcybiskupowi obraz, 
ukazujący Kalwarię Wejhe-
rowską w scenerii zimowej-.  

- Pragnę złożyć rewizytę 
panu prezydentowi Wejhero-
wa, który był łaskaw odwie-
dzić mnie w czasie, gdy byłem 
dotknięty chorobą - powie-
dział ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź składając gratulacje i 
życzenia prezydentowi mia-
sta. - Wejherowo jest waż-
nym miastem a jednocześnie 
ośrodkiem religijnym nie tyl-
ko z racji na Kalwarię Wej-
herowską, ale miasto wierne 
i przywiązane do Kościoła i 
do polskości. Dlatego trzeba 
tu być nie tylko na uroczysto-
ściach religijnych, ale także 
czynić swą powinność wobec 
samorządu, który jest najważ-
niejszym organem w naszej 
Ojczyźnie. Wystrój świątecz-
ny miasta widać gołym okiem. 
Cieszą nowe inwestycje i to, że 
włodarze dbają o finansowa-
nie rozwoju miasta.  

Ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź przekazał życzenia 
mieszkańcom Wejherowa na-
stępującej treści: 

- Święta Bożego Narodze-
nia są okazją rodzinną, któ-
ra odnosi się do wszystkich 
ludzi dobrej woli. Każą one 
nam podążać za Gwiazdą Be-
tlejemską. Życzę mieszkań-

Metropolita Gdański ks. arcybiskup Sławoj Leszek Głódź gościł w ratuszu w Wejherowie, 
aby podziękować prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi za wsparcie podczas niedawnej 
choroby i pogratulować wygranej w wyborach samorządowych. Ks. abp Sławoj Leszek Głódź 
przekazał także życzenia dla mieszkańców Wejherowa.

com Wejherowa i włodarzom 
tego miasta, aby tej Gwiaz-
dy sprzed oczu nie stracili i 
szli za prawdziwą Gwiazdą, 
a nie marionetkami, różnymi 
gwiazdkami, które wschodzą i 
spadają. A Boże Dziecię niech 
nie szczędzi swoich darów i 
dzieli się tymi, które przynie-
śli Trzej Mędrcy ze Wschodu 
- Kacper, Melchior i Baltazar. 
Kto może niech podąża na 
Pasterkę a po Pasterce niech 
podąża za Trzema Królami w 
Święto Objawienia Pańskie-
go. Radosnych, pogodnych i 
rodzinnych Świąt Bożego Na-
rodzenia. Tego życzę.

Metropolita Gdański gościł w wejherowskim ratuszu

Iść za prawdziwą Gwiazdą

W gabinecie prezydenta K. Hildebrandta, z nim oraz z ks. abp. S. L. Głódziem spo-
tkali się: przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz, sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara, zastępca prezydenta Piotr Bochiński oraz skarbnik miasta Arkadiusz 
Kraszkiewicz.
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WYDARZENIA I PORADY

Jubileuszową galę prowa-
dził prezes Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców NORDA  Ja-
cek Pomieczyński, a towa-
rzyszył mu wieloletni prezes 
organizacji, inicjator „Pomor-
skiego Biznesplanu”, Leszek 
Glaza. Z okazji jubileuszu L. 
Glaza opowiedział o historii 
tego konkursu, mobilizujące-
go odważnych młodych ludzi 
do przedstawiania swoich po-
mysłów na biznes. Konkurs 
pomaga przedsiębiorcom w 
rozpoczęciu niełatwej drogi w 
biznesie. 

Przy Regionalnej Izbie 
„Norda” działa Klub Młodych 
Przedsiębiorców, który two-
rzą m.in. laureaci poprzed-
nich edycji konkursu. Wielu 
z nich było obecnych na uro-
czystości ogłoszenia wyników 
tegorocznej edycji konkursu. 

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt ufun-
dował nagrody finansowe dla 
wejherowian w wysokości 7 
tys. zł i 3 tys. zł. Pierwszą 
otrzymała Magdalena Ku-
kowska-Kaszuba, a drugą 
Joanna Dempc za projekt 
mebli i przedmiotów użytko-
wych. 

- Efektem dobrego pomysłu 
jest wsparcie w rozpoczęciu 
działalności gospodarczej oraz 
bezpłatne szkolenia i konsul-
tacje - powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. - Bardzo ważna jest 
zarówno aktywizacja młodych 
ludzi, jak i pomoc. Ktoś, kto 
nie prowadził własnej działal-
ności, nie wie, ile potrzeba de-
terminacji i odwagi. Gratuluję 
wszystkim uczestnikom.

- Mój projekt jest połącze-
niem biznesu i nauki – mówi 
Magdalena Kukowska-Kaszu-
ba. - Nasza firma będzie po-
magała m.in. w rejestracji i 
ochronie wynalazków, znaków 
towarowych, marki, a także w 
ochronie praw autorskich.

Nagrody dla laureatów z 

Jubileuszowa gala X Konkursu „Pomorski Biznesplan 2014” odbyła się w ub. tygodniu 
w sali Filharmonii Kaszubskiej. Wśród wejherowskich projektów najlepszy okazał się 
projekt Magdaleny Kukowskiej-Kaszuby, dotyczący ochrony własności przemysłowej w 
zakresie znaków towarowych, firmowych i wynalazków. Laureatką nagrody burmistrza 
Redy została mieszkanka tego miasta - Malwina Mehring za projekt „Podkuwanie koni”. 
Otrzymała ona również nagrodę specjalną Regionalnej Izby Przedsiębiorców NORDA, 
która jest organizatorem konkursu.

X Konkurs  „pomorski Biznesplan 2014” 

Jubileuszowa gala

Redy w wysokości 7 tys. i 3 tys. 
zł ufundował i wręczał bur-
mistrz tego miasta, Krzysztof 
Krzemiński.                         AK.

WejheroWo: 
1. Magdalena Kukowska-Kaszuba 
za projekt „ SciTech – experts” 
2. Joanna Dempc – za projekt „ Bo.deco” 

reda: 
1. Malwina Mehring – za projekt „ Podkuwanie Koni” 
2. Kamil Radtke – za projekt „ ITFriends” 

Nagrodę specjalną Regionalnej Izby Przedsiębiorców 
Norda otrzymała:  Malwina Mehring z Redy za 
projekt „ Podkuwanie koni”

Laureaci X edycji pomorski Biznesplan: 

Laureaci tegorocznego konkursu z prezydentem Wej-
herowa, burmistrzem Redy oraz inicjatorem „Pomor-
skiego Biznesplanu”, Leszkiem Glazą.

regionalna Izba Przedsiębiorców Norda w Wejhe-
rowie organizuje konkursu przy współudziale Wyższej 
Szkoły administracji i Biznesu w Gdyni. Partnerami są 
miasta i gminy: Wejherowo, rumia, reda, Puck, Luzino. 
Patronat nad konkursem objęli: Marszałek Województwa 
Pomorskiego, Ministerstwo Gospodarki i Krajowa Izba 
Gospodarcza.

- Przystępując do kon-
kursu młodzi przedsię-
biorcy mają okazję do 
nauki, weryfikacji swojej 
wiedzy, a także wspar-
cia finansowego. Otrzy-
mują także merytoryczną 
pomoc ze strony Urzędu 
Skarbowego, Państwowe-
go Urząd Pracy, Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych 
i rIP Norda.

Jacek pomieczyński, 
prezes Regionalnej Izby 
Przedsiębiorców Norda

Po opublikowaniu poprzedniego artykułu w rubry-
ce „Prawnik radzi” („Puls Wejherowa”  z 11.12.2014 
r.), redakcja otrzymała maila od jednego z Czytelni-
ków, który zwrócił się z interesującym problemem. 
Otóż jest to osoba dorosła, wobec której roszczenie 
alimentacyjne podnosi ojciec. 

Dla Czytelnika roszczenie jest o tyle bulwersujące, 
że ojciec sam nie wywiązywał się z obowiązku alimen-
tacyjnego a nawet był z tego powodu karany, za prze-
stępstwo z art. 209 Kodeksu karnego. Zatem, skoro 
ojciec sam nie pomagał w utrzymaniu dziecka, to czy 
teraz ma możliwość domagania się od dorosłego już 
syna alimentów na siebie?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, najpierw należy określić 
kiedy dzieci są zobowiązane do płacenia alimentów na swo-
ich rodziców. Przede wszystkim obowiązek alimentacyjny 
obciąża najpierw byłego małżonka, potem wstępnych a do-
piero na samym końcu zstępnych. 

Pod tymi terminami kryją się, w przypadku wstępnych: 
krewni w linii prostej w postaci rodziców, dziadków itd. zaś 
w przypadku zstępnych: dzieci, wnuczęta itd. Zatem, do-
piero gdy nie ma tych członków rodziny (lub też nie są już 
zobowiązani – na byłym małżonku spoczywa obowiązek ali-
mentacyjny tylko w niektórych przypadkach a czasem tyl-
ko przez pewien okres od rozwodu), bądź też gdy osoby te 
nie są w stanie uczynić zadość swojemu obowiązkowi lub 
uzyskanie od nich środków utrzymania jest niemożliwe lub 
połączone z nadmiernymi trudnościami, można wystąpić z 
roszczeniem alimentacyjnym w stosunku do swoich dzieci. 

Następnie ojciec naszego Czytelnika musiałby wykazać, 
że znajduje się w niedostatku. Jest to stan, w którym osoba 
nie dysponuje żadnymi środkami utrzymania, jak również 
taki, w którym usprawiedliwione potrzeby danej osoby nie 
są w pełni zaspokojone. Co więcej koniecznym jest ustalenie, 
że stan taki występuje pomimo odpowiedniej staranności i 
wykorzystania wszystkich możliwości zarobkowych upraw-
nionego. Oznacza to, że żądający alimentów ojciec musi wy-
kazać, że własną pracą nie jest w stanie zapewnić sobie 
wystarczających środków utrzymania. 

