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Rondo gotowe

Dobiega końca inwestycja na ul. Śmiechowskiej w Wejherowie. Ulica otrzymała
nową nawierzchnię, ale powstał spór co do
organizacji ruchu na tej drodze.
Zgodne z przepisami, prezydent Wejherowa wystąpił do
starosty wejherowskiego o zatwierdzenie organizacji ruchu na
ul. Śmiechowskiej. Prezydent zaproponował, aby ruch na tej
drodze był jednokierunkowy od ul. Wniebowstąpienia w kierunku ul. Wysokiej, z możliwością bezpiecznego i uporządkowanego parkowani amochodów po prawej stronie, m.in. przy
szkole. Starosta nie zatwierdził propozycji prezydenta, proponując inną organizację ruchu.
Zdaniem urzędników miejskich wprowadzi to chaos komunikacyjny i stworzy zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci idących do szkoły.
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Pijani kierowcy
W czasie weekendu w dniach 1-3 listopada
na drogach powiatu wejherowskiego doszło do
jednego wypadku (potrącenie pieszego 2 listopada w Luzinie) i do 25 kolizji drogowych.

Na skrzyżowaniu ulic: Św. Jana, Sienkiewicza i 10 Lutego nie ma już korków,
które dawniej były utrapieniem kierowców. Jest natomiast nowe rondo z długim
„rękawem”, prowadzącym do przejazdu kolejowego. Dzięki zakończonej w październiku inwestycji skrzyżowanie zostało odsunięte od miejsca, w którym auta
oczekują na możliwość przejechania przez tory. Przez wspomniane skrzyżowanie
jeździ się bezpieczniej, szybciej i wygodniej. I o to właśnie chodziło!

Podczas trwającej przez 4 dni akcji „Znicz”, policjanci ujawnili aż 10 nietrzeźwych kierujących pojazdami. Trzech kierowców miało w organizmie po 3 promile alkoholu i więcej, a dwóch
innych po 2 promile!
Pozostali nietrzeźwi kierowcy mieli po około jednym promilu alkoholu w organizmie. 55-letni cyklista nie tylko był nietrzeźwy, ale też naruszył sądowy zakaz kierowania rowerem.

Rondo zbudowano na
drodze wojewódzkiej, dlatego kosztująca ponad 3 mln zł
inwestycja jest finansowana

OgłoszeniE

N A SZ P A R T NE R

Uprzejmie informuję, że

Kancelaria Notarialna
Robert Dudziak
z dniem 4 listopada 2013 zmieniła siedzibę
Adres nowej siedziby:

84-200 Wejherowo, ul. Wałowa 28/26
Robert Dudziak, notariusz

po połowie przez samorząd
miasta i województwa.
Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt

podkreśla że współpraca z
marszałkiem pomorskim
układa się bardzo dobrze.
Jej efektem jest właśnie ta

inwestycja. Powstały także
miejsca parkingowe Teren
jest oznakowany i zadbany.
Str. 4

Narodowe Święto
8 listopada o godz. 12.00 w holu Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie Śmiechowie przy ul. Gdańskiej 30 odbędzie się Miejska
Uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości
Rzeczypospolitej Polskiej.
Tego samego dnia o godz. 18.00 na Skwerze Jana Pawła
II odbędzie się uroczysty capstrzyk z udziałem kompanii honorowej Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia
Marynarki Wojennej w Wejherowie, po którym o godz. 18.30
zostanie odprawiona Msza św. w intencji Ojczyzny.
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AKTUALNOŚCI

Święto Wszystkich Świętych

Pamiętają o żołnierzach

W święto Wszystkich Świętych odwiedzaliśmy groby naszych bliskich, a na wszystkich cmentarzach zrobiło się tłumnie. Dzień wcześniej wejherowscy kombatanci, przedstawiciele władz miasta Wejherowa oraz dowództwo Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej złożyli kwiaty na mogiłach
żołnierzy 1 Morskiego Pułku Strzelców z 1939 roku i ofiar Marszu Śmierci na Starym Cmentarzu. W ten sam sposób oddali szacunek poległym żołnierzom radzieckim
pochowanym na cmentarzu w Wejherowie.
- W przeddzień Dnia Wszystkich Świętych pamiętamy o poległych żołnierzach i zawsze będziemy o nich pamiętać – mówi Stanisław Harasiuk, przewodniczący Rady
Kombatanckiej w Wejherowie.
K O N D O L EN C J E

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Wielkiego Polaka i Męża Stanu

TADEUSZA MAZOWIECKIEGO
PIERWSZEGO PREMIERA
III RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
który wprowadził nas w świat demokracji, decentralizacji,
samorządu terytorialnego i WOLNOŚCI.
Rodzinie i Bliskim Zmarłego
wyrazy szczerego współczucia składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz z mieszkańcami
2

Z POLICJI
Trafi do więzienia

Wejherowscy policjanci
późnym wieczorem odebrali interwencyjne wezwanie.
31-letni mężczyzna zamroczony alkoholem awanturował się na ulicy i zakłócał
spokój.
Funkcjonariusze w trakcie interwencji sprawdzili
awanturnika w policyjnych
systemach informatycznych
i okazało się, że 31-latek był
poszukiwany listem gończym, do odbycia kary. 2,5
roku więzienia za popełnione wcześniej przestępstwo.
Mężczyzna trafił aresztu,
a później odpowie za popełnione wykroczenie i spędzi
najbliższe 2 lata w areszcie
śledczym..

Szemud. Włamanie

Policjanci z Komisariatu
Policji w Szemudzie zatrzymali 44-letniego mężczyznę,
który dokonał kradzieży z
włamaniem do domu jednorodzinnego oraz przyczepy
kempingowej, na przełomie
września i października bieżącego roku. Włamywacz
wyważył drzwi, a następnie z domu wyniósł artykuły
spożywcze oraz koce z polaru. Następnie kilkanaście dni
później, jak ustalili funkcjonariusze włamał się do przyczepy kempingowej. Ukradł
piwo oraz bieliznę. Teraz odpowie przed sądem.

Zniszczył wiatę

Policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie zatrzymali mężczyznę, który
uszkodził wiatę przystanku
autobusowego na terenie
gminy. Dzięki telefonicznej
informacji przekazanej dzielnicowemu, 24-letni mieszkaniec gminy Szemud za to, co
zrobił może ponieść odpowiedzialność finansową i
karną. Grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. N

Kradzież
na budowie

Wejherowscy kryminalni
zatrzymali sprawcę kradzieży z włamaniem do domu
jednorodzinnego. Włamywaczem okazał się 29-latek
z Wejherowa, który w sierpniu br na terenie gminy Wejherowo włamał się do domu
w budowie, skąd ukradł zestaw podtynkowy o wartości
500 zł.

Prawda
o Platformie
Przez kraj przetoczyła się fala wyborów partyjnych w Platformie Obywatelskiej. W gminach, miastach, powiatach i województwach członkowie wybierali partyjne władze. I nie warto byłoby
sobie zawracać tym głowy, gdyby nie była to partia rządząca w
Polsce. Te wybory wiele pokazały również o mechanizmach władzy i patologiach w wymiarze państwowym, a nie tylko wewnątrzpartyjnym.
Chodzi mi oczywiście o skandal z aferą podsłuchową podczas
wyborów na Dolnym Śląsku, która ujawniła kupczenie stanowiskami w państwowych spółkach w zamian za poparcie w partyjnych wyborach. Podobne skandaliczne patologie były również
publicznie zgłaszane np. w wyborach w Regionie Lubelskim. Myślę
jednak, że to tylko fragment szerszego procesu i ogólnokrajowej
sytuacji. Akurat na Dolnym Śląsku czy w Regionie Lubelskim ujrzały one światło dzienne, gdyś ktoś albo miał resztki przyzwoitości
albo jeszcze próbował za pośrednictwem mediów skompromitować przeciwników. Na Dolnym Śląsku starły się dwie wpływowe
grupy, chociaż to wyjątek.
Spójrzmy szerzej na sprawę wyborów w PO. Generalnie niewiele one zmieniły. Znamienne, że w zdecydowanej większości
województw kandydat na szefa był tylko jeden, dotychczasowy
przewodniczący.
Media i internet kipią od komentarzy. Co mówią ludzie?
Partyjne władze pozostały te same. Bo i po co coś zmieniać?
Przecież stanowiska w spółkach, spółeczkach i administracji rozdane i lepiej nie prowokować, gdyż jeszcze można posadę stracić
albo układ się zmieni i ktoś inny będzie stanowiska rozdawał. Spółki i administrację oplotła sieć partyjnych zależności i powiązań.
I kto to zechce ruszyć? Paradoksalnie bardzo dobitnie pokazały
to właśnie wybory na Dolnym Śląsku. Miał być pokaz wewnątrzpartyjnej demokracji, że niby w PO jest dyskusja merytoryczna,
partia troszczy się o to, jak lepiej zaspokajać potrzeby ludzi i dlatego zmienia przewodniczącego. A wyszła ordynarna korupcja
polityczna, rozdawanie pracy, posad stronnikom z partii. Czyżby
Grzegorz Schetyna przegrał wybory partyjne, gdyż nie miał czym
handlować po usunięciu go z rządu, jak twierdzą niektórzy? O
swoich trzeba dbać, nikt w partii bez roboty nie zostanie, a podatnicy, czyli my wszyscy, za to zapłacimy. Przecież PO rozdaje nie
swoje, a państwowe. A problemy kraju, potrzeby Polaków, kryzys,
bezrobocie, służba zdrowia, itd. ? Nic z tych rzeczy, to tylko czcze
gadanie w walce o władze i państwowe pieniądze.
A jak to jest na naszym, wejherowskim podwórku? Również
bez zmian. Przewodniczącym PO w powiecie został ponownie,
niezmiennie Józef Reszke, jednocześnie niezmiennie starosta wejherowski. Nie było innych kandydatów, Reszke dostał 60 głosów
na 79 ważniych. Czy to dziwi? Lokalne media już wiele razy informowały, że w starostwie i instytucjach zależnych pracę znaleźli
członkowie Platformy i ich rodziny. I co ruszą teraz swojego szefa,
przysłowiową „rękę która karmi”? Ktoś będzie dyskutował podczas
wyborów o zlekceważonych problemach mieszkańców, niepotrzebnie wywoływanych awanturach z prezydentem Wejherowa
czy wójtem Gniewina, błędach Platformy i podważał nieomylność
swojego szefa?
Zresztą sam przewodniczący J. Reszke nie kryje co jest najważniejsze i jasno mówi: „Jesteśmy w końcu partią polityczną, a
ona zajmuje się władzą, nie ma co ukrywać.” (Gryf Wejherowski, z
11.10.2013 str. 7). Powtórzę: władzą!
Mnie się zawsze wydawało, że najważniejsza jest budowa dróg,
dbanie o szkoły, walka z bezrobociem, rozwiązywanie problemów
mieszkańców i tym podobne. No cóż, mieszkańcom na Dolnym
Śląsku też się tak wydawało…
					
Dr. Puls
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Spór o organizację ruchu na ul. Śmiechowskiej

Czy będzie bezpiecznie?
Na zmodernizowanej ulicy Śmiechowskiej w Wejherowie trwają prace porządkowe. Mieszkańcy i użytkownicy tej ulicy, a wśród nich nauczyciele Zespołu Szkół nr 1,
uczniowie i ich rodzice, z pewnością ucieszyli się z zakończenia inwestycji drogowej.
Niestety, na razie nie ma zgody co do organizacji ruchu pojazdów. Władze miasta, które zrealizowały inwestycję, apelują do starosty wejherowskiego o możliwość wprowadzenia tam bezpiecznego ruchu jednokierunkowego, na co starosta się nie zgadza.
Na zwołanej w tej sprawie w
urzędzie konferencji prasowej
zastępca prezydenta Piotr Bochiński poinformował dziennikarzy o problemie.
- Najważniejsze jest bezpieczeństwo mieszkańców i innych
przechodniów, a to gwarantuje
jedynie uporządkowany i spowolniony ruch samochodów,
– powiedział Piotr Bochiński
informując, że Urząd Miejski
ponownie zwrócił się do Starostwa o zgodę na ruch jednokierunkowy.
Radna Teresa Skowrońska z Komisji Spraw Komunalnych Rady Miasta zaapelowała
do starosty o zmianę decyzji.
Radna przekonywała, że chodzi o bezpieczeństwo i komfort
mieszkańców.
O bezpieczeństwie dzieci, uczęszczających do szkoły podstawowej i gimnazjum
w Zespole Szkół nr 1 przy ul.
Śmiechowskiej mówiła dyrektor placówki, Marzena

Miejsca jest mało, będą problemy z ruchem dwukierunkowym.

