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Potrzebni
dawcy szpiku
20 września br. w godz. 10.00-16.00 w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców
szpiku kostnego oraz komórek macierzystych dla chorych na białaczkę.
Uczestnicząc w akcji „Pomóż Arturowi i innym”,
każdy może pomóc 26-letniemu mieszkańcowi Wejherowa oraz innym chorym osobom. Każdy, kto okaże
się potencjalnym dawcą, może uratować komuś życie!
Wśród oczekujących na przeszczep jest wiele bardzo młodych osób.
Str. 3

Nagrodzone
inwestycje
Wejherowo zdobyło kolejne nagrody za zrealizowane inwestycje, które uatrakcyjniły miasto.
W ogólnopolskich konkursach doceniono efektowną,
oświetloną wieczorami fontannę w parku oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Cedron.
Str. 3

Pani Regina
na ławeczce
Regina Osowicka, wyjątkowa wejherowianka, która ocaliła od zapomnienia
wiele faktów i ciekawostek z dziejów
Wejherowa, zasiadła na ławce na skwerze między ulicami Sobieskiego i Bukową. W nieodłącznym kapeluszu.
R. Osowicka uczyła młodzież w pobliskim
liceum im. Króla Jana II Sobieskiego oraz
mieszkała na sąsiednim osiedlu. To bliskie
jej miejsce, odmienione i upiększone m.in.
efektowną fontanną, nazwano imieniem
znanej dziennikarki i pisarki.
Str. 5

Spotkanie ze sztuką, także tą kulinarną, zabawy dla dzieci, rękodzieło artystyczne, muzyka - to
wszystko można było zobaczyć i przeżyć podczas sobotniej imprezy Stragany Art, zorganizowanej
przez Wejherowskie Centrum Kultury i Urząd Miasta. Mimo kapryśnej pogody, w wydarzeniu na
ulicy Wałowej uczestniczyło mnóstwo mieszkańców Wejherowa.
Str. 4

Sześć medali

Zawodnicy wejherowskiego jachtklubu
RJK PZPOW Bliza Balex-Metal Wejherowo
zdobyli aż 6 z 9 możliwych do zdobycia medali Mistrzostw Polski Jachtów Żaglowych
Sterowanych Radiem klasy E na Jeziorze
Czaple w Żninie.
Złoty medal w kat. juniora zdobył Paweł Gosz, a na
najniższym stopniu podium stanął Jędrzej Rutz. Wśród
seniorów srebro przypadło Mieczysławowi Mullerowi, a
brąz dotychczasowemu Mistrzowi Polski, Julianowi Damaszk. Największą niespodziankę sprawił Kacper Konkol, który w kategorii młodzika zdobył tytuł wicemistrza
Polski, a Michał Gołda uplasował się na trzeciej pozycji.
W regatach wzięło udział 49 sterników, m.in. z Belgii
oraz Niemiec. Warunki do żeglowania były bardzo trudne,
co wpłynęło na małą liczbę rozegranych wyścigów.
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AKTUALNOŚCI
Kurs samoobrony dla kobiet

Duże zainteresowanie
Straż Miejska w Wejherowie zakończyła zapisy na kurs samoobrony dla kobiet. Udział w kursie zadeklarowało 160 pań,
jednak na pierwszą edycję bezpłatnego kursu samoobrony,
zakwalifikowanych zostanie 40 kobiet.
W związku z bardzo dużym
zainteresowaniem, odbędzie
się jeszcze kilka edycji kursu
i wszystkie zainteresowane
kobiety, będą mogły wziąć w
nim udział.
Harmonogram i grafik zajęć dla poszczególnych grup
ćwiczebnych podczas I edycji:
Pierwsze zajęcia dla osób
zapisanych podczas spotkania organizacyjnego, odbędą się dnia 5 października w
godz. 8.00-9.30 - kurs poranny oraz 20.00-21.30 - zajęcia
wieczorne.
Zajęcia samoobrony prowadzić będzie licencjonowany
instruktor samoobrony, kickboxingu i boksu, posiadający
prawie 20-letnie doświadczenie w sportach walki, st.

strażnik Straży Miejskiej w
Wejherowie, Rafał Karcz.
Spotkanie
organizacyjne w związku z rozpoczynającym
się
w
październiku bezpłatnym

kursem samoobrony, odbędzie się 25 września w
budynku Urzędu Miasta
przy ul. 12 Marca, w sali konferencyjnej o godz.
13.00.

Dużo promili Straż Miejska
Na os. Fenikowskiego dwa
pojazdy zaparkowane zostały
w miejscach zabronionych i
blokują dojazd do miejsc przeznaczonych dla inwalidów.
Gdy funkcjonariusze dojeżdżali na miejsce, zauważyli że
kierowca jednego z pojazdów
wycofywał auto. Na widok
nadjeżdżającego radiowozu
kierowca samochód zatrzymał, wyłączył silnik i wskoczył
na tylne siedzenie. Od mężczyzny, strażnicy wyczuli woń
alkoholu. Kierowca stawał się
agresywny i próbował uciec,
ale został obezwładniony.
Okazało się, że 25-letni kierowca miał 2,44 promila alkoholu.

Pijana złodziejka

8 września około godz. 19 wejherowska Straż Miejska
otrzymała zgłoszenie, że z okna pierwszego piętra budynku
przy ul. Rzeźnickiej kobieta wzywa pomocy.
Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, kobieta twierdziła, że została zamknięta w pomieszczeniu na piętrze i nie
może wyjść na zewnątrz. Nie umiała jednak wytłumaczyć
jak do tego pomieszczenia weszła. Widać było, że znajduje
się pod wpływem alkoholu.
Funkcjonariusze ustalili również, że w miejscu tym znajduje się magazyn odzieżowy. O pomoc poproszono Straż
Pożarną. W czasie akcji ratunkowej, ustalono właścicielkę magazynu, która przybyła na miejsce i drzwi otworzyła.
Okazało się, że w magazynie odzieżowym po zakończeniu
pracy, zamknięta została kobieta nie związana z tym zakładem pracy, 51-letnia mieszkanka Wejherowa. Dokonano
również przeszukania jej torby, gdzie znaleziono sukienkę i
koszulę o wartości 270 zł. Rzeczy te pochodziły z magazynu,
w którym złodziejka została zamknięta.