Nawet jeśli wszystkie te warunki zostaną spełnione, Czy-
telnik ma możliwość obronić się przed takim roszczeniem ze 
strony ojca, powołując się na zasady współżycia społeczne-
go zgodnie z art. 144 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. 
Zasady współżycia społecznego są celowo niedookreślonym 
zwrotem odwołującym się do powszechnych norm postępo-
wania, funkcjonujących w społeczeństwie polskim i mają-
cych na celu ochronę społecznie akceptowanych wartości. 
Zatem należy przyjąć, że roszczenie domagającego się ali-
mentów ojca, który sam nie łożył w przeszłości na utrzy-
manie dziecka, gdy te nie miało możliwości samemu się 
utrzymać, jest sprzeczne z tymi zasadami i powództwo takie 
najprawdopodobniej zostanie oddalone, pomimo spełnienia 
wszystkich innych wymienionych wyżej wymogów.

Radca prawny Marcin Kokoryka:  881-485-296
współpracujący z Kancelarią prawno-Windykacyjną „Sokół”

tel. 604-313-502
odpowie na pytania naszych Czytelników, 

przesłane na adres: redakcja@pulswejherowa.pl
Do radcy prawnego można również dzwonić 

pod podane wyżej nr telefonu. 

pRAWNIK RADZI

Alimenty na 
rzecz rodzica
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AKTUALNOŚCI

Wieczorem rozświetlony świątecznymi iluminacjami, a w dzień ko-
lorowy i pełen życia  -  taki jest wejherowski rynek przed Świętami. 
Po raz drugi na Placu Jakuba Wejhera funkcjonuje Jarmark Bożona-
rodzeniowy, a jutro odsłonięta zostanie Wejherowska Szopka.

Jest jarmark, będzie szopka

Smakołyki i prezenty

W 13 pawilonach swoje 
wyroby i towary oferuje 20 
wystawców. Można tam ku-
pić świeże i różnorodne pie-
czywo, wędliny, wyroby z 
gęsi, produkty kresowe (na 
przykład sękacz wileński), 
ryby, wina, ozdoby świątecz-
ne, a także prezenty. 

- Atrakcją dla dzieci jest 
kolorowa, darmowa karuze-
la i programy artystyczne na 
scenie - mówi Jacek Thiel, 
współorganizator jarmar-
ku. - Zapraszamy na wejhe-
rowski rynek codziennie, w 
godz. 10-18, do 22 grudnia 
włącznie. 

Jak już informowaliśmy, 
fabuła „Rebeki”  dzieje się w 
XIX wieku na Kaszubach. Ba-
dacz folkloru Kamil Karski 
(postać wzorowana na Oska-
rze Kolbergu) notuje opowie-
ści i piosenki. Oczarowuje go 
piękna Rebeka, z której powo-
du Karski wdaje się w bójkę i 
trafia do więzienia.

Ta historia napisana przez 
librecistę Tomasza Fopke i 
kompozytora Michała Do-
brzyńskiego, rozegrała się 
na scenie WCK pośród bar-
dzo pomysłowej scenografii, 
a śpiewacy wystąpili w pięk-
nych kostiumach. 

W Filharmonii Kaszubskiej odbyła się premiera „Rebeki” - pierw-
szej w historii kaszubskiej opery ludowej, dzieła scenicznego w języku 
kaszubskim.  Publiczność długo oklaskiwała autorów i wykonawców 
widowiska, co świadczy o ciepłym przyjęciu dzieła. Kolejne spektakle 
zaplanowano w lutym 2015 roku.

pierwsza kaszubska opera w Wejherowie! 

„Rebeka” w WCK

Nie jesteśmy w stanie przy-
pomnieć wszystkich autorów i 
realizatorów widowiska, ale z 

Z zaproszenia korzysta 
wielu mieszkańców, a jarmar-
kowe kramy i karuzela cieszą 
się zainteresowaniem. 

19 grudnia o godz. 12.30 
na wejherowskim rynku zo-
stanie odsłonięta i uruchomio-
na Wejherowska Szopka 
Bożonarodzeniowa. 

pewnością trzeba wymienić 
Jolantę Rożyńską, dyrek-
tor WCK (na zdjęciu obok), 
która zajęła się reżyserią i 
inscenizacją opery.  Kierow-
nictwo muzyczne objął Szy-
mon Morus.

Opera powstała w projek-
cie „e-KULTURA i tradycja 
- nowe spojrzenie”, realizo-
wanym w ramach programu 
Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego „Kolberg 
2014 - Promesa”. To niezwy-
kłe wydarzenie, dla regionu 
kaszubskiego i całego kraju, 
jest autorską produkcją Fil-
harmonii Kaszubskiej. 

ż Y C Z E N I A

Zgodnie z Zarządzeniem Starosty Wej-
herowskiego w Wigilię Bożego Naro-
dzenia tj. 24 grudnia br. interesanci będą 

przyjmowani do godz. 14, natomiast w Syl-
westra, 31 grudnia, Wydział Komunikacji 
będzie przyjmował klientów do godz. 16.

Inne godziny pracy Starostwa
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AKTUALNOŚCI

Powiatowy Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wej-
herowie był organizatorem   XXI Pomorskiego Konkursu pt.: „Gwiazd-
ka tuż, tuż”.  Na konkurs prawie 1600 prac w różnych kategoriach. 
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się w Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

pomorski konkurs dla dzieci i młodzieży

Gwiazdka tuż, tuż

W 10. rocznicę śmierci ks. B. Żurawskiego

Wspomnienie 
o proboszczu

Mszą świętą w Kolegiacie, prelekcją i wspomnieniami o ks. 
Bogusławie Żurawskim upamiętniono postać wybitnego pro-
boszcza parafii Trójcy Świętej w Wejherowie i dziekana De-
kanatu Wejherowskiego. 11 grudnia minęła 10. rocznica jego 
nagłej śmierci. Ks. Żurawski odszedł we śnie w wieku 72 lat. 

O swoim  kapelanie pamię-
tali rzemieślnicy z Powiato-
wego Cechu Rzemiosł, którzy 
jak co roku odwiedzili grób 
ks. B. Żurawskiego w Gru-
dziądzu. Prezes Cechu, Bru-
non Gajewski, przyjaciel ks. 
Żurawskiego był także inicja-
torem uroczystego spotkania 
w Wejherowie. Mszę św. w 
intencji swojego poprzednika 
odprawił ks. proboszcz i dzie-
kan Tadeusz Reszka.

Po mszy św. z udziałem 
władz miasta, powiatu i gmi-
ny Wejherowo, wszyscy prze-
nieśli się do sali im. Jana 
Pawła II, gdzie historyk Mi-
rosław Lademann przy-
pomniał postać księdza. Śp. 
Bogusław Żurawski urodził 
się w Grudziądzu. Pochodził 
z katolickiej, patriotycznej 
rodziny, a jego ojciec był pie-
karzem, zaangażowanym w 
działalność cechową. 

Poza posługą kapłańską, 
sprawowaną w naszym mie-
ście od ponad 27 lat, ksiądz 
Żurawski brał czynny udział 
w życiu społecznym Wejhero-
wa. Był m.in. przewodniczą-
cym Społecznego Komitetu 
Opieki nad Mogiłami Pia-
śnickimi. Ks. Żurawski za-
dbał też o upamiętnienie ks. 
Edmunda Roszczynialskie-
go, był jednym z inicjatorów 
rozpoczęcia procesu beatyfi-

kacji  zamordowanego przez 
hitlerowców kapłana-mę-
czennika.  Na spotkaniu 11 
grudnia wymieniono wiele 
zasług byłego proboszcza i 
dziekana, który był m.in. 
budowniczym kaplicy przy 
cmentarzu w Śmiechowie i 
inicjatorem powstania zna-
komitego chóru Cantores 
Veiheroviensis. Ks. Żuraw-
ski zabiegał i przyczynił się 
do koronacji cudownego Ob-
razu Matki Bożej Wejherow-
skiej przez Jana Pawła II.

Ponieważ często wspo-
minał swoją wcześniejszą 
parafię w Płochocinie (Bory 
Tucholskie), M. Lademann 

stwierdził, że ks. B. Żuraw-
ski  w Płochocinie zostawił 
serce, duszę oddał Wejhe-
rowu, a ciało - rodzinnemu 
Grudziądzowi. 

Uczestnicy spotkania cie-
pło wspominali wybitnego, 
aktywnego i zasłużonego dla 
miasta kapłana.              AK.

Piękne szopki, wspania-
łe kartki świąteczne, a także 
wiersze i opowiadania o te-
matyce bożonarodzeniowej 
- tak różnorodne prace brały 
udział w rywalizacji. Jurorzy 
przyznali autorom mnóstwo 
nagród, które podczas uroczy-
stego spotkania w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej wręczali 
dzieciom: starosta powiatu wej-
herowskiego Gabriela Lisius, 
wicestarosta Witold Reclaf 
oraz członkowie Zarządu Po-
wiatu - Jacek Thiel i Woj-
ciech Rybakowski.

Uroczystość prowadziła wi-
cedyrektor PZPOW w Wejhe-
rowie, Mariola Błaszczuk.

Konkurs podzielony jest na 
cztery kategorie: kartka świą-
teczna oraz szopka, których 
jest zdecydowanie najwięcej, 
jak również grafika kompute-
rowa i praca literacka: proza 
i poezja związane z tematyką 
świąt.  Prace w tych katego-
riach oceniane są oddzielnie 
w poszczególnych grupach 
wiekowych: klasy 0, klasy I-
-III szkół podstawowych, klasy 
IV-VI SP, gimnazja, szkoły po-
nadgimnazjalne.

Konkurs cieszy się co ro-
ku ogromną popularnością, 
świadczy o tym fakt, że zwięk-
sza się ilość nadsyłanych prac 
w szczególności z powiatu wej-
herowskiego. W konkursie 
udział biorą dzieci z Gdyni, 
Rumi, Wejherowa, ale także 
dzieci z najmniejszych miejsco-
wości powiatu wejherowskiego 
i puckiego. W tym roku do pla-

cówki wypłynęło prawie 1600 
prac, a nagrodzonych zostało 
184 laureatów. 

Nagrody finansowane są 
przez Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie. Dla najmłod-
szych laureatów to najczęściej 
gry, puzzle, encyklopedie o róż-
nej tematyce. Starsi uczniowie 
otrzymują m.in. radia, słu-
chawki pendrivy, mp3.
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Z MYŚLĄ O DZIECIACH

Społeczni Instruktorzy  
Młodzieżowi PCK  i inni 
młodzi wolontariusze bawi-
li się razem z dziećmi nie-
pełnosprawnymi i chorymi 
z powiatu wejherowskiego. 
Rejonowy Oddział Polskie-
go Czerwonego Krzyża w 
Wejherowie Wejherowie 
przy współpracy z Powia-
towym Zespołem Szkół 
Policealnych zorganizował 
Bal Mikołajkowy dla dzieci 
w gościnnej SP nr 9. Były 
zabawy, konkursy, ryso-
wanie, tańce i oczywiście 
paczki od św. Mikołaja.