Misztal. Wielu uczniów podwożonych jest przez rodziców
samochodami, inni idą pieszo.
Dla jednych i drugich dwukie-

runkowy ruch samochodowy
może stanowić zagrożenie. Zdaniem dyrektor szkoły, ulica jednokierunkowa daje nadzieję na

w miarę płynny ruch.
Przedstawione na konferencji argumenty zawarto w komunikacie, zamieszczonym obok.

Pieniądze dla organizacji

Obradowali miejscy radni
Podczas 36. zwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa podjęto kilkanaście uchwał, w tym
wiele jednogłośnie. Niektóre tematy wywołały ożywioną dyskusję. Uwidoczniły się też podziały wśród radnych opozycyjnych z PO.
Najwięcej uwag i zastrzeżeń
miał tradycyjnie radny Jacek
Gafka z Platformy Obywatelskiej. Co ciekawe jego koleżanki
i koledzy z PO rzadko zabierali
głos podczas sesji, nie popierali
radnego w dyskusji. Nie licząc
aktywnego na tej sesji radnego Mirosława Rucińskiego. Jednak na początku sesji
w oświadczeniu radny Ruciński poinformował, że odchodzi
z klubu PO. Czyżby radni PO
wstydzili się „popisów” radnego
Gafki?
Dyskusję wywołała uchwa-

ła, dotycząca programu współpracy miasta z organizacjami
pozarządowymi w 2014 roku.
Radni PO wnioskowali o zwiększenie środków przeznaczonych
dla organizacji, zajmujących się
sportem i rekreacją. Skarbnik
miasta wyjaśnił, że dopóki nie
ma budżetu na przyszły rok, takie przesunięcia nie są możliwe.
Ostatecznie program przyjęto
jednogłośnie.
Ponieważ wygasła umowa
ze Starostwem na dotowanie
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie,

decyzją radnych placówka ta
będzie wyłącznie miejską biblioteką.
Gorącym punktem była
uchwała o odrzuceniu skargi
na działania prezydenta Wejherowa, złożona przez powiatowy Zarząd Drogowy w związku
z wycinką drzew na 12 Marca.
Dyskusja przerodziła się w spór
o zasadności wycinki tej pięknej, zabytkowej i wartościowej
przyrodniczo alei lipowej. Jak
pamiętamy, jej wycinki chciał
starosta wejherowski Józef
Reszke, ale ostatecznie pro-

test mieszkańców, prezydenta
Wejherowa i radnych „Wolę
Wejherowo” skutecznie to uniemożliwił. Tym razem chodziło o
wycięcie 8 drzew, czego pośrednim skutkiem była omawiana
skarga. Radny Gafka bronił
swojego szefa, ale skargę odrzucono.
Wśród pytań radnych, kilka
dotyczyło harmonogramu wywozu odpadów i usług świadczonych przez ZUK Wejherowo
Spółka z o.o. Wątpliwości radnych rozwiązał prezes Ryszard Czerwiński.
AK.

AKTUALNOŚCI
Informacja w sprawie
ul. Śmiechowskiej
Dobiega końca przebudowa ul. Śmiechowskiej w Wejherowie. Obecnie trwają czynności odbiorowe oraz związane z
dopuszczeniem ulicy do użytkowania.
Prezydent Miasta wystąpił do Starosty Wejherowskiego –
zgodne z właściwymi przepisami – o zatwierdzenie organizacji
ruchu na ul. Śmiechowskiej, określającej sposób poruszania
się samochodów na tej ulicy. Niestety, Starosta nie zatwierdził
propozycji prezydenta i chce narzucić swoją organizację ruchu, która – zdaniem urzędników miejskich – wprowadzi chaos komunikacyjny i stworzy zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci
zmierzających do szkoły znajdującej się przy ul. Śmiechowskiej. Ponadto takie działanie Starosty niepotrzebnie przedłuża i utrudnia pełne oddanie ulicy do ruchu, gdyż Prezydent
Miasta nie może zgodzić się na kontrowersyjne propozycje.
Prezydent Wejherowa zaproponował, aby ruch na ul.
Śmiechowskiej był jednokierunkowy od ul. Wniebowstąpienia w kierunku ul. Wysokiej, z wykorzystaniem prawej strony jezdni (od strony szkoły) na cele parkingowe
mieszkańców i możliwość zatrzymania się samochodów
przy szkole.
Podczas przebudowy ulicy, ze względu na dzieci zmierzające do szkoły, poszerzono chodniki i wprowadzono przewężenia w miejscach przejść dla pieszych. Wskutek powyższego
jezdnia ma 5 metrów szerokości, co jest zgodne z przepisami.
Ruch jednokierunkowy uspokoi i uporządkuje ruch samochodów, jednocześnie umożliwi bezpieczną i sprawną
obsługę szkoły oraz racjonalne wykorzystanie jednej strony ulicy na miejsca parkingowe, których brakuje w okolicy.
Kierowcy będą mogli zatrzymać się po prawej stronie ulicy nie
wjeżdżając na chodnik, co nie będzie wprowadzało zagrożenia i nie będzie utrudniało ruchu na ulicy i na chodniku. Ok.
70-metrowy odcinek ul. Śmiechowskiej od skrzyżowania z ul.
Wniebowstąpienia przewidziany jest jako dwukierunkowy, ze
względu na ułatwienie dojazdu do posesji położonych od strony ul. Wniebowstąpienia.
Starosta Wejherowski nie zgodził się na powyższe i chce,
aby cała ulica była dwukierunkowa. Takie rozwiązanie w
praktyce wyklucza możliwość normalnego parkowania
przez mieszkańców na ulicy i bezpiecznego zatrzymywania się rodziców przy szkole. Zauważyć należy, że w okolicy
szkoły, do której uczęszcza ponad 1000 dzieci, jest bardzo duży
ruch samochodów i pieszych. Liczne samochody stojące na
dwukierunkowej jezdni będą ją blokowały i powodowały,
że inni kierowcy będą je omijali jadąc slalomem z przeciwległych kierunków! Jest to bardzo niebezpiecznie na 5-metrowej jedni i znacznie utrudni ruch. Ponadto podczas takich
manewrów omijania oraz w celu zatrzymania się samochody
będą wjeżdżały na chodniki ograniczając możliwość przejścia
i stwarzając realne zagrożenie, przede wszystkim dla dzieci
idących do lub ze szkoły, dla matek z wózkami dziecięcymi
oraz osób niepełnosprawnych. Czy Starosta Wejherowski
weźmie odpowiedzialność za wypadki samochodów i potrącenia pieszych na ul. Śmiechowskiej? Alternatywą jest
tylko rezygnacja z możliwości parkowania i zatrzymywania
się samochodów, co jest wbrew interesowi mieszkańców i rodziców.
Prezydent Miasta nie zgadza się na taką organizację ruchu
forsowaną przez Starostę, protestuje przeciwko niebezpiecznym rozwiązaniom i apeluje do Starosty o zmianę stanowiska.
W sprawie ul. Śmiechowskiej Prezydent złożył powtórny wniosek do Starosty o zatwierdzenie organizacji dla ruchu jednokierunkowego z możliwością parkowania i zatrzymywania się
na ulicy.
Piotr Bochiński,
Zastępca Prezydenta Wejherowa
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INWESTYCJE

Na skrzyżowaniu ulic: Św. Jana, Sienkiewicza i 10 Lutego Wygodnie i bezpiecznie

Rondo już gotowe
W centrum Wejherowa zakończono
budowę ronda, sfinansowanego wspólnie przez władze
miasta i Urząd Marszałkowski.
Rondo
ułatwi komunikację,
utrudnioną przez pobliskie tory kolejowe.
Przejazd przez tory
wprawdzie pozostanie, ale dzięki nowemu rozwiązaniu nie
będzie blokował ruchu na skrzyżowaniu. Powstały także
miejsca parkingowe.
Inwestycję
zrealizował
Urząd Miejski w Wejherowie.
Rondo na skrzyżowaniu ulic
Św. Jana, Sienkiewicza i 10 Lutego zostało otwarte dla ruchu
30 października, ale 4 listopada dokonano oficjalnego odbioru inwestycji. Obok prezydenta
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta i jego zastępcy Piotra
Bochińskiego, w odbiorze inwestycji wziął udział Ryszard
Świlski, członek Zarządu Województwa Pomorskiego.
- Mieszkańcy długo czekali
na to rozwiązanie komunikacyjne, ponieważ w tej części miasta
były bardzo duże utrudnienia
w poruszaniu się samochodem
– powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt. - W ramach inwestycji wykonano nowe rondo,
rękaw na którym samochody
oczekują na przejazd przez tory, a także 28 miejsc parkingowych. W przyszłości powstanie
nowy węzeł i tunel pod torami
wzdłuż ul. Kwiatowej, co jeszcze
bardziej usprawni ruch w tym
rejonie Wejherowa.
- Prezydent mocno walczył
o tę inwestycję i z wielką siłą
przekonywał nas o potrzebie
nowego rozwiązanie - dodał
Ryszard Świlski. - Myślę że to
bardzo dobre rozwiązanie, a czy
optymalne, czas pokaże.
Co ważne, w związku z zakończeniem inwestycji, 30 października br. linie autobusowe
nr 2, 3 i 16 wróciły na swoje
stałe trasy i rozkłady jazdy.

4

Rowerem,
autem, pieszo

W Wejherowie zakończono kilka ważnych
inwestycji drogowych realizowanych przez
prezydenta miasta. W październiku oficjalnie oddano do użytku ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Cedron, o którym pisaliśmy
szerzej w poprzednim wydaniu „Pulsu”. Zakończyły się też prace obok siedziby ZUS w
centrum miasta oraz na ul. Śmiechowskiej.

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl
Podczas oficjalnego otwarcia ronda prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
i członek Zarządu Województwa Pomorskiego Ryszard Świlski mówili o dobrej
współpracy między samorządem województwa i miasta. Efektem tej współpracy jest
zakończona właśnie inwestycja drogowa w Wejherowie.

Na pierwszym planie wjazd na rondo od ul. Św. Jana. W głębi - na oddzielnej
jezdni - samochody oczekujące na przejazd pociągu. U dołu tzw. rękaw, czyli
dojazd do przejazdu kolejowego

Promenada pieszo-rowerowa wzdłuż Cedronu została zbudowana w nowoczesnej technologii dzięki dofinansowaniu z Unii
Europejskiej. W ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych
Kaszub – budowa i przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin
powiatów wejherowskiego i puckiego” w Wejherowie powstał m.in.
odcinek od ul. Partyzantów do mostku przy ul. Judyckiego. Ponadto zbudowano odcinek od ul. Partyzantów do ul. S. Panek wraz
z mostkiem. W sumie powstało 900 metrów nowej trasy łączącej osiedla mieszkaniowe po północnej stronie miasta ze Śródmieściem po drugiej stronie torów kolejowych.
Inwestycja kosztowała łącznie 4,3 mln zł, z czego dofinansowanie wyniosło 2,2 mln zł .
W ramach unijnej inwestycji na terenie Północnych Kaszub
powstaje w sumie 133 km oznakowanego szlaku rowerowego z
infrastrukturą na terenie kilku gmin: Kosakowo, Krokowa, Puck,
Wejherowo, Gniewino oraz w mieście Puck i mieście Wejherowo.
W samym Wejherowie w ramach tego projektu wybudowano ponad 1,7 km ścieżek rowerowych, w znacznej mierze w terenie zabudowanym.
W ostatnich dniach zakończono inwestycję przy ul. Sobieskiego, obok budynku ZUS. Przed tym gmachem powstał dodatkowy,
wygodny chodnik-alejka, ścieżka rowerowa, a wokół ładne uliczki.
To kolejny etap rewitalizacji Śródmieścia.
Nową nawierzchnię jezdni i chodników otrzymała ul. Śmiechowska, natomiast tam, gdzie na razie nie jest to możliwe, trwa
utwardzanie ulic płytami drogowymi. Firma drogowa położy płyty na odcinku ul. Konopnickiej (od skrzyżowania z ul. Asnyka do
mostu na rzece Redzie), w łączniku od ul. Kotłowskiego do działek,
na części ulic: Mestwina, Pogodnej, Gryfa Pomorskiego w stronę
ul. Ogrodowej. Płytami drogowymi zostaną utwardzona również
ulice: Kamienna, Kolejowa, Jana z Kolna oraz Reja.
To tylko niektóre z tegorocznych inwestycji drogowych realizowanych przez samorząd Wejherowa.

