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TYM ŻYJE MIASTO

Milion dla Orlexu Niebieskie autobusy

Firma Orlex domaga się od miasta prawie
miliona złotych odszkodowania za przejęcie
odcinka zbudowanej przez dewelopera drogi,
koło osiedla Fenikowskiego.
Starosta
wejherowski
Józef Reszke wydał decyzję,
nakazującą wypłatę przez
miasto odszkodowania na
rzecz właściciela firmy.
Władze miasta nie mają
OGŁOSZENIE WYBORCZE

zamiaru płacić takiej sumy
(nie ma jej zresztą w budżecie), ponieważ Orlex zrzekł
się odszkodowania w porozumieniu, podpisanym w
2005 roku. Poza tym Orlex

chce zamknąć drogę w celu
„wymuszenia
rozwiązania problemu”, zaś działacze PO pytają się dlaczego
sprawa nie jest rozwiązana.
Wokół kontrowersyjnej
sprawy drogi do osiedla Fenikowskiego dyskutowano
na wrześniowej sesji wejherowskiej Rady Miasta.
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Ponad milion kilometrów przejechały przez 30 lat wejherowskie autobusy. We
wrześniu 1981 roku na ulice naszego miasta wyjechały pierwsze pojazdy MZK, kursujące na linii nr 2 ze szpitala na Osiedle Kaszubskie. Dziś mamy 15 linii, od Rumi
po Kębłowo i od Kąpina po Gniewowo.
Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie świętował okrągły jubileusz.
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OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski

Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo
ul. Polna 3/41

(koło SKM Nanice)

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

Przejazd
zamknięty
Jak informują PKP
Polskie Linie Kolejowe
S.A., od 3 października
br. trwa remont przejazdu kolejowego w ciągu ul.
Kwiatowej w Wejherowie.
Prace będą prowadzone
do 12 października.
Przejazd jest zamknięty, zarówno dla pojazdów, jak i pieszych. Objazd prowadzi ulicami:.
Brygady Pancernej WP,
Sienkiewicza, Sobieskiego i Dworcową, natomiast
piesi zmuszeni są do korzystania z tunelu przy
dworcu PKP.

AKTUALNOŚCI
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Ukradli
Trwa deratyzacja Śmiertelny wypadek paliwo
Do 4 listopada 2011 r.

Od 3 października do 4
listopada 2011 r. na terenie
Wejherowa trwa obowiązkowa akcja deratyzacyjna.
Jej celem jest ograniczenie
populacji myszy i szczurów, zapobieganie powstawaniu chorób zakaźnych
przenoszonych na ludzi i
zwierzęta przez gryzonie.

Nad prawidłowym przebiegiem akcji deratyzacyjnej
kontrolę będą sprawować:
Straż Miejska i Państwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Wejherowie,
a obwieszczenie w tej sprawie znajduje się na stronie
internetowej:
www.bip.
wejherowo.pl

Z Łotwy przyleciał do Wejherowa

Łabędź migrujący

Autem uderzył w drzewo, a rowerem w autobus

28 września przed godz. 11.00 doszło do wypadku drogowego na trasie Karczemka- Łętowo w gminie Choczewo.
Jedna osoba zginęła na miejscu.

Z wstępnych policyjnych ustaleń wynika,
że 70-letni kierujący
volkswagenem
passatem jadąc w kierunku
wsi Łętowo, z nieustalonej na chwilę obecną
przyczyny zjechał na
prawe pobocze i uderzył
w przydrożne drzewo,
a następnie zjechał na
lewe pobocze, gdzie również uderzył w drzewo.
Kierowca, mimo podjętej
reanimacji zmarł, natomiast 69-letnia pasażerka z obrażeniami została

przetransportowana do
wejherowskiego szpitala.
Z kolei 26 września
przed godziną 17.00 w
Redzie na ul. Wejherowskiej (droga krajowa
nr 6). 32-letni rowerzysta z nieustalonej na
razie przyczyny, jadąc
za autobusem miejskim
najechał na jego tył.
Rowerzysta z obrażeniami głowy został przetransportowany do wejherowskiego
szpitala.
Policjanci poddali kierowcę autobusu oraz ro-

werzystę badaniom alko
- testem, które wykazało, że obaj byli trzeźwi.
Policjanci przypominają, że wraz z nadejściem
jesieni, szybciej zapada
zmrok. Dlatego prawidłowo oświetlonym i widocznym na drodze. W
przypadku rowerzystów
widoczność po zmierzchu
poprawią elementy odblaskowe i dlatego warto je mieć na ubraniu.
Policjanci apelują do
kierowców o rozwagę i
ostrożność na drodze!

Policjanci
zatrzymali
czterech mężczyzn, którzy
na jednej z wejherowskich
stacji paliw ukradli paliwo. 2 października po godz.
21.00 policjanci otrzymali
informację, że osoby poruszające się samochodem
Daewoo Tico zatankowały
65 litrów etyliny E 98 do
dwóch kanistrów, po czym
odjechały.
Patroli Wydziału Ruchu
Drogowego po godz. 22.00
zatrzymał na krajowej „szóstce” w Wejherowie, wskazany samochód. W środku
znajdowało się czterech
mężczyzn w wieku 19, 20 i
22 lat z Wejherowa i Gdyni,
którzy noc spędzili w policyjnym areszcie.

W Straży Miejskiej na migi

2 października około godziny 7.30 wejherowska Straż
Miejska została zaalarmowana przez mieszkańca Wejherowa o leżącym na trawniku
pomiędzy blokami na Osiedlu
Harcerskim dużym ptaku,
prawdopodobnie rannym.
Funkcjonariusze na miejscu potwierdzili ten fakt.
Ptak posiadał na szyi dużą
szaro-niebieską obręcz z widocznym z daleka napisem
6C10, a na nogach miał
obręcze. Strażnicy nie mieli
wielkiego problemu z ustaleniem gatunku zwierzęcia.
Wiadomo było, że jest to łabędź.

Ptak próbował się wzbić w powietrze, ale był bardzo słaby i po
kilku minutach znów znalazł się na
ziemi, tym razem na boisku SP nr 9.
Dyżurny Straży Miejskiej
skontaktował się ze Stacją
Ornitologiczną Muzeum Zoologii Polskiej Akademii Nauk
w Gdańsku. Tam otrzymał informację, że opisany ptak jest
odmianą łabędzia migrującego
ze wschodu na zachód Europy.
Po numerach ustalono, że był
obrączkowany na Łotwie.
Pracownicy
Zakładu
Usług Komunalnych wspólnie z funkcjonariuszami ptaka odłowili i przekazali do
lecznicy dla zwierząt.
ZH.
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W wejherowskiej Straży
Miejskiej niesłyszący interesant bez problemu dogada się z funkcjonariuszami.
Nie musi pisać esemesów
czy składać pism. W każdej
chwili jego problemów wysłucha znająca język migowy funkcjonariusza, straż.
Anna Blok.
Pani Ania
ukończyła
kursy systemowego
języka migowego w stopniu I i II. Kurs ten dał
funkcjonariuszce
umiejętność sprawnego komu-

nikowania się w języku
migowym. W Wejherowie
w codziennej pracy strażnicy mają do czynienia z
ludźmi niedosłyszącymi,
głuchymi i głuchoniemymi, tym bardziej że na terenie miasta od 1921 roku
istnieje Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących, do którego
uczęszcza młodzież niepełnosprawna w wadami słuchu i mowy z całej Polski.
Zdarzyło się, że Anna
Blok w języku migowym

musiała pogodzić głuchonieme zwaśnione strony.
Innym razem interweniowała w sprawie popełnionego wykroczenia.
Pani Anna jest jedyną
umundurowaną funkcjonariuszką w wejherowskiej Straży
Miejskiej,
gdzie pracuje od trzech lat.
Jest absolwentką studiów
magisterskich
Wydziału Pedagogiki Gdańskiej
Wyższej Szkoły Humanistycznej.
ZH.

OGŁOSZENIE

Chcesz zostać

AGENTEM
REKLAM
w PULSIE
WEJHEROWA?

Zadzwoń:
606-629-454

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

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

O TYM SIĘ MÓWI
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Czy starosta, poseł i radni z Platformy chcą, aby miasto zapłaciło milionowe odszkodowanie?

W trosce o mieszkańców
czy w interesie dewelopera?

Równe
szanse

Firma Orlex domaga się od miasta prawie miliona złotych odszkodowania za przejęcie odcinka zbudowanej przez dewelopera drogi, koło osiedla Fenikowskiego. Starosta wejherowski Józef Reszke wydał decyzję,
nakazującą wypłatę przez miasto odszkodowania na rzecz właściciela firmy. Władze miasta nie mają zamiaru
płacić takiej sumy (nie ma jej zresztą w budżecie), ponieważ Orlex zrzekł się odszkodowania w porozumieniu,
podpisanym w 2005 roku. Poza tym Orlex chce zamknąć drogę w celu „wymuszenia rozwiązania problemu”, zaś
działacze PO pytają się dlaczego sprawa nie jest rozwiązana.
Wokół kontrowersyjnej
sprawy drogi do osiedla
Fenikowskiego i niepokojących zapowiedzi firmy Orlex o zamknięciu odcinka
ulicy Orzeszkowej, należącej do dewelopera, dyskutowano na wrześniowej sesji
wejherowskiej rady. Pod
koniec obrad radni zapytali prezydenta Krzysztofa
Hildebrandta o stanowisko
miasta w tej sprawie.

ORLEX SIĘ ZRZEKA

- Zawarliśmy z firmą
Orlex porozumienie, gdzie
w paragrafie 9 zapisano:
„Orlex wydzieli geodezyjnie
pas drogowy ulicy Fenikowskiego, zgodnie z ustaleniami zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego
miasta
Wejherowa na obszarze
oznaczonym działkami (...)
przy ul. Fenikowskiego.
Wszelkie koszty z tego tytułu poniesie Orlex. W przypadku przejścia z mocy
prawa na rzecz gminy własności gruntu wydzielonego
pod drogę, Orlex zrzeka
się prawa do odszkodowania za ten grunt...” –
odczytał fragment porozumienia prezydent.

Prezydent
przeczytał
też kolejny paragraf 10,
który brzmi: „ Po wykonaniu inwestycji Orlex
zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania
na rzecz miasta wszelkich budowli i urządzeń wzniesionych lub
wytworzonych, finansowanych przez Orlex
(...). Zaś w kolejnym paragrafie jest napisane:
„ ….Orlex nie będzie
zgłaszał jakichkolwiek
roszczeń o zwrot tych
nakładów…. ”.

ORLEX SIĘ DOMAGA

- Ogromnym zdziwieniem
i zaskoczeniem dla nas była
decyzja, wydana przez starostę wejherowskiego, który orzeka odszkodowanie w
wysokości 971 tysięcy 460 zł
na rzecz pani Danuty Gębarowskiej za nieruchomość
położoną przy ul. Fenikowskiego, które ma wypłacić
miasto – powiedział prezydent Wejherowa. - W uzasadnieniu starosta pisze, że
wnioskiem z 3 lutego 2011
roku, Wojciech Gębarowski,
działający w imieniu żony
Danuty, zwrócił się do starostwa o wypłacenie przez

miasto odszkodowania. Było
to dla mnie totalne zaskoczenie, bo porozumieliśmy
się i uzgodniliśmy, że Orlex
zrzeka się i nie będzie domagał się odszkodowania!

imieniu Klubu Radnych
PO Zbigniew Chuchała, też zatroskany. Poseł
Budnik i Platforma Obywatelska jest zatroskana!