- Celem akcji oraz wszel-
kich działań jest i zawsze 
pozostanie drugi człowiek, 
potrzebujący wsparcia. Tak 
jest w przypadku działalno-
ści PZC Caritas Wejherowo i 
Stowarzyszenie Naprzód Wej-
herowo - Jacek Drewa orga-
nizator akcji. - Pierwszy etap 
akcji „Dzieci życzą dzieciom” 
odbył się w salce parafialnej 
pw. Chrystusa Króla. Drugi - 
w Szpitalu Specjalistycznym 
w Wejherowie. 

Organizatorom chodzi o 
to, aby chore dzieci poczu-
ły atmosferę zbliżających się 
świąt. W akcji charytatyw-
nej dla najmłodszych wejhe-
rowian nie ma dzielenia się 
pieniędzmi czy rzeczami ma-
terialnymi ale uczuciem. 

W  tym przypadku szcze-
rym odruchem serca spisanym 
w formie życzeń na świątecznej 
kartce. Chodzi o to, aby spra-
wić trochę radości i sprawić, 
aby chociaż przez chwile zapo-
mniały o chorobie, operacjach, 
o bólu.                                                    M.

Warsztaty pt. „Pierwsza pomoc przedmedyczna, czyli jak po-
móc Mikołajowi” poprowadzili ratownicy medyczni, na co dzień 
pracujący w zespołach ratownictwa medycznego. Dzieci uczyły 
się, jak udziela się pierwszej pomocy oraz opatruje niegroźne 
rany. Przy okazji bardzo dobrze się bawiły.

- Tak się składa, że coraz młodsze dzieci udzielają pomocy, a 
edukacja w tej dziedzinie pomoże zarówno im jak i dorosłym. A 
kto może lepiej przekazać tę wiedzę jak osoby na co dzień pracu-
jące w pogotowiu - mówi Łukasz Wołodziński, ratownik me-
dyczny w wejherowskim szpitalu, który bardzo dobrze poradził 
sobie z prowadzeniem warsztatów. 

Świetnie też odegrał rolę Mikołaja pielęgniarz z talentem ak-
torskim - Marek Gałda, bardzo dobrze bawili dzieci ratowni-
cy (renifery): Łukasz Skwarczyński i Krzysztof Kobielak.

Dzieci życzyły dzieciom ciepłych świąt

Święty Mikołaj w szpitalu

W wejherowskim 
szpitalu oraz w hospi-
cjum w Pucku pojawili 
się niecodzienni goście 
i pokazali, jaka siłą 
jest uśmiech i życzenia 
płynące z serca. Dzieci 
namalowały świątecz-
ne kartki dla swoich 
rówieśników, przeby-
wających w szpitalu i 
osobiście wręczyły je 
adresatom. 

Uczniowie klas 1-3 szkół  podstawowych wzięli 
udział w ciekawych warsztatach w Szpitalu Spe-
cjalistycznym w Wejherowie.  Nie zabrakło tam 
wszędobylskiego o tej porze roku św. Mikołaja oraz 
reniferów. A że doszło do przykrego wypadku, trze-
ba było św. Mikołaja ratować z opresji. Przy okazji 
maluchy uczyły się udzielania pomocy. 

pCK dla najmłodszych

Muzyka, gry i paczki

Ratownicy uczą dzieci

Jak pomóc 
w razie wypadku

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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- Dziękuję za wasz udział w 
akcji, z której pieniądze trafia-
ją m.in. do rodzin zastępczych. 
Ich potrzeby są ogromne - po-
wiedziała Iwona Niemasz, 
członek Zarządu Towarzystwa 
„Nasz Dom” i dyrektor domów 
dla dzieci, która przekazała 
szkole nagrodę w wysokości 2 
tys. zł.

Dyrektor Zespołu Szkół 

Zespół Szkół nr 3 w Wejherowie, w którego skład wchodzi Szkoła 
Podstawowa nr 8 i Gimnazjum nr 8, otrzymało nagrodę za aktywnie i 
skutecznie prowadzoną akcję „Góra Grosza”. Co roku przed Świętami 
Bożego Narodzenia uczniowie zbierają drobne monety, a w ubiegło-
rocznej akcji okazali się najlepsi w województwie pomorskim, prze-
kazując na rzecz potrzebujących dzieci ponad 2,5 tys. zł. 

nr 3 w Wejherowie Danuta 
Czernewska przypomnia-
ła, że nauczyciele, rodzice i 
uczniowie tej placówki chęt-
nie włączają się do wielu in-
nych akcji charytatywnych, 
m.in. „Szlachetna Paczka”, 
akcje Caritasu czy pomoc dla 
kombatantów na Kresach. Od 
kilku lat biorą udział w zbiór-
ce „Góra Grosza”. Zajmuje się 

tym Samorząd Uczniowski i 
jego opiekunki: Małgorzata 
Bieńkowska i Marta Bo-
rawska-Hennig. Obie panie 
uczestniczyły w uroczystości 
przekazania szkole nagrody. 
Odbierał ją również przewod-
niczący samorządu Mateusz 
Zaborowski oraz przewodni-
cząca Rady Rodziców Joanna 
Stachowiak.                      AK.

Szkoła z Wejherowa najlepsza na pomorzu

Zebrali górę grosza
Drużyny sześciu szkół po-

nadgimnazjalnych w Wejhero-
wie, Rumi i Redzie odpowiadały 
na pytania konkursowe. Najle-
piej z odpowiedziami poradziła 
sobie drużyna I LO im. Króla 
Jana III Sobieskiego: Kinga 
Jaros oraz Michał Radtke. 
Uczniowie II klasy (oboje na 
zdj. obok) do konkursu przygo-
towywali się pod kierunkiem 
nauczyciela Marcina Gra-
czyka. Drugie miejsce zajęli 
uczniowie Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Redzie, a 
trzecie ZSP nr 3 w Wejherowie. 

Nagrody wręczyła  laure-
atom starosta powiatu wejhe-
rowskiego, Gabriela Lisius, 
w obecności wicestarosty Wi-
tolda Reclafa, etatowego 
członka Zarządu Powiatu, 
Wojciecha Rybakowskiego 
i naczelnika Wydziału Oświa-
ty Starostwa, Mirosława La-
demana. Gościem uczniów 
i nauczycieli był również ks. 
prałat Daniel Nowak. 

Wszyscy wysłuchali kon-
certu pieśni Jacka Kacz-
marskiego „Historia poezją 
utkana” oraz zwiedzili szkol-
ne muzeum - „Izbę Solidarno-
ści”. Uroczyste zakończenie 
konkursu prowadziła Anna 
Wilk, dyrektor ZSP nr 4.

Konkurs Wiedzy o opozycji w pRL

Najlepsi licealiści 
z „Sobieskiego”

Finał IV Powiatowego Konkursu Wiedzy o Antykomunistycznej 
Opozycji w latach 1944-1989, który odbył się w siedzibie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera w Wejherowie składał 
się z dwóch części. Najpierw była finałowa rywalizacja uczniów, a po-
tem uroczystość wręczania nagród, połączona z koncertem.

EDUKACJA I POMOC

Dyrektor ZSP nr 1 Janusz Wolański odbierał gratulacje i 
życzenia, m.in. od władz Rumi i członków Zarządu Powiatu Wej-
herowskiego (zdjęcie obok), który jest jednostką prowadzącą tę 
placówkę. I LO w Rumi należy do najlepszych szkół w powiecie, 
prowadząc w rywalizacji sportowej (w szkole są klasy o profilu 
sportowym).

Uczniowie przygotowali wspaniały program artystyczny, śpie-
wając i tańcząc dla gości. Zaprezentowali także film o szkole. 

Najstarsza i najlepsza szkoła średnia w Rumi - I 
Liceum Ogólnokształcące im. Książąt Pomorskich 
obchodziło w grudniu  jubileusz 65-lecia istnienia.

Szkoła wykształciła 4,5 tysiąca absolwentów.

Uroczystość w I LO w Rumi

Szkoła ma 65 lat

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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ZDROWIE

- Mijający rok był dla 
wejherowskiego Szpi-
tala szczególny. Do-
kładnie rok temu, w 
grudniu, zakończono pro-
ces przekształcenia sa-
modzielnego publicznego 
zakładu opieki zdrowot-
nej w spółkę z ograniczo-
ną odpowiedzialnością. 
Jak funkcjonuje Szpital, 
będący spółką z o.o.?

- Na pewno nie żałujemy 
tej decyzji, chociaż z dużym 
niepokojem wchodziliśmy na 
ścieżkę zmian. Szpital jako 
spółka jest zupełnie nowym 
podmiotem w sensie pra-
wa handlowego, a to wyma-
ga znajomości odpowiednich 
przepisów i procedur. Musie-
liśmy się tego nauczyć.

- A jak odczuli te zmiany 
pacjenci?

- Dla pacjentów nic się nie 
zmieniło, Szpital funkcjonuje 
tak jak dawniej. Niestety, nie 
zmniejszył się czas oczekiwa-
nia na zabiegi i konsultacje 
medyczne - wyłączając pilne  i 
ratujące życie - ponieważ ogra-
nicza nas kontrakt z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. 

Z tym mamy największy 
problem.

- Szpital nie może przy-
jąć więcej pacjentów i 
wykonać większej liczby 
usług medycznych, niż jest 
to zapisane w kontrakcie.

- Teoretycznie tak, ale w 
praktyce i tak przekraczamy 
uzgodnione w kontrakcie licz-
by. Staramy się, z konieczno-
ści, zachować dyscyplinę, ale 
nie możemy odmówić pacjen-
tom, których życie jest zagro-
żone. Poza tym nie można do 
końca przewidzieć liczby za-
chorowań i wypadków. Nie-
stety, w tym roku zwiększyła 
się liczba wypadków z udzia-
łem dzieci. 