Nowa ładna uliczka powstała między ul. Sobieskiego a
parkingiem na zapleczu ZUS.
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Radni powiatowi pokłócili się o partyjne
spotkanie Platformy w szkole

MIASTO I POWIAT

Przestiżowa nagroda dla Urzędu Miasta

Czy „siła przewodnia” Kryształowa
może więcej?
Filharmonia
Na październikowej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego doszło do ostrego sporu o sposób i zakres „uprawiania polityki” na
terenie szkół, podlegających staroście. Platforma Obywatelska
w Rumi zorganizowała wybory w placówce oświatowej, wcześniej zaś starosta odmówił takiego zebrania w szkole organizatorom z Prawa i Sprawiedliwości. Czy zatem jednym wolno
więcej, a innym mniej?
Ustawa o systemie oświaty
zabrania uprawiania polityki
na terenie szkół. Zapewne jej
autorzy chcieli uchronić placówki od niedawnej przeszłości,
kiedy w szkołach działały Podstawowe Organizacje Partyjne,
nieboszczki Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej.
Wyjaśnienia sytuacji, która miała miejsce w Rumi, domagali się radni z tego miasta
- Jan Klawiter i Witold Reclaf. Pytali o podstawy prawne
różnego traktowania partii.
- Z dyrektywy wydanej
przez starostę wejherowskiego
wynika, że takie spotkania są
możliwe po uzyskaniu zgody
starosty. Uważam, że te wytyczne są bardzo nieszczęśliwe.
To jest powrót do idei ręcznego
sterowania, jaką przerabialiśmy w minionych czasach - mówił Jan Klawiter.
- To było zamknięte zebranie
członków Platformy Obywatelskiej, bez udziału uczniów.
To nie jest było prowadzenie
działalności politycznej - odpowiedział starosta Józef Reszke, który jest szefem struktur

powiatowych Platformy Obywatelskiej. - Nikt żadnej dyrektywy nie wydał. Po prostu jest
taki przepis w Ustawie o systemie oświaty. Starostwo nie
organizowało żadnej debaty w
Rumi. To dyrektorzy szkół decydują i zapraszają. A w ogóle,
czy w życiu coś nie jest polityką? Przecież cena chleba jest polityką, cena prądu jest polityką,
wszystko jest polityką.
Jednak co innego stwierdził
wicestarosta Jan Domański.
Odczytał dokument z 15 marca 2011 r. Napisano w nim,
że w związku z różnorodnymi
próbami angażowania szkół
do przedsięwzięć w okresach
kampanii wyborczych, użyczenie pomieszczeń placówek oświatowych powinno
być uzgodnione ze starostą.
W piśmie zaakcentowano, że w
opinii władz powiatu szkoły powinny zostać wolne od wybiórczych preferencji politycznych.
Czy zatem partyjne wybory
władz w kole Platformy Obywatelskiej w Rumi nie nosiły żadnych cech „uprawiania polityki”
na terenie obiektu szkolnego?

Wątpliwości w sprawie wynajmu sali na zebranie Platformy Obywatelskiej miał nawet
Janusz Wolański, dyrektor I
LO w Rumi. Postanowił m.in.
skonsultować się ze starostą
Józefem Reszke. Od starosty
Reszke, który także uczestniczył w partyjnym zebraniu w
Rumi, usłyszał, że nie ma żadnego problemu.
- Uważam, że stosuje się u
nas wybiórcze traktowanie.
Kiedy ja organizowałem spotkanie z posłem Prawa i Sprawiedliwości, to odmówiono mi
takiego prawa - ripostował Witold Reclaf. - I to wcale nie
była kampania wyborcza, lecz
zwykłe spotkanie po wyborach
do Sejmu. Mam pismo odmowne od was, a teraz mówicie, że
w ogóle nie mieszacie się w to,
co robią dyrektorzy szkół. Otóż
była stanowcza i wyraźna ingerencja wicestarosty Jana
Domańskiego, który wprost zakazał organizowania tego spotkania. W dodatku odpłatnego.
Ryszard Wenta

ryszard.wenta@gmail.com

Urząd Miejski w Wejherowie otrzymał kolejną prestiżową nagrodę, zwiazaną z realizacją nowej siedziby WCK - Filharmionii Kaszubskiej. Kryształ Przetargów Publicznych przyznano
władzom Wejherowa za przejrzysty, uczciwy i korzystny wybór
wykonawcy Wejherowskiego Centrum Kultury. Nagrodę wręczono podczas gali na Forum Zamówień Publicznych w Warszawie – największej branżowej imprezie tego typu w Polsce.
Statuetkę wraz z dyplomem
odebrał w stolicy wiceprzewodniczacy Rady Miasta Wojciech
Kozłowski, który przez wiele
lat jako zastępca prezydenta
Wejherowa realizował inwestycje miejskie.
- Kryształ Przetargów Publicznych dla Filharmonii jest
potwierdzeniem wysokiej jakości zadań, realizowanych w
Wejherowie oraz profesjonalizmu i rzetelności pracowników
urzędu - powiedział Wojciech
Kozłowski podczas gali. - To powód do dumy dla mieszkańców.
Dla zespołu, który uczestniczył w realizacji nowego WCK,
zwłaszcza pracowników zamówień publicznych, Kryształ jest
źródłem satysfakcji i wyrazów
uznania dla ich pracy.
Kryształy Przetargów Publicznych to nagrody, których
celem jest promocja i upowszechnianie stosowania najlepszych zasad i praktyk w
dziedzinie zamówień publicznych. Kryształy otrzymują
zamawiający, którzy przepro-

Jubileuszowy Festiwal w Rumi
W salezjańskim kościele NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi odbył się jubileuszowy,
XXV Festiwal Muzyki Religijnej in. ks. prof. Stanisława Ormińskiego, a w nim konkurs
muzyki organowej i chóralnej.
Wśród chórów Grand
Prix i 10 tys. zł od Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz nominację do udziału w 45 Ogólnopolskim Turnieju Chórów
Legnica Cantat 2014 przyznano Zespołowi Solistów

„Lumen Vocale” z Poznania pod dyrekcją Marianny Majchrzak. I miejsce i 7
tys. zł ufundował Marszałek
Pomorski dla Akademickiego Chóru Politechniki Gdańskiej. II miejsce i
5 tys. zł od Ks. Inspektora

Salezjańskiej Prowincji Św.
Wojciecha otrzymał Żeński
Zespół Wokalny „Sigma”
z Bydgoszczy.
Za najlepsze wykonanie
pieśni religijnej w języku kaszubskim nagrodę 3 tys. zł
od Starosty Wejherowskiego

i Puchar Rady Chórów Kaszubskich otrzymał Żeński
Zespół Wokalny „Sigma”
z Bydgoszczy.
Nagród i wyróżnień było
jeszcze wiele, bo też poziom
wykonań - jak co roku - był
bardzo wysoki.

Wojciech Kozłowski (po prawej) odbiera nagrodę.

wadzają postępowania w sposób przejrzysty i nienaruszający
zasad uczciwej konkurencji, doprowadzając do wyboru najkorzystniejszej oferty.
Organizatorem konkursu
jest miesięcznik „Przetargi Publiczne”, najważniejsze, opiniotwórcze pismo w tej dziedzinie.

W piątej edycji konkursu
oceniano ponad 250 zadań
z całej Polski. Nagrodzono
pięć instytucji w pięciu kategoriach, a Wejherowo otrzymało nagrodę w kategorii
„Przedsięwzięcia wspierające sport, kulturę i edukację”.

SKUTECZNA
REKLAMA

w PULSIE
WEJHEROWA
606 629 454
5
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Koncert jubileuszowy w Filharmonii

Fucus je na fali
O tym, że nie tylko zespól Fucus, ale również język kaszubski „je
na fali” śpiewali po kaszubsku członkowie wspomnianej formacji
podczas jubileuszowego koncertu w Filharmonii Kaszubskiej w
Wejherowie. Świętowano tam 10. urodziny grupy Fucus, a niezwykły koncert zakończył rok jubileuszowy znanego wejherowskiego
zespołu. Nie brakowało wspaniałej muzyki, zaszczytnych wyróżnień, świetnej zabawy, życzeń i urodzinowego tortu.
Podczas artystycznego spotkania z publicznością i współpracownikami, Fucus zagrał i
zaśpiewał w towarzystwie chóru Camerata Musicale oraz
muzyków, z którymi wcześniej
występował. Gościem specjalnym i niespodzianką dla publiczności była Grupa Tańca
Irlandzkiego Elphin, czyli
piękne dziewczyny, które opanowały skomplikowane i równie efektowne kroki i układy.
Wejherowski Fucus jest zespołem wykonującym muzykę
folkową: irlandzką, bretońską i
szkocką. W repertuarze zespołu
znajdują się także szanty, pieśni morskie, a także tradycyjne
pieśni kaszubskie oraz własne
kompozycje do tekstów poetów

z Kaszub, m.in. Tomasza
Fopke i Stanisława Janke.
Koncert w Filharmonii Kaszubskiej był rejestrowany i
stanie się materiałem do trzeciej płyty.
Przed koncertem Bogdan Tokłowicz, zastępca
prezydenta Wejherowa wręczył liderowi Fucusa, Rafałowi Rompcy „Medal Róży” za
wkład zespołu w promocję miasta i dokonania artystyczne.
Starosta Józef Reszke wręczył upominek i przypomniał,
że Rada Powiatu przyznała Fucusowi tytuł „Zasłużony
dla Powiatu Wejherowskiego”.
Burmistrz Redy, Krzysztof
Krzemiński przekazał gratulacje i bukiet kwiatów.

Podczas występu zespół zaprezentował zarówno znane jak
i najnowsze utwory, a widzowie
mogli się przekonać, że Fucus
zasłużył na wszystkie nagrody
i wyrazy uznania, podobnie jak
na wcześniej zdobyte laury.
Widzowie nie tylko słuchali,
ale też śpiewali z sympatycznymi muzykami. Oklaskom nie
było końca, nie obyło się też bez
bisów i - w ramach dodatkowych
atrakcji - bez perkusisty zawieszonego na platformie nad sceną! Gra świateł „podkręciła”
nastrój. Dzięki możliwościom
technicznym Filharmonii Kaszubskiej można słuchać i oglądać prezentacje w wyjątkowej
oprawie.
Anna Kuczmarska

Dyrektor WCK, Jolanta Rożyńska gratulowała zespołowi jubileuszu i sukcesów.

Skład grupy

Płyty, koncerty, nagrody

Skład zespołu tworzą:
Anna Szalk - skrzypce, wokal
Patrycja Szadkowska - flety,
wokal
Rafał Rompca - gitara, wokal
Zbigniew Wójcik - gitara basowa
Marcin Ciesielski - perkusja
Leszek Bolibok - Skrzypce.
Podczas koncertu towarzyszył im Piotr Daszkiewicz
- instrumenty klawiszowe

W 2006 r. ukazała się pierwsza płyta zespołu„Świat się kręci”,
którą ogłoszono płytą tygodnia w Radiu Kaszebë. W 2008 r. zespół wziął udział w projekcie „Młodi dlo Gduńska”. Latem 2009
r. zespół wydał płytę: „Wanodzi kól mórza”, która łączyła twórczość kaszubską z muzycznymi fascynacjami z Zielonej Wyspy.
Dwukrotnie Fucus koncertował w Radiu Gdańsk.
W 2010 r. na Festiwalu Kopyść w Białymstoku Fucus zajął 2
miejsce. Tak samo było w Mikołajkach i na Charzykowskim Festiwalu. Na I Kaszubskim Festiwalu Teledysków w Kościerzynie
teledysk „Na Piwo” przyniósł nagrodę Grand Prix. Zespół dostał
też nominację na „Shanties 2011” w Krakowie.
Każdego roku Fucus gra ok. 50 koncertów.