ORLEX GROZI

Nie mamy tych pieniędzy – kontynuował prezydent Wejherowa. - To ja się
pytam, czy Śmiechowskiej
nie ma być, czy może Leśnej, dlatego że radni i poseł martwią się, że sprawa
nie jest załatwiona? Nie po
to podpisuje się porozumienie, żeby potem występowały takie sytuacje. Nie po
to realizujemy inwestycje!
Uważam, że radni powinni
walczyć o dobro miasta, bo
to jest rola radnych, a nie
troszczyć się, jak z budżetu
miasta wyprowadzić pieniądze. To jest zatrważające!
Wierzę, że pan prezydent Bochiński i pan Gębarowski spróbują znaleźć
rozsądne rozwiązanie, które pozwoli zachować twarz
wszystkim i to, co zostało
zapisane w porozumieniu.

Prezydent poinformował,
że władze miasta odwołały
się od decyzji starosty.
Prezydent przypomniał
też, że w wydanym niedawno
oświadczeniu pan Wojciech
Gębarowski napisał, że od 1
października zamknie drogę,
dodając „robimy to wyłącznie
w celu wymuszenia na władzach Wejherowa rozwiązania tego problemu”.

„ZATROSKANA” PLATFORMA

- Najpierw jest porozumienie, potem decyzja
o odszkodowaniu w wysokości prawie miliona
złotych, a potem oświadczenie o wymuszeniu na
władzach
rozwiązania
problemu – mówił prezydent – Potem dostajemy pisma od pana posła
Jerzego Budnika, który
jest zatroskany, dlaczego
sprawa nie jest rozwiązana. Dostajemy też pismo
od Platformy Obywatelskiej, które podpisał w

ZACHOWAĆ TWARZ

„FAKTYCZNIE
ZWRÓCŁEM SIĘ...”

Po wypowiedzi prezydenta, o głos poprosił radny Zbigniew Chuchała.

- Ja faktycznie zwróciłem się z pismem do
pana prezydenta i prosiłem o potraktowanie tego
wniosku jako udostępnienie informacji publicznej
– tłumaczył się radny. Było to z troską, dlatego
że po 19 sierpnia, kiedy
minął okres dzierżawy
drogi, nie ulicy Fenikowskiego, bo o ile dobrze rozumiem, tutaj mamy do
czynienia z łącznikiem
między ul. Fenikowskiego a ul. Orzeszkowej, do
wysokości ulicy Gryfa
Pomorskiego. Mieszkam
na tym terenie, dochodziły do nas informacje
od mieszkańców, że coś
dziwnego się dzieje.
Potem z mediów dowiedziałem się, że rozmowy trwają. Interesuje
mnie tylko, czy zostanie
uniemożliwiony
mieszkańcom dojazd. Proszę
nie stawiać mi zarzutów,
że jesteśmy kogokolwiek
orędownikiem,
zostaliśmy wybrani w mieście,
czujemy się przedstawicielami tylko i wyłącznie
społeczeństwa miasta.
Anna Kuczmarska

Wszyscy się troszczą

O tej bulwersującej sprawie pisaliśmy obszernie we
wcześniejszych numerach „Pulsu”. Przypomnijmy, że Wojciech Gębarowski grozi zamknięciem dojazdu do osiedla
Fenikowskiego, jeśli jego postulaty nie zostaną spełnione,
jednocześnie tłumacząc, że robi to dla dobra mieszkańców (swoich klientów, którzy kupili od niego mieszkania,
dodajmy). Można się domyślać, że starosta Józef Reszke,
mieszkaniec Wejherowa i członek PO, również kierował się
dobrem miasta, wydając decyzję o konieczności wypłacenia deweloperowi milionowego odszkodowania.
Troską o miasto i o mieszkańców tłumaczą też swoje
pisma radni Platformy i poseł PO Jerzy Budnik, który
próbuje naciskać na prezydenta w sprawie rozwiązania
problemu Orlexu.
Tylko jakoś trudno w tę troskę uwierzyć.
Z ostatniej chwili: Jak się dowiadujemy, pomimo gróźb Orlexu droga na osiedle Fenikowskiego
nie została zamknięta z dniem 1 października 2011
r. - rozmowy z miastem trwają.

Droga na osiedle Fenikowskiego nie została zamknięta 1 października.

Statuetkę oraz dyplom dla Wejherowa odebrał podczas
uroczystości w Zakopanem zastępca
prezydenta Bogdan
Tokłowicz. Z dumą
prezentował
trofeum podczas ostatniej sesji i dziękował
wszystkim, którzy
się przyczynili do
zdobycia tytułu „Samorząd
równych
szans 2011”.

- Znaleźliśmy się w
pierwszej dziesiątce nagrodzonych, a Wejherowo
wybrano spośród 80 zgłoszonych miast i gmin - informował radnych prezydent Tokłowicz.
W tym ogólnopolskim
konkursie nagrodzono samorządy, podejmujące ciekawe inicjatywy na rzecz
włączenia osób niepełnosprawnych w życie lokalnych społeczności.
Jednym z celów uchwalonej przez Radę Miasta Wejherowa w 2005 r.
„Strategii rozwiązywania
problemów społecznych na
lata 2006-2012” jest poprawa jakości życia mieszkańców miasta.
Jako priorytet w rozwiązywaniu
problemów
społecznych w Wejherowie
przyjęto likwidację barier
architektonicznych w urzędach, instytucjach, placówkach oświatowych i kulturalnych oraz przestrzeni
publicznej.
- Dziękuję wszystkim
instytucjom oraz organizacjom
pozarządowym,
które pomagają nam dbać
o
niepełnosprawnych
mieszkańców miasta oraz
naszych gości - powiedział
Bogdan Tokłowicz.
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Warto zacząć jak najwcześniej

Niemowlaki i przedszkolaki
w cudownej krainie dźwięków

Stopień awansu zawodowego

Nauczyciele mianowani

Fakt, że szkoła muzyczna oferuje zajęcia dla niemowlaków, budzi na ogół zdziwienie. Jednak rodzice, którzy pozwolili swym malutkim dzieciom na spotkania z dźwiękami i instrumentami, wiedzą, że to nie żart. Kilkumiesięczne
dzieci chłoną muzykę jak gąbka, a dzięki niej szybciej uczą
się mówić i lepiej się rozwijają.
Takie
umiejętności
jak słuchanie i mówienie
kształtują się szczególnie
w okresie od urodzenia do
szóstego roku życia. Dlatego właśnie w tym czasie
należy umożliwić dziecku
zdobycie podstawowych
doświadczeń muzycznych.
Szkoły
Muzyczne
Yamaha specjalizują się
we
wczesnodziecięcej
edukacji muzycznej, roz-

REKLAMA

poczynanej od czwartego
miesiąca życia.
- Dziecko jest jak niezapisana kartka, reaguje
na wszystko, co widzi i
słyszy, uczy się mówić, a
zdobywane
różnorodne
umiejętności są ze sobą
połączone, zwłaszcza muzyka i język – mówi Karolina Czarnecka, prowadząca Szkołę Muzyczną
YAMAHA w Wejherowie.

– Muzyka pomaga nauczyć się mówić, również
w języku obcym. Wczesnodziecięca
edukacja
muzyczna jest ważnym
czynnikiem wspierającym
naukę mówienia i ogólny
rozwój intelektualny dzieci. Jest kluczem do dalszego kształcenia i późniejszego zawodu.
Jak mówi pani Karolina, maluchy wspaniale
reagują na dźwięki, bo
każdy człowiek jest muzykalny. To wrodzony
potencjał, którego szkoda
zmarnować, a tak się nie
raz dzieje.
Ważne jest, żeby oswajać z muzyką przedszkolaki do 6 roku życia. Właśnie w tym czasie można
wykształcić u dziecka
słuch muzyczny. Potem
trudno osiągnąć dobre rezultaty.
Edukacja
muzyczna
zwiększa umiejętność wyrażania emocji, zmniejsza
skłonność do przemocy i
agresji, rozwija kreatywność i umiejętność współpracy w grupie, a także
aktywizuje
wszystkie
zmysły.
- Co ważne, muzykowanie sprawia dzieciom
radość. warto o tym pamiętać – dodaje Karolina
Czarnecka.
AK.

Ośmioro
wejherowskich nauczycieli uzyskało kolejny stopień awansu zawodowego. Podczas
wakacji pedagodzy zdali
egzaminy, dzięki czemu
otrzymali stopień nauczyciela mianowanego.
Podczas wrześniowej sesji
Rady Miasta, nowi na-

bela Nikielska-Towgin,
Arkadiusz Szlas, Joanna Damer i ks. Tomasz
Błaszków.
Dwoje ostatnich nauczycieli nie było na uroczystości w ratuszu, dlatego złożą
oni ślubowanie w innym
terminie.
AK.

Mirosław Sildatke na emeryturze

Medal dla dyrektora
Zasłużony dyrektor, świetny menadżer,
angażujący
się nie tylko w życie
szkoły, ale i miasta
– tak mówiono na
sesji Rady Miasta o
Mirosławie Sildatke, byłym dyrektorze Zespołu Szkół
nr 3 w Wejherowie,
który po 20 latach
pracy na stanowisku dyrektora od- nr 3, największej placów- dziadków, żartował, że
szedł na emeryturę. ki oświatowej w mieście. zna zapewne jedną trzecią
Podczas obrad prezydent, jego zastępcy oraz
radni pożegnali odchodzącego dyrektora i dziękowali mu za pracę w mieście.
Prezydent
Krzysztof
Hildebrandt wręczył Mirosławowi Sildatke „Medal Miasta Wejherowa”,
podkreślając, że z pewnością na niego zasłużył.
- Dziękuję za tak zaszczytne pożegnanie –
powiedział były dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 8,
a następnie Zespołu Szkół
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uczyciele mianowani, z
wyjątkiem dwóch nieobecnych osób, złożyli uroczyste ślubowanie.
Stopnie
nauczyciela
mianowanego uzyskali:
Barbara Kobiella, Marzena Hennig, Bożena
Nowosadzka,
Barbara
Czamara-Lubocka, Iza-

– Wejherowo to jedyne
miasto, w którym pracowałem zawodowo i mimo,
że obecnie mieszkam w
Gdyni, Wejherowo jest mi
szczególnie bliskie. Starałem się włączać w różne
historie, takie jak Bieg
Belfrów, festiwal chórów,
turnieje sportowe i jestem
przekonany, że warto
działać.
Jak mówił M. Sildatke, jako dyrektor podpisał około 6000 świadectw
końcowych.
Ponieważ
znał na ogół rodziców
uczniów, rodzeństwo lub

mieszkańców miasta.
- Miałem szczęście,
współpracowałem z wieloma wspaniałymi ludźmi –
mówił Mirosław Sildatke.
- Udało mi się przekonać
pana prezydenta do wielu
moich pomysłów. Dzięki
temu mamy dziś m.in.
pływalnię i sztuczne lodowisko. Wejherowo jest
kwitnącym miastem, a
nowy dom kultury będzie
kolejnym sukcesem. Miasto będzie zarówno duchową, jak i kulturalną stolicą północnych Kaszub.
AK.

WYDARZENIA
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Nagroda Remusa i medale od powiatu

W Starostwie uhonorowano nagrodami zasłużonych dla kultury i sztuki
mieszkańców powiatu wejherowskiego.
Laureatami corocznej
Nagrody Remusa, przyznawanej przez Zarząd
Powiatu Wejherowskiego
w dziedzinie twórczości
artystycznej oraz upowszechniania i ochrony
kultury zostali: Przemysław Stanisławski - dyrygent z Rumi, Bolesław
Bork ze Zbychowa, autor
książek o problematyce
regionalnej,
Zygmunt
Leśniowski – rzeźbiarz z
Wejherowa, a także autor
książek i artykułów Piotr
Schmandt, na co dzień
pracujący w wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Przemysław
Stanisławski,
wykładowca
Akademii Muzycznej w
Gdańsku, kierownik artystyczny chóru „Morzanie”
odebrał nagrodę z rąk starosty Józefa Reszke podczas uroczystej sesji Rady

Powiatu. Pozostałym laureatom Nagrody Remusa
zostaną wręczone w późniejszym terminie.
Na wspomnianej sesji,
która była jednym z elementów VII Dni Kultury
Powiatu Wejherowskiego,
wręczono również kilka
„Medali za Zasługi dla Powiatu”.
W tym roku Zarząd
Powiatu i Rada Powiatu Wejherowskiego medalami wyróżnili: Powiatową
i
Miejską
Bibliotekę Publiczną
w Wejherowie im. A.
Majkowskiego,
Chór
„Pięciolinia” z Luzina, Grupę „Misternicy
Kaszubscy” z Wejherowa, muzykujących
małżonków Agnieszkę
i Tadeusza Formelów
z Nawcza, dr Marka
Kużela z Rumi – współzałożyciela Fundacji
„Uśmiech
Dziecka”,

Orkiestrę Dętą Gminy
Wejherowo i Choczewskie
Stowarzyszenie
Turystyczne.
Część laureatów otrzymała medale, pozostali
dostaną je podczas powiatowych obchodów Dnia
Niepodległości, w listopadzie br.