Na chirurgię dziecięcą tra-
fiło więcej małych pacjentów, 
poszkodowanych w wypad-

Rozmowa z Andrzejem Zieleniewskim, prezesem Szpitala 
Specjalistycznego im. F. Ceynowy Spółka z o.o. w Wejherowie

kach rowerowych. To tylko 
przykład. Najwięcej świad-
czeń medycznych, w tym wie-
le ratujących życie wykonały 
oddziały: kardiologiczny,  pe-
diatrii, onkologiczny. 

- Czy w związku z 
przekroczeniem limitów 
Szpitalowi grożą jakieś 
konsekwencje?

- Obecnie oczekujemy sta-
nowiska NFZ w tej sprawie i 
mamy nadzieję na rozliczenie 
wszystkich usług. Podstawo-
wym płatnikiem jest dla nas 
NFZ.

- A jednak coś się w Szpi-
talu zmieniło, pojawiło się 
źródło dochodów. Prze-
kształcenie dało możliwość 
wprowadzenia w Szpitalu 
komercyjnych usług me-
dycznych. Czy cieszą się 
one zainteresowaniem.

- Z pewnością tak. Obok 
bezpłatnej opieki medycznej i 
leczenia pacjentów w ramach 
kontraktu z NFZ, proponu-
jemy też odpłatne badania 
i zabiegi, na przykład w na-
szym laboratorium, a także 
w gabinecie radiologii oraz 
tomografii, w których jed-
nak obowiązuje skierowanie 
od lekarza. Rozpoczęliśmy 
wykonywanie pierwszych 
komercyjnych zabiegów oku-
listycznych i laryngologicz-
nych. Niektórzy pacjenci wolą 
skorzystać z usług odpłatnie, 
nie czekając w kolejce.

- Na początku tego ro-
ku informował Pan o uru-
chomieniu w Szpitalu 
Zakładu Pielęgnacyjno-
-Opiekuńczego.

- To był pierwszy krok 
w kierunku komercjaliza-
cji niektórych usług. Zakład 
funkcjonuje od kilku miesię-
cy i prawie wszystkie miejsca 
są wykorzystane. Z naszych 
informacji wynika, że rodzi-
ny są zadowolone z opieki 
nad starszymi pacjentami 
tego zakładu.

- Czy w mijającym roku 
udało się przeprowadzić 
w Szpitalu ważne inwe-
stycje, takie jak planowa-
na modernizacja bloku 
operacyjnego?

- Inwestycje i remonty re-
alizujemy przez cały czas, ale 
bardzo potrzebna budowa no-
wego bloku operacyjnego jest 
na etapie przygotowania kon-
cepcji i specyfikacji. Teraz od-
będzie się konkurs na projekt 
obiektu.

- To będzie zupełnie no-
wy budynek?

- Tak, zbudujemy nowo-
czesny blok operacyjny, roz-
budowując obecny budynek 
Szpitala,  ale nie stanie się to 
w nadchodzącym roku. Pro-
cedury i wykonanie projektu 
trwa długo, a poza tym bę-
dziemy aplikować do fundu-
szy unijnych o dofinasowanie 
tej inwestycji.

- A co udało się zrealizo-
wać w tym roku?

- Między innymi zakup 
sprzętu informatycznego. 
Trwa proces cyfryzacji Szpi-
tala, a to duże i kosztowne 
przedsięwzięcie. Na bieżąco 
wymieniamy zużyty sprzęt 
medyczny na nowy, dokupu-
jemy również urządzenia, któ-
rych dotąd w szpitalu nie było. 
Ostatnio kupiliśmy aparat 
Rtg, stół operacyjny, myjnię 
do bronchoskopów, kardiomo-
nitory, elektrokardiografy czy 
generator noża harmoniczne-
go. 

Prowadzimy też wymianę 
trzech wind, co kosztuje szpi-
tal ponad 600 tysięcy złotych. 
Prowadzimy remont nowych 
pomieszczeń poradni onkolo-
gicznej, które uzyskaliśmy po 
przeniesieniu poradni kardio-
logicznej na wyższy poziom 
budynku.

- A skąd zdobywa pan 
fundusze na te przedsię-
wzięcia?

- Oprócz środków własnych 

spółki korzystamy ze wsparcia 
finansowego samorządów. Do-
tacje na zakup konkretnych 
urządzeń przekazuje nam 
m.in. Urząd Miasta w Wej-
herowie, a także Starostwo 
Powiatowe oraz Urząd Mar-
szałkowski. Korzystamy ze 
środków PEFRON. Dzięki 
temu na przykład wymiana 
wind jest w całości sfinanso-
wania z dotacji.

- A w nowym roku, jakie 
zaplanowaliście państwo 
inwestycje lub remonty?

- Chcielibyśmy przebudo-
wać część oddziału kardiologii, 
gdzie powstanie nowa sala za-
biegowa, w której zakładane 
są stymulatory serca. To waż-
ne i duże zadanie. Na pewno 
musimy kontynuować i do-
kończyć proces informatyzacji. 
Teraz przyszedł czas na księ-
gowość i finanse.  Chodzi o to, 
aby przejść z dokumentacji pa-
pierowej wyłącznie na cyfrową.

- Zauważyłam zmiany w 
holu szpitala, gdzie poja-
wiła się nowa informacja 
dla pacjentów.

- Urządziliśmy ją niedaw-
no, tej jesieni, żeby pacjenci nie 
błądzili po szpitalu i wiedzieli, 
gdzie się udać. Nowym punk-
tem na terenie Szpitala jest też 

sklep ze sprzętem ortopedycz-
nym i rehabilitacyjnym. Znaj-
duje się niedaleko restauracji.

- Na koniec proszę się 
pochwalić. Podobno kiero-
wana przez Pana placów-
ka otrzymał wyróżnienie 
w rankingu „Bezpieczny 
szpital”?

- Szpital nasz zajął wyso-
kie 30 miejsce w „Złotej Setce” 
ogólnopolskiego rankingu szpi-
tali, ogłoszonego przez „Rzecz-
pospolitą”. To bardzo dobry 
wynik, z którego się cieszymy. 

Dodam, że niedawno prze-
dłużyliśmy - na kolejne 3 lata 
- akredytację tzw. krakowską, 
w której Szpital był ocenia-
ny przez zespół specjalistów z 
Centrum Monitorowania Ja-
kości w Ochronie Zdrowia w 
Krakowie. Posiadanie akre-
dytacji świadczy o wysokim 
poziomie usług, podobnie jak 
różne certyfikaty, które ma 
Szpital Specjalistyczny w Wej-
herowie. Można je zobaczyć 
w głównym holu placówki, po 
prawej stronie.

- Życzymy zatem jak naj-
wyższej jakości usług i suk-
cesów w kolejnym roku, 
dla dobra pacjentów.

Rozmawiała: 
Anna Kuczmarska

Szpital bezpieczny i coraz lepiej wyposażony

Więcej sprzętu medycznego, 
nowe windy i cyfryzacja

W ostatnich dniach 
mammografię można było 
wykonać w Redzie, Rumi 
i Lini, a dzisiaj 18 grudnia 
mammobus stoi w Łęczy-
cach, przy budynku szkoły 
(ul. Topolowa 1). 

19 grudnia, w piątek, ba-
danie będzie wykonywane 
w Luzinie, przy hali Wi-
dowiskowo-Sportowej, ul. 
Mickiewicza 22 oraz w Wej-
herowie – przy Centrum 
handlowym „Kaszuby”, ul. I 
Brygady Pancernej Wojska 
Polskiego 28 

Programem profilak-
tycznym objęte są ko-
biety w wieku 50-69 lat, 
ponieważ jest to grupa 
szczególnie narażona na 
zachorowanie na raka pier-
si. Badanie jest bezpłatne, 
refundowane kobietom co 
2 lata przez Narodowy Fun-
dusz Zdrowia. 

Badania nie należy się 
obawiać, ponieważ promie-
niowanie, które emituje jest 
nie większe niż przy RTG zę-
ba. Pozwala na rozpoznanie 
i wykrycie tzw. zmian bez-
objawowych (guzków oraz 
innych nieprawidłowości w 
piersi) w bardzo wczesnym 
etapie rozwoju. 

aby nie musiały panie 
czekać w kolejce przy mam-
mobusie, rekomendujemy 
wcześniejszą rejestrację 
pod nr tel. 58 666 2 444. 

Informacje o badaniach 
dostępne również na stro-
nie internetowej 

www.mammo.pl 

Ważna 
profilaktyka

W powiecie wejhe-
rowskim po raz ko-
lejny można zbadać 
piersi w specjalistycz-
nym mammobusie. 
profilaktyka związa-
na z rakiem piersi jest 
bardzo ważna, gdyż 
jest to najczęściej wy-
stępujący nowotwór 
wśród polek. 

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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ogłasza otwarty konkurs ofert na
wykonanie zadań publicznych w 2015 roku przez podmioty prowadzące na terenie powiatu wejherowskiego 

działalność pożytku publicznego tj. w formie wsparcia na realizację zadań z zakresu:

1. ochrony i promocji zdrowia w tym zdrowia psychicznego,
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowanie aktywności oraz integracji osób niepełnosprawnych,
3. oświaty, wychowania, wypoczynku dzieci i młodzieży,
4. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
5. upowszechniania kultury fizycznej i sportu,
6. ratownictwa i ochrony ludności,
7. działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
8. turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych,
9. krajoznawstwa, ochrony środowiska, edukacji ekologicznej i opieki nad zwierzętami,
10. porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym.
11. działań na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów  wymienionych w art. 3 ust 3 ustawy.
przewidywana kwota  na realizację powyższych zadań wynosi – 160.000 zł

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zamkniętej kopercie oferty zgod-
nej ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra pracy i polityki Społecznej z dnia  
15 grudnia 2010 roku w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących re-
alizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. 
z  2011 r., Nr 6, poz. 25),

1.  w przypadku nadesłania oferty pocztą liczy się data jej wpływu do tut. Urzędu,
2.  na kopercie  winna widnieć informacja jakiego zadania oferta ma dotyczyć oraz nazwa or-

ganizacji lub podmiotu ubiegającego się o dotację,
3.  do oferty należy dołączyć  następujące załączniki:
- kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub  
  ewidencji, zgodnie z aktualnym stanem faktycznym i prawnym;
- pełnomocnictwa do działania w imieniu organizacji ( w przypadku gdy ofertę o dotację 
  podpisują osoby inne niż umocowane do reprezentacji zgodnie ze statutem organizacji),
- w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę 
wspólną niż   wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru      
- dokument  potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów). 
4.  oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane,
5.  złożenie oferty nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji,
6.  organizacja, która składa kilka ofert w konkursie – powinna złożyć każdą ofertę odrębnie w 

zamkniętej kopercie,
7.  podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony umowa,
8.  informacja o przyznaniu dotacji zamieszczona zostanie na stronie internetowej powiatu 

www.powiat.wejherowo.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Staro-
stwa Powiatowego w Wejherowie.