Przegląd teatrów amatorskich po raz ósmy

Śmiech w literaturze i na scenie
W Filharmonii Kaszubskiej odbył się 8. Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka, organizowany przez Wejherowskiego Centrum Kultury oraz I Liceum Ogólnokształcące im.
Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Tematem tegorocznego festiwalu był śmiech w literaturze.
Reżyserzy i aktorzy świetnie
sobie poradzili z tematem, dlatego posypał się deszcz nagród.
Główną ufundowaną przez
Starostę Wejherowskiego przyznano zespołowi Uniwersytetu
Trzeciego Wieku z Gniewina, a
nagrodę specjalną, którą ufundował prezydent Wejherowa
otrzymali: Maria Piznal oraz
Krystyna Cyberska.
Jury postanowiło przyznać
cztery indywidualne nagrody
aktorskie, które otrzymali: Jakub Lewiński z teatru „Oktawa” z Wejherowa,
Radek
Głuchowski z teatru „Kredens”

6

z Sierpca, Karolina Jatczak z teatru „Teatrzyk Błękitnego Czasu” z Sopotu oraz Anna Balsam
z teatru „NOK!” z Nadarzyna.
Pierwszą nagrodę w kategorii teatru pierwszego aktora
otrzymał Patryk Kowalczyk z
Gryfina.
W kategorii grup teatralnych pierwszą nagrodę otrzymało
„Chojnickie
Studio
Rapsodyczne”, drugą „Teatrzyk
Błękitnego Czasu” z Sopotu, a
trzecią „Teatr (NIE)Nasycony”
ze Słupska.
Wyróżnienia indywidualne otrzymali: Wiktoria Pieper

i Dominika Kołodziejska – aktorki zespołu „JBT” z Bolszewa
oraz Adrian Walczuk z zespołu
„Oktawa” z Wejherowa.
Wyróżnienia trzymał monodram „Reżyser” Kajetana
Gołębiewskiego z Wejherowa
oraz spektakl „Wór” teatru
„Słudzy Lorda Szambelana” ze
Słupska. Jury przyznało także wyróżnienia zespołom wraz
z reżyserami: dla teatru „Kredens” za pracę zespołową i kreatywność reżyserską oraz dla
teatru „Prawie Lucki” z wejherowskiego liceum za twórcze
traktowanie słowa.
AK.

Nagrodzeni artyści, czyli aktorzy i reżyserzy amatorskich teatrów z całej Polski
oraz oraganizatorzy i przedstawiciele władz samorządowych na wspólnym zdjęciu,
zrobionym na zakończenie VIII Przeglądu im. A. Luterka.
Fot. z archiwum I LO

7 listopada 2013

redakcja@pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI
Cyfryzacja i e-Platforma w wejherowskim szpitalu

Informatyka usprawni
leczenie i pomoc
Tradycyjna metoda wykonywania badań radiologicznych odeszła do lamusa. Zdjęcia
rtg, zapisywane cyfrowo, można obejrzeć na ekranie monitora, a pacjenci otrzymują je
na płycie. To jeden z widocznych efektów zmian w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. Inna nowość to stworzenie e-Platformy, dzięki której pacjenci mają dostęp do
niezbędnych informacji, a do poradni mogą rejestrować się nie wychodząc z domu.
Szpital zakończył realizację projektu „Poprawa jakości
obsługi pacjentów i kontrahentów poprzez stworzenie
e-Platformy i ucyfrowienie zakładu diagnostyki obrazowej
w Szpitalu Specjalistycznym
im. F. Ceynowy w Wejherowie”. Przedsięwzięcie kosztowało prawie 4 mln zł, ale w
75 procentach zostało dofinansowane ze środków unijnych w ramach Regionalnego
Programu Operacjnego Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013.
- E-Platforma ma ułatwić
pacjentom dostęp do naszych

usług - tłumaczy Danuta
Maksymik,
koordynator
projektu. - Na nowej stronie
internetowej szpitala można znaleźć informacje o dostępnych terminach badań i
konsultacji lekarskich, a po
zalogowaniu się będzie można
m.in. zobaczyć wyniki badań i
dowiedzieć się o następnej wizycie w poradni.
Technologia cyfrowa w zakładzie diagnostyki to przede
wszystkim usprawnienie pracy i obniżenie kosztów, większa dostępność do wyników
badań dla lekarzy oraz możliwość konsultowania wyników

SYGNAŁY CZYTELNIKÓW

z lekarzami z innych ośrodków. To także łatwiejsze archiwizowanie dokumentacji.
Obok korzyści dla pacjentów i
dla lekarzy, chodzi także o wywiazanie się szpitala z ustawowego obowiązku . Ustawa
z 2011 r. zobowiązuje placówki medyczne do prowadzenia
dokumentacji elektronicznej.
Jak wyjaśnia D. Maksynik, to jednak dopiero początek procesu, bo system
informatyczny w szpitalu będzie nadal rozbudowywany i
udoskonalany.
- To nie pierwszy projekt,
zrealizowany przy wsparciu

ze środków unijnych - przypomina dyrektor szpitala,
Andrzej Zieleniewski. Wcześniej kupiliśmy karetkę
reanimacyjną, zmodernizowalismy oddział ratunkowy
i kupiliśmy sprzęt kardiologiczny, a także przeprowadziliśmy termomodernizację
placówki.
Szpital będzie ubiegał się
o kolejne środki z programów
unijnych, bo potrzeby są bardzo duże. Najpilniejsze zadanie to modernizacja bloku
operacyjnego, której koszt wyniesie ok. 25 mln zł.
Anna Kuczmarska

Woda jest bezpieczna, ale... Komunikat PEWiK

Lepsza będzie na wiosnę
Od dłuższego czasu w budynku przy ul. Sikorskiego 60 w Wejherowie w sobotę i w niedzielę z kranów leci brudna, żółta, mętna woda, jak z bajora – skarży
się jedna z mieszkanek tego domu. – Trzeba spuścić beczkę wody, aby napełnić
dzbanek do przefiltrowania, a czasami i to jest niemożliwe.
Wejherowianka
interweniowała już w gdyńskiej spółce
PEWIK odnośnie jakości wody,
która od poniedziałku do piątku
nie budzi większych zastrzeżeń,
natomiast w sobotę i niedzielę
jest bardzo brudna.
O to, dlaczego tak się dzieje i jak można zaradzić tego rodzaju problemom zapytaliśmy
specjalistę z Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Gdyni.
- Wiemy o kłopotach z jakością wody w jednym z mieszkań
przy ul. Sikorskiego 60 w Wejherowie. Podejrzewamy, że przyczyną może być jakiś problem
z instalacją wewnętrzną lub z
zasilaniem. Żeby jednak umoż-

liwić nam zajęcie się tą sprawą kompleksowo, powinniśmy
otrzymać zgłoszenie od wspólnoty mieszkaniowej, z którą
nasza Spółka zawarła umowę,
a nie od indywidualnego mieszkańca – wyjaśnia Krzysztof
Dobiegała, kierownik Wydziału Sieci Wodociągowej
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
– Wiemy, że w różnych miejscach w Wejherowie występują
obecnie okresowe problemy z
jakością wody, co ma związek
z trwającą modernizacją stacji uzdatniania wody „Cedron”
przy ul. Marynarki Polskiej.
Jak informuje K. Dobiegała,
pomimo tego, że woda w wejherowskich kranach ma czasem

Zdjęcia rentgenowskie nie pojawiają się już na kliszach, ale na ekranie monitora. Dzięki lepszej jakości,
widać na nich więcej szczegółów. To ważne zwłaszcza
dla opisujących zdjęcia lekarzy.

brudne zabarwienie, z pewnością jest bezpieczna. Potwierdzają to badania jakości wody
przeprowadzane zarówno przez
przedsiębiorstwo jak i Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego. PEWIK GDYNIA
podejmuje wszelkie możliwe
doraźne działania w celu poprawy stanu jakości wody. Jednak
zdecydowana zmiana na lepsze
nastąpi dopiero w pierwszym
kwartale przyszłego roku, po
zakończeniu
kompleksowej
modernizacji stacji uzdatniania
wody. Wtedy z kranów popłynie
wysokiej jakości, smaczna, krystalicznie czysta woda.
- Zakończenie modernizacji stacji zaplanowane jest na

pierwszy kwartał 2014 roku,
jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi. Po tym terminie
wejherowianie będą już mieli
uzdatnioną wodę o doskonałym
smaku, zapachu, kolorze i odpowiednich parametrach – mówi
kierownik sieci wodociągowej.
Dlaczego zdarza się, tak jak
na ul. Sikorskiego, że woda najgorzej wygląda w weekendy?
- Ponieważ wtedy jest zdecydowanie większy pobór wody
niż w inne dni tygodnia – odpowiada Krzysztof Dobiegała. –
Woda szybciej przepływa przez
instalacje, co powoduje odrywanie się osadów znajdujących się
w rurociągach a w konsekwencji dochodzi do wtórnego zanieczyszczenie wody. Powtarzam
jednak, że pomimo gorszego
wyglądu ta woda jest bezpieczna dla zdrowia i spełnia wymagania sanitarne.
AK.

Nawiązując do wcześniejszych komunikatów i ogłoszeń
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w
Gdyni informuje, że realizowana od kwietnia 2013 r. inwestycja
polegająca na kompleksowej modernizacji stacji uzdatniania
wody przy ul. Marynarki Wojennej weszła w decydującą fazę.
Ponieważ prace wykonywane są na terenie dotychczas funkcjonującej stacji, mogą występować chwilowe zakłócenia w systemie dystrybucji wody.
W okresie budowy nowej stacji woda spełniać będzie parametry ustalone przez służbę sanitarną i nadal będzie przydatna
do spożycia przez ludzi oraz bezpieczna dla zdrowia. Natomiast
mogą wystąpić niewielkie pogorszenia parametrów fizykochemicznych i organoleptycznych wody w sieci.
Nowa stacja uzdatniania zapewni Państwu wodę o najwyższych parametrach jakościowych – zgodnych nie tylko z polskimi lub unijnymi normami, lecz także Światowej Organizacji
Zdrowia (WHO), poprawiając komfort warunków życia.
Działając w porozumieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wejherowie, w ramach działań prewencyjnych, PEWIK GDYNIA zwiększył częstotliwość badań
jakości wody w sieci.
Przypominamy jednocześnie o możliwości zgłaszania spostrzeżeń związanych ze zmianą jakości wody.
Kontakt telefoniczny: 994 lub 58 66 87 311,
e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl
Informując Państwa o naszych działaniach na rzecz mieszkańców Wejherowa, z góry przepraszamy za ewentualne, przejściowe niedogodności będące wynikiem prowadzonej inwestycji.
Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
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KULTURA

Święto
w muzeum

Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie zaprasza na obchody Święta
Niepodległości.

11 listopada o godz. 16.00
w muzeum zaplanowano
projekcję filmu pt. „Pamięć
- tajemnica lasów Piaśnicy”,
prelekcję na ten temat oraz
koncert fortepianowy. Zostanie również otwarta wystawa
pt. „Piaśnica - męstwo wczoraj i dziś”.
Współorganizatorem spotkania jest Katolickie Stowarzyszenie Obrony Wartości
Chrześcijańskiej „Błękitni” w
Wejherowie.

Kurs
haftu

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział
w Wejherowie organizuje bezpłatny kurs haftu kaszubskiego.

Organizatorzy zapraszają na zajęcia dzieci w wieku
szkolnym, młodzież oraz dorosłych. Zajęcia odbywać się będą w Wejherowskim Centrum
Kultury przy ul. Sobieskiego
255, od 12 listopada, we wtorki w godz.16-19.
Zapisy na kurs przyjmuje
Wanda Mironkiewicz, pod nr
tel. 510 427 582.

www.pulswejherowa.pl

MDK w Redzie pokieruje T. Wiśniewski

Sport i kultura
już oddzielone

Dziennikarz muzyczny Tomasz Wiśniewski wygrał konkurs
na dyrektora Domu Kultury w Redzie. Kultura w Redzie od
października jest niezależną jednostką. Wcześniej była częścią
Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji, ale podczas
sierpniowej sesji Rady Miasta utworzono Miejski Dom Kultury.
Wówczas to też MOKSiR zmienił nazwę na MOSiR.