Podczas uroczystości w Starostwie Medale „Za Zasługi dla Powiatu” odebrali (od
lewej): Tadeusz i Agnieszka Formelowie, przedstawiciele Grupy „Misternicy Kaszubscy” z Wejherowa oraz Chóru „Pięciolinia” z Luzina, a także Danuta Balcerowicz, dyrektor Miejskiej i Powiatowej Biblioteki w Wejherowie. Na końcu siedzi
laureat Nagrody Remusa, Przemysław Stanisławski.

Z okazji VII Dni Kultury Powiatu w Wejherowie oraz innych miastach i gminach odbyły
się koncerty oraz wystawy. Ciekawe spotkania muzyczne i literackie zorganizowano m.in.
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, w Pałacu Przebendowskich.

REKLAMA

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w WEJHEROWIE
84-200 Wejherowo ul. Obr. Helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

OFERUJE:

e-mail: zuk@wejherowo.pl

www.zukwejherowo.pl

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

MASZ ODPADY
- MASZ ZUK
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Radni uchwalili nowe stawki

Wyrównanie podatków o wskaźnik inflacji
W przyszłym roku podatki od nieruchomości oraz od
środków transportowych na terenie Wejherowa będą wyższe tylko o tzw. wskaźnik inflacji. Zanim radni zdecydowali
o tym w głosowaniu, na sesji odbyła się ożywiona dyskusja. Większość radnych zgodziła się jednak, że niewielka
podwyżka, podyktowana inflacją, jest konieczna dla dobra
finansowej kondycji miasta. I tak naprawę nie oznaczana
podwyżki, a wyrównanie.
Skarbnik miasta, Arkadiusz
Kraszkiewicz
wyjaśniał, że podwyższenie
podatków wiąże się m.in.
ze wzrostem o 4,2 procent
w 2012 roku stawek maksymalnych,
określonych
przez ministra finansów w
związku z inflacją. Podatki
od lokali i gruntów na terenie Wejherowa nie przekroczą stawek maksymalnych.

EMERYCI ZAPŁACĄ MNIEJ

Ponadto przewiduje się
niższe stawki od gruntów,
niezwiązanych z działalnością gospodarczą, należących do emerytów lub rencistów. Również będący na
emeryturze lub rencie właściciele budynków mieszkalnych zapłacą mniejszy
podatek od nieruchomości.
Arkadiusz Kraszkiewicz
wyjaśniał, że podwyżka
jest na tyle niewielka, że
będzie mało odczuwalna.
Podał przykład, że podatek

6

od 45-metrowego mieszkania wzrośnie w skali
roku o 1,50 zł, a emeryci
i renciści mają jeszcze
30-procentową
zniżkę
od całkowitej kwoty podatku. Dla 60-metrowego
sklepu, zakładu usługowego czy gastronomicznego
podatek będzie
wyższy o 53 zł na rok.
Podatki za środki transportu (ciężarówki, TIR-y, autobusy) wzrosną od
30 do 90 zł rocznie.

E-MYTO CIOSEM W FIRMY
TRANSPORTOWE

Odpowiadając na zarzuty radnych PO, że wyższe
podatki uderzą w firmy
transportowe w mieście,
radni „Wolę Wejherowo”
przypomnieli, że uderza w
nie przede wszystkim polityka rządu Platformy Obywatelskiej. Chodzi o wprowadzenie tzw. e-myta na

drogach krajowych (elektroniczny system poboru
opłat za przejazd).
- Decyzja o pobieraniu e-myta uderza m.in. w Wejherowo , zwiększając o około
pół miliona koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej – dodał prezydent
Krzysztof Hildebrandt. –
Praca nad konstruowaniem
budżetu jest bardzo trudna,
a minister finansów zabiera samorządom pieniądze.
Na przykład ostatnio mamy
problem, bo w środku roku
budżetowego zabrano ponad
300 tys. zł na zasiłki, które
musimy wypłacić. Musimy
znaleźć te pieniądze.

KOSZTOWNE REFORMY

- Wydatki samorządu
wciąż zwiększają się w
efekcie decyzji rządów. Tak
jest m.in. w oświacie – powiedział zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz.

Nie stać nas na zamrożenie podatków – mówią radni „Wolę Wejherowo”.

– Większe koszty niesie ze
sobą wprowadzony obowiązek opieki dla pięciolatków.
Liczba dzieci, objętych opieką przedszkolną wzrosła
dwukrotnie, a takich pieniędzy nie dostaliśmy od
rządu.
- Wzrost VAT spowodował wzrost wydatków miasta o ponad milion złotych,
przy realizacji identycznych
zadań co wcześniej, np. inwestycji. – dodał wiceprzewodniczący Rady Miasta
Wojciech Kozłowski.
Radny Jacek Gafka i
wiceprzewodniczący RM,
Maciej Łukowicz twierdzili, że władze miasta
powinny zaoszczędzić na
innych wydatkach, związanych m.in. z promocją
miasta, rzeźbami z literami
alfabetu kaszubskiego i wydatkami na tzw. witacz na
wjeździe do Wejherowa.

„WITACZA” NA WJEŹDZIE
NA RAZIE NIE BĘDZIE

Prezydent stwierdził, że
te wydatki są i tak ograniczone do niezbędnego minimum, zaś radni podają nieprawdziwe informacje, gdyż
na razie „witacz” nie jest
planowany. Zabezpieczono
jedynie teren pod taką inwestycję w przyszłości. Poza
tym wydatki, o których
mówią radni, w sumie są
niewielkie w skali miasta i
dotyczą przeszłości, zostały
już poniesione. Uchwalane
podatki dotyczą przyszłorocznych wydatków.
- Cieszę się, że radni PO
są przeciw podatkom lokalnym. Szkoda tylko, że PO
nie jest przeciwne innym
podatkom i je podnosi stwierdził wiceprzewodniczący Wojciech Kozłowski.
– Póki co, to nie my, ale

rząd łupi podatkami m.in.
nasz samorząd, choćby podatkiem VAT i musimy
znaleźć na ten cel pieniądze. Poza tym dziwię się
skąd radni PO mają tyle
niechęci do kultury kaszubskiej, dlaczego tak walczą z
promocją języka, alfabetu
kaszubskiego.
- Ponieważ chodzi o podwyżkę, związaną ze wskaźnikiem inflacji , niepodnoszenie podatków oznacza w
praktyce ich zmniejszenie,
a co za tym idzie, zmniejszenie wpływów do miejskiej kasy i zatrzymanie
rozwoju miasta. Nie stać
nas na zamrożenie podatków, gdyż stan miasta się
pogorszy – mówili radni
„Wolę Wejherowo”.
Uchwały podatkowe przeszły większością głosów.
AK.

UROCZYSTOŚĆ
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Pamięć o ofiarach hitlerowskiej zbrodni

Modlitwa, kwiaty i znicze w Piaśnicy
W miniona niedzielę w Piaśnicy odbyła się uroczystość ku czci pomordowanych
tam Polaków. Mszę św. prowadził ks. arcybiskup Leszek Sławoj Głódź, Metropolita Gdański, a uczestniczyło w niej wielu polityków i przedstawicieli władz samorządowych. Nie zabrakło członków Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka i Społecznego Komitetu Opieki nad Mogiłami Piaśnicy, w tym mieszkańców Wejherowa.
Co roku na początku jesieni mieszkańcy miasta i
gminy Wejherowo spotykają
się w pięknym lesie, w którym 72. lata temu popełniono
straszna zbrodnię. W Lasach
Piaśnickich w latach 19391940 zgładzono ok. 12 tys.
Polaków, z których zidentyfikowano zaledwie ponad 800
osób. Były wśród nich dzieci.
Metropolita Gdański, który podkreślił, że do zbrodni
piaśnickiej popełnionej przez
hitlerowców pasują słowa z
Ewangelii św. Mateusza, że
zbrodniarz zabija ciało, lecz
duszy zabić nie może.

- Gromadzimy się, aby modlić się w imię pamięci i wartości, dla których oni oddali
życie – mówił arcybiskup.
Gospodarz tego miejsca,
wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło przypomniał,
że wśród zamordowanych
znaleźli się przedstawiciele
wszystkich warstw polskiego
społeczeństwa, którzy w latach międzywojennych zaangażowani byli w działalność
polityczną, społeczną, oświatową, kulturalną, religijną a
także sportową.
Wieńce i kwiaty pod kaplicą złożyli m.in. wiceminister

Kazimierz Plocke, marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk,
wicewojewoda
Michał
Owczarczak, były premier
Leszek Miller, prezydenci Wejherowa – Krzysztof
Hildebrandt i Piotr Bochiński, przedstawiciel Dowódcy Marynarki Wojennej
kontradm. Jarosław Zygmunt, posłowie, kombatanci
i przedstawiciele stowarzyszeń piaśnickich.
Hodowcy z Choczewa wypuścili w niebo kilkadziesiąt
gołębi.
AK.

Śledztwo wznowione

Film już po premierze

Film „Pamięć. Tajemnice lasów Piaśnicy”, kręcony w czerwcu i lipcu tego roku w Wejherowie oraz Piaśnicy (pisaliśmy o tym w „Pulsie”), miał już swoją telewizyjna premierę. Dokument można było obejrzeć 29
września br. na antenie TVP Historia.
Zaplanowano również pokazy publiczne filmu w
Warszawie, w Gdyni i w Wejherowie. W naszym mieście projekcja odbędzie się 19 października o godz.
18.00 w Gimnazjum nr 1, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, WCK prowadzi rezerwację biletów
(tel.: 58 672-27-75).
„Pamięć. Tajemnice lasów Piaśnicy” to film dokumentalny z fabularyzowanymi inscenizacjami historycznymi,
przygotowany przez ekipę Stowarzyszenia Auschwitz
Memento, według scenariusza Mirosława Krzyszkowskiego, Dariusza Walusiaka i Bogdana Wasztyla. Film
opowiada o zbrodniach hitlerowskich na Pomorzu Gdańskim, od jesieni 1939 do wiosny 1940 roku.

Kadr z filmu.

Po 36 latach od zawieszenia postępowania w sprawie
zbrodni piaśnickiej, Instytut Pamięci Narodowej wznowił
śledztwo w tej sprawie. W Lasach Piaśnickich w latach
1939-1940 rozstrzeliwano masowo polską inteligencję,
przedstawicieli różnych zawodów, a także pacjentów szpitali psychiatrycznych.
Pierwsze śledztwo prowadzono w latach 1967-1975, ale nie
było wtedy możliwości zapoznania się z niemieckimi archiwami.
Teraz historycy badają wszelkie możliwe ślady i dokumenty, m.in. w niemieckim archiwum. Żmudna praca potrwa z pewnością kilka lat, ale jest szansa na uzyskanie
więcej informacji oraz nazwisk ofiar. Do tej pory, dzięki
badaniom Elżbiety Grot, kustosza Państwowego Muzeum
Stutthof , członka Stowarzyszenia Rodzina Piaśnicka, udało się ustalić tożsamość 852 osób spośród ok. 12 zamordowanych w Piaśnicy.
Pracownicy IPN mają zamiar sprawdzić i zweryfikować
również te dane, bo przy wcześniejszym stanie wiedzy mogło dojść do pomyłek.