Tryb przyznawania dotacji określony został w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku   o działal-
ności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014 r.  poz. 1118 ze zm.).

Termin realizacji zadań: od dnia podpisania umowy do 15 grudnia  2015 roku.

Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1.  możliwość realizacji zadania przez organizację pozarządową lub podmioty wymienione w 

art. 3, ust. 3 ustawy,
2.  ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu  do zakresu 

rzeczowego zadania,

3.  proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których organizacja 
pozarządowa lub podmioty określone w art. 3, ust. 3 będą realizować zadania publiczne,

4.  w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy, uwzględnia się planowany przez or-
ganizację pozarządową lub podmioty określone w art. 3, ust. 3 ustawy udział środków finansowych 
własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,

5.  planowany przez organizację pozarządową lub podmioty określone w art. 3, ust. 3, wkład rze-
czowy, osobowy w tym świadczenia wolontariuszy i pracę społeczną członków,

6.  uwzględnia się analizę i ocenę realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku organizacji 
pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3, ust. 3, które w latach poprzednich realizowa-
ły zlecone zadania  publiczne, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia 
otrzymanych na ten cel środków.

Formularz ofert można uzyskać w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej na stro-
nie www.powiat.wejherowo.pl

Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu w formie dotacji dla or-
ganizacji pozarządowych  na zadania realizowane w 2013 roku kształtowały się następująco:

1. promocja zdrowia – 13.700 zł
2. oświata, wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży –14.800 zł
3. kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 23.500 zł 
4. kultura fizyczna i sport – 45.000 zł
5. bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałania patologiom społecznym – 3.000 zł
6. ratownictwo i ochrona ludności – 2.000 zł
Wysokość środków finansowych przekazanych z budżetu powiatu w formie dotacji dla or-

ganizacji pozarządowych  na zadania realizowane w 2014 roku kształtowały się następująco:
1. ochrona i promocja zdrowia w tym zdrowia psychicznego – 8.500 zł 
2. działania na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji, promowanie aktywności 

oraz integracji osób niepełnosprawnych – 16.000 zł
3. oświata, wychowanie, wypoczynek dzieci i młodzieży – 23.000 zł
4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury – 24.100 zł
5. upowszechnianie Kultury Fizycznej i Sportu -  59.500 zł
6. ratownictwo i ochrona ludności -  3.800 zł
7. turystyka, w tym promocje lokalne produktów turystycznych - 11.100 zł
8. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym - 4.000 zł 

Zasady przyznawania dotacji:

Miejsce i termin składania ofert: Biuro Obsługi Interesanta Starostwa powiatowego w Wejherowie w terminie do dnia 16 stycznia 2015 roku do godz. 16.00
Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami: Monika Koss tel.(0-58) 572-94-86. Termin rozpatrzenia ofert: 15 luty 2015 roku.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz.U. z 2014 
r., poz. 1118 ze zm.) oraz uchwały Nr IVXXXVII/459/14 rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 31 października 2014 r. w sprawie 
uchwalenia rocznego programu współpracy Powiatu Wejherowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami pro-
wadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok

ZARZĄD  pOWIATU  WEJhEROWSKIEGO
O G Ł O S Z E N I E
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LUDZIE I ICH PASJE

Spotkanie założycielskie 
stowarzyszenia, mającego cha-
rakter klubu odbyło się 2 listo-
pada 2007 roku. Uczestniczyli 
w nim Ewa Tusk-Szur, Ja-
dwiga Piotrowicz, Natasza 
Sobczak i Tadeusz Trocki, 
którzy omówili regulamin po-
wstającej organizacji i ustalili 
jej nazwę. 

Nie mieli wątpliwości, że 
patronem klubu plastyków po-
winien być Stefan Lewiński, 
zmarły w 2007 roku artysta 
malarz, autor pejzaży, portre-
tów, obrazów religijnych i prac 
o innej tematyce, a także twór-
ca polichromii w kościołach 
w naszym regionie, miłośnik 
morza i kultury kaszubskiej, 
kolega i nauczyciel wielu pa-
sjonatów malowania.

INSPIRACJE 
I INFORMACJE
Stefan Lewiński spoglą-

da na swoich podopiecznych 
z autoportretu, wiszącego na 
ścianie w siedzibie Zrzesze-
nia Kaszubsko-Pomorskie-
go w Wejherowie, w którego 
skład wchodzi stowarzysze-
nie plastyków. W soboty po-
mieszczenia ZK-P zamieniają 
się w pracownię artystyczną. 
Na stołach pojawiają się far-
by, pędzle i sztalugi. Niektó-
rzy malują w milczeniu, inni 
radzą się koleżanek i kolegów, 
a gotowe dzieła oglądają i oce-
niają wszyscy. 

- Każdy z nas maluje w do-
mu, ale realizowanie zaintere-
sowań artystycznych w grupie 
ma wiele zalet - wyjaśnia Tere-
sa Uzdrowska, prezes stowa-
rzyszenia. - Kiedy maluję sama, 
szybko kończą mi się tematy, a 
na naszych spotkaniach mam 
mnóstwo inspiracji. Koleżanki i 
koledzy podpowiadają pomysły, 
wymieniamy się też informa-

cjami i doświadczeniami, doty-
czącymi technik malowania. 

T. Uzdrowska, która zajmu-
je się działalnością artystyczną 
od siedmiu lat, działała m.in. w 
Stowarzyszeniu „Kunszt” w Re-
dzie. Wystawę plastyków z tej 
organizacji, w tym obrazy pani 
Teresy można właśnie oglądać 
w  wejherowskim Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej (do 31 grudnia). 

KILKA POKOLEŃ
Członkowie klubu są często 

zachęcani do wspólnego malo-
wanie przez koleżanki lub kole-
gów. Tak trafił na spotkania w 
zrzeszeniu Łukasz Hoeft, naj-
młodszy uczestnik zajęć.

- Przyjeżdżam tu z Bożego-
pola, a koleżanka, która namó-
wiła mnie na pracę w klubie 
pomogła mi odkryć i rozwinąć 
talent plastyczny - mówi pan 
Łukasz. - Bardzo polubiłem 
malowanie i rysowanie, a tak-
że twórczą atmosferę, która pa-
nuje na naszych spotkaniach.  

Biorą w nich udział przed-
stawiciele dwóch, a nawet 
trzech pokoleń. Jednym z naj-
starszych członków stowa-
rzyszenia, ale niezmiennie 
pełnym energii i chęci do malo-
wania jest Leon Wesserling, 
wieloletni działacz i kronikarz 
wejherowskiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskie-
go. Zaczął malować dość późno, 
zachęcony przez telewizyjny 
program „Malowanie obrazów 
- to proste”, w którym sympa-
tyczny irlandzki malarz Frank 
Clarke zapoznawał telewidzów 
z warsztatem i technikami ma-
larskimi. 

- Wciągnąłem się w malowa-
nie na dobre, jeździłem do Redy 
do Stefana Lewińskiego, który 
udzielał mi lekcji - wspomina 
pan Leon. - Namówiłem też do 
malowania moją żonę Ludwikę, 

Malowanie w grupie ma wiele zalet

Rozmowy 
przy sztalugach

Co tydzień w sobotnie przedpołudnie kilkunastu mieszkańców Wej-
herowa spotyka się w starej kamienicy przy wejherowskim rynku. 
Malują, rysują, rozmawiają, inspirują się nawzajem, a owocem tych 
spotkań są piękne obrazy, prezentowane na wystawach i w siedzibie 
partu ZK-P. Stowarzyszenie Plastyków im. Stefana Lewińskiego przy 
oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowi działa od 
siedmiu lat.

która jest znakomitą hafciarką. 
Okazało się, że żona jest bardzo 
utalentowana również w tej 
dziedzinie. Dzisiaj razem przy-
chodzimy na spotkania klubu, 
aby tworzyć obrazy.

PASJA OD 
DZIECIŃSTWA
Tadeusz Trocki, jeden z 

założycieli stowarzyszenia za-
interesował się plastyką już 
w Szkole Podstawowej nr 8. 
Do dziś wspomina nauczyciel-
kę plastyki, Alicję Marchlew-
ską, która potrafiła zachęcić 
uczniów do udziału w zajęciach 
kółka plastycznego. Pan Tade-
usz został laureatem konkursu, 
co dodało mu skrzydeł.

- W 1980 roku zacząłem ma-
lować na płótnie i cały czas roz-
wijam swoje możliwości - mówi 
Tadeusz Trocki. - Pomagają w 
tym nasze spotkania, wyjazdy 
w plener, wystawy. W naszym 
klubie uczymy się nawzajem 
od siebie. Działamy dzięki 
przychylności władz miasta i 
zarządu zrzeszenia, w którego 
siedzibie mamy dobre warun-
ki do pracy. Łączy nas wspólna 
pasja, a to bardzo wiele.

Z pasją maluje m.in. Ja-
dwiga Piotrowska, najchęt-
niej pejzaże i portrety. 

- Interesuję się impresjo-
nizmem. Cały czas poszukuję 
własnego stylu, próbuję róż-
nych technik - mówi pani Ja-
dwiga. - Dużo maluję w domu, 
chociaż z powodu pracy zawo-
dowej mój czas jest ograniczo-
ny. Mam nadzieję, że w pełni 
oddam się mojej pasji na eme-
ryturze.

PRZYJEMNOŚĆ 
I SATYSFAKCJA
W tym roku do klubu dołą-

czyła Bogusława Bach, która 
zaczęła malować cztery lata te-
mu, w dojrzałym wieku.

- Spróbowałam swoich 
umiejętności podczas zajęć 
na Uniwersytecie Trzeciego 
Wieku, uczyłam się potem w 
klubie „Kunszt” w Redzie - wy-
jaśnia pani Bogusia. - Miesz-
kam w Wejherowie, więc 
chętnie przyłączyłam się do 
grupy plastyków w tutejszym 
zrzeszeniu kaszubskim. Tym 
bardziej, że panuje tu przyja-
cielska atmosfera, a wszyscy 
są bardzo pomocni.