OGŁOSZENIE

W Mierzynie
i Wejherowie

Wypadki
W Mierzynie 10 września
ok. godz. 22.00 samochód
osobowy marki audi uderzył
w drzewo, po czym się zapalił. Z niewyjaśnionych przyczyn kierowca zjechał na
pobocze, uderzył w drzewo,
a samochód stanął w płomieniach. Jedna osoba, (40-letni
kierowca) została poszkodowana, ale udało się ją wydostać zanim auto stanęło w
płomieniach.
Z pojazdu wyciągnęli
kierowcę świadkowie zdarzenia. Na miejsce wypadku jako pierwsze przybyły
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z Kostkowa, po
czym „zawodowcy” z Gniewina i Wejherowa. Droga była całkowicie zablokowana.
Strażacy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i ugasili pożar.
Policja wyjaśni dokładne
okoliczności wypadku.
***
Tego samego dnia, ale ok.
godz. 14.00 w Wejherowie,
kobieta kierująca autem została przewieziona do szpitala, bo wcześniej na Rondzie
Solidarności straciła panowanie nad autem i wjechała
na słup oświetleniowy stojący na chodniku.
Auto przewróciło się na
bok. Słup prawdopodobnie
uratował życie stojącej przed
przejściem dla pieszych kobiecie. Na miejsce przyjechała straż pożarna, która
wydostała kierującą kobietę
z samochodu.

WAŻNE
TELEFONY:
POGOTOWIE
58 677 61 02
POLICJA
58 672 97 22
STRAŻ POŻARNA
58 677 61 00

30.09.2015
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STRAŻ MIEJSKA
58 677 70 40

Z POLICJI
28. kierowca bez uprawnień

Policjanci w Redzie zatrzymali kierowcę bmw do kontroli drogowej. Podczas legitymowania 67-latka i sprawdzania
w policyjnych systemach, okazało się, że mężczyzna nie miał
uprawnień do kierowania, gdyż zostały one mu cofnięte, dlatego też mundurowi uniemożliwili kierowcy dalszą jazdę.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, mężczyzna popełnił przestępstwo, a czyn ten zagrożony jest karą pozbawienia
wolności do lat 2.
Od połowy maja 2015 r. policjanci w powiecie wejherowskim zatrzymali już 28 kierowców naruszających w ten sposób
przepisy.

Doprowadzeni

Policjanci zatrzymali pięć osób, które aby uniknąć kary,
ukrywały się przed wymiarem sprawiedliwości. Wśród osób
poszukiwanych była m.in. 63-letnia kobieta oraz nieletni, który miał nakaz doprowadzenia do młodzieżowego ośrodka wychowawczego oraz trzech mężczyzn z Wejherowa oraz Rumi.
Jeden z nich, 49-letni wejherowianin został zatrzymany przez
kryminalnych, do odbycia 2,5 roku kary pozbawienia wolności,
a dodatkowo jest podejrzewany o dokonanie oszustwa.
Kto pomaga przestępcy w uniknięciu odpowiedzialności karnej, w szczególności ukrywa sprawcę, pomaga mu w
ucieczce podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy
do 5 lat.

Ukradł portfele

Kryminalni z Wejherowa zatrzymali 33-letniego mężczyznę
w związku z kradzieżą, do której doszło w jednym ze sklepów w
centrum Wejherowa na początku września br. Złodziej ukradł
skórzane portfele, po czym je sprzedał.
Mężczyzna usłyszał zarzut dotyczący kradzieży mienia, za
co grozi mu kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Włamania

Podczas pracy nad sprawami włamań do piwnic oraz kradzieży rowerów, które ginęły z klatek schodowych domów
wielorodzinnych w Redzie policjanci ustalili, że za włamania
są odpowiedzialni dwaj 25-letni mężczyźni. Mężczyźni w 9
przypadkach działali wspólnie.
Łupem złodziei oprócz rowerów padały również elektronarzędzia. Jednoślady sprawcy cięli na części i ich elementy
sprzedawali w punktach skupu złomu. Mężczyźni zostali przesłuchani oraz usłyszeli po 9 zarzutów dotyczących włamań i
kradzieży. Jeden z zatrzymanych był już wcześniej notowany
za kradzieże z włamaniem i inne kradzieże łącznie zarzutów
usłyszał już 17 za włamania do piwnic i 3 za kradzieże mienia.
Kradzież mienia zagrożona jest karą pozbawienia wolności
od 3 miesięcy do lat 5, natomiast kradzież z włamaniem od
roku do 10 lat.

Ważne odblaski

Policjanci z wejherowskiej drogówki prowadzili całodniową akcję „Pieszy”. Głównym celem tego przedsięwzięcia była
minimalizacja zdarzeń drogowych z udziałem pieszych oraz
zwiększenie świadomości uczestników ruchu drogowego, zarówno rowerzystów jak i pieszych, dlaczego tak ważne są odblaski.
Piesi i rowerzyści muszą pamiętać, że za brak elementu odblaskowego poza terenem zabudowanym po zmroku
grozi mandat karny.
Używanie elementów odblaskowych powoduje, że piesi
są znacznie lepiej widoczni w światłach samochodu. Kierowca widząc odblask, reaguje szybciej i dlatego będzie mógł
zmniejszyć prędkość i bezpiecznie ominąć pieszego.
Dodatkowo piesi muszą pamiętać o przestrzeganiu innych
przepisów drogowych m.in. przechodzić przez jezdnię przez
przejścia dla pieszych po upewnieniu się że jest to bezpieczne
oraz nie przechodzić przez jezdnię przy czerwonym świetle.
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WYDARZENIA
Obradowała Rada Miasta