- Ta uchwała była długo
oczekiwana przez mieszkańców Redy. Wpłynie na efektywne gospodarowanie pieniędzmi
z budżetu gminy, przeznaczonymi na działalność kulturalną - powiedziała wiceburmistrz
Teresa Kania podczas sierpniowej sesji Rady Miasta.
- Uchwała umożliwi skorzystanie ze środków zewnętrznych
w celu wyremontowania budynku po byłej stacji wymiennikowej przy ulicy Łąkowej. W
tym roku na działalność domu
kultury potrzeba 73 tys. zł
Modernizacja obiektu miałaby się rozpocząć w przyszłym
roku. Do czasu modernizacji budynku przy Łąkowej, placówka
kulturalna będzie prowadziła
działalność w obiektach, wykorzystywanych dotychczas.
Do konkursu na stanowisko dyrektora Domu Kultury
w Redzie przystąpiło 10 kandydatów. Komisja najwyżej
oceniła kwalifikacje Tomasza
Wiśniewskiego, który jest byłym radiowcem i pracował w
studenckim ARnet, a następ-

nie Trefl i Eska Nord.
Krzysztof Krzemiński,
burmistrz Redy chciałby, aby
nowy dyrektor zachęcił mieszkańców ponad 20-tysięcznego
miasta do uczestnictwa w życiu kulturalnym.
- To historyczny moment
w naszym mieście. Pamiętam
bodajże rok 1993, kiedy likwidowano dom kultury przy ul.
Gniewowskiej. To był budynek
Prefabetu - wspominał burmistrz Krzysztof Krzemiński. W nowej siedzibie MDK
obok niezależnej placówki kulturalnej, znajdą swoje miejsce
organizacje, takie jak Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, czy
emeryci i renciści. Nowy obiekt
nie będzie duży, bo będzie miał
zaledwie 400 m kw, ale w dużej
sali będzie można organizować
m.in. ekspozycje i wernisaże.
- Ta praca to spore wyzwanie
- stwierdził Tomasz Wiśniewski
w jednym z wywiadów. - Liczę
na współpracę z kościołami
w Redzie oraz na dużą pomoc
osób, które działały w strukturach MOKSiR. Przecież dom

Tomasz Wiśniewski ma
44 lata, mieszka w Gdyni,
ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku (pracował kilka
lat jako farmaceuta).
W radiu przepracował kilkanaście lat. Do lutego br.
pracował w Radiu Eska Trójmiasto.
kultury w Redzie do tej pory
działał. - Reda postrzegana jest
jako tzw. sypialnia. Jednak nie
wierzę, aby po pracy nikt nie
chciał zobaczyć fajnego koncertu albo spotkać się z autorem
ciekawej książki, nie chciał
przyprowadzić swoich dzieci na
przedstawienie teatralne.
Ryszard Wenta

r e kla m a

Konkurs z nagrodami

Mikołajkowa paczka

Wejherowo, Targowisko
przy ul. Sobieskiego 243, box 3
8

W Saloniku Prasowym na terenie targowiska przy ul. Sobieskiego w Wejherowie (box nr 3) można wziąć udział w
konkursie z nagrodami. Konkurs trwa od początku listopada do 4 grudnia br.
Każdy klient Saloniku, który zrobi w nim zakupy lub opłaci rachunki, otrzyma specjalny kupon, który podpisze własnym imieniem i nazwiskiem, a następnie wrzuci do puszki
w Saloniku. Kupony wezmą udział w losowaniu paczki mikołajkowej.
Losowanie nagród zaplanowano 6 grudnia 2013 r. o godzinie 14.00.
Zwycięzca konkursu otrzyma upominek, a jego zdjęcie
zamieścimy w świątecznym wydaniu „Pulsu Wejherowa”.

Propozycje w listopadzie

Nie tylko książki
7.11 (czwartek) godz. 16:00 – spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki dla Dorosłych, lektura na najbliższe spotkanie to reportaż Angeliki Kuźniak „Papusza”.
13.11 (środa) godz. 10:00 – Konkurs Recytatorski
„Strofy o Ojczyźnie” dla uczniów szkół podstawowych i
gimnazjalnych powiatu wejherowskiego
14.11 (czwartek) godz. 17:00 – wernisaż wystawy „Jaki piękny jest świat II” Stowarzyszenia Artystów-Plastyków
„Pasja” w Wejherowie
16.11 (sobota) – konkurs internetowy z okazji Międzynarodowego Dnia Tolerancji
21.11 (czwartek) godz. 16:00 – spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki dla Młodzieży; lektura na najbliższe spotkanie to książka J.J. Sempégo oraz R. Goscinny’ego „Nowe
przygody Mikołajka” (tom 1).
22.11 (piątek) godz. 17:30 – spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Filmowego „Ekipa”
25.11 (poniedziałek) godz. 11:00 – zajęcia dla dzieci w
wieku przedszkolnym z okazji Międzynarodowego Dnia
Pluszowego Misia
28.11 (czwartek) godz. 18:00 – spotkanie autorskie z
ks. Janem Kaczkowskim, autorem książki „Szału nie ma,
jest rak”.
W listopadzie odbędzie się także uroczyste zakończenie VIII edycji Konkursu Literackiego „Powiew Weny”
W bibliotece odbywają się także wystawki, związane z
rocznicami, takimi jak:
100. ROCZNICA URODZIN ALBERTA CAMUS (7.11.)
– francuskiego pisarza, dramaturga, eseisty, reżysera teatralnego, czołowego reprezentanta egzystencjalizmu w literaturze, laureata Nagrody Nobla w 1957 r.
(Wypożyczalnia dla Dorosłych)
95. ROCZNICA ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI (11.11.) – święto narodowe upamiętniające „rocznicę odzyskania przez Naród Polski niepodległego
bytu państwowego” w 1918 roku ,po 123 latach od czasu
rozbiorów, dokonanych przez Rosję, Prusy i Austrię (Czytelnia Naukowa)
50. ROCZNICA ŚMIERCI ALDOUSA HUXLEYA (22.11.)
– angielskiego powieściopisarza, nowelisty, eseisty, poety,
autora antyutopii pt. „Nowy wspaniały świat” (Filia nr 2)
50. ROCZNICA ŚMIERCI CLIVE’A STAPLESA LEWISA
(22.11.) – brytyjskiego pisarza, historyka, filozofa i teologa,
autora cyklu fantasy pt. Opowieści z Narnii
(Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży)
Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian
w harmonogramie.
Szczegółowe i aktualne informacje na stronie

www.biblioteka.wejherowo.pl oraz
www.facebook.com/BibliotekaWejherowo

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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EDUKACJA I KULTURA

Sychowo ma nowoczesną szkołę

Hala sportowa
i sale lekcyjne
Hala sportowa, trzy nowoczesne sale dydaktyczne, sanitariaty, szatnia, łącznik – Szkoła Podstawowa w Sychowie (gmina
Luzino) zyskała dodatkową powierzchnię, a przede wszystkim
lepsze warunki do nauki i uprawiania sportu. W październiku
odbyło się uroczyste oddanie do użytku nowej części szkoły.
Koszt rozbudowy, która
trwała trzy lata i była podzielona na etapy, przekroczył 3 mln
zł. Ok. 2 mln zł wyniosło dofinansowanie ze środków unijnych. Nowa hala w Sychowie
ma wymiary 12 na 24 metry.
Szkoła została poświęcona, nie
zabrakło też tradycyjnego przecięcia wstęgi przez gospodarzy
i gości. Dzieci zaprezentowały program artystyczny, który
bardzo podobał się widzom.
Zakończona
inwestycja
oświatowa w Sychowie nie jest
jedyną w gminie Luzino.
- W zeszłym roku otwieraliśmy rozbudowaną szkołę w
Kębłowie, a w przyszłym roku
rozpoczniemy budowę nowej
hali sportowej w Szkole Podstawowej w Luzinie. Ta placówka, do której uczęszcza ok.
800 uczniów ma tylko małą salę, która jest niewystarczająca
- mówi Jarosław Wejer, wójt
gminy Luzino.
Skoro mowa o budynkach
oświatowych warto dodać, że

Zespół taneczny ze szkoły w Bożympolu Wielkim.
				
Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Przegląd dorobku szkół w gminie Łęczyce

Najmłodsi artyści
kreatywni i zdolni

Nowa część szkoły w Sychowie tuż przed uroczystością.

w trzech obiektach w Luzinie
trwa termomodernizacja. W
starej szkole wymieniono również dach.
Te prace zostały dofinansowane z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska w Warszawie kwotą 1,5 mln zł.

Ważne zmiany czekają też
szkołę w Kębłowie, która będzie
ogrzewana gazem. Uruchomienie nowej instalacji gazowej
nastąpi na początku przyszłego roku, a latem szkoła zyska
nowe boisko ze sztucznej trawy.
		
AK.

Uroczyście i zgodnie z tradycją przecięciem wstęgi otwarto nową halę sportową.

Fot. Arek Wegner

Uczennice i uczniowie zaprezentowali swoje talenty podczas
III Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Gminy Łęczyce
„GALA 2013”. W świetlicy w Kisewie wystąpiły zespoły teatralne, taneczne, muzyczne i wokalno-instrumentalne. Swoje prace
zaprezentowali także młodzi plastycy.
Organizatorzy, czyli wójt
gminy Łęczyce oraz Gminna
Instytucja Kultury i Biblioteka, starali się zmotywować
młodzież do twórczego rozwoju
zainteresowań artystycznych
oraz podejmowania nowych wyzwań, związanych z aktywnym
uczestnictwem w kulturze.
- Naszym celem jest też
promowanie
uzdolnionych
uczniów i ich osiągnięć w dziedzinie kultury - dodaje Hanna
Mancewicz, dyrektor GIKiB,
która Galę prowadziła.
Z pewnością udało się te cele osiągnąć, o czym świadczyły
znakomite prezentacje na scenie i na wystawie plastycznej.
Uczniowie pokazali, że potrafią
być kreatywni, odważni, pełni
humoru i pozytywnej energii.
Brawa należą się także nauczycielom, a jednocześnie opiekunom grup kabaretowych,
wokalnych, tanecznych czy teatralnych, a także solistów.

Szkolny kabaret z Rozłazina w spektaklu o Kopciuszku.

Dobrym pomysłem organizatorów przeglądu była również
wymiana doświadczeń, nawiązanie i rozwój współpracy pomiędzy szkołami. Uczestnicy
wzięli udział w warsztatach artystycznych.
Młodzi aktorzy, piosenka-

rze, tancerze i plastycy otrzymali dyplomy i nagrody, a wójt
Gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt oraz zastępca wójta Bożena Pruchniewska, obecni
na Gali, przywieźli dla dzieci i
nauczycieli wspaniały tort.
AK.
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AKTUALNOŚCI

Pamięć i tożsamość
30 października, w 125. rocznicę urodzin Sługi Bożego, Księdza prałata
Edmunda Roszczynialskiego, proboszcza parafii p.w Trójcy Świętej i dziekana dekanatu wejherowskiego, Grupa wsparcia „Żyj godnie” oraz Katolickie
Stowarzyszenie Obrony Wartości Chrześcijańskich „Błękitni” spotkali się na
starym cmentarzu w Wejherowie.
Zebrani zapalili znicze, złożyli kwiaty i odmówili modlitwę
za zmarłych oraz odśpiewali
pieśni religijno-patriotyczne.
Wysłuchano również prelekcji
na temat życia i bohaterskiej
śmierci kapłana. Edmund
Mehring, podzielił się z zebranymi wiedzą historyczną,
opisując szczegóły z ostatnich
chwil życia duchownego oraz
okoliczności odnalezienia pierwotnego miejsca pochówku.

Zadowolenia ze spotkania
nie kryła Jolanta Węsierska,
założycielka Grupy wsparcia
„Żyj Godnie”, podkreślając jak
ważna jest pamięć o zmarłych.
- Cieszę się, że zebraliśmy
się tutaj tak licznie – stwierdził Jacek Drewa, inicjator
spotkania. - Życie i śmierć księdza prałata Edmunda Roszczynialskiego to wspaniała, lecz
bolesna lekcja męstwa i odwagi oraz patriotyzmu, także wy-

miarze lokalnym - kaszubskim,
wejherowskim.
- W imieniu KSOWCh „Błękitni” dziękujemy, za zaproszenie do spotkania przy grobie ks.
Roszczynialskiego - powiedział
Zygmunt Hazuka, prezes
stowarzyszenia. – Ksiądz Roszczynialski do końca swoich dni
bronił wartości, które są nam
bardzo bliskie, chrześcijańskie.
Był patriotą i za obronę tych
wartości poniósł śmierć. JD.