Do redzkiego Stowarzy-
szenia Plastyków „Kunszt” 
oraz Stowarzyszenia Mala-
rzy Marynistów należy Alina 
Żywicka. Mimo to znajduje 
czas na sobotnie spotkania w 
Wejherowie. Jest dojrzałą ar-
tystką, malująca od dzieciń-
stwa. Podobnie jak Eugenia 
Marmułowska, od trzech lat 
uczestnicząca w zajęciach klu-
bu. Ulubionym tematem pani 
Eugenii są kwiaty, ale podej-
muje się chętnie innych zadań 
artystycznych. Poświęca im 
sporo czasu i energii, za to z 
wielką przyjemnością. Tak jak 
innym artystom amatorom, 
tworzenie przynosi jej wiele 
satysfakcji. 

Mirosław Weisbrodt naj-
chętniej zajmuje się fotografią. 
Nie tylko robi zdjęcia podczas 
wystaw i plenerów, ale posłu-
gując się specjalną techniką, 
drukuje fotografie i przenosi je 
na płótno. Zdjęcia, na przykład 
Wejherowa i Kalwarii Wejhe-
rowskiej, przypominają wów-
czas obrazy.

NAJLEPIEJ 
W PLENERZE
Członkowie Stowarzysze-

nia Plastyków im. Stefana Le-
wińskiego razem organizują 
wystawy malarstwa. Ostatnia 
ekspozycja członków klubu od-
była się w Miejskiej Bibliote-

ce Publicznej w Wejherowie w 
październiku tego roku. Tema-
tem obrazów było Wejherowo 
na starych fotografiach. Histo-
ryczne zdjęcia miasta okazały 
się świetną inspiracją. Na  ich 
podstawie powstały interesu-
jące prace, w których udało się 
zatrzymać szczególnych klimat 
starych zdjęć. 

Z pomocą Zrzeszenia Ka-

Do Stowarzyszenia plastyków należą:
Ludwika Wesserling, Leon Wesserling, Jadwiga pio-

trowska, Teresa Uzdrowska, Ewa Tusk-Szur, Jadwiga 
Grünholtz, Tadeusz Trocki, Łukasz hoeft, Eugenia Mar-
mułowska, Mirosław Weisbrodt, Bogusława Bach, Alina 
Żywicka

szubsko-Pomorskiego stowa-
rzyszenie organizuje plenery 
malarskie, które są ulubioną 
formą pracy członków klubu. 
Wyjeżdżają niedaleko, m.in. 
do Mechelinek nad Zatoką 
Gdańską, byle spędzić kilka 
dni razem na malowaniu w 
plenerze, które należy do naj-
przyjemniejszych. 

Anna Kuczmarska

Podczas sobotnich spotkań w siedzibie ZK-P panuje 
twórcza atmosfera. Wszyscy zajęci są malowaniem.

Autorzy prac podczas wystawy w Miejskiej Bibliotece w towarzy-
stwie prezesa oddziału ZK-P H. Kanczkowskiego (z prawej).
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ROZMAITOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

W materiałach Polskie-
go Związku Działkowców 
czytamy: „dzięki sile i deter-
minacji działkowców zrze-
szonych w PZD  udało się 
pomyślnie przeprowadzić 
obywatelski projekt ustawy o 
ROD przez całą ścieżkę legi-
slacyjną, … dzięki zebraniu 
prawie miliona podpisów...”.  

Tu nasuwa się wspo-
mnienie propagandy rodem 
z PRL. Podpisy zbierano w 
zarządach ogrodów, podsu-
wano listy działkowcom, któ-
rzy przychodzili do zarządów 
załatwiać sprawy bieżące. 
Tymczasem dzisiaj widać, że 
ustawa zabezpiecza interesy 
działaczy i prawników PZD. 

Ustawa nie dopuszcza moż-
liwości przejmowania ogrodów 
przez istniejące stowarzysze-
nia, nakazując tworzyć nowe. 
Jak można było zaobserwować 
na zebraniach działkowców, 
zarządy zniechęcają działkow-
ców do zakładania własnych 
stowarzyszeń, przekonując, że 

nie poradzą sobie z zarządza-
niem ogrodów oraz strasząc że 
władze miast i gmin będą wy-
właszczać ogrody. Władze PZD 
przekonują, że ROD zrzeszony 
w strukturach PZD może sta-
rać się o dotacje z gminy, tyl-
ko czy jakikolwiek ROD takie 
dotacje otrzymał?  Prawda jest 
taka, że gminy wolą mieć part-
nera w postaci lokalnego spo-
łecznego stowarzyszenia. Taki 
podmiot chętniej dofinansu-
ją, bo wiedzą, że ten majątek 
pomnożony przez inwesty-
cje, pozostanie w gminie a nie 
przejdzie na własność PZD z 
centralą w Warszawie. 

Warto przypomnieć, że 
stowarzyszenie ma osobo-
wość prawną, a ROD nie. Sto-
warzyszenie ma możliwość 
pozyskiwania środków unij-
nych na inwestycje ogrodowe 
opracowywane z władzami 
gminy, a takich  możliwości 
nie ma PZD. 

Działkowcy tylko w teorii 
mogą decydować o majątku 

ROD, bo jest on własnością 
PZD a nie działkowców, któ-
rzy włożyli w infrastrukturę 
ogrodów wiele społecznej pra-
cy i potu. 

PZD zraził do siebie więk-
szość działkowców, którzy 
przez to nie chodzą na zebra-
nia. Korzystają na tym zarzą-
dy ROD i przy pomocy garstki 
działkowców przeforsowują 
swoje decyzje lub utrącają ini-
cjatywy oddolne. Tak wyglą-
da decydowanie o majątku 
na terenie ROD i zatwierdza-
nie sprawozdań finansowych 
zarządów. Na zebraniach 
działkowcy są informowani o 
społecznym działaniu zarządu. 

Tymczasem uchwała 143 
Krajowej Rady PZD pozwala 
wypłacać członkom Zarządu 
do 35 proc. zebranych w ogro-
dzie składek członkowskich,  
jako „świadczenie pieniężne z 
tytułu działania w organach 
ROD”, będące „rekompensatą 
utraconych korzyści i ponie-
sionych kosztów związanych 

z wykonywaniem zadań sta-
tutowych na rzecz PZD”. Są 
to więc pieniądze wypłacane 
prezesom, skarbnikom, sekre-
tarzom i innym działaczom w 
ROD cyklicznie, co miesiąc, w 
kilkuset złotowych kwotach. 
W potocznym rozumieniu 
działkowców traktowane są ja-
ko wynagrodzenia dla zarządu 
i nic tego nie zmieni, obojętnie, 
jakby te pieniądze nazywać. 

Nie jest też żadną tajemni-
cą, że komisje rewizyjne, często 
w tym samym składzie od wie-
lu lat, są zależne od zarządu 
danego ogrodu, otrzymując od 
niego świadczenia i nagrody, 
czyli kontrolowanie zarządu 
jest tylko formalnością. 

PZD płaci także milionowe 
odszkodowania właścicielom 
gruntów za bezumowne użyt-
kowanie gruntów pod ogrody 
działkowe. Oczywiście pienią-
dze pochodzą ze składek człon-
kowskich działkowców. 
Projekt nowego statutu zapo-
wiada wzrost opłat w PZD w 
2015r.

Rodzinne Ogrody Działko-
we w Wejherowie wpisują się 
w wyżej opisany schemat PZD.  

Na razie nie udało się utwo-
rzyć stowarzyszenia działkow-
ców, które byłoby samorządne 
i niezależne od PZD. 

Prezes Okręgowego Za-
rządu PZD w Gdańsku, 
zresztą działkowiec ROD z 
Wejherowa, w piśmie z dnia 
12.11.2014 r. skierowanym do 
Prezydenta RP, do Marszałka 
Sejmu i Premiera RP, podwa-
ża działanie Rzecznika Praw 
Obywatelskich i obraża dział-
kowców, którzy chcą założyć 
stowarzyszenia ogrodowe. 

We wspomnianym piśmie 
czytamy: „Tym działaniem 
prawa działkowców zapisane 
w Ustawie o ROD zostały re-
alnie zagrożone i to za sprawą 
tzw. stowarzyszeń ogrodowych 
składających się de facto z 
kilku sfrustrowanych byłych 
działaczy naszej organiza-
cji, których argumentacja po-
zbawiona jakiejkolwiek logiki 
jest więcej warta dla RPO niż 
zdanie wielu tysięcy działkow-
ców i przedstawicieli ich sta-
tutowych organów.  To nie do 
pojęcia, aby kto, jak kto, ale 
Rzecznik Praw Obywatelskich 
brał pod uwagę wystąpienia 
tych tzw. stowarzyszeń, tak na-
prawdę nikogo, poza samych 
siebie, niereprezentujących!”

Na koniec przypomnę, że 
demokracja to system rządów i 
forma sprawowania władzy, w 
których źródło władzy stanowi 
wola większości obywateli.  
                    DeKa                                                                                                  

RODOS  (Rodzinne Ogrody Działkowe Ogrodzone Siatką)

Trudna droga do lokalnych 
stowarzyszeń działkowców

Wdrażanie nowej ustawy o ogrodach działkowych wiąże się z wieloma nieja-
snościami i niezrozumieniem. Walne zebrania w ogrodach w całej Polsce ukazu-
ją, jak trudno rozeznać się w intencjach tych, którzy zbierali podpisy w obronie 
ogrodów w dotychczasowym kształcie.

Miłośnicy jazdy na łyż-
wach od soboty 13 grud-
nia br. mogą korzystać ze 
sztucznego lodowiska przy 
Zespole Szkół nr 3 w  Wej-
herowie (Sp nr 8).

Lodowisko jest czynne 
od poniedziałku do piątku w 
godz. 9-21, a w soboty, nie-
dziele i ferie w godz. 9-20.50. 

Bilet normalny kosztuje 7 
zł, a ulgowy 3 zł. 

Obok lodowiska czynna  
jest szatnia, wypożyczal-
nia łyżew, kasków i punkt 
ostrzenia. Zapraszamy!

W Wejherowie
Lodowisko
otwarte
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SPORT

 Bezkonkurencyjni byli 
zawodnicy Pogoni Lębork, 
którzy jak burza przeszli 
przez cały turniej. 