OGŁOSZENIE

ATRAKCYJNA NIERUCHOMOŚĆ
DO WYDZIERŻAWIENIA NA OKRES 30 LAT
W CENTRUM WEJHEROWA !

ATRAKCYJNY LOKAL DO WYNAJĘCIA

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

ogłasza pierwszy pisemny
przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert

ogłasza pierwszy
przetarg ofertowy nieograniczony

na wydzierżawienie na okres 30 lat, nieruchomości o pow. 3913 m2, stanowiącej
własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującej przy ul. Kościuszki 24 w Wejherowie
zabudowanej budynkiem o pow. użytkowej 400,67 m2.
Nieruchomość przeznaczona jest wyłącznie do prowadzenia działalności
gastronomicznej lub hotelarsko-gastronomicznej.
Nieruchomość:
- znajduje się w ścisłym centrum miasta Wejherowa, w niewielkiej odległości od
rynku i głównych budynków użyteczności publicznej,
- zabudowana jest historycznym budynkiem o architekturze w stylu dworkowym,
stanowiącym samodzielny obiekt budowlany w otoczeniu zieleni,
- umożliwia swobodę w projektowaniu zaplecza budynku tj. miejsc postojowych,
terenów zielonych, sezonowego ogródka gastronomicznego, placu zabaw itp.
Szczegółowe warunki przetargu można odbierać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 p.
204, tel. 677-71-53; 677-71-43 lub na stronie internetowej www.bip.wejherowo.pl
oraz www.nieruchomosci.wejherowo.pl
Termin składania ofert upływa w dniu 09 grudnia 2011 roku o godz. 12.00.

W CENTRUM WEJHEROWA !

na najem na okres 5 lat, lokalu użytkowego o pow. 58,99 m2, stanowiącego
własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy Pl. J.Wejhera 2 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej.
Stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 46 zł/m2 netto miesięcznie.
Do czynszu ustalonego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%
Lokal znajduje się przy rynku w historycznej części centrum miasta Wejherowa.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są zapoznać się ze
szczegółowymi warunkami przetargu, które można odbierać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12
Marca 195 p. 204, tel. 677-71-43; 677-71-53 lub w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wejherowie na stronie internetowej www.bip.wejherowo.pl
oraz na stronie www.nieruchomosci.wejherowo.pl
Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek zapoznania się ze stanem
technicznym lokalu.
Termin składania ofert upływa w dniu 20 października 2011 roku o godz. 9.00.
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Wejherowski MZK jest inicjatorem i pionierem nowych rozwiazań

Nowoczesna komunikacja
Prezentacja nowego autobusu, poświęconego przez ks.
prałata Tadeusza Reszkę oraz podziękowania i wyróżnienia dla pracowników wypełniły uroczystość z okazji
30-lecia Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie.
Uroczystość była skromna, ale za to zorganizowana w najlepszym do tego miejscu, na placu Jakuba Wejhera.
To niecodzienny widok,
zobaczyć trzy autobusy
MZK przed wejherowskim
ratuszem, ale to właśnie
niebieskie pojazdy stanowiły tło uroczystości jubileuszowej, która odbyła
się 27 września.
Mogli w niej uczestniczyć mieszkańcy Wejherowa. Niektórzy przechodnie
przysłuchiwali się wystąpieniom, w tym gratulacjom i życzeniom, składanym m.in. przez gości.

Autobusy i linie

W Wejherowie funkcjonuje 15 linii autobusowych, po których kursuje 27 autobusów spółki. MZK zatrudnia dodatkowo 5
autobusów przewoźników zewnętrznych,
w tym jeden przegubowy.
Autobusy w MZK wykonują rocznie ok.
2 mln 70 tys. kilometrów.
REKLAMA
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Pracownicy MZK

W MZK Wejherowo pracuje 52 kierowców,
5 dyspozytorów, a o sprawność techniczną
pojazdów dba 13 mechaników. Nad wszystkim czuwa 19 pracowników administracji.
Rocznie autobusy Miejskiego Zakładu
Komunikacji przewożą ponad 5 milionów
pasażerów.

30 lat temu
We wrześniu 1981 r. na
ulicach Wejherowa pojawiły
się pierwsze autobusy miejskie, kursujące na linii nr 2
na trasie Szpital Rejonowy
– Osiedle Kaszubskie.

Był wśród nich przewodniczący Zarządu Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej – Hubert
Kołodziejski, byli dyrektorzy bądź prezesi
komunikacji miejskiej w
wielu innych ośrodkach
w Trójmieście i na Kaszubach, a także przedstawiciele władz samorządowych kilku miast
na czele z prezydentem
Wejherowa
Krzysztofem
Hildebrandtem
oraz
przewodniczącym
Rady Miasta, Leszkiem
Glazą.
Goście i włodarze Wejherowa mówili z uznaniem o sukcesach wejherowskiego MZK, który
ma nie tylko nowoczesne i
przystosowane dla niepeł-

nosprawnych pasażerów
autobusy, ale też nowoczesną organizację. Zakład jest inicjatorem i pionierem we wprowadzaniu
wielu nowych rozwiązań,
takich jak bilety elektroniczne.
Prezydent
Krzysztof
Hildebrandt
dziękował
całej załodze zakładu komunikacji, a zwłasza jego
dyrektorowi, a zarazem
prezesowi spółki. Z okazji
jubileuszu Czesław Kordel otrzymał Medal Róży,
a potem sam wręczał
m.in. upominki dla radnych (pamiątkowe latarki
i długopisy) oraz wyróżnienia dla pracowników
zakładu.
Piszemy o nich na sąsiedniej stronie.
Anna Kuczmarska

KOMUNIKACJA
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Wyróżnieni pracownicy MZK
MEDALE PREZESA IGKM

Feliks Makurat, zastępca dyrektora – złoty medal
Zygmunt Potrykus, mistrz-dyspozytor – złoty medal
Krzysztof Nalewajko, kierownik – srebrny medal
Bernard Bieszk, kierowca – srebrny medal
Adam Ruszewski, bryg. mechanik – srebrny medal
Eugeniusz Kas, bryg. mechanik – srebrny medal
Andrzej Wyka, kierowca – brązowy medal
Ryszard Kąkel, kierowca – brązowy medal
Mieczysław Frankowski, bryg. elektromechanik
– brązowy medal

WYRÓŻNIENIA PREZYDENTA WEJHEROWA

Barbara Puzdrowska-Powałka
– sam.specjalista ds. księgowości
Dorota Miler – specjalista ds. księgowości
Dorota Hebel – st. referent ds. księgowości
Aneta Leśniewska – specjalista ds. pracowniczych
Elżbieta Karol – kierownik zespołu płac
Jerzy Grabowski – brygadzista – mechanik
Zbigniew Domarus – brygadzista – mechanik
Roman Schroeder – kierowca autobusu
Sławomir Misiak – kierownik działu zaopatrzenia
Anna Zawadzka – główna księgowa

Złoty Medal odbiera zastępca dyrektora MZK, Feliks
Makurat.

Zygmunt Potrykus, mistrz-dyspozytor również otrzymał Złoty Medal

Srebrny medal odbiera kierownik zakładu Krzysztof
Nalewajko...

... a także Bernard Bieszk, długoletni kierowca autobusów.

WYRÓŻNIENIA PREZESA MZK

dla kierowców za największą liczbę przejechanych
kilometrów:
Zdzisław Szumnarski, Stanisław Starosta, Andrzej Gombiowski, Tadeusz Plichta i Tomasz Koliński.
Prezes MZK przyznał też wyróżnienia dla Komisji Zakładowej w składzie:
przewodniczący Henryk Polaszek, Barbara Brzoskowska, Andrzej Kowalczyk, Ryszard Janiuk,
Zbigniew Lezner i Piotr Szoda
oraz Rady Pracowników w składzie: przewodniczący
Andrzej Kowalczyk, Barbara Brzoskowska, Andrzej Lessnau.

Kilku kierowców MZK zostało wyróżnionych przez prezesa Czesława Kordela nagrodami za przejechane kilometry. Od lewej: Tomasz Koliński, Stanisław Starosta
i Andrzej Gombiowski.

W autobusach, ustawionych na czas uroczystości na placu Jakuba Wejhera można
było obejrzeć mini-wystawę z historii MZK. Znalazły się tam zdjęcia z różnych
uroczystości oraz z firmy.
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TURYSTYKA I FOTOGRAFIA

Życie na emeryturze może być interesujące
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Tatarkiewicz i akwarele

Czy po siedemdziesiątce można zdobywać
wiedzę i przekazywać ją innym? Czy w tym wieku można nauczyć się malować? Kto poznał Bogusławę Zubrzycką, bez wahania odpowie na
te pytania twierdząco. Filozofia, psychologia,
muzyka i plastyka to tylko niektóre dziedziny
zainteresowania mieszkanki Wejherowa. Wciąż
ciekawa świata i niezwykle aktywna, pani Bogna wzbudza sympatię i uznanie otoczenia.
O wolontariuszce, prowadzącej interesujące wykłady
na Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku
Ymca opowiedziała mi jedna
ze słuchaczek. Zarówno ona,
jak i koleżanki, były pod
wielkim wrażeniem wiedzy i
osobowości pani Bogny.
Poprosiłam ją więc o
spotkanie i tak trafiłam do
przytulnego mieszkanka na
Osiedlu Harcerska. Sześć
lat temu zamieszkała w nim
Bogusława Zubrzycka.
- To miejsce i to mieszkanie jakby na mnie czekało
– mówi B. Zubrzycka, która do Wejherowa przeprowadziła się z Gdyni. - Ani
przez chwilę nie żałowałam
tej decyzji, bo w Wejherowie czuję się doskonale.
Pod wieloma względami
nawet lepiej niż w Gdyni,
gdzie mieszkałam 50 lat.

PEDAGOGIKA
I SKRZYPCE

Dzieciństwo i wczesną
młodość B. Zubrzycka spędziła we Władysławowie,
wówczas letniskowej wsi
Hallerowo, gdzie rodzina
prowadziła pensjonat.
Świeżo upieczona absolwentka klasy pedagogicznej szkoły średniej w Pucku, na podstawie nakazu
pracy trafiła do szkoły podstawowej w Kuźnicy.
Po przeprowadzce do Gdyni, rozpoczęła natomiast pracę w szkole muzycznej. Nic w
tym dziwnego, skoro obok
wykształcenia pedagogicznego, pani Bogna od dziecka
uczyła się gry na skrzypcach,
w szkołach muzycznych poszczególnych szczebli.
Obok edukacji przyszłych skrzypków i skrzypaczek, pani Bogna grała
na skrzypcach w Teatrze
Muzycznym i w Gdyńskiej
Orkiestrze Symfonicznej.

NAJWAŻNIEJSZE
KOMPETENCJE

- Praca z dziećmi wymagała ode mnie przede
wszystkim kompetencji, ale
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też znajomości dziecięcej
natury – wspomina mieszkanka Wejherowa. – Studia
pedagogiczne obejmowały
m.in. anatomię, genetykę
i psychologię. To pomagało mi w zrozumieniu moich uczniów, nawiązaniu
z nimi dobrego kontaktu.
Niespodziewane kłopoty ze
słuchem sprawiły, że Bogusława Zubrzycka przeniosła się do pracy w Szkole
Podstawowej w gdyńskich
Babich Dołach. Stamtąd,
już jako dyrektor tej placówki w 1984 roku odeszła
na emeryturę.