Pieniądze
na inwestycje
Zmiany w budżecie miasta, uchwały dotyczące nieruchomości i zawieszenie sprzedaży mieszkań komunalnych, dotacja na remont zabytku oraz nadanie skwerowi w centrum miasta imienia R. Osowickiej
- to niektóre tematy obrad Rady Miasta Wejherowa 11 września.
Uchwalone zmiany w tegorocznym budżecie oraz w wieloletniej prognozie finansowej
miasta Wejherowa spowodowane były przede wszystkim
zwiększeniem wydatków na
inwestycje.
Na remonty dróg, budowę
Węzła Działki, budowę boiska przy Zespole Szkół nr 2
i inne zadania, m.in. na zasiłki i opłaty, związane z pomocą społeczną potrzeba ponad
7 mln zł. O tyle zwiększono
budżet miasta po stronie wydatków, zakładając zaciągnięcie przez miasto kredytu,
ale tylko wtedy kiedy będzie
taka potrzeba.
- Najważniejsze, że nie
ograniczamy
planowanych
inwestycji, tylko realizujemy
potrzebne zadania w różnych
częściach miasta - wyjaśniał
na sesji prezydent Krzysztof
Hildebrandt. - Staramy się
szukać oszczędności, aby nie
uruchamiać kredytu.
Jak podkreślił prezydent,

przygotowywany jest budżet na 2016 roku, w którym
również znajdą się znaczące wydatki na inwestycje. W
przyszłym roku budowa Węzła Zryw pochłonie 25 mln zł,
a koszt całej kilkuletniej inwestycji to ok. 75 mln zł.
- Chcemy to zrobić własnym wysiłkiem, jednocześnie nie zapominając, żeby
w mieście rozwijał się sport,
kultura i inne dziedziny, żeby
było bezpiecznie - powiedział
K. Hildebrandt.
Radni uchwalili proponowane przez prezydenta
uchwały niemal jednogłośnie.
Przy budżecie jedynie radny Grzegorz Skowroński
wstrzymał się od głosu. Charakterystyczne dla sesji było
to, że generalnie radni pracowali nad uchwałami bardzo
zgodnie, poza wspominanym
radnym.
Rada Miasta przyznała dotację na prace konserwatorskie, restauratorskie

i budowlane w zabytkowej
kamienicy przy ul. 12 Marca 236.
Kolejne uchwały dotyczyły nadania skwerowi między
ulicami: Sobieskiego i Bukową imienia Reginy Osowickiej oraz zakupu przez miasto
gruntu o pow. ponad 2120 m
kw. przy ul. Sienkiewicza (powstanie tam nowe boisko dla
uczniów Gimnazjum nr 1).
Przy okazji dyskusji nad
jedną z uchwał dotyczącą nieruchomości radni zaproponowali, aby zawiesić sprzedaż
mieszkań komunalnych do
czasu opracowania nowych
zasad ich sprzedaży. W przerwie obrad przygotowano
projekt uchwały, który został
następnie przyjęty.
Radni wysłuchali sprawozdania z działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji, a
prezes spółki MZK, Czesław
Kordel zebrał liczne pochwały od radnych i odpowiadał na
pytania.

Nagrodzona fontanna i trasa nad rzeką

Miasto wyróżnione
Wejherowo zdobyło kolejne nagrody za zrealizowane inwestycje,
które uatrakcyjniły miasto. W ogólnopolskich konkursach doceniono
efektowną fontannę w parku oraz ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki Cedron.
Wejherowo zostało finalistą Konkursu „Modernizacja
Roku 2014” za rewitalizację
kanału Północnego w Parku Miejskim oraz budowę
chodników w ul. Parkowej.
W internetowym głosowaniu
wejherowska inwestycja zajęła pierwsze miejsce.
Sekretarz miasta Bogusław Suwara oraz skarbnik
Arkadiusz Kraszkiewicz
odebrali nagrody podczas
uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.
Do XIX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2014” zgłoszono
762 realizacje. Konkursowi
towarzyszyło również internetowe głosowanie „Plebiscyt
Modernizacja Roku 2014”, w
którym oddało swoje głosy i
polubiło wybrane realizacje
32 tys. osób. Wejherowska
fontanna zwyciężyła w kategorii „Tereny zielone”.
Iluminacja fontanny została także doceniona podczas
Międzynarodowych
Targów Sprzętu Oświetleniowego, gdzie uznano ją za
najlepszą inwestycję oświe-

Nagrodzona fontanna i jej efektowne oświetlenie.

tleniową 2014.
Wejherowo wzięło również udział w ogólnopolskim
konkursie na najlepiej zagospodarowaną przestrzeń publiczną. Okazało się, że znowu
z sukcesem. Skarbnik miasta
Arkadiusz Kraszkiewicz
odebrał w Warszawie wyróżnienie Towarzystwa Urbanistów Polskich za „stworzenie
sieci połączeń pieszych i rowerowych udostępniających

miejsca centralne miasta”,
oraz za kompleksowość rozwiązania. Nagrodzona została trasa wzdłuż rzeki Cedron.
- Wejherowo staje się dobrym miejscem do uprawiania turystyki rowerowej.
Wyróżnienie jest potwierdzeniem, że jesteśmy postrzegani jest jako miasto dobrze
zagospodarowane - stwierdził
prezydent miasta Krzysztof
Hildebrandt.

Organizatorzy dziękowali władzom Wejherowa oraz
powiatu wejherowskiego za
wsparcie. W spotkaniu wzięli udział Michał Jeliński,
kierownik wydziału Kultury,
Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki UM oraz Jacek Thiel, członek Zarządu

Powiatu. J. Thiel poinformował o planowanych akcjach
w powiatowych szkołach
ponadgimnazjalnych, które
mają uświadomić młodzieży
potrzebę rejestrowania się i
pomagania chorym na nowotwory krwi, na ogół też bardzo młodym ludziom.