Przed świętem Wszystkich Świętych przy grobie ks. Edmunda Roszczynialskiego
wspominano księdza prałata, który urodził się 125 lat temu.
Fot. Jacek Drewa

O GŁ O SZENI A

Łęczyce, dnia 07 listopada 2013r.
RIR.6721.6.2013.PK

O G Ł O S ZE N I E
Wójta Gminy Łęczyce
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 393
położonej na terenie obrębu geodezyjnego Łęczyce,
gmina Łęczyce.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.
647 tekst jednolity ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Łęczyce Uchwały Nr XXXVII/59/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 393 położonej na terenie
obrębu geodezyjnego Łęczyce, gmina Łęczyce.
Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
ze zmianami) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy
oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego
oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu
Gminy Łęczyce.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na
środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z
2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl
Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Łęczyce, ul.
Długa 49, 84-218 Łęczyce, w terminie do dnia 02 grudnia 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy
Łęczyce. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.				
		
Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt
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Łęczyce, dnia 07 listopada 2013r.

OGŁOSZENIE
Wójta Gminy Łęczyce
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie,
gmina Łęczyce.
Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647
tekst jednolity ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę
Gminy Łęczyce Uchwały Nr XXXVII/58/2013 z dnia 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego
Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce.
Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3
października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227
ze zmianami) informuję o przystąpieniu do opracowania prognozy
oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zainteresowani mogą składać wnioski do planu miejscowego
oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją w siedzibie Urzędu
Gminy Łęczyce.
Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) informuję o możliwości składania wniosków do prognozy oddziaływania na
środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z
2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl
Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Łęczyce, ul.
Długa 49, 84-218 Łęczyce, w terminie do dnia 02 grudnia 2013 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy
Łęczyce. Wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostaną bez
rozpatrzenia.
				
Wójt Gminy Łęczyce
				
Piotr Wittbrodt
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Łęczyce, dnia 07 listopada 2013r.

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
działki nr 98/1 w obrębie geodezyjnym Bożepole Wielkie
w gminie Łęczyce.

Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r.
poz. 647, z późniejszymi zmianami) oraz art. 39 w związku z art. 54
ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr
199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) i uchwały XXXIII/34/2013
Rady Gminy w Łęczycach, z dnia 26 kwietnia 2013 r.,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu działki nr 98/1 w obrębie
geodezyjnym Bożepole Wielkie w gminie Łęczyce,
wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach od 19.11.2013 r. do 12.12.2013 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w pokoju nr 8 w godz.
od 9.00 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 04.12.2013 r. w siedzibie
Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce pokój nr 8 od
godz. 9.00 do 10.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi
zmianami), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, do Wójta Gminy Łęczyce
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i
adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.12.2013 r.
Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt
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Pierwsza taka uroczystość w mieście

ROZMAITOŚCI

Odnowiona łazienka w DPS

Bractwo Świętego Bezinteresownie
Stanisława

Andrzej Szweda oraz Marek Gruba, położyli glazurę w jednej
z łazienek Domu Pomocy Społecznej przy ul. Przebendowskiego.
Nie byłoby w tym może nic dziwnego, gdyby nie fakt, że panowie
W Kolegiacie pw. Trójcy Świętej w Wejherowie odbył się ob- podjęli się tego zadania nieodpłatnie, traktując to jako pomoc dla
rzęd inwestytury, czyli uroczystość nadania tytułów Kawale- mieszkańców DPS.
rom Orderu Świętego Stanisława Biskupa Męczennika. Było to
Andrzej Szweda i Marek
Gruba pracowali przy wsparpierwsze takie wydarzenie w naszym mieście.
Uroczystą mszą świętą,
rozpoczęto inwestyturę Wejherowskiego
Bractwa
świętego Stanisława.
Inwestowani, czyli przyjęci do Bractwa zostali wejherowianie: Zygmunt Hazuka,
Henryk Jarosz (obaj na
zdjęciach na dole) oraz
Tadeusz Trocki. Przysięgę
nowych Kawalerów przyjął
Wielki Przeor Polski, Marek Kramarski w obecności
Przeora Pomorskiego, Stefa-

na Kukowskiego. Generał
dywizji, w stanie spoczynku,
85-letni Antoni Dziekański
nakładał płaszcze i przypinał
odznaczenia w kształcie krzyża maltańskiego.
Złotym Krzyżem Zasługi
Orderu Świętego Stanisława,
został odznaczony ks. infułat
Stanisław Grunt, główny
koncelebrans mszy św. Ks.
prałat Piotr Wyska został
mianowany Naczelnym Kapelanem Kawalerów Orderu

Świętego Stanisława.
Order został ustanowiony 7 maja 1765 r. przez króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego. Nadawano go za
szczególne zasługi w świadczeniu pomocy, m.in. poprzez
wspieranie takich instytucji
jak szpitale, hospicja, sierocińce, domy opieki.
Działalność Bractwa Orderu Świętego Stanisława ma
charakter dobroczynny.
Jarosław Kierznikowicz

ciu kierownika Zbigniewa
Uhlenberga. Na co dzień
panowie są pracownikami
Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.
Zarówno mieszkańcy jak i
pracownicy Domu Opieki Społecznej, od których dowiedzieliśmy się o tym może drobnym,
ale dla nich bardzo ważnym
wydarzeniu, są wdzięczni i
dziękują za profesjonalne odnowienie łazienki. Dzięki temu poprawił się standard
życia i pracy w placówce.
Od wielu lat o poprawę
warunków w Domu Pomocy
Społecznej zabiega również
Leszek Meyer, który o każdej porze dnia, kiedy tylko potrzeba, pomaga w utrzymaniu
sprzętu rehabilitacyjnego, łóżek i przeróżnych mebli w należytym stanie.
O GŁ O SZENIE

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

Punkt Informacji Europejskiej
Ekologiczne ogrzewanie

Znikną piece i dym z komina
Kolejny budynek w centrum Wejherowa otrzyma nowe, proekologiczne ogrzewanie, a z komina przestanie lecieć dym.
Prezydent Wejherowa podpisał umowę ze Wspólnotą Mieszkaniową przy ul. 12
Marca 226 na dofinansowanie
modernizacji systemu grzewczego w tym budynku. Wspólnota mieszkaniowa otrzyma
dofinansowanie do wysokości
60 tys. zł.
Zgodnie z uchwałą Rady

Miasta Wejherowa z 19 lutego
2008 r., miasto finansuje inwestycje proekologiczne prowadzone w budynkach należących
do wspólnot mieszkaniowych,
w których miasto posiada
udział oraz w budynkach komunalnych. Finansowaniem
z budżetu miasta objęta jest
wymiana ogrzewania z pieców

węglowych na bardziej ekologiczne: podłączenie budynku
do miejskiej sieci centralnego
ogrzewania OPEC, ogrzewanie
gazowe, geotermalne, kolektory
słoneczne.
Chodzi o ograniczenie emisji pyłów zawieszonych i innych
szkodliwych substancji w Wejherowie.

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
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70 mieszkańców powiatu wejherowskiego uzyskało
w 2012 r. dochód powyżej 1 miliona złotych

Milionerzy są wśród nas
Z informacji uzyskanych przez „Puls Wejherowa” z 20 pomorskich urzędów skarbowych wynika, że w ubiegłym roku 70 mieszkańców powiatu wejherowskiego osiągnęło dochód przekraczający 1 mln złotych. Najwięcej z nich mieszka w Rumi. W całym
województwie pomorskim ich liczba wynosi 810, a rekordzista wykazał w rocznym
zeznaniu 17 mln zł dochodu.
Ilu milionerów mieszka wokół nas na co dzień? Ich liczba zapewne przerasta nasze
wyobrażenia, gdyż dysponują
majątkiem nie tylko w postaci
gotówki, ale także firm, ruchomości, akcji, nieruchomości itp.
Postanowiliśmy skupić się jedynie na tych, którzy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy zarobili
w gotówce więcej niż 1 mln zł
i - co ważne - ujawnili tenże dochód urzędom skarbowym w celu opodatkowania.
Skarbówki zazdrośnie strzegą informacji o osobach, które
osiągnęły największe dochody.
Można jednak coś o nich powiedzieć na podstawie rodzaju
zeznania podatkowego. Zdecydowana większość milionerów
w powiecie wejherowskim to
ludzie prowadzący działalność
gospodarczą, rozliczający się
podatkiem liniowym. Nikt nie
uzyskał milionowych zysków ze
sprzedaży papierów wartościo-

wych, a więc gry na giełdzie papierów wartościowych (w tym
celują głównie warszawiacy).
W powiecie wejherowskim
tradycyjnie najbardziej wprawni w pomnażaniu swoich majątków są mieszkańcy Rumi, a
w następnej kolejności Wejherowa.
Rekordowe zyski wejherowskich krezusów (70 osób) mogą
robić wrażenie na pierwszy rzut
oka, albowiem więcej milionerów doliczono się w 2012 roku
jedynie w Gdańsku (204) oraz
Gdyni (139). Jednak prawdziwą skalę tego zjawiska możemy
ocenić dopiero po porównaniu
do liczby mieszkańców powiatu. Wtedy okazuje się, że niekwestionowanym liderem na
skalę województwa pomorskiego oraz Polski są obywatele…
Sopotu. W takim układzie powiat wejherowski plasuje się na
6. miejscu (za Sopotem, Gdynią,
Pruszczem Gdańskim, Gdań-

skiem i Kartuzami).
W całej Polsce żyje 13 349
podatników, którzy w 2012 roku z działalności w kraju osiągnęli dochody ponad 1 mln zł.
To mniej niż przed rokiem - z
listy milionerów zniknęło prawie 300 osób. Korekta w grupie
zamożnych Polaków pokazuje
dobitnie, że kryzys gospodarczy dotarł nad Wisłę. Skurczyły
się dochody osób prowadzących
jednoosobowe firmy, spadły zarobki na etatach, mniej inwestowano na giełdzie.
Jak podaje „Dziennik - Gazeta Prawna”, największe
dochody - tradycyjnie - uzyskiwane były w stolicy. Najwięcej
warszawskich krezusów mieszka na Ursynowie. Rekordzista
zarobił niemal 685 mln zł i
wpłacił na konto urzędu skarbowego prawie 28 mln podatku.
Najstarszy wśród milionerów
prowadzących działalność gospodarczą urodził się w 1932 ro-

ku, a najmłodszy w 1983 roku.
Na czym dorabiali się pomorscy milionerzy w 2012 roku?
Najwyższe dochody osiągnęli
w takich branżach jak sprzedaż hurtowa i detaliczna, produkcja wyrobów metalowych,
usługi reklamowe, produkcja
mebli, nieruchomości i ich wynajem, budownictwo, usługi
prawnicze i doradcze, transport, usługi finansowe, wykonywanie instalacji elektrycznych,
produkcja artykułów z tworzyw
sztucznych.
W woj. pomorskim, w przeciwieństwie do tendencji panującej w kraju, liczba osób, które
w ciągu jednego roku osiągają
dochód przekraczający 1 mln
zł systematycznie wzrasta (po
gwałtownym spadku w 2009 r).
W 2008 roku na liście tej widniało 809 osób, w 2009 roku 689, w 2010 roku - 657, w 2011
roku - 779, w 2012 roku - 810.
Ryszard Wenta

O GŁ O SZENIE

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych
Wejherowo ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice), poniedziałek - piątek 12.30 - 16.30, sobota 12.00-15.00
677-31-56, 504-843-980 * www.artex-wejherowo.pl * Najbliższy kurs 7 i 21 listopada

FINANSE
1 procent podatku dla OPP

Więcej pieniędzy
niż przed rokiem
W poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa” informowaliśmy, że z tytułu akcji 1% podatku dochodowego z
2012 rok na rzecz organizacji pożytku publicznego, działających na terenie powiatu wejherowskiego, podatnicy
przekazali w sumie 307,9 tys. zł, o 20,6 mln zł więcej niż
rok wcześniej. Napisaliśmy o organizacjach, które otrzymały najwięcej pieniędzy, a dzisiaj na prośbę Czytelników
zamieszczamy wykaz organizacji i uzyskanych przez nie
kwot za rok 2012 oraz (w nawiasie) za rok 2011.
Kwoty przekazane z akcji 1% podatku dochodowego za 2012 rok
na rzecz (OPP) z terenu powiatu wejherowskiego:

49 808,10 zł (51 797,09 zł) - Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej
Troski „Serce Dziecku” - Wejherowo
39 869,79 zł (45 155,20 zł) - Fundacja „Uśmiech Dziecka" - Wejherowo
38 817,64 zł (43 403,67 zł) - Wejherowski Klub Sportowy „Gryf Orlex" - Wejherowo
25 758,73 zł (0 zł) - Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych „Hospicjum”
pw. św. Judy Tadeusza - Wejherowo
24 773,60 zł (16 014,80 zł) - Fundacja Nauki Polskiej im. Witolda
Zglenickiego - Rumia
21 369,01 zł (24 087,04 zł) - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego - Wejherowo
16 456,10 zł (10 067,10 zł) - Stowarzyszenie Oświatowe - Wejherowo
13 504,90 zł (6 461,80 zł) - Stowarzyszenie Przyjaciół Rodziny - Wejherowo
11 817,07 zł (16 357,73 zł) - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka” - Koleczkowo
7 856,70 zł (7 616,10 zł) - Stowarzyszenie Przyjaciół Ekologicznej
Szkoły Społecznej - Rumia
6 664,10 zł (5 520,30 zł) - Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe
„Start" - Wejherowo
5 419,30 zł (5 103,50 zł) - Stowarzyszenie „Ad Operam”
5 314,76 zł (7 149,80 zł) - Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Pomoc Osobom Niepełnosprawnym - Duet” - Rumia
4 888,50 zł (5 152,30 zł) - „Szansa Dla Nas” - Łężyce
4 512,00 zł (5 041,84 zł) - Rumski Klub Sportowy - Rumia
3 222,70 zł (2 421,20 zł) - Parafia Rzymsko-Katolicka - Bojano
3 215,65 zł (17 942,40 zł) - „Spinacz" - Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym - Rumia
3 150,70 zł (3 422,30 zł) - Stowarzyszenie „Rodzina Piaśnicka”
3 126,90 zł (2 887,00 zł) - Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Eco-Kąpino”
3 004,70 zł (1 943,80 zł) - Towarzystwo Oświatowe - Gniewino
2 787,75 zł (2 995,30 zł) - Stowarzyszenie Absolwentów LO im. króla
Jana III Sobieskiego - Wejherowo
2 592,33 zł (2 727,60 zł) - Stowarzyszenie „Redzka Szóstka" - Reda
2 179,90 zł (7 589,70 zł) - Fundacja „Filar” - Wejherowo
2 122,63 zł (2 772,55 zł) - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nadzieja” - Łęczyce
1 599,36 zł (969,80 zł) - Stow. Rumski Uniwersytet Trzeciego Wieku
1 153,70 zł (845,30 zł) - Stowarzyszenie Ukierunkowane Na Rozwój
Osobisty i Pomoc Psychologiczno-Pedagogiczną „Trampolina” - Wejherowo
1 107,70 zł (0,00 zł) - Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego
„Nasze Gniazdo" - Wejherowo
819,30 zł (2 982,40 zł) - Klub Sportowy „Stolem” - Gniewino
640,10 zł (0 zł) - Uczniowski Klub Sportowy „Ósemka”- Wejherowo
300,20 zł (3 933,80 zł) - Fundacja „Teraźniejszość Przeszłości” Rumia
0 zł (946,20 zł) - Fundacja „Podaj Rękę” - Gościcino
W ub. r. pieniądze uzyskały też organizacje, które w tym roku nie
miały już statusu OPP (niektóre nazwy skrócone):
42 487,00 zł Stowarzyszenie „Bliźniacy.org” - Wejherowo, 3 901,90
zł Ekologiczne Stowarzyszenie Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego - Łężyce, 504,90 zł Lokalna Grupa „Kaszubska Droga”
- Przetoczyno, 205,10 zł Fundacja Rozwoju „Bojan” - Bojano.
Ryszard Wenta
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Piłka ręczna

Gryf spada Zagrali
Gryf Orlex Wejherowo przegrał
na Wzgórzu Wolności ze Ślązakami z Katowic 0:1 (0:0), a w kolejnym
wyjazdowym pojedynku przegrał z
Wartą Poznań 2:3
Już w 18 min. drużyna Rozwój Katowice
uzyskała przewagę którą obroniła przewagę do końca spotkania. Ekipa gości robiła
zdecydowanie lepsze wrażenie. Obrona Rozwoju grała twardo i skutecznie, natomiast
napastnicy Gryfa byli razili nieskutecznością, strzelając w słupek lub poprzeczkę.
W kolejnym pojedynku ligowym, tym
razem z liderem Wartą w Poznaniu, gryfici doznali porażki 3:2 (1:1). Piłkarze Gryfa
Orlex Wejherowo starali się wywieźć chociaż remis. Starali się, ale komplet punktów pozostał w stolicy Wielkopolski. Błędy
popełnili obrońcy, a poznaniacy skrzętnie je
wykorzystali. Dla gryfitów bramki strzelił
P. Kostuch, po celnym rzucie rożnym jeszcze
w pierwszej połowie i na pięć minut przed
końcem meczu, także po rzucie rożnym.
W 90 minucie poznaniacy po szybkiej
kontrze rozwiali marzenia wejherowian o
wywiezieniu remisu.

z zębem

Tytani Wejherowo pokonali we
własnej hali Koronę Koronowo 36:26
(18:13). Wreszcie pokazali zęba walki i skuteczność rzutową.
Przez całe spotkanie wejherowianie utrzymywali niewielką przewagę bramkową. W drugiej części wykorzystując skuteczność rzutową
powiększali przewagę. Bardzo dobrze w bramce zagrał Damian Nowosad. Najwięcej bramek
dla naszej drużyny rzucili piłkarze rozgrywający
oraz grający w drugiej linii. Wspólnie rzucili aż
22 bramki.
Wysokie prowadzenie w końcu meczu umożliwiło trenerowi Tytanów wprowadzenie na
parkiet młodszych i niegranych jeszcze zawodników. Ci natomiast udowodnili, że drzemią w
nich możliwości.
Po siedmiu rozegranych pojedynkach, Tytani Wejherowo zajmują siódme miejsce w tabeli
rozgrywek II ligi.
Kolejne spotkanie Tytani rozegrają już w sobotę 9 listopada z zespołem Sokół Gdańsk.

ODNIEŚLI SUKCES
Kong Sao

W Mikołowie, odbyły się zawody otwartego Pucharu Europy Stowarzyszenia sportów i sztuk walki Kong Sao. Pośród 300 zawodników znaleźli się reprezentanci Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego.
Wrócili z zawodów z kompletem medali, tj. złotym, srebrnym i brązowy.
Rafał Karcz zajął I miejsce jako senior do 60 kg semi contact, Patrycja Hinc zdobyła II miejsce (senior do 55 kg semi contact), a Mikołaj
Herzberg - 3 miejsce (junior powyżej 60 kg semi contact). Czwarte miejsce zajął Paweł Bartkiewicz ( junior do 50 kg semi contact).

Kulturystyka

Przemysław Naczk z Wejherowa zdobył srebrny medal na
Mistrzostwach Polski w Kulturystyce w Kielcach. Przegrał jedynie z wicemistrzem Europy. 22-letni Przemysław Naczk kulturystykę uprawia od dwóch lat. W 2012 r. zajął czwarte miejsce w
Mistrzostwach Polski Juniorów w Kulturystyce.

Szachy

Cztery złote medale zdobyli szachiści Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego START Wejherowo podczas Mistrzostw
Polski Osób Niepełnosprawnych w Szachach w Gorzowie Wielkopolskim. Zawody rozgrywano w dwóch kategoriach: szachy
szybkie i szachy błyskawiczne indywidualnie i drużynowo.
W kat. szachy szybkie i szachy błyskawiczne indywidualnie
zwyciężył Janusz Trusewicz, a jego klubowy kolega Krzysztof
Jurkiewicz zajął trzecie miejsce.
Drużynowo w kat. szachy oraz szachy błyskawiczne szybkie
zwyciężył ISS START Wejherowo.

BOCCIA

W SP nr 5 zakończyły się Otwarte Indywidualne Mistrzostwa
Miasta Wejherowa w Boccia . W zawodach startowało 37 zawodniczek i zawodników z Gdyni, Rumi, Redy, Bolszewa i Wejherowa. Tytuł mistrzowski i puchar ufundowany przez Prezydenta
Miasta Wejherowa, zdobyła Genowefa Lenda, która w meczu finałowym pokonała 12:0 Andrzeja Bułakowskiego (oboje START
Wejherowo ).
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Boks. Wejherowianin w finale
W Tczewie na Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzików oraz rozegranym tam
Turnieju Niepodległości, WKB
„Gryf” Wejherowo reprezentowali: Konrad Kaczmarkiewicz,
Mateusz Kubiak, Damian Ja-

Rozgrywki WLPN z udziałem 16 zespołów, podzielone
były na dwie ligi.
Mistrzem edycji jesień 2013
został Amator Gościcino,
który na 8 meczów wygrał 7 i
tylko raz schodził z boiska pokonany. Identyczny bilans
miał zespół GOSRIT Luzino,
jednak Luzinianie przegrali w
bezpośrednim meczu z Amatorem i dlatego zajęli drugie miejsce. Skład podium uzupełniła
młoda wejherowska drużyna
Jama Zła, która nieznacznie
wyprzedziła drużyny San Marino i Chopina Wejherowo.
W drugiej lidze najlepszy
okazał się zespół Dark Team
z Redy, a miejsce premiowane
awansem do I ligi zajał także
ProFan Gościcino.

W finale rywalem Konrada był Mateusz Misiak (Stella Gniezno), dużo bardziej
doświadczony zawodnik.
Mimo zaciekłej walki, to on
został zwycięzcą i mistrzem, pokonując Konrada 2:1.

ogłoszeniE

ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH

w Wejherowie Sp. z o.o.
ZACHĘCA MIESZKAŃCÓW

Sekretariat: 58 676 95 20
Biuro Obsługi Klienta: 58 676 95 50

MIASTA WEJHEROWA I POWIATU WEJHEROWSKIEGO

DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
CHCESZ PŁACIĆ MNIEJ – SEGREGUJ ODPADY
Co segregujemy i w jaki sposób:
Rodzaj odpadu

Gdzie
wrzucamy

MAKULATURA

Pojemniki
lub worki

Górą
Gościcino
Zakończyły się rozgrywki Wejherowskiej
Ligi Piłki Nożnej - edycja
jesień 2013 organizowane przez WAPN Błękitni
Wejherowo dzięki wsparciu Urzędu Miasta.

skulski, Bartosz Dąbrowski
Niespodziankę
sprawił
Konrad Kaczmarkiewicz,
który awansował do finału, pokonując przez TKO w pierwszej
rundzie Łukasza Lewczyka, zawodnika Korony Wałcz.