NA POCZĄTEK
FILOZOFIA

Emerytura dla wielu
osób oznacza odpoczynek,
często kojarzony z nadmiarem wolnego czasu, a nawet nudą. Pani Bogna nie
wie co to nuda.
– Wciąż brakuje mi na
coś czasu, jestem zajęta,
ale zadowolona – mówi z
uśmiechem
mieszkanka
Wejherowa, która jeszcze
w Gdyni zdecydowała się
na pracę kuratora sądowego oraz zajęcia dla dzieci z
dyslekcją. W Wejherowie
włączyła się aktywnie w
działalność Uniwersytetu
Trzeciego Wieku Ymca,
gdzie prowadzi zajęcia z
różnych dziedzin.
– Zaczęłam od historii filozofii, którą zawsze się interesowałam. Z przyjemnością i ciekawością czytałam
m.in. Tatarkiewicza – mówi
B. Zubrzycka. – Tym bardziej ucieszyłam się, że moje
zainteresowania
podziela
tak wiele osób. Na zajęcia
z filozofii zapisało się ponad
80 słuchaczy okazało się, że
zainteresowanie tymi wykładami jest ogromne.

WIEM PO CO WSTAJĘ

Pani Bogna prowadzi
także „Spotkania z muzyką”, podczas których opowiada o kompozytorach i
stylach muzycznych oraz
wykłady z psychologii i
pedagogiki. Mimo, że jest

wolontariuszką i nie dostaje za tę pracę pieniędzy,
twierdzi, że ma w zamian
coś bardzo cennego.
- Po pierwsze satysfakcję, po drugie motywację,
dzięki której rano wiem, po
co wstaję – wyjaśnia Bogusława Zubrzycka. - Musze
się przygotowywać do zajęć,
albo przypominając sobie
wiedze sprzed lat albo przyswajając nowe wiadomości.
Jakby tego wszystkiego
było mało, aktywna emerytka zaczęła malować.

MAŁE SZCZĘŚCIA

- Teresa Góralska, koordynatorka
uniwersytetu poprosiła mnie kiedyś,
żebym poszła na zajęcia
plastyczne, bo uczestniczy
w nich niewiele osób. Poszłam tam „zrobić tłum” i
utknęłam na dobre – wspomina B. Zubrzycka. – Z
pewnością za sprawą Longiny Wysockiej, wspaniałej
plastyczki, prowadzącej zajęcia. Zaczęłam od ołówka,
a potem, pod jej okiem, sięgnęłam po pastele i akwarele. Malowanie sprawia
mi ogromną przyjemność,
a udział w zbiorowych wystawach daje jeszcze więcej
radości.
Jak mówi pani Bogna,
nauczyła się doceniać małe
szczęścia, cieszyć się drobnymi sukcesami. - Jestem
akceptowana przez otoczenie, mam wiele oddanych i

szczerych koleżanek. To jeden z powodów do radości dodaje wolontariuszka.

BEZ CHAŁTURY

Bogusława
Zubrzycka
jest zadowolona z faktu, że
zamieszkała w Wejherowie.
- To stare królewskie
miasto pięknieje na moich
oczach! W dodatku ma ciekawą ofertę kulturalną, co
dla mnie nie jest bez znaczenia – mówi. - Odbywa
się tu wiele profesjonalnie
przygotowanych imprez i
nigdy nie spotkałam się z
tzw. chałturą. Dba o to wiele osób, takich jak prezydent miasta, ksiądz Reszka, pani Rożyńska, szefowa
WCK, ale jest to również
zasługa mieszkańców Wejherowa, zainteresowanych
wydarzeniami artystycznymi. Ludzie są wręcz łakomi kultury. Na imprezach
i koncertach sale są pełne,
kolegiata pęka w szwach,
widzowie wypełniają amfiteatr.

SPACERY I KSIĄŻKI

Mieszkanka Wejherowa
ma nadal stały kontakt z
Gdynią i Trójmiastem, gdzie
bywa regularnie. Lubi też
wycieczki na Półwysep Helski, do Karwi czy Białogóry,
gdzie razem z koleżankami
pokonują pieszo długie nadmorskie trasy.
Jak mówi pani Bogna,
jest jeszcze tyle ciekawych
rzeczy do zrobienia, tak

dużo jeszcze chciałaby się
dowiedzieć. Dlatego nie
rozstaje się z książkami i
prasą.
Bardzo lubi teatr, a te
zainteresowania wiążą się
z odziedziczonymi genami.
Babcia pani Zubrzyckiej
była aktorką teatru szczecińskiego, ojciec – dziennikarzem, piszącym m.in. dla
„Przekroju”.

NAGRODA MOBILIZUJE

Wiosną tego roku Bogusława Zubrzycka otrzymała nagrodę prezydenta za
działalność w Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Tym wyróżnieniem jest uradowana
i ...zażenowana jednocześnie.
- Na pewno jest wiele
zasłużonych mieszkańców,
związanych z Wejherowem dłużej niż ja – mówi

B. Zubrzycka. – Czuję, że
ta nagroda jest na wyrost,
ale tym bardziej mnie mobilizuje do pracy. Staram
jak najlepiej przygotować
do wykładów dla seniorów.
Jestem do tego zobowiązana
choćby z powodu wysokiego poziomu innych zajęć,
prowadzonych w uniwersytecie. Pozostali wykładowcy pracujący dłużej
ode mnie, dla przykładu
polonistka pani Wanda
Kantecka, wysoko podnieśli poprzeczkę. Staram
się sprostać temu wyzwaniu
i nie pozostawać w tyle.
Jedno jest pewne: pani
Bogna nie potrafi żyć bezczynnie. Możemy się tylko
cieszyć, że od paru lat działa właśnie tutaj, zarażając
innych aktywnością, pogodą ducha i optymizmem.
Anna Kuczmarska

Inauguracja roku akademickiego
Studenci dwóch wejherowskich uniwersytetów trzeciego wieku zainaugurowali rok akademicki. W poniedziałek 3 października w sali konferencyjnej ZUK w
Wejherowie uroczyście rozpoczęto kolejny rok Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku”, natomiast dzień
później 4 października odbyła się inauguracja Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego
przy Związku Młodzieży Chrześcijańskiej YMCA. Tę
uroczystość zorganizowano w Kaszubsko-Pomorskiej
Szkole Wyższej przy ul. Dworcowej.
Z powodu ograniczonego miejsca w tym wydaniu naszej gazety, o tych uroczystościach napiszemy w kolejnym numerze.
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Integracja na Wałowej

Warto pozbyć się starych pigułek

POMOC I OPIEKA

Bezpieczne pojemniki
na przeterminowane leki
Jeden z mieszkańców Wejherowa
zwrócił nam uwagę na brak w wejherowskich aptekach pojemników na
przeterminowane leki. Nasz Czytelnik
twierdził, że próbował pozbyć się starych leków, ale ze zdziwieniem odkrył,
że nie ma gdzie. Sprawdziliśmy ten sygnał i na szczęście zarzuty mieszkańca
miasta nie potwierdziły się.

Zima, wiosną i latem do świetlicy przy ul. Wałowej 5a
chętnie przychodzili zarówno najmłodsi mieszkańcy Śródmieścia, jak i młodzież oraz dorośli. O ciekawych zajęciach
prowadzonych tam przez Klub Integracji Społecznej „Wałowa” opowiadano podczas konferencji, zorganizowanej
niedawno w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.
Wszystko zaczęło się
jesienią ub. roku. Od listopada 2010 r. do września
2011 r. działał Klub Integracji Społecznej „Wałowa”, zorganizowany przez
MOPS w ramach projektu
„Rewitalizacja Przestrzeni Publicznej Śródmieścia
Wejherowa”. Projekt jest
współfinansowany
przez
Unię Europejską w ramach
Europejskiego
Funduszu
Rozwoju Regionalnego oraz
z budżetu państwa.
W siedzibie klubu spotykała się najmłodsza grupa
zabawowa dzieci w wieku 3-6
lat. W godzinach popołudniowych pomieszczenia służyły

jako świetlica środowiskowa
dla dzieci w wieku 7- 13 lat.
- Miałam pod opieką
wspaniałe dzieci, które
szybko się uczyły, były bardzo chętne i zainteresowane wspólnymi zajęciami –
opowiadała na konferencji
Anna Wrzosek, pedagog
grupy zabawowej.
Zadowolona ze swoich
podopiecznych jest też Natalia Mazurkiewicz, która prowadziła grupę świetlicową razem z Kamilą
Baranowską (na początku również z Bronisławą
Gomułką). Wprawdzie na
początku dzieci były konfliktowe i nieufne, ale szyb-

ko nauczyły się współpracować i komunikować.
- Najważniejszym celem zajęć była integracja m.in. dzieci, które przy okazji uczyły się
poprzez zabawę – powiedziała
N. Mazurkiewicz, opowiadając o zajęciach świetlicowych,
grach i wycieczkach.
Klub organizował imprezy, festyny rodzinne,
warsztaty
fotograficzne,
wykłady, zajęcia artystyczne, a nawet lekcje języka
angielskiego. Była też szkoła dla rodziców, w której
dorośli uczyli się, jak radzić
sobie z dziećmi.
Z propozycji skorzystało
łącznie około 360 osób.

Owszem, w niektórych
aptekach nie ma odpowiedniego miejsca na wyrzucenie medykamentów,
które są już przeterminowane, ale w większości
aptek takie pojemniki są
i można bez problemu z
nich korzystać.
Metalowe pojemniki z
odpowiednim napisem dostrzegliśmy m.in. w dwóch
aptekach na Osiedlu Kaszubskim: „Gemini” przy ul.
Kaszubskiej oraz w „Aptece
Gdańskiej” przy ul. Kociewskiej (obok pizzerii).
Pojemnik jest też w
Aptece „Z Plusem” przy
ul. Puckiej 9, w samym
centrum miasta. Nie brakuje go w aptece przy ul.
Sobieskiego 237 obok kościoła św. Leona („W Pastorówce”).
Kolejną apteką, w której można pozbyć się starych lekarstw jest placówka przy ul. Dworcowej 3 i
to z pewnością nie wyczerpuje listy aptek, wyposażonych we wspomniane
pojemniki.
Na pewno warto z nich

korzystać, o czym przekonują sami farmaceuci.
- Zachęcam klientów
naszej apteki i innych
mieszkańców
Wejherowa do pozbywania się w
sposób bezpieczny i ekologiczny leków, które już
nie nadają się do użycia
– mówi Adam Tadaj,
kierownik Apteki przy
ul. Dworcowej. – Można je zostawiać u nas, a
my przekazujemy je do
utylizacji. Chodzi przede
wszystkim o to, aby stare

leki nie dostały się w niepowołane ręce, dlatego nie
wyrzucajmy ich wprost
do śmietnika na osiedlu.
Wiadomo, że używane
po terminie ważności lub
w nieodpowiedni sposób
mogą zaszkodzić. Warto
też co jakiś czas przejrzeć
domową apteczkę i pozbyć
się wszystkich medykamentów, które stoją tam
zbyt długo.
AK.

Nocą po lekarstwa
O aptekach, a dokładnie jednej, mówiono na
ostatniej sesji Rady Miejskiej w Wejherowie. Niektórzy
radni postulowali, aby do jedynej dyżurującej nocą apteki na placu Jakuba Wejhera można było podjechać
samochodem. To ułatwiłoby zakup leków zwłaszcza
osobom chorym i niepełnosprawnym.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt powiedział, że w
godzinach wieczorno-nocnych do dyspozycji klientów
apteki są miejsca postojowe na zapleczu ratusza,
przeznaczone w dzień dla pracowników. Osobom,
mającym problemy z poruszaniem się w kupnie lekarstw mogą pomóc strażnicy miejscy.

OGŁOSZENIA

U W A G A !!!
30 listopada 2011r. tracą ważność karty MOPS
Wejherowo do bankomatów.
Wszystkie osoby, które do 30 października 2011 r.
NIE podadzą numeru konta osobistego,
będą miały wypłatę zasiłków za listopad w kasie
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w dniach:

Konferencję prowadził Paweł Brzeziński, kierownik
KIS Wałowa.