Poszukiwani potencjalni dawcy szpiku

Pomóż Arturowi i innym
20 września br. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego oraz komórek macierzystych dla chorych na białaczkę.
Tego dnia w godz. 10.00-16.00 każdy może pomóc 26-letniemu mieszkańcowi Wejherowa
oraz innym chorym osobom podczas akcji „Pomóż Arturowi i innym”.
Wcześniej, podczas konferencji w ratuszu rodzina,
przyjaciele Artura i on sam
opowiadali o akcji, która może uratować życie osobom,
dla których jedynym ratunkiem jest przeszczepienie
komórek macierzystych od
niespokrewnionego dawcy.
- Oddanie 4 ml krwi to
niewiele, a dla pacjentów
czekających na przeszczep
to szansa na znalezienie
dawcy, szansa na życie - mówi Ewa Nawrot, z Funda-

cji DKMS Polska. - Apeluję,
przyjdźcie zarejestrować się
jako potencjalni dawcy szpiku i komórek macierzystych.
Liczy się każdy!
Zarejestrować mogą się
osoby w wieku 18-55 lat,
ważące minimum 50 kg.
Rejestracja zajmuje chwilę, polega na przeprowadzeniu wstępnego wywiadu
medycznego,
wypełnieniu
formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony śluzowej, z

wewnętrznej strony policzka. Na podstawie pobranej
próbki zostaną określone cechy zgodności antygenowej,
a jeśli okaże się, że kod genetyczny dawcy zgadza się z
kodem genetycznym chorego, wtedy dochodzi do przeszczepienia.
Wszyscy, którzy chcą się
zarejestrować, powinni mieć
ze sobą dokument tożsamości z nr PESEL.
Ewa Nawrot podkreśliła, że istnieją dwie meto-

dy pobrania materiału do
przeszczepienia: z krwi obwodowej oraz z talerza kości
biodrowej pod narkozą. Drugi zabieg wykonywany jest
pod narkozą.
- Jestem bardzo dumny, że
to właśnie na mnie trafiło –
mówi dawca, Wojciech Wasiakowski. - Uważam, że nie
mogło mnie spotkać nic bardziej zaszczytnego. Nic nas to
nie kosztuje, nie boli a przynosi radość i satysfakcję, że
mozna komuś pomóc.
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MIASTO
		
		

OBWIESZCZENIE

PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

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

				
§1
W okresie od 01.10.2015 r. do 31.10.2015 r. przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji na terenie Miasta Wejherowa.
				
§2
Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Miasta Wejherowa, dotyczy to:
- zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.),
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych,
- pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, piwnic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,
- urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.
				
§3
Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, prywatne, spółdzielcze i komunalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fizyczne,
osoby prawne oraz właściciele urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej i właściciele
nieruchomości władający obiektami wymienionymi w § 2, które przeprowadzają akcję
deratyzacji na własny koszt w sposób i w formie właściwej dla tego typu czynności.
				
§4
1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia
trucizny nakładam na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu
i skutkach zatrucia. Z tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć
również zwierzęta domowe.
2. Zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji odpadów i innych zanieczyszczeń powstałych w związku z działalnością i bytowaniem człowieka, a w szczególności odpadów mogących stanowić pożywienie dla
gryzoni.
				
§5
1. Trutkę należy wyłożyć w dniach od 1 października do 9 października 2015 r. i pozostawić do dnia 26 października 2015 r., uzupełniając ją w miarę spożywania przez
gryzonie. W czasie wyłożenia trutki należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie.
2. W dniach od 27 października do 31 października 2015 r. należy zebrać pozostałe
trutki oraz padłe gryzonie.
3. Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.
				
§6
Nadzór i kontrolę nad wykonywaniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska i
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Wejherowie. W terminie do dnia
19 października 2015 r. podmioty wymienione w § 3 są obowiązane do przedłożenia
PPIS w Wejherowie informacji o formie i sposobie przeprowadzenia deratyzacji, w
szczególności poprzez przekazanie informacji o wyłożeniu trutek, sposobie utylizacji
padłych gryzoni, danych firmy prowadzącej działalność w zakresie deratyzacji, z którą
umowa została zawarta wraz z wykazem obiektów objętych deratyzacją, a w przypadku posiadania stałej umowy również kserokopii umowy, natomiast w terminie do dnia
10 listopada 2015 r. do przedłożenia PPIS w Wejherowie protokołu lub oświadczenia
potwierdzającego wykonanie deratyzacji.
				
§7
Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z
przepisami o wykroczeniach.
				
§8
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miejskiego w Wejherowie, na słupach ogłoszeniowych oraz na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
					

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

Stragany,

zabawa
i sztuka

Sobota 12 września była pochmurna i dość ponura, ale
na zrewitalizowanej
ulicy Wałowej w Wejherowie było barwnie, tłumnie, głośno.
Wydawało się, że tam
świeci słońce!
Prezydent Wejherowa
Krzysztof
Hildebrand,
obecny na Wałowej wraz z
żoną, zaprosił mieszkanców na imprezę Stragany Art, zorganizowaną
przez Wejherowskie Centrum Kultury. Uczestnicy
mogli skosztować smakołyków, obejrzeć pokaz carvingu, czyli rzeźbienia w
warzywach i owocach, a
także prezentacje teatru
ulicznego. Bo właśnie o
sztukę uliczną chodziło w
tym wydarzeniu.
Ku radości dzieci, nie
brakowało żonglerów i
klaunów, zabaw z wielkimi
bańkami mydlanymi oraz
możliwości własnoręcznego wykonania papieru! Nie
zabrakło też muzyki na żywo i wyrobów rękodzieła
artystycznego.
AK.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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WYDARZENIA
Odnowiony skwer w sąsiedztwie „Sobieskiego” nosi imię Reginy Osowickiej