Zawodnicy z Lęborka 
zgarnęli również nagrody 
indywidualne: Mateusz Ko-
niuszy został królem strzel-
ców turnieju, a Jakub Michor 
najlepszym zawodnikiem. 
Drugim zespołem zawodów 
został Klub Piłkarski Gdy-

W ostatni weekend odbył się szósty tej zi-
my Ogólnopolski Turniej Kaszub Cup. Tym 
razem w imprezie organizowanej przez Paw-
ła Radeckiego z KTS-K GOSRiT Luzino oraz 
Urząd Marszałkowski rywalizowali piłkarze 
rocznika 2002.

piłka nożna w Luzinie

Kaszub Cup 2014 po raz szósty

nia, którego zawodnik Ju-
lek Datta został najlepszym 
bramkarzem imprezy. Na 
najniższym stopniu podium, 
po zwycięstwie z Rozstaja-
mi Gdańsk, stanęli piłkarze 
Gryfa Słupsk.

Najlepsze zespoły otrzy-
mały medale, statuetki oraz 
sprzęt sportowy a każdy 
uczestnik wyjechał z Luzina 
ze słodkim upominkiem.

Osiągnięty na Mistrzo-
stwach Województwa Po-
morskiego w Gdańsku wynik 
2:45,39, daje mu obecnie dru-
gie miejsce w kraju, natomiast 
na długości 100 m stylem kla-
sycznym, Dominik z czasem 
1:18,36 zajmuje trzecie miej-
sce w Polsce. 

Ogromne sukcesy odniosły 
także jego klubowe koleżan-
ki. Oliwia Steć płynąc na 200 
m stylem dowolnym, czasem 
2:38,13 pobiła rekord dziesię-
ciolatków Pomorskiego Okrę-
gowego Związku Pływackiego, 
ustanowiony w 1978 r. Jej klu-
bowa koleżanka Karolina Po-
sańska na dystansie 400 m 
stylem zmiennym ustanowi-
ła nowy rekord województwa 
czasem 6:35,44, który był nie-
pokonany od 1992 r. 

Kilka minut później Oliwia 
Steć przepłynęła ten sam dy-
stans w czasie krótszym o pra-
wie 17 sekund, ustanawiając 
rekord województwa na pozio-
mie 6:18,80.  Obie dziewczyny 
są w czołówce Polski zawodni-
czek dziesięcioletnich. Oliwia 
jest posiadaczką najlepszego 

pływanie. Drugi czas w polsce

O włos od rekordu
Zaledwie 0,3 s zabrakło dwunastoletniemu zawodnikowi klubu 

pływackiego Tri Team Rumia - Dominikowi Bielawie z Wejherowa, 
podopiecznemu trenera Marcina Malińskiego, do ustanowienia naj-
lepszego w Polsce w obecnym sezonie czasu, na dystansie 200 m sty-
lem zmiennym. 

czasu w Polsce w sezonie na 
400 m stylem zmiennym, dru-
giego czasu na dystansie 200 m 
stylem dowolnym i 6. na 200 

m stylem zmiennym. Karolina 
zajmuje drugie miejsce w Pol-
sce na dystansie 400 m stylem 
zmiennym.

Karolina Posańska i Oliwia Steć.

Przewaga Szczypiornia-
ka była przygniatająca, a 
gdy wszystko im wychodziło 
pozwalali sobie na większą 
swobodę w grze. Olsztynianie 
starannie rozgrywali atak po-
zycyjny, mieli wysoki procent 
skuteczności. Natomiast nasi 
zawodnicy, no cóż, można je-
dynie stwierdzić, że dobrze, że 

piłka ręczna. Tytani Wejherowo

Blamaż pod choinkę
Szczypiorniści z Wejherowa nie sprawili prezentu pod świąteczną 

choinkę swoim kibicom. Niestety, w ostatnim w tym sezonie meczu, 
na własnym boisku  zostali rozgromieni przez drużynę KS Szczypior-
niak Olsztyn 22:40 (8:16). 

się skończyła ich męczarnia 
i zaczęła się przerwa w roz-
grywkach. 

Miejmy nadzieję, że odpo-
czynek poskutkuje pozytyw-
nie i Tytani zaczną grać tak 
jak na początku sezonu. 

Jako zespół kolejny raz Ty-
tani nie byli zespołem kolek-
tywem ani w obronie ani w 

ataku. Trener próbował no-
wych ustawień w ataku jak 
i w obronie oraz wprowadził 
debiutantów na parkiet.  Na 
pewno trzeba zabrać się ostro 
do treningów, aby w przyszło-
ści uniknąć takich blamaży. 

Piłkarz przyjezdnych Ad-
rian Wojciechowski strzelił aż 
18 bramek.

W zawodach startowało 7 
drużyn składających się z za-
wodników 35-letnich i star-
szych. Zawody rozegrano 
systemem bezpośredniej eli-
minacji po 2 porażkach. 

W meczu finałowym zwy-
ciężył zespół wejherowskiego 
BORHYD, który w meczu fi-
nałowym pokonał 1:0 SYCHO-
WIANKĘ Sychowo . 

Finaliści w tym meczu wy-

piłka nożna. Grali Oldboje

Borhyd mistrzem Wejherowa 
W sali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejhe-

rowie zakończyły się Otwarte Mistrzostwa Miasta Wejherowa w Halo-
wej Piłce Nożnej Oldbojów o puchar Prezesa Wejherowskiego TKKF. 

stąpili w następujących skła-
dach:

BorHyd Wejherowo: Re-
migiusz Cholka (najlepszy 
bramkarz mistrzostw), Da-
riusz Barański, Piotr Zadrow-
ski, Witold Cirocki (najlepszy 
zawodnik i strzelec - 5 bra-
mek), Sławomir Maliszewski, 
Krzysztof Szczygieł, Mirosław 
Cirocki.

Sychowianka Sychowo: Da-

mian Mehring, Adam Spigar-
ski, Szczepan Kass, Remigiusz 
Sarbak, Adam Korzeniowski, 
Sławomir Czerwionke. 

Kolejne miejsca zajęli: Nor-
dika Wejherowo, Europol Bol-
szewo, Prosport Wejherowo, 
Elektryk Reda i Elektrocie-
płownie Gdynia.

Najlepsze drużyny i zawod-
nicy otrzymali nagrody ufun-
dowane przez TKKF.           LL.

Młode koszykarki KKS Energa Olsztyn i koszyka-
rze Twarde pierniki Toruń  zwyciężyli w Ogólnopol-
skim Turnieju Koszykówki „Mikołajki 2014” o puchar 
Centrum „Kaszuby”, zorganizowanym dla młodziczek 
i młodzików pod patronatem prezydenta Wejherowa. 

W zawodach wzięło udział  12 zespołów z całej Polski (Sopot, 
Gdynia, Wejherowo, Białogard, Toruń, Głuchowo, olsztyn, Warsza-
wa). W ciągu trzech dni odbyło się 30 spotkań. 

W turnieju dziewcząt kolejność końcowa przedstawiała się 
następująco: 1-KKS energa olsztyn, 2- Pomerania 2002 (kadra 
województwa pomorskiego), 3-UKS Siódemka Sopot, 4-UKS Ba-
sket-Ósemka Wejherowo I, 5-UKS Stoper Głuchowo, 6-UKS Basket-
-Ósemka Wejherowo II.

Kolejność drużynowa chłopców: 1-Twarde Pierniki Toruń, 2-VBW 
GTK Gdynia, 3-UKS La  Basket  Warszawa, 4-UKS Basket-Ósemka 
Wejherowo, 5-UKS 7 Trefl Sopot, 6-UKS herkules Białogard. 

Turniej zorganizowali działacze sportowi UKS Basket-Ósemka 
Wejherowo. Mecze rozegrano w halach SP nr 11, ZS nr 3 w Wej-
herowie i ZS w Kostkowie. Zawody sędziowali: Marta Jeżykiewicz, 
Marcin Sterner, Mateusz Kreft, Piotr Drozd i Jakub Rajewicz. 

Koszykówka

O puchar Ch Kaszuby



15

redakcja@pulswejherowa.pl 18 grudnia 2014

AKTUALNOŚCI
OGŁOSZENIA DROBNE

N A S Z  P A R T N E R

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 ,  e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

CZYTaj NaS W INTerNeCIe:  www.pulswejherowa.pl

Wydawca: INFO-pRZEKAZ  z siedzibą w Rumi 
Druk: polskapresse sp. z oo. Oddział w Gdańsku 
Nakład: 12 000 egzemplarzy              ISSN: 2083-5671

adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 Wejherowo,  ul. polna 3/41  (siedziba fi rmy „arTeX)
Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie):  606 101 502

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

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

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

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

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

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

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

Urząd Miejski w Wejherowie
plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

NIERUChOMOŚCI
Sprzedam działkę w Gościcinie, 700 m. 
Tel. 880 332 003
  * *
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie, 

os. Kaszubskie 47 m kw., 4 piętro 160 tys. zł. 
Tel. 514 689 930
 * * *
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 33 

m/ I piętro na Osiedlu Chopina w Wejhero-
wie.  Tel. 604 090 964

 * * *
Sprzedam działkę w Gościcinie, 700 m. 
Tel. 880 332 003
 * * *
Wynajmę tanio parter domu. Bolsze-

wo. Tel. 781 426 010
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie, 

os. Kaszubskie 47 m kw., 4 piętro 160 tys. zł. 
Tel. 514 689 930
 * * *
Mieszkanie - kawalerka do wynajęcia. 

Nowe umeblowanie, z ogrodem. 
Tel. 600 722 148
 * * *
Sprzedam  mieszkanie w Wejherowie, 

os. Kaszubskie, 48 m kw. 4 piętro, 160 tys. 
zł.  Tel. 514 689 930

SpRZEDAM
Książki z lat 1945-70 oraz płyty analo-

gowe tanio sprzedam. 
Gdynia tel. 586 243 566
 * * *
Okna PCV, nowe, białe ze szprosami, 3 

szt. Po 350 zł za szt. 110x134. 
Tel. 500 412 480

Wersalkę i dwa fotele, kolor oliwka, 
stan idealny, 250 zł.