28 listopada - nazwiska na litery A - J
29 listopada - nazwiska na litery K - O
30 listopada - nazwiska na litery P - Ż

KOMUNIKAT Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wejherowie

PRZYPOMINAMY RODZICOM o konieczności
dostarczenia zaświadczenia ze szkoły ponadgimnazjalnej o kontynuowaniu nauki przez dziecko.
Wobec braku takiego zaświadczenia wstrzymana zostanie wypłata świadczenia.

KOMUNIKAT Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wejherowie

UWAGA RODZICE PIĘCIOLATKÓW
Dodatek na rozpoczęcie roku szkolnego przysługuje również na dziecko rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne.
Wnioski należy składać w siedzibie Ośrodka,
Wejherowo, ul. Kusocińskiego 17.
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Stowarzyszenie „Barka” proponuje ciekawe spotkania i wycieczki

Zwiedzanie jak rehabilitacja
Mimo, że w czerwcu tego roku minął rok samodzielnej działalności, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” za
rok będzie świętować dziesięciolecie. Liczba
członków wciąż się zmienia, ale obecnie z pomocy „Barki” korzysta ok. 100 osób z powiatu
wejherowskiego.
Wcześniej wejherowska
organizacja była filią stowarzyszenia w Sopocie. 16
czerwca 2010 roku SPON w
Wejherowie, zarejestrowane jako oddzielna jednostka, uzyskało samodzielność. Zarówno teraz, jak i
wcześniej skupia niepełnosprawnych
mieszkańców
powiatu, proponując im
wsparcie i wspólne spędzanie czasu.

INTEGRACJA I PODRÓŻE

- Staramy się m.in. wyciągać naszych podopiecznych z domów, proponując im wycieczki po Polsce
– wyjaśnia Kazimiera
Zacholska, jedna z inicjatorek
stowarzyszenia
w Wejherowie, pełniąca w
„Barce” funkcję skarbnika.
– Niezależnie od rodzaju
niepełnosprawności i od
dolegliwości, razem zwiedzamy zakątki naszego
kraju. Integracja to podstawa. Znamy się i lubimy, a
dzięki temu możemy sobie
lepiej pomagać.
Nikogo już nie dziwią
turyści, poruszający się o
kulach lub na wózkach inwalidzkich. Program wyjazdów i zwiedzania jest
ułożony tak, żeby wszyscy
mogli go zrealizować, ale
wycieczki są też formą rehabilitacji. Zmuszają do
wysiłku fizycznego, poprawiają kondycję fizyczną i
psychiczną.
Uczestnicy
wycieczek
odrywają się od codziennych problemów, śmieją się
i bawią. To równie ważne,
jak ćwiczenia i lekarstwa.

DWA LATA KARENCJI

Jak wyjaśnia pani K.
Zacholska, oddzielenie się
od sopockiej organizacji i
uzyskanie samodzielności
stworzyło nowe możliwości i pozwoliło na większą
N A S Z PA R T N E R
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swobodę działania. Niestety, ograniczyło też jedno ze źródeł finansowego
wsparcia, ponieważ dotacje
z PFRON zostały na razie
wstrzymane.
Moment usamodzielnienia został potraktowany
jak rozpoczęcie działalności przez nową organizację.
Muszą upłynąć dwa lata,
aby ubiegać się o środki z
Państwowego
Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

WSPARCIE
OD SAMORZĄDÓW

- Na szczęście są inne
ośrodki wsparcia. Pomagają nam bardzo władze
miasta i powiatu, a także
wójtowie gmin, zwłaszcza Wejherowa i Szemuda
– mówi Wojciech Kaczkowski,
współzałożyciel
i prezes Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” w Wejherowie. – Pomocne jest też
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Za otrzymane pieniądze działacze stowarzyszenia nie tylko organizują
wycieczki, uroczystości i
imprezy integracyjne. Kupują też sprzęt do rehabilitacji, wózki, balkoniki i
inne urządzenia, które pożyczają nieodpłatnie członkom organizacji w poruszaniu się. Bywa, że sprzęt,
ubrania lub żywność dostają jako dar.

DOŚWIADCZYŁ
UZDROWIENIA

Pan Wojciech sam miał
poważne kłopoty ze zdrowiem oraz ze sprawnością
fizyczną. Od tego przykrego doświadczenia zaczęła
się jego obecna działalność.
Pewnego ranka, ponad
10 lat temu, mieszkający

Tegoroczna sierpniowa wycieczka, pełna atrakcji i zwiedzania po drodze, zakończyła się w Zakopanem.

w Koleczkowie Wojciech
Kaczkowski poczuł się bardzo źle. Nagle okazało się,
że jest częściowo sparaliżowany i ma kłopoty z mową.
Lekarze nie dawali szans
na szybki powrót do zdrowia, ale pan Wojciech bardzo wierzył w pomoc Bożą.
Jak opowiada, codziennie
modlił się pod drewnianym
krzyżem w Koleczkowie, a
już po tygodniu nastąpiła
poprawa. Kolejne tygodnie
znów przyniosły polepszenie zdrowia aż do dość dobrego stanu.
- Doświadczyłem cudu
uzdrowienie. W podziękowaniu postanowiłem odnowić zniszczony krzyż w Koleczkowie i zbudować wokół

niego kapliczkę – mówi prezes „Barki” – Obiecałem też,
że będę pomagał innym.

MODLITWA POD KRZYŻEM

Krzyż, a właściwie kapliczka z krzyżem w Koleczkowie jest miejscem
modlitwy i uroczystości
wszystkich członków stowarzyszenia, którzy opiekują się tym miejscem. Pomagają też mieszkańcy wsi
i gminy Szemud. W czerwcu
odbywają się tam uroczyste
msze św. z udziałem pocztu
sztandarowego organizacji.
Własny sztandar, poświęcony podczas jednej z uroczystości w Koleczkowie, jest
dumą działaczy „Barki”.
W takich uroczystościach, podobnie jak w wy-

cieczkach nie uczestniczą
jedynie osoby leżące, a takie również są członkami
stowarzyszenia „Barka”.
Członkowie organizacji
spotykają się też w Wejherowie, na zebraniach i
okolicznościowych spotkaniach, takich jak coroczna
uroczysta Wigilia.

MAGAZYN W DOMU

Pracy i potrzeb jest sporo. Są też problemy lokalowe. Stowarzyszenie ma
swój pokój w budynku przy
ul. Hallera, gdzie działacze
SPON „Barka” dyżurują
we wtorkowe przedpołudnia, brakuje jednak większych pomieszczeń. Przede
wszystkim na prowadzenie

terapii zajęciowej, ale także
na magazyn.
Uzyskiwany nieodpłatnie lub kupowany sprzęt
rehabilitacyjny oraz inne
rzeczy (niedawno z Urzędu
Celnego w Gdyni „Barka”
otrzymała ubrania) działacze trzymają w domach.
Otrzymali wprawdzie pomieszczenia, ale tylko na
jakiś czas. Problem więc
pozostaje.

WAŻNE INFORMACJE

Ważną formą pomocy
jest przekazywanie informacji o możliwościach uzyskania opieki lekarskiej i
innej, a także o zmieniających się przepisach, dotyczących niepełnosprawnych.
- Dużo czytam, dzięki
czemu orientuje się w bieżącej sytuacji – mówi pani
Kazia Zacholska. – Chętnie
dzielę się tą wiedzą z innymi. Przy okazji zachęcam
do zapisywania się do naszej organizacji. Czekamy
na osoby niepełnosprawne w budynku organizacji
pozarządowych przy ul.
Hallera we wtorki w godz.
10.00-11.00.
Dodajmy, że obok wymienionych osób, w zarządzie organizacji jest też
Janina Bilińska – zastępca prezesa wejherowskiej
„Barki”.
Dokładnie za rok, 1
października, członkowie
SPON będą świętować jubileusz. Już teraz rozpoczynają przygotowania do
uroczystości. Planują też
kolejne wycieczki.
Anna Kuczmarska
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Coraz lepsza oferta dla niesłyszących

EDUKACJA I REKREACJA

Polsko-niemiecka wymiana licealistów

Jubileusz ośrodka Integracja młodzieży

Były dyrektor Ryszard Gazda i obecna szefowa, Ewelina Lulińska-Kuklik.

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla
Niesłyszących im. J. Siestrzyńskiego w Wejherowie świętowano jubileusz 90-lecia placówki.

- To dla mnie szczęśliwy
dzień, gdy widzę tylu wykształconych absolwentów
– powiedział były dyrektor
OSW, Ryszard Gazda.
- Cieszę się, że przyjechali na ten jubileusz z różnych stron kraju i całego
świata, mając w pamięci
swoich wychowawców i nauczycieli. Przed tą szkołą
jest wielka perspektywa.
Życzę, aby ośrodek stał się
wiodącą placówką na terenie kraju. Chciałbym, aby
doczekał się własnej pływalni.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie, w dniach 14-20 września w gościła grupa
uczniów z Niemiec. Był to kolejny etap wymiany polsko-niemieckiej, zapoczątkowanej w
roku szkolnym 2009/2010.
W marcu tego roku
uczniowie wejherowskiego
liceum przebywali w Niemczech, teraz nadeszła pora
na rewizytę. Opiekunami
wymiany są nauczyciele
Mechthild Felling i Franz
Eckert z Realschule w Oelde oraz Katarzyna Bojke i
Angelika Jakubowska z I
LO. Główne cele to m.in.
budowanie relacji polsko
–niemieckich, nawiązanie
przyjaźni między uczestnikami spotkania, wzajemnie
poznanie kultury i historii
polskiej i niemieckiej oraz
doskonalenie umiejętności

językowych. Dla większości
uczniów niemieckich była
to pierwsza wizyta w naszym kraju.
Uczniowie wraz z opiekunami oraz dyrektor I LO Bożeną Conradi uczestniczyli
w spotkaniu ze starostą Józefem Reszke, zwiedzali Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
oraz Kalwarię Wejherowską,
a także Trójmiasto. Młodzież
mogła integrować się podczas rozgrywek bowlingu w
klubie sportowym „Olimp” w
Wejherowie, a także w czasie rajdu integracyjnego.

Niemieccy goście mieszkali u rodzin wejherowskich licealistów, dzięki czemu poznali życie
codziennego swoich polskich kolegów. Zwiedzali
szkołę, poznali jej historię
i tradycje, a także uczestniczyli w lekcjach. Wiele
emocji dostarczył mecz piłki nożnej, który zakończył
się remisem.
Goście opuścili Wejherowo bardzo zadowoleni
i pełni wrażeń. Projekt
wspierała finansowo dwunarodowa organizacja Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży, Starostwo
Powiatowe, a także Rada
Rodziców liceum.
Katarzyna Bojke
Bożena Conradi

Na uroczystość z tej okazji przybyli przedstawiciele
lokalnych władz, pracownicy, a także absolwenci i
wychowankowie
ośrodka.
Gościem był też wiceminister Kazimierz Plocke,
który gratulował dyrekcji i
nauczycielom sukcesów.
- Jubileusz ośrodka to
ważne święto, a jednocześnie wielkie wyzwanie i
pokora przed poprzednika-

mi - powiedziała Ewelina
Lulińska-Kuklik, dyrektor ośrodka od tego roku.
– Staramy się poszerzać
ofertę edukacyjnej m.in.o
doradztwo zawodowe i edukację osób niewidzących i
niedowidzących. Planujemy też uruchomienie Wojewódzkiego Punktu Doradztwa Zawodowego dla Osób
Niepełnosprawnych
różnych niepełnosprawności.