Dama w kapeluszu na ławeczce
Skwer imienia Reginy Osowickiej, wejherowskiej dziennikarki,
pisarki i prelegentki, to kolejne ciekawie zaaranżowane, przyjazne
miejsce w mieście. Efektowna, kolorowa fontanna z rzeźbą chłopca
oraz piękna zieleń stanowią wyjątkową dekorację. W takim otoczeniu zasiadła na ławeczce w nieodłącznym kapeluszu pani Regina,
stworzona przez artystkę Dorotę Pilich-Dzikiewicz.
Nowa przestrzeń miejska powstała między ulicami: Sobieskiego i Bukową.
Odnowiony skwer położony

jest w pobliżu Filharmonii
Kaszubskiej i Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1.
Jego obecny wygląd to efekt

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

kilkumiesięcznych prac remontowych przeprowadzonych przez miasto.
- To miejsce ma pokazywać, że Wejherowo jest miastem nowoczesnym, które
oprócz zabytków i bogatej
historii posiada atrakcyjną
przestrzeń publiczną – mówił prezydent Wejherowa,
Krzysztof Hildebrandt.
- W ramach tego zadania
została przebudowana sieć
mediów podziemnych, m.in.
kanalizacja sanitarna, deszczowa i wodociągi - informuje Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Skwer otrzymał nowe oświetlenie i monitoring
a powierzchnia ciągu pieszego została wyłożona płytami
chodnikowymi. Skwer zdobi atrakcyjna fontanna ze
szklanymi misami i kołami
młyńskimi.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
Naprzeciw ustawiono ławeczkę-pomnik z rzeźbą
Reginy Osowickiej. Jej odsłonięcia dokonali wspólnie: prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt,
starosta wejherowski Gabriela Lisius, brat dziennikarki Stanisław Osowicki,

przedstawiciel grupy radnych Tomasz Groth, jeden
z pomysłodawców upamiętnienia pisarki oraz Teresa Patsidis, radna ubiegłej
kadencji, która zabiegała o
modernizację ul. Bukowej i
rejonu przy liceum.
Po uroczystości na skwe-

rze, w auli I LO odbyła się
projekcja filmu o R. Osowickiej, autorstwa Kingi
Wasylki i Przemysława
Dopke z Urzędu Miejskiego
w Wejherowie.
Ciekawy i wzruszający
film powstał na zlecenie prezydenta Wejherowa.

Huczne
urodziny
10 urodziny Centrum Handlowego „Kaszuby”
wyprawiono
z rozmachem i udziałem bardzo wielu gości. Najważniejsze, że
wracali do domu zadowoleni.
Organizatorzy zapewnili
mnóstwo atrakcji dla dzieci i dorosłych uczestników
festynu. Pogoda wprawdzie
nie dopisała, ale nikt się tym
nie przejmował.
Imprezę zwieńczył koncert gwiazdy, czyli zespołu
Lemon oraz efektowny pokaz fajerwerków.
Wszystko to działo się 5
września na parkingu obok
Centrum „Kaszuby”.
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POWIAT
Konwent samorządowy

Opieka społeczna
Głównym, choć nie jedynym tematem kolejnego Konwentu Samorządowego w Starostwie w Wejherowie była opieka
społeczna. Dlatego obok samorządowców na sali zasiadły pracownice ośrodków pomocy społecznej w miastach i gminach
powiatu wejherowskiego. Obecna była również Ewa Banasik,
dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w
Wejherowie, która mówiła o programie profikatyki wirusowego zapalenia wątroby typu C.
E. Banasik poinformowała,
że zakażenie wirusem HCV
jest jednym z największych
zagrożeń epidemiologicznych,
a zapalenie wątroby jest poważnym problemem zdrowotnym. - Co roku w powiecie
wejherowskiego choruje ok.
dwa tysiące osób - powiedziała Ewa Banasik. - Zarazić
można się podczas zabiegów
medycznych, ale również w
gabinetach kosmetycznych
czy fryzjerskich. Profilaktyka
jest bardzo wskazana.
- Chcemy ten program realizować i zachęcić do tego

gminy - powiedziała starosta Gabriela Lisius. - Teraz
przygotowywany jest budżet
na 2016 rok, więc jest okazja,
aby się nad tym zastanowić.
Poruszono ważny temat
wspólnej polityki prorodzinnej gmin i powiatu wejherowskiego, czyli realizacji działań
z zakresu pomocy społecznej. Dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie,
Iwona Romanowska przedstawiła, jakie zadania realizuje powiat i jakie mogłyby być
realizowane wspólnie z miastami czy gminami.

Dyrektor I. Romanowska
mówiła o domach pomocy
społecznej, podając liczby podopiecznych, o warsztatach terapii zajęciowych, o rodzinach
zastępczych oraz o instytucji
asystenta rodziny.
Podczas dyskusji mówiono
o potrzebie połączenia sił dla
zapewnienia lepszej opieki i
pomocy dla rodzin, wspierania się m.in. w szkoleniach i,
zwłaszcza wobec ciągle zmieniających się przepisów.
Dyrektor
Romanowska
przypomniała cytat H. Forda
„Połączenie sił to początek, po-

Gospodarzem spotkania samorządowców i pracowników gminnych placówek była
jak zwykle starosta powiatu wejherowskiego, Gabriela Lisius.

zostawanie razem to postęp, a
wspólna praca to sukces”, odnosząc to zdanie do współpracy samorządów i innych
placówek gmin powiatu wejherowskiego w ramach Konwentu. Wszystko wskazuje

na to, że taka współpraca jest
potrzebna i pożyteczna dla
mieszkańców powiatu.
Uczestnicy zebrania wysłuchali raportu Remigiusza
Kitlińskiego, pełnomocnika prezydenta Gdańska ds.

komunikacji rowerowej, na
temat kampanii rowerowej,
jaka odbyła się w maju br. w
gdańskich szkołach.
Może to stanowić dobry
przykład dla miast i gmin powiatu wejherowskiego. AK.