NIEBIESKIE

TWORZYWA
SZTUCZNE
METALE

Pojemniki
lub worki

SZKŁO

Pojemnik
lub worki

ŻÓŁTE

ZIELONE

ZIELONE BIO

POPIÓŁ

Co wrzucamy

Czego
nie wrzucamy

o każdy rodzaj papieru: gazetowy,
pakowy, kredowy, książki, tektura;
o opakowania wielomateriałowe:
kartoniki po napojach, mleku, worki po
cemencie, suchych zaprawach i klejach
o tapety (bez tynku)

o kalka techniczna,
o kalka maszynowa
o tacki jednorazowe
zaniecz yszczone
tłuszczem

o worki foliowe, folia opakowaniowa ;
o butelki po napojach, chemii gospodarczej, nakrętki
o opakowania po wędlinach, owocach i
warzywach;
o doniczki plastikowe i wiaderka;
o styropian opakowaniowy i budowlany,
niezanieczyszczony tynkiem lub betonem
Drobne odpady metalowe:
o zakrętki od słoików, butelek,
o puszki aluminiowe, metalowe, folia
aluminiowa: opakowania po chipsach,

o styropian
zanieczyszczony
tynkiem i klejem,

o Opakowania szklane bezbarwne i
kolorowe po produktach spożywczych,
kosmetycznych, chemicznych z gospodarstwa domowego np. butelki, słoiki

o skoszona trawa, liście,
o gałęzie krzewów i konary drzew
Pojemniki
o choinki w okresie poświatecznym
lub worki
o odpady roślinne z warzyw surowych i
BRĄZOWE, gotowanych typu: obierki z ziemniaków
kompostownik o stare siano, słoma
o wióry trociny

Pojemniki
- odbierany po
zgłoszeniu (dekla- lub worki
racji) mieszkańca SZARE

o Popiół i żużel z pieców domowych

o nieopróżnione
opakowania

o szyby okienne,
o samochodowe;
o kineskopy
o szklanki – durelex
żaroodporne
o talerze, porcelana
o fajans
o żarówki i świetlówki
o mięso,
kości,
tłuszcze

o innych odpadów

ZUK PRZYPOMINA O ZAKAZIE PALENIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę budowlaną w Gościcinie, pow. 648 m przy ul. Wrzosowej. Jedna
z najładniejszych działek. Tel. 512 523 344
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie
ul. Kotłowskiego 55 m kw, 3 pokoje, salon
z aneksem kuchennym, 1/3 piętro, rok budowy 2011, wysoki standard wykończenia,
zabudowa aneksu , łazienki i przedpokoju
pozostają w cenie mieszkania. Parkingi wokół bloku. Cena 270 tys.
Tel. 509 524 714
***
Nowy dom parterowy typu dworek,
2500 m od śródmieścia Wejherowa. Od północnego zachodu przylega do lasu. Pow.
135 m kw., działka 900 m kw. Cena 450 tys.
zł. Sprzedam lub zamienię na mieszkanie
3-pokojowe, parter do I piętra lub inne propozycje. Tel. 661 664 085
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m sprzedam.
Tel. 501 549 579
***
Sprzedam kawalerkę na Osiedlu
1000-lecia w Wejherowie. Cena 107 tys. zł.
Tel. 880 002 546
***
Garaż po odnowieniu, na Obłużu.
Tel. 601 163 000
***
Sprzedam murowany nowy domek
piętrowy. Stan zamknięty, ocieplony, prąd,
woda, na działce ogrodniczej 468 m kw. Cena 52 tys. zł do negocjacji. Tel. 502 056 307
***
Lokal na działalność gospodarczą 45 m
kw. Wejherowo, ul. Kopernika 19.
Tel. 507 708 413
***
Wznajm pokój z kuchnią z aneksem 39
m kw. w Wejherowie wynajmę.
Tel. 530 773 331

SPRZEDAM

Płytkę z oprogramowaniem do usb, telefon samsung pc studio plus kabel za 7 zł.
Tel. 725 171 656
***
Wózek 3 w 1 głęboki, spacerówka, nosidełko za 180 zł, ubranka niemowlęce od 0
do 1 roku po 3,50 za sztukę, buciki rom. od
18-22 po 5 zł za sztukę, kostkę edukacyjną z
klockami za 10 zł. Tel. 725 171 656
***
Drewniane meble na opał. 120 zł.
Tel. 507 961 309
***
Kino domowe Panasonic 5.1 w bardzo
dobrym stanie. Odtwarza wszystkie formaty, USB, 320 zł. Tel. 784 808 700
***
Dwa olejki do e-papierosa (prawie pełne) i e-papieros. Tel. 784 808 700
***
Pistolet do malowania za 100 zł, bluzki
damskie po 10 zł za sztukę.
Tel. 725 171 656
***
Sprzedam Fahrenheit absolute EDT intense 100 ml, cena 180 zł. Tel. 509 524 714
***
Lampę stojącą podłogową, 170 cm wysokości, cena 30 zł. Tel. 507 961 309
***
Stolik RTV, dług. 120 cm, szer. 40 cm
z szafką i dwiema półkami, nowy, 120 zł.
Tel. 507 961 309
***
Tanio sprzedam sofę 3-osob. z poj. na
pościel + 2 fotele +2 pufy. Kolor beżowo
złoty. Stan idealny. Cena 980 zł.
Tel. 510-519-919
***
Półkę stojąca 30 zł, wisząca półkę na
kwiaty 20 zł, lustro kwadratowe z drewnianą ramą 160 zł, czajnik elektryczny philips
30 zł, serwetki i obrusy z haftem 10 zł/szt.
Tel. 725 171 656

Kurtka zimowa męska, czarna, z kapturem, bez podpinki, nie przepuszczająca
wiatru ani wody. Bardzo dobra na zimę.
Rozmiar L. Stan nowa. Cena 70 zł.
Tel. 783-011-107.
***
Czarne rękawice zimowe do nordic
walkingu hi-tec. Rozmiar L/XL. Materiał
poliester. Model grand. Stan nowe. Cena
50 zł. Odbiór najlepiej osobisty. Karol.
Tel. 783-011-107
***
Sypialnia, antyk, orzech (2 łóżka, toaletka, 2 szafki, 4800 zł. Tel. 604 915 138
***
Odkurzacz bezworkowy 70 zł, wykładzina 8/3 m 30 zł, dywan 4/3 m 190 zł, stół
rozkładany 200 zł, rower treningowy 200 zł.
Tel. 604 915 138
***
Kominek ekologiczny na biopaliwo,
450 zł. Tel. 604 915 138
***
Misie, grzechotki, kostkę do zabawy
(kwadratowa), ciuchy dla niemowlaka, talerze głębokie, filmy dvd itp.
Tel. 725 171 656
***
Sofa 2-osobowa rozkładana z pojemnikiem na pościel kolor szara mozaika stan
db. k/Luzina. Tel. 883 750 149
***
Stolik rtv szklany 2 półki srebrne nóżki,
190 zł i szafkę rtv otwierana szklane drzwi
kolor jasny brąz 240 zł, k/ Luzina.
Tel. 883 750 149
***
Sprzedam lodówkę 147 cm Polar 3 letnia zamrażalnik 2 szuflady z dołu otwierany , szklane półki , energooszczędna klasa
A+ samorozmrażająca. Instrukcja obsługi.
650 zł k/Luzina. Tel. 883 750 149

***
Kuchenkę gazową z piekarnikiem, w
dobrym stanie. Tel. 530 773 331
***
Kuchenkę elektryczną nową.
Tel. 731 885 310

MOTORYZACYJNE
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Matiz 2007 r. stan bdb., 8200 zł.
Tel. 604 915 138
***
Sprzedam do forda ka - szyba tylna
ogrzewana, zamek z kluczem tylnej klapy,
siłownik otwierania tylnej klapy, silnik wycieraczek komplet tyl. Cena 50 zł.
Tel. 509 380 032

Renault Laguna kombi 2002 rok. 1,9
dci, 9,5 tys. zł. Tel. 782 167 653
***
Sprzedam 4 opony zimowe Dunlop +
alu. 205/55/16 do bmw. Tel. 725 504 787

OGŁOSZENIA
Prywatne ogłoszenia drobne
zamieszczamy bezpłatnie
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:

redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej.

KUPIĘ

Kupię drewno opałowe.
Tel. 512-627-176

PRACA
Szukam jakiejkolwiek pracy. 20-letnia
dziewczyna, aktualne badania. Tylko poważne oferty, e-maile:
balbinka1906@tlen.pl
***
Kobieta 45 lat szuka pracy dorywczej
Tel. 794-073-585
***
Kobieta 44 lata poszukuje pracy.
Tel. 517 733 379

NAUKA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii w
tym zadania, oraz matematyka. Wejherowo. Nauczyciel emeryt.
Tel. 58 677 01 50
***
Korepetycje i pomoc w redagowaniu
i pisaniu prac licencjackich, magisterskich
itp. Pedagogika, socjologia, pielęgniarstwo, ekonomia, ochrona środowisk, inne.
Komputeropisanie. 501 957 499
***
Nauczyciel muzyki, emeryt w Wejherowie, udziela lekcji gry na gitarze, akordeonie, mandolinie, skrzypcach, za niewielką
opłatą. Wiadomość tel. 665 570 808
***
Matematyka i język angielski. Doświadczeni pedagodzy. Tel. 511 673 834,
www: eko.cal.pl/nauka

RÓŻNE

Rodzina wielodzietna przyjmie wózek,
spacerówkę lekką, sprawną oraz buty zimowe dla chłopca rozm. 22. Dziękuję z góry - Dora. Kontakt sms: 798 253 019
***
Rodzina wielodzietna potrzebuje fotel
rozkładany oraz komody lub segment, również ciuchy. Tel. 516 591 904
***
Jesteś samotna, brak ci partnera, zadzwoń. Piotr. Tel. 518 605 249

KOMUNIKAT MZK

Liczenie pasażerów
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. uprzejmie
informuje, że do 1 grudnia 2013 r w autobusach wejherowskiej
komunikacji miejskiej przeprowadzane są badania wielkości
popytu. Badania wykonywane są przez osoby upoważnione,
legitymujące się identyfikatorem (wzór poniżej).
Zadaniem ankieterów będzie liczenie pasażerów. Można się
do nich jednak zwracać z wszelkimi uwagami, dotyczącymi
funkcjonowania wejherowskiej komunikacji miejskiej.
Wszelkie uwagi lub spostrzeżenia odnośnie pracy ankieterów prosimy zgłaszać telefonicznie do Dyspozytora MZK,
tel. 58 572 29 33 lub pisemnie na adres:
mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl

kreatorobrazu.pl
fotografia ślubna, chrzciny i inne,
fotografia reklamowa
502 178 344
15
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Agnieszka Białas-Łaga z Tiger Gym Wejherowo

Walczy o tytuł najpopularniejszej
instruktorki fitness w Polsce
Agnieszka Białas-Łaga, instruktorka Zumba Fitness oraz członkini międzynarodowego
stowarzyszenia ZIN – Zumba Instructor Network prowadzi zajęcia w Tiger Gym Wejherowo. Instruktorka rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness, Professional Fitness Aqua
Instructor, a także międzynarodowa instruktorka Nordic Walking startuje w plebiscycie portalu fit.pl na najpopularniejszą instruktorkę w Polsce. Zadaliśmy jej kilka pytań.
- Jak zaczęła się twoja przygoda z fitnessem?
I dlaczego skupiłaś się na
Zumbie?
- Od wielu lat związana jestem ze sportem. Swoją przygodę z fitnessem zaczęłam w 2005
r. prowadząc zajęcia w różnych
klubach w Trójmieście. Jestem
Absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu
w Gdańsku. Uczestniczę w wielu szkoleniach, podnosząc swoje kwalifikacje. Od tego roku
jestem licencjonowaną instruktorką Zumby oraz członkiem
REKLAMA
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międzynarodowego stowarzyszenia ZIN. Zachęcam wszystkich do udziału w zajęciach,
które cieszą się ogromną popularnością w Polsce i na świecie.
Mogą w nich uczestniczyć wszyscy bez względu na płeć, wiek
oraz sprawność fizyczną. Zumba to gorące rytmy, energetyzująca muzyka, dzięki czemu
uczestnicy czują się jakby brali
udział w świetnym „party”.
- Jakie jest twoje motto
życiowe?
- Moje motto życiowe brzmi:
chcieć to móc.

- Jak chciałabyś zachęcić zainteresowane osoby
do treningów?
- Zachęcam wszystkich do
skorzystania z oferty Tiger
Gym w Wejherowie. Istnieje
tu wiele możliwości pracy nad
własną kondycją. Wykwalifikowani instruktorzy, trenerzy
oraz personel służą swoim doświadczeniem oraz pomocą.
- Co wyróżnia zajęcie
Zumby w Tiger Gym od innych siłowni w okolicy?
- Przede wszystkim wspaniała atmosfera, która panuje

w klubie w Wejherowie, dzięki
której klienci czują się komfortowo i chętnie do nas wracają.
- Starujesz w konkursie
na najpopularniejszego instruktora w Polsce Top-10.
Czy ktoś cię do tego zachęcił?
- Do udziału w konkursie namówili mnie moi klienci. Chciałabym podziękować wszystkim,
którzy mnie wspierają i co miesiąc oddają swój głos na mnie.
- Dziękuję za rozmowę.
- Ja również dziękuję i gorąco zapraszam na zajęcia Zumby
w Tiger Gym Wejherowo.