Tel. 796 932 427, po 18.00. 
 * * *
Kocioł olejowy DeDietrichGTU1203RS/

V130 Co i Cwu z wbudowanym podgrzewa-
czem + zbiornik na olej i 200ltr oleju, uży-
wany i sprawny. Cena 1500 zł do negocjacji. 

Tel. 517 303 008
 * * *
Sypialnia: łóżko z materacem szer.165 

cm, dł. 230cm, szafa 2- drzwiowa, 2 szafki i 
komoda z lustrem. Naturalna okleina drew-
niana, stan b. dobry, cena do uzgodnienia. 

Tel. 509 524 714

MOTORYZACYJNE
Samochód Chevrolet Aveo 1,2 – rok 

prod. 2005, srebrny metalik, z polskiego 
salonu (faktura). Przebieg 90 000 km. 
Stan b. dobry. Cena 9 tys. zł do negocjacji. 

Tel. 609 162 200
 * * *
HONDA JAZZ 2008 r. 1,2 benzyna, 56 

tys. km, od prywatnego właściciela, ku-
piony w salonie w Polsce, serwisowany 
w ASO, bezwypadkowy, garażowany, za-
dbany, stan idealny, opony letnie i zimo-
we, alufelgi, klimatyzacja, elektr. szyby i 
lusterka, halogeny, autoalarm, centralny 
zamek, inne. Tel. 501-957-499

 * * *
Nissan primera kombi 2004 r. stan bar-

dzo dobry przebieg 127000 km diesel cena 
13 tys. zł - sprzedam. Tel. 603 78 68 22 

 * * *
Toyota Auris 1,4 diesel, 2008 r. pro-

dukcji. Zarejestrowana, pierwszy właści-

ciel. Sprowadzona ze Szwecji. Kolor czarna 
perła. Tel. 600 722 148

NAUKA
Lekcje dodatkowe z � zyki i chemii w 

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

Tel. 58 677-01-50
 * * *  
Korepetycje z Matematyki, bieżąca 

pomoc jak i przygotowanie do matury. Ta-
nio i solidnie.  Tel. 721-306-557

pRACA
Szukam pracy jako malarz lub sprze-

dawca. Jestem z Wejherowa, mam 28 lta. 
Tel. 518 675 786
 * * *
Kompleksowe usługi odśnieżania - ta-

nio, solidnie.  Tel. 572 460 248
 * * *
Pilnie poszukuję pracy, chętnie cięż-

kiej. Tel. 572 460 248
 * * *
Porady udzielam nieodpłatnie. Zapra-

szam do współpracy (i na moja stronę) To-
masz Kurzydłowski - specjalista ds. BHP. 

Tel. 604 213 914

RÓŻNE
Wolny 39 lat pozna dziewczynę w po-

dobnym wieku  z Wejherowa lub okolic. 
Tel. 784 808 700
 * * *
Mam kilka par spodni i koszul używa-

nych dla panów,  które oddam za czekoladę 
- Wejherowo, Tel. 784 808 700

PRYWATNE  
OGŁOSZENIA  DROBNE 

ZAMIESZCZAMY  
BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać 
e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl   
  lub sms-em  na nr telefonu:   

606 101 502
Można też wrzucić ogłoszenie 
do skrzynki obok wejścia do 
biura ARTEX  w Wejherowie, 

przy ul. Polnej 3/41
NIE PRZYJMUJEMY 

OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE!

Każde ogłoszenie ukaże się w 
dwóch kolejnych wydaniach, 

„Pulsu Wejherowa”. 
Uwaga -  nie zamieszczamy 
ogłoszeń z prośbą o pomoc.

Imprezka na Kalwarii... 
Czterech mieszkańców Wejherowa, w tym dwie kobiety zigno-

rowali zakaz spożywania alkoholu w miejscach publicznych oraz 
przepisy prawa miejscowego i na Kalwarii Wejherowskiej przy ka-
plicy po godz. 23 urządzili libację alkoholową. Na ekranie ulicznego 
monitoringu zauważył ich dyżurny Straży Miejskiej. Patrol straż-
ników zatrzymał nocnych imprezowiczów, którzy zostali ukarani 
mandatami.

Kalwaria Wejherowska to miejsce kultu religijnego. obowiązuje 
tam zakaz spożywania napojów alkoholowych, a także palenia pa-
pierosów. Informują o nich specjalne tablice informacyjne. 

Straż Miejska przypomina, że część   Kalwarii Wejherowskiej ob-
jęta jest monitoringiem miejskim. Ponadto w 26 kaplicach zamon-
towane są systemy alarmowe. Nad bezpieczeństwem, porządkiem 
oraz ochroną obiektów całą dobę czuwa Straż Miejska.

... i w parku Miejskim
Z kolei libację alkoholową w parku miejskim urządziła sobie pa-

ra, 30-letni mężczyzna i 32-letnia kobieta. Pili alkohol, a opakowa-
nia rozrzucali wokół. Krzyczeli i nie reagowali na polecenia patrolu 
o zachowanie spokoju w miejscu publicznym. Sprawa agresywnej 

pary znajdzie swój fi nał w Sądzie rejonowym w Wejherowie.

Zmagania z chuliganami
Strażnicy Miejscy w Wejherowie niemal codziennie zmagają się 

z chuligańskimi wybrykami albo z nieobyczajnymi zachowaniami 
ludzi. Tym razem 15 grudnia ok. godziny 21.00 w wiacie przystan-
kowej przy ulicy Chopina leżał w stanie upojenia alkoholowego 
61-letni mężczyzna. Spodnie miał zabrudzone moczem. Wywo-
ływał zgorszenie wśród osób oczekujących na przyjazd autobu-
su. Wezwano karetkę pogotowia, bo po dobudzeniu mężczyzna 
uskarżał się na ból głowy. Po badaniach  trafi ł do wytrzeźwienia. 

Godzinę później dyżurny Straży Miejskiej zauważył na ekranie 
monitoringu osobę skaczącą po pomniku  Remusa. 

Okazało się niebawem, że zabawę urządził sobie nieletni. 

STraŻ MIejSKa
Podczas minionego week-

endu wejherowscy policjanci 
zatrzymali trzech nietrzeź-
wych kierujących oraz dwóch 
kierowców będących pod 
wpływem narkotyków. 

Na terenie gminy Linia 
69-latek kierujący fiatem se-
icento miał ponad 0,5 promi-
la alkoholu w organizmie. W 
Wejherowie na ul. Sikorskie-
go 31-letni kierowca toyoty 
yaris miał nienaturalnie po-
większone źrenice. Badanie 
potwierdziło obecność sub-
stancji psychotropowych. W 
Wejherowie na ul. Sobieskiego 
zatrzymali do kontroli drogo-
wej nietrzeźwego rowerzystę, 
który miał ponad 2 promile al-
koholu w organizmie. 

Na terenie Rumi 38-letnia 
kobieta kierowała samocho-
dem hyundai. Badanie wyka-
zało, że miała ponad promil 
alkoholu w organizmie. Na 
terenie gminy Szemud 23-let-
ni kierowca volkswagena golf 
był pod wpływem narkoty-
ków. Wszystkim kierowcom 
zostały zatrzymane prawa 
jazdy, natomiast kierowcom, 
którzy byli pod wpływem 
narkotyków, została pobrana 
krew do badania. 

Za kierowanie samocho-
dem w stanie nietrzeźwości 
albo narkotyków grozi kara 
do 2 lat pozbawienia wolności. 

Alkohol 
i narkotyki



16

www.pulswejherowa.pl18 grudnia 2014

KULTURA

O G Ł O S Z E N I E

UWAGA! Świąteczna obniżka cen!

Ze względu na Święta Bożego 
Narodzenia i Nowy Rok, kolejny „puls 
Wejherowa” ukaże się za 3 tygodnie.

Bilety dla Czytelników
Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne podwój-

ne zaproszenia na eNeMeF w Multikinie w rumi. Ponie-
waż maraton filmowy odbędzie się już jutro, trzeba dzisiaj 
18.12.2014  r. do godz. 20.00 przesłać swoje imię i nazwi-
sko e-mailem na adres:  redakcja@pulswejherowa.pl

W temacie wiadomości prosimy napisać: ENEMEF
Do wylosowanych 3 osób odpiszemy ok. godz. 21.00

ENEMEF: Noc hobbita

W trakcie tej epickiej nocy 
przedpremierowo zaprezen-
towana zostanie trzecia część 
serii, czyli Hobbit: Bitwa Pię-
ciu Armii oraz dwie wcześniej-
sze części: Pustkowie Smauga 
oraz Niezwykła podróż.

Spędź noc w Śródziemiu! 
Tydzień przed Nocą Hobbi-
ta na specjalne życzenie naj-
wierniejszych fanów odbędzie 
się Noc Reżyserskich Wersji 
Władcy Pierścieni.

ENEMEF: Noc Hobbita 
odbywa się jednocześnie we 

ENEMEF: Noc Hobbita z przedpremierowym pokazem „Bitwy Pię-
ciu Armii” to repertuar długo wyczekiwany przez wszystkich fanów 
Tolkiena. Tak jak przy ekranizacjach Władcy Pierścieni, Peter Jack-
son stworzył piękne, zapierające dech w piersiach filmy z oszałamia-
jącymi efektami specjalnymi.

wszystkich 31 kinach sieci 
Multikino w Polsce, w tym 
w Multikinie w Rumi, w 
„Galerii Rumia”, przy ul. ul. 
Sobieskiego 14 A, (tel. 58 731 
38 10). 

Seans rozpocznie się w pią-
tek 19 grudnia 2014 r. (jutro) 
o godz. 22.00.  Zakoñczenie 
ENEMEF-u przewidziano ok. 
godz. 6.30 rano.

Ograniczenie wiekowe: 15 
lat, osoby poniżej 18 lat za zgo-
dą rodziców. 

Ceny biletów wahają się od 

hobbit: 
Niezwykła podróż

hobbit: 
pustkowe Smauga

hobbit: 
Bitwa pięciu Armii 
- pOKAZ 
pRZEDpREMIEROWY!

Repertuar 
Maratonu 
hobbita

34 zł od osoby (bilet normalny) 
do 24 zł, zaleznie od rodzaju 
ulgi. Filmy zostaną wyświe-
tlone w wersji 2D, 24 klatki, 
z oryginalną ścieżką dźwięko-
wą z polskimi napisami.

Więcej informacji:
pod adresem 
www.enemef.pl