Niemieccy rzemieślnicy w Wejherowie

Wizyta w Cechu, szkole i w zakładach
Delegacja Zarządu Niemieckiej Izby Rzemieślniczej kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie odwiedziła w dniach 14-16 września Wejherowo. Gospodarzem wizyty
był Powiatowy Cech Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związek Pracodawców w Wejherowie.
Niemieccy goście spotkali
się z władzami powiatu wejherowskiego oraz władzami
miasta, odwiedzili Niepubliczną Szkołę Rzemiosła
i zakłady rzemieślnicze w
powiecie. Wzięli też udział
w uroczystej Konferencji
Oświatowo-Gospodarczej
z okazji 10-lecia współpracy pomiędzy wejherowskim
Cechem a Izbą Rzemieślniczą w Schwerinie.
Goszczący na konferencji Wiesław Szajda, prezes
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku oraz prezes Powiatowego Cechu,
Brunon Gajewski wręczyli Złotą Odznakę Rzemiosła prezesowi Niemieckiej
Izby Rzemieślniczej kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie
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w Schwerinie - Peterowi
Günterowi.
Dziękowali
też innym przedstawicielom niemieckiej organizacji
rzemieślniczej za przychylność, pomoc i wspólny dorobek, zwłaszcza w dziedzinie
kształcenia
zawodowego
młodzieży.
Prezes organizacji w
Schwerinie przekazał z kolei najwyższe odznaczenie
rzemieślnicze Meklemburgii-Pomorza
Przedniego
Brunonowi Gajewskiemu,
również dziękując mu za
dotychczasową współpracę,
m.in. realizowanie wspólnych programów z pożytkiem dla młodzieży, uczącej
się zawodu.
Obaj panowie (na zdjęciu
obok na pierwszym planie)
podpisali umowę o dalszej

współpracy organizacji.
Dyrektor biura wejherowskiego Cechu, Krzysztof
Seroczyński
w
krótkiej prezentacji przypomniał wspólne działania,
wizyty i staże, które uczniowie z Wejherowa odbywają

w Centrum Kształcenia i
Technologii w Schwerinie.
W konferencji uczestniczyli
przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i
miejskich, a także rzemieślnicy z powiatu wejherowskiego, zrzeszeni w Cechu.

redakcja@pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA

Narodowe czytanie w Wejherowie

W muzeum i w liceum
Ogólnopolską akcję czytania „Lalki” B. Prusa 5 września br. podjęły wejherowskie placówki: Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, Miejska Biblioteka Publiczna, Powiatowa
Biblioteka Publiczna, Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku
oraz szkoły: ZSP nr 1 („Sobieski”) i ZSP nr 2 („Elektryk”). W akcję
włączyły się władze powiatowe i miejskie.
W sali Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków,
wybrane fragmenty „Lalki”
czytali: starosta Gabriela Lisius, członek Zarządu
Powiatu Jacek Thiel oraz
zastępca prezydenta Wejherowa, Piotr Bochiński. Co
ciekawe, pani starosta odczytała fragment w języku
kaszubskim, w tłumaczeniu
Romana Drzeżdżona.
Znakomite
inscenizacje
fragmentów „Lalki” zaprezentowali tam aktorzy „Teatru
pod Napięciem”, działającego
przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie,
pod kierownictwem Kingi
Krajkowskiej oraz Grupy
Teatralnej Wejherowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA pod kierunkiem
Eweliny
Magdziarczyk-Plebanek. Wysiłek lektorów
i aktorów nagrodzono brawami i kwiatami.
Publiczność, licznie zgromadzona w auli I Liceum
Ogólnokształcącego
mogła
poznać zdania
bohaterów
„Lalki”, a także specyficzny
humor Prusa.
- Fragmenty powieści zostały tak dobrane, aby młodzi

ludzie poczuli, że dawniej i
teraz miłość może nieść ze sobą radość i ból, że istnieją społeczne podziały, że tolerancja
wynika z wiedzy na temat odmienności kultury i obyczajów, że realiści spierają się z
idealistami, a kobiety walczą
o swą pozycję w świecie - powiedziała Edyta Łysakowska-Sobiczewska, reżyser i
scenarzysta spektaklu.
Na scenie wystąpili: starosta Gabriela Lisius, Wojciech Rybakowski, członek
Zarząd Powiatu, a także nauczyciele oraz absolwenci,
byli członkowie Teatru „Prawie Lucki”.
Oprawę muzyczną zapewniła Maja Stefaniszyn.
- Cieszy nas udziału władz
powiatu wejherowskiego we
wspólnym narodowym dziele.
- stwierdziła dyrektor I LO,
Bożena Conradi. - Sądzę,
że udało nam się tym wspólnym działaniem potwierdzić
prawdziwość słów Prezydenta
RP, że „Lektura książek nie
tylko pogłębia wiedzę, ale rozwijając wyobraźnię, sprawia,
że wzrastają nasze kompetencje i możliwości oddziaływania na świat.”

Bezpłatna szkoła
dla dorosłych
Jeszcze przez cały wrzesień trwa rekrutacja do nowej placówki szkoły dla dorosłych EDUKATOR w Rumi. Szkoła jest całkowicie bezpłatna dla słuchaczy.
Jest to jeden z ponad dwudziestu oddziałów EDUKATORA w Polsce w skład którego wchodzi Liceum ogólnokształcące dla Dorosłych oraz Policealna Szkoła Zawodowa, kształcąca w 10 różnych
kierunkach. W tym semestrze wiodące kierunki w Szkole Zawodowej to: opiekun medyczny, technik administracji oraz technik BHP.
Zajęcia będą odbywać się w soboty i niedziele, co dwa tygodnie.
Szkoła powstała z myślą o mieszkańcach Rumi, Redy i Wejherowa,
którzy chcą uzupełnić lub zdobyć nowe wykształcenie. Szkoła mieści się przy ul. Świętojańskiej 11 w Rumi (Gimnazjum nr 2), blisko
stacji SKM Rumia Janowo oraz przystanków autobusowych linii J, R,
87. Więcej informacji na stronie internetowej: www.rumia.ckedukator.pl lub poprzez adres mailowy: rumia@ckedukator.pl oraz
pod numerami telefonów: 733 883 883 i 58 500 87 33.
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Na górnym zdjęciu
aktorzy spektaklu w I
LO, u dołu - wykonawcy
i widzowie w sali wejherowskiego muzeum.