Rowerem
do Helu

II Rodzinny Zlot byłych członków klubu „Błyskawica” w Gdańsku

152 kilometry pokonali
odważni i wytrwali rowerzyści, którzy 1 października
wybrali się na trasę Wejherowo – Puck - Hel – Wejherowo. Kilkoro cyklistów
z Wejherowa i oklic (np. z
Darżlubia) wybrało się na
tę wyprawę z rumskim Klubem Turystyki Rowerowej
„Sama Rama”.
Rajd rowerowy na Półwysep Helski po raz 12 zorganizowali rumianie na czele z Romanem Łuczakiem, liderem
„Samej Ramy”. Z Rumi w
rajdzie wzięły udział 52 osoby,
a 7 rowerzystów z Wejherowa
czekało na nich na puckim
rynku. Dalej pojechali razem.
Jechali spokojnie, nie ścigając się po drodze, bo jak
mówi R. Łuczak, rajd to nie
wyścig. Średni czas grupy wynosił ok. 19 km na godzinę.
AK.

Zwiedzali Wejherowo
W Wejherowie odbył się
zlot byłych członków szkolnego klubu krajoznawczo-turystycznego „Błyskawica”, działającego w Zespole
Szkół Energetycznych w
Gdańsku, na Ołowiance.
Klub ten założył w 1973
r. Edwin Nawrocki, instruktor krajoznawstwa i
ówczesny nauczyciel zawodu w gdańskim ZSE.
„Błyskawica”
działała
wiele lat i reprezentowała
szkołę oraz województwo
gdańskie na wielu rajdach,
zlotach o skali ogólnopolskiej uzyskując czołowe
lokaty. Do 2010 r. zorganizowano 25 zlotów w województwie
pomorskim.
Edwin Nawrocki jako za-

łożyciel i prowadzący klub
zawsze
aktywnie
brał
udział w organizacji zlotów
i ośmiokrotnie był ich komendantem.
Obecny zlot w Wejherowie także zorganizował
sam, chcąc pokazać swoim
byłym uczniom nasze miasto i jego atrakcje. Dzięki
wsparciu Urzędu Miasta,
uczestnicy
zlotu
mogli
zwiedzić Wejherowo z przewodnikiem. Otrzymali też
materiały promujące Wejherowo.
Zlot zakończył się biesiadą turystyczną w Bazie
Harcerskiej „Cedron”, przy
ognisku i śpiewaniu turystycznych piosenek.
Alicja Orszulak
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KULTURA

Wernisaż w bibliotece

Seniorzy na szlaku

W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie otwarto wystawę
fotograficzną „Seniorzy na szlakach turystycznych ziemi wejherowskiej”. Jest to
swoista kronika działalności Sekcji Turystycznej Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku YMCA.
Na wernisażu spotkali
się seniorzy, którzy dzięki
Edwinowi Nawrockiemu, prowadzącemu zajęcia
w terenie, polubili piesze
wędrówki.
Przemierzali
razem okolice Wejherowa,
poznając ciekawe miejsca.
Jednocześnie spędzali czas
w ruchu i na świeżym powietrzu, co z pewnością

wyszło im na zdrowie. Wernisaż był okazją do wielu
wspomnień z wypraw w
gronie przyjaciół.
Na zdjęciach, prezentowanych w bibliotece przy
ul. Kaszubskiej można zobaczyć uczestników wycieczek, a także piękne miejsca przez nich odwiedzane.
AK.

Festiwal Muzyki Religijnej

Organiści i chórzyści
Wielkie wydarzenie muzyczne i najważniejsza, coroczna impreza kulturalna w
Rumi rozpocznie się już w przyszłym tygodniu. W dniach 13-15 października odbędzie się w Rumi XXIII Międzynarodowy
Festiwal Muzyki Religijnej.
Jak co roku nie zabraknie
wielu znakomitych koncertów oraz konkursów muzyki
organowej i chóralnych.
Pierwszego dnia festiwalu, w czwartek 13 października od godz. 8.45 do 16.30
odbywać się będzie pierwszy
etap Konkursu Muzyki Organowej. O godz. 19.00 nastąpi ogłoszenie wyników,
a zaraz po nim Kurs Mistrzowski, który poprowadzi
Tomasz Adam Nowak. Drugiego dnia, 14 października
o godz. 14.00 rozpocznie się
drugi etap Konkursu Muzyki
Organowej. O 18.45 będzie
można wysłuchać koncertu
gościnnego Tomasza Adama
Nowaka, który przyjechał
do Rumi z Niemiec. Zaraz po
koncercie, o 19.30 ogłoszone
zostaną wyniki drugiego etapu konkursu.
W sobotę 15 października
między godz. 9.45 a 13.00
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odbędzie się Konkurs Zespołów Chóralnych. O godz.
16.00 miłośnicy muzyki będą
mieli okazję wysłuchać koncertu Finałowego „Petite
Messe Solennelle” Gioachino
Rossiniego. Wystąpią: chór
„Camerata Nova” ze Szczecina, Marta Boberka, Dorota
Lachowicz, Krzysztof Kur,
Andrzej Klimczak, Liliana
Grobelny, Roman Perucki.
Dyrygować będzie Ryszard
Zimak.
O godz. 18.00 odbędzie się
uroczysta msza święta, a po
niej ogłoszone zostaną wyniki Konkursu Zespołów Chóralnych. Zaraz po wręczeniu
nagród będzie można wysłuchać koncertu laureatów
konkursu.
Wszystkie
koncerty
i
przesłuchania odbędą się w
Kościele NMP Wspomożenia
Wiernych przy ul. Dąbrowskiego.
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Historia Baonu Morskiego na wystawie w muzeum

„Honor i Ojczyzna. W 80. rocznicę powstania Baonu Morskiego w Wejherowie” to tytuł nowej wystawy, zorganizowanej przez Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Tematem wystawy są
tradycje bojowe i dzieje
Baonu Morskiego (1 Morski Pułk Strzelców) stacjonującego w Wejherowie
w latach 1931–1939, ze
szczególnym uwzględnieniem historii jednostki na
tle historii miasta. Jak wiadomo, żołnierze 1 Morskiego Pułku Strzelców, brali
aktywny udział w lądowej
obronie Wybrzeża, wraz z 2
Pułkiem, stacjonującym w
Gdyni-Redłowie.
Eksponaty na wystawę udostępniły: Muzeum
Wojsk Lądowych w Bydgoszczy, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku,
Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, Muzeum
Miasta Gdyni, Muzeum
Obrony Wybrzeża w Helu,
Gimnazjum nr 2 im. 1

MPS przy Zespole Szkół nr
1 w Wejherowie, Stowarzyszenie „Grupa Rekonstrukcji Historycznej Lądowej
Obrony Wybrzeża”, Społeczne Muzeum Wojskowej
Składnicy Tranzytowej na
Westerplatte,
Centrum
Wsparcia Teleinformatycz-

nego i Dowodzenia Marynarki Wojennej im. płk
Kazimierza Pruszkowskiego w Wejherowie, Oddział
Zabezpieczenia Marynarki
Wojennej im. płk Stanisława Dąbka w Gdyni, osoby
prywatne oraz Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki

Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie.
Otwartą
w
miniony
piątek ekspozycję można
nadal oglądać w siedzibie
muzeum przy ulicy Zamkowej 2a (Pałac Przebendowskich- Keyserlingków).
Zapraszamy.

Płyta wejherowskich muzyków do tańca i do słuchanie

Na dwa saksofony
Płyta DUETSAX – znane kompozycje w interpretacji na dwa saksofony ukazała się na początku
wakacji i spotkała się z dużym zainteresowaniem
słuchaczy. Ucieszyło to dwóch wejherowskich muzyków: Andrzeja Kotłowskiego i Mirosława Marszałkowskiego, którzy nagrali na tym krążku popularne utwory, zagrane na saksofonach sopranowych,
altowych i tenorowych.
O ich pomyśle na płytę
lekką, łatwą i przyjemną
pisaliśmy w „Pulsie Wejherowa” w lipcu tego roku.
Przypomnijmy więc, że duet
saksofonowy stworzyli: Andrzej Kotłowski, który
mieszka w Strzebielinie, ale
urodził się i wychowywał w
Wejherowie oraz mieszkający do niedawna w Wejherowie, a obecnie w Gniewinie
Mirosław Marszałkowski.
Obaj byli uczniami wejherowskiej Szkoły Muzycznej,
grali w zespołach młodzieżowych, muzykowali wspólnie w szkole oraz w wojsku,
jako członkowie Orkiestry
Reprezentacyjnej Marynarki
Wojennej w Gdyni. Z tym renomowanym zespołem koncertowali w Polsce i za granicą, zwiedzili trochę świata.
Po wojsku każdy z nich zajął
się pracą zawodową, rodziną i
...zapomniał o saksofonie. Przed
ponad rokiem, doszło do spotkania dawnych kolegów, które
zaowocowało wspólnym koncertowaniem i wspomnianą płytą.

Obecnie panowie grają w
dwóch różnych zespołach,
zresztą bardzo dobrych. Mirosław Marszałkowski jest
saksofonistą w grupie „Revers”, a Andrzej Kotłowski
jest członkiem Centrum
Zespołów Muzycznych Trójmiasto, grając w zespole „Allabama”. Co ciekawe, grupa
ta w ub. roku zajęła drugie
miejsce w konkursie zespołów polskich do Eurowizji. W
jej skład wchodzą muzycy z
gdańskiej Akademii Muzycznej oraz „Elvis”, znany z programu „Mam talent”. Zespół
„Allabama” można zobaczyć
i posłuchać na stronie: www.
allabama.pl, na uroczystościach weselnych oraz koncertach estradowych.
Wracając do wspólnej płyty M. Marszałkowskiego i
A. Kotłowskiego „Duetsax”,
można ją kupić na stronie
Sun Music i w niektórych
sklepach muzycznych, np.
w sklepie „Blues” przy ul.
Rzeźnickiej 9 w Wejherowie
oraz na targowisku przy ul.

Płytę wydała Agencja Koncertowa Sun Music, a
okładkę zaprojektował i zdjęcia wykonał wejherowski
fotograf, Artur Wyszecki.

Sobieskiego. Zainteresowanych odsyłamy też na stronę
www.duetsax.pl.
- Gramy na saksofonach
muzykę lekką, do słuchania w samochodzie, podczas
relaksu i do tańca - poleca
krążek Mirosław Marszałkowski.
- Niełatwo grać w duecie
na saksofonie, mam nadzieję, że nam się udało zaprezentować wspólnie muzykę

dla wszystkich słuchaczy,
w różnym wieku – wyjaśnia
Andrzej Kotłowski.
Panowie mają podobny
gust muzyczny. Prywatnie
chętnie słuchają bluesa i
jazzu, natomiast na płycie „Duetsax” przypominają przeboje z dawnych lat.
Można przy nich wypocząć,
można też świetnie się bawić.
AK.
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Tenis. Ostatni turniej w tym sezonie

Sport niepełnosprawnych

W Tenisowych Mistrzostwach Wejherowa, kończących sezon na wejherowskich kortach, wzięło udział ok. 60 zawodników. O puchary Prezydenta Miasta
Wejherowa walczono w dniach 23-25 września br.

W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WITA
w Jastrzębiej Górze zakończył się Indywidualny
Powiatowy Turniej Boccia
Osób Niepełnosprawnych
o puchar Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Wejherowie.
W zawodach startowało 32
zawodników i zawodniczek
reprezentujących miasta i
miejscowości naszego powiatu.
Wśród kobiet zwyciężyła Marta Konik (Orliki
Reda), która w meczu finałowym 8:2 pokonała Monikę Pranschke (GT3 Wejherowo).
Kolejne miejsca zajęły:
3. Gabriela Andrzejewska (Janowiacy Rumia),

SPORT

O Puchar Prezydenta Walczyli o Puchar PCPR
Rozegrano mecze w grze
pojedynczej open, kategorii +
50 oraz w grze podwójnej.
Turniej mistrzowski stał
na wysokim poziomie a wiele
pojedynków rozstrzygało się
w trzecich setach.
Wyniki Tenisowych Mistrzostw Wejherowa 2011:
Gra pojedyncza open, finał:

Tomasz Bieńkowski –
Marcin Kenner 6/2, 6/0,
III m – Damian Dąbrowski, Mirosław Brusiło.
Kategoria + 50, finał:
Dariusz Olszewski –
Grzegorz Miller 6/2,6/2,
III m – Michał Jeliński, Roman Kelner.
W finale gry podwójnej zwy-

ciężyli: Rafał Trojan i Sebastian Trojan pokonując
Damiana Dąbrowskiego i
Damiana Białasa – 0/6, 6/4,
10/6.
Organizatorem turnieju
było Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe, przy współudziale Urzędu Miejskiego w
Wejherowie.