Pod patronatem Pulsu Wejherowa

Konkurs wiedzy o Wejherowie
Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Wejherowa w wieku powyżej 16 lat mogą wziąć
udział w organizowanym po raz pierwszy Konkursie Wiedzy o Historii Wejherowa im.
Reginy Osowickiej. Patronat nad konkursem objęli prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz starosta wejherowski Gabriela Lisius.
Konkurs odbędzie się
23 października, o godz.
17.00 w Zespole Szkół nr
3 im. Martyrologii Piaśnicy, przy ul. Nanickiej 22.
Udział w konkursie może
wziąć każdy, kto ukończył
16 lat. W pierwszym etapie
uczestnicy odpowiedzą na 30
pytań testowych, a w drugim
sześcioro finalistów weźmie
udział konkursie, opartym o
formułę teleturnieju „Jeden
z Dziesięciu”.

Celem konkursu pod patronatem „Pulsu Wejherowa” jest propagowanie
wśród mieszkańców oraz
sympatyków historii Wejherowa - od czasów nowożytnych do współczesnych.
Poprzez przygotowania
do konkursu zgłębiamy swoją wiedzę, dotyczącą historii
naszego miasta, jak również
postaci śp. Reginy Osowickiej - jej życia, publikacji i
twórczości naukowej.

Korespondencję i rejestrację należy przesłać pocztą
elektroniczną do 30 września br. pod adresem:
KonkursWiedzy.Wejherowo@wp.pl
Pytania można kierować do przewodniczącego Rady
Naukowej, Marcina Drewy pod nr tel. 510-114-114.

Rada Naukowa Konkursu w składzie (od lewej):
Władysław Kepka, Mirosław Odyniecki, Maciej
Kurpiewski oraz Marcin Drewa (przewodniczący
Rady Naukowej) spotkała się w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Wejherowie.
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KULTURA
Benefis wejherowskiego rzeźbiarza, Andrzeja Arendta

Jestem twórcą ludowym

Gratulacje, podziękowania i życzenia, zwłaszcza zdrowia, przekazywano wejherowskiemu artyście, Andrzejowi Arendtowi podczas jego benefisu w Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Podczas benefisu, w obecności licznych
przyjaciół i sympatyków rzeźbiarza, otwarto wystawę jego twórczości.
Uczestnicy
spotkania,
które otworzył dyrektor
muzeum Tomasz Fopke,
wysłuchali interesującej rozmowy z Andrzejem Arendtem, którą poprowadziła st.
kustosz muzeum Benita
Grzenkowicz-Ropela.
- Jestem twórcą ludowym i czuję się nim. A to, że
ukończyłem Wyższą Szkołę
Plastyczną, nic nie zmienia
- powiedział m.in. artysta.
- Dzięki temu, że jestem
twórcą ludowym, czuję się
wolny. Nie obowiązują mnie
reguły, których jako artysta
z dyplomem powinienem
się trzymać. Artysta powinien robić to, co sprawia
mu przyjemność w procesie
tworzenia. Jeżeli chcę coś
wyrazić, to musi być moje.
Za krótko jesteśmy na tej
ziemi, żeby się ograniczać.
Mimo ciężkiej choroby,
A. Arendt nie zwalnia tempa pracy twórczej. Może
pochwalić się bogatym dorobkiem, zaprezentowanym
w katalogu, który otrzymali
uczestnicy spotkania.
Na zakończenie spotkania otwarto ekspozycję, która jest jedynie fragmentem
jego dorobku artystycznego
Andrzeja Arendta. Wystawę można nadal oglądać
w muzeum, czyli w Pałacy
Przebendowskich i Keyserlingków w Wejherowie.
Wśród gości wrześniowe-

Skąd pochodzą
nasze imiona?

Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie odwiedzi profesor Edward Breza - wybitny językoznawca z Uniwersytetu Gdańskiego
i opowie o pochodzeniu imion.

go benefisu znaleźli się m.in.
prof. Józef Borzyszkowski,
poseł Jerzy Budnik, starosta Gabriela Lisius, członkowie Zarządu Powiatu
Jacek Thiel i Kazimierz Bistroń, zastępca prezydenta
Piotr Bochiński, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz,
franciszkanin o. Gerwazy,
dr Janina Toboła-Karaś, internista-kardiolog ze Szpitala Specjalistycznego oraz
prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Henryk
Kanczkowski.

Andrzej Arendt zajmuje się rzeźbą od 1967 r. Pierwsze kroki
w tej dziedzinie stawiał jako uczeń Otylii Szczukowskiej.
Jest jednym ze współtwórców ołtarza papieskiego, wg. projektu M. Kołodzieja, który wzniesiono na sopockim hipodromie
z okazji wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Sopocie w czerwcu
1999 roku. Wyrzeźbił wtedy figurę św. Franciszka.
Spod jego dłuta wyszło wiele rzeźb znajdujących się na terenie Kaszub, m.in. rzeźba błogosławionej s. Alicji Kotowskiej w
Piasnicy. Andrzej Arendt jest też autorem płaskorzeźb, drzeworytów, ilustracji do książek, exlibrisów itp.
Był dyrektorem Powiatowego Ogniska Pracy Pozaszkolnej w
Wejherowie, gdzie prowadził zajęcia plastyczne, w tym pracownię rzeźby dla dzieci i młodzieży. Był także organizatorem m.in.
konkursu na Szopkę Bożonarodzeniową.
A. Arendt pełnił funkcję prezesa wejherowskiego Oddziału
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie.