Piłka nożna

Puchar Solidarności

16 drużyn startowało w
turnieju piłki nożnej o puchar 31– lecia „Solidarności”.
Zawody rozegrano systemem pucharowym na boisku
TKKF w Wejherowie.
Turniej zakończył się
zwycięstwem wejherowskiego zespołu BorHyd, który w
meczu finałowym pewnie i
wysoko (5:1) pokonał CISZĘ
Wejherowo.

Składy finalistów i wyniki turnieju:
BorHyd
Wejherowo:
Kacper Ziętkowski (najlepszy
bramkarz turnieju), Edmund
Lademan, Marcin Gafka, Tomasz Koliński, Leszek Stebnicki, Ryszard Westphal,
Adam Spigarski, Tomasz Albecki, Tomasz Dzienisz (najlepszy strzelec – 7 bramek),
Jakub Leske (najlepszy zawodnik ), Jakub Wróblewski,

Janusz Cyman, Karol Albecki, Tristan Tomecki.
Cisza Wejherowo: Sylwester Maszota, Oskar Domnet,
Łukasz
Szczerba,
Sylwester Sikorski, Paweł
Złoch, Dominik sarnecki,
Adam Jeliński, Marcin Maszota, Kamil Szablewski,
Łukasz Klawikowski, Robert
Brzóskowski, Bartosz Kaczyński.
L.L.

Sukces pod siatką
Reprezentacja
młodych
siatkarek z Wejherowa zajęła
pierwsze miejsce w półfinale
województwa
pomorskiego
w Ogólnopolskim Turnieju
Orlik Voleymania rozgrywanym 17 września w Gdyni.
Wejherowskie dziewczęta tre-

nowane przez Elżbietę Majerowską awansowały do finału
wojewódzkiego tego turnieju
w Człuchowie.
W reprezentacji wystąpiły: Aleksandra Zelewska, Michelle Kurzyk,
Karolina Kaizer, Weroni-

ka Gubernat, Agnieszka
Halman, Joanna Zdunek.
Zuzanna Czujko i Milena
Wrosz.
Zawodniczki przygotowywały się do turnieju na treningach UKS „Szóstka” dofinansowanych przez Urząd Miejski.

REKLAMA

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga !
Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowane wynajęciem proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej
dane o powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i
proponowanej wysokości miesięcznego czynszu.
Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym standardzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).
Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103.

Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu (58)
677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.

4. Anna Konik (Orlęta
Reda),
5. Helena Szponar
(Start Wejherowo),
6. Genowefa Lenda
(Europol Wejherowo).
Wśród mężczyzn zwyciężył Józef Motowidło
(Start Wejherowo), który w
meczu finałowym pokonał
10:0 Leszka Lendę (Europol Wejherowo).
Kolejne miejsca zajęli:
3. Andrzej Andrzejewski (Janowiccy Rumia),
4. Zbigniew Miotk (Jedynka Wejherowo),
5. Dariusz Dargacz
(Kaszub Wejherowo),
6. Konik Waldemar
(Orlęta Reda),
Organizatorem
zawodów, które zostały sfinansowane przez Powiatowe

Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie, było Integracyjne Stowarzyszenie
Sportowe START Wejherowo.
L.L.

Bile na boisku

Boccia to dyscyplina
paraolimpijska,
wywodząca się ze starożytnego Rzymu. Obecnie jest
bardzo popularną grą
integracyjną w Europie i
Polsce. Zaletą dyscypliny
jest jej dostępność oraz
prostota zasad gry. Głównym celem gry jest wrzucenie na boisko białej bili,
a następnie umieszczenie
w jej bezpośrednim sąsiedztwie jak największej
liczby bil jednego koloru.

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA
Doświadczona niania zaopiekuje się dzieckiem, najchętniej u siebie w domu.
Wejherowo.
Tel.: 504-258-064.
***
Kobieta zmotoryzowana
szuka pracy dorywczej w
Wejherowie i okolicy kilka
godzin w tygodniu (opieka,
sklep, hurtownia, ogrodnictwo, restauracja).
Tel.: 505-397-303
***
Starsza pani z doświadczeniem zaopiekuje się dzieckiem
u siebie w domu.
Tel.: 504-258-064
***
Roznoszenie ulotek (rower, motocykl).
Tel.: 883-759-000
NIERUCHOMOŚCI
Dom w surowym stanie,
atrakcyjna lokalizacja w
Wejherowie.
Tel.: 608-836-608
***
Wynajmę pokój umeblowany na Os. 1000-lecia.
Cena do uzgodnienia.
Te.: 508-071-417
***
Poszukuję do wynajęcia pokoju z osobnym wejściem lub
dwa pokoje umeblowane.
Tel.: 793-263-586
***
Samotny starszy pan
poszukuje
samodzielnego
mieszkania w Wejherowie
najchętniej kawalerkę.
Tel.: 516 49 17 11
***
Działka budowlana. Gowino. 85 zł m2.
Tel.: 602-433-728

Poszukuję mieszkania na
wynajem umeblowanego lub
nie. Dla 2 osób dorosłych i
dziecka. Czynsz do 600 zł +
opłaty, bez kaucji.
Tel.: 506-830-666
***
Sprzedam okazyjnie lub
wynajmę mieszkanie z całym
wyposażeniem, pokój i drugi
z aneksem, 44 m, II piętro,
centrum Wejherowa, nowe
budownictwo.
Tel: 510-343-667
***
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II piętro, 43,5m2 Wejherowo os. 1000-lecia.
Tel.: 608-619-599
***
Magazyn 80 m2., wys. 3.20
m - do wynajęcia Wejherowo.
Tel. : 608-083-608
***
Sprzedam działkę ogrodniczą w Wejherowie. Domek murowany ocieplony c.o., studnia,
łazienka. 33 tys. zł.
Tel.: 793 263 586
***
Sprzedam
mieszkanie
na parterze, 3-pokojowe, na
Osiedlu Harcerska.
Tel.: 513-773-236
***
Sprzedam
mieszkanie
2-pokojowe, II piętro, 43,5m2
Wejherowo os. 1000-lecia.
Tel.: 608 619 599
***
Wejherowo, mieszkanie na
poddaszu kamienicy, 2 pokoje z
aneksem kuchennym umeblo-

wanym. Mieszkanie obciążone,
cena 59 tys. zł.
Tel.: 790-504-474
***
Sprzedam działkę budowlaną w Orlu k/Wejherowa,
pow. 1481 m kw., decyzja o
warunkach zabudowy, cena:
85.000 zł.
Tel. 691-876-480
***
Wynajmę mieszkanie – 1
pokój, kuchnia, łazienka.
Tel.: 880-00-25-46
NAUKA
Korepetycje z fizyki i chemii, w tym uczę matematyki.
Wejherowo.
Tel.: 58 677-01-50
***
Lekcje szwedzkiego. Rumia.
Tel.: 781-830-808
MOTORYZACJA
Sprzedam komplet kół zimowych do Forda 155 x 13 x 780.
Cena do uzgodnienia.
Tel.: (58) 778-15-17, 660-322-719
***
Zamienię forda 1.8 diesel
cruzier 92r. na spokojnego kucyka dla osoby niepełnosprawnej.
Tel.: 793-263-586
RÓŻNE
Przyjmę pilnie spacerówkę,
w dobrym stanie, dla chłopca.
Tel.: 511-107-480.
***
Sprzedam kasety video,
większa ilość.
Tel.: 505-788-909

Prywatne ogłoszenia drobne
(nie dotyczy ogłoszeń firm i zakładów) zamieszczamy bezpłatnie.
Wystarczy wysłać ogłoszenie e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu 606-101-502.
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SPORT

Biegali po parku

W Parku Miejskim odbyła
się druga edycja cyklu Grand
Prix Ogólnopolskich Biegów Przełajowych o Puchar Prezydenta Miasta
Wejherowa. W imprezie wzięło udział ok. 400 uczestników,
głównie dzieci i młodzież.
Wśród dziewcząt w poszczególnych kat. wiekowych
zwyciężały:
Małgorzata
Szcześniak, Kornelia Konkol, Martyna Niećko i Katarzyna Konkel.
REKLAMA
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Wśród chłopców najlepszymi okazali się: Błażej
Hewelt, Maciej Cymann,
Adam Klas i Grzegorz Cybulski.
W biegu otwartym na 5
km zwyciężyła Ewa Maj-Płotka z Wejherowa, a
wśród mężczyzn - Przemysław Rojewski z Luzina.
Kolejna edycja biegów z
tego cyklu odbędzie się już
jutro, 7 października br.
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Piłka nożna

Gryf pokonał Koronę
Gdy dwa tygodnie
temu drukowaliśmy
kolejny numer „Pulsu
Wejherowa”,
sędzia
rozpoczynał mecz Pucharu Polski pomiędzy Gryfem Wejherowo a Koroną Kielce,
liderem T-Mobile ekstraklasy piłki nożnej.
Tylko najwięksi optymiści wierzyli, że na
Wzgórzu Wolności lider ekstraklasy może
przegrać pojedynek.
A jednak się stało.
W 24 minucie meczu K.
Wicki pokonał bramkarza
Korony, wykorzystując celne dośrodkowanie Ł. Krzemińskiego i w zamieszanie
na polu karnym wpakował
piłkę do bramki W. Małeckiego. Jedna bramka
wystarczyła na pokonanie
mistrzowskiej ekipy i na
spowodowanie największej
sensacji w rozgrywkach Pucharu Polski. Tym samym
nasza drużyna awansowała
do 1/8 Pucharu Polski
Wróćmy jednak do kilku
szczegółów z tego dnia. Kibice w oczekiwaniu na wielkie widowisko wyjątkowo
szczelnie wypełnili stadion
Gryfa. Lekkim rozczarowaniem był skład kielczan bo
na murawę wejherowskiego stadionu wybiegł jednak

„drugi garnitur” Korony.
Zagrał jednak Hernani, M.
Zieliński i J. Kiełb.
Od początku Gryf dominował na boisku i bramka
wisiała w powietrzu. Po
zdobyciu gola utrzymanie
tak korzystnego wyniku nie
było łatwe, jednak w pierwszej połowie gryfici mogli
jeszcze podwyższyć wynik.
W drugiej połowie gra się
wyrównała, ale umotywowana ekipa z Wejherowa
skutecznie broniła zwycięstwa i pod koniec meczu
miała jeszcze dwie okazje

do zdobycia kolejnego gola.
Po gwizdku kończącym
pojedynek to podopieczni
trenera G. Nicińskiego cieszyli się z awansu do 1/8
Pucharu Polski. Uradowani
gryfici, działacze klubu odtańczyli radosne kółeczko
za odniesione zwycięstw.
Jest to największy sukces
w 90-letniej historii wejherowskiego klubu. Zwycięzcy podziękowali także kibicom za gorący i kulturalny
doping.
W październiku na Wzgórze Wolności przyjedzie ko-

lejna drużyna z T-Mobile
esktraklasy - renomowany
klub Górnik Zabrze, z którym Gryf Orlex Wejherowo
zmierzy się w 1/8 rozgrywek
Pucharu Polski.
Natomiast w miniony
weekend nasi zawodnicy
grali kolejny mecz ligowy w
Dębnicy z tamtejszym Koralem. Tam razem gryfici mieli dużo szczęścia. Przez ok.
85 minut przegrywali jedną bramką, ale na 5 minut
przed końcem meczu M. Toporkiewicz strzelił wyrównującego gola z rzutu wolnego.