Zaproszenie na wędrówkę i do gry w skata
Rajd ścieżkami parku

Turniej o trzy puchary

Koło PTTK, Sekcja Turystyki Pieszej WUTW i Urząd
Miejski w Wejherowie zapraszają młodzież i dzieci, a
także całe rodziny i grupy z ośrodków skupiających
osoby niepełnosprawne oraz seniorów na rajd „Szlakiem ścieżek wejherowskiego parku im. A. Majkowskiego - zbieramy ciekawe eksponaty”.
Spotkanie przy ławeczce z Kaszubą w parku w sobotę 19 września o godz. 14.00

18. Turniej Skata Sportowego o Puchar Prezydenta Wejherowa, Wójta Gminy Wejherowo i Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego rozpocznie
się 25 września o godz. 17.00 w siedzibie wejherowskiego oddziału ZK-P (Pl. Jakuba Wejhera 11).
Organizatorzy zapraszają do gry w skata wszystkich chętnych, a szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 511 095 441.

E. Breza jest ekspertem z
zakresu historii języka polskiego i dialektologiem, odznaczonym tytułem doktora
honoris causa Uniwersytetu
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
22.09 o godzinie 11.00 w
Miejskiej Bibliotece Publicznej (ul. Kaszubska 14) profesor wygłosi wykład pod
tytułem „Pochodzenie naszych imion”.
Prof. Edward Breza po studiach zajął się onomastyką –
dziedziną nauk językowych
dotyczącą nazw własnych.
Prowadził m. in. badania dotyczące nazw wsi i przysiółków powiatu kościerskiego, a
następnie zajął się pracą nad
nazwiskami. Praca naukowa

stała się jego pasją.
Po wykładzie można będzie kupić książkę autora pt.
„Zalety imionami ludzi”.

Konkurs literacki
„Powiew Weny”
Temat dziesiątej jubileuszowej edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” brzmi: „Niech ten jubileusz
milowym będzie kamieniem…” Konkurs organizuje Miejska Biblioteka Publiczna w
Wejherowie, zachęcając do nadsyłania prac.
Termin upływa za miesiąc, 16 października.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do
poetów i prozaików z województwa pomorskiego. Rozgrywany jest w dwóch grupach wiekowych: „A” - od 16 do l9
lat oraz „B” - powyżej 20 lat.
W grupie „A” i „B” są dwie kategorie: proza i poezja. W
prozie do wyboru są dwa gatunki: opowiadanie - 10 stron
i słuchowisko - do 15 minut.
W poezji trzeba przedstawić 3 utwory. Szczególnie nagradzane będą nowoczesne rozwiązania leksykalne i interesujące formy poetyckie.
Prace (oznaczone kategorią i grupą wiekową) należy
dostarczyć w 3 egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD lub przesłać na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, 84-200 Wejherowo ul. Kaszubska 14
z dopiskiem: „Powiew Weny ” - do 16 października
2015 roku.
Szczegóły na stronie: www.biblioteka.wejherowo.pl
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POWIAT
Konkurs „Piękna wieś” w gminie Łęczyce

Kampania PiS w powiecie rozpoczęta

Nagrody za zagrody Troje kandydatów
i dożynkowe wieńce do Sejmu RP
Podczas Dożynek Gminnych gminy Łęczyce, które odbyły się 23
sierpnia w Bożympolu Wielkim (relację zamieściliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu”) odbył się tradycyjny konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wręczono tez nagrody w konkursie
„Piękna Wieś Pomorska”.
Wszystkie wieńce, przygotowane przez sołectwa były
przepiękne, więc jury miało
bardzo trudne zadanie.
Ostatecznie
przyznano
następujące nagrody:
W kategorii „Wieniec klasyczny” pierwsze miejsce zajęło Sołectwo Chrzanowo,
drugie Strzebielino, a trzecie
Brzeźno Lęborskie.
W kategorii „Wieniec niekonwencjonalny” zwyciężył
wspaniały wieniec, wykonany wspólnie przez sołectwo
Bożepole Małe i Bożepole
Wielkie. Drugie miejsce zajęło sołectwo Dzięcielec, a trzecie sołectwo Kisewo.
W trakcie dożynek rozstrzygnięto również gminny etap konkursu „Piękna
Wieś Pomorska 2015”. Konkurs ma na celu podniesienie
atrakcyjności obszarów wiejskich oraz promocję aktywności lokalnej społeczności.
Do konkursu zgłoszono 21
zagród i jedną wieś z gminy
Łęczyce, a komisja konkursowa wytypowała laureatów.
W kategorii „zagrody nierolnicze”:

I miejsce - posesja państwa Ireny i Stefana Kozioł z Rozłazina,
II miejsce - posesja państwa Magdaleny i Piotra
Petta z Łęczyc,
III miejsce - posesja państwa Doroty i Andrzeja
Formella z Kisewa
W kategorii „zagroda rolnicza” wytypowano do nagrody zagrodę państwa Wiolety
i Rafała Kutzmer z Dzię-

Prawo i Sprawiedliwość zainaugurowało kampanię parlamentarną w powiecie wejherowskim. Na placu Jakuba Wejhera w Wejherowie, poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk
przedstawiła hasło kampanii PiS, które brzmi: „Damy radę”.

cielca. Zagroda ta została
zgłoszona do konkursu na
szczeblu powiatowym.
W kategorii „wieś” wyróżniono Bożepole Wielkie,
które także zostało zgłoszone jako wieś w konkursie na
szczeblu powiatowym.

Organizatorzy Gminnych Dożynek serdecznie dziękują wszystkim Sponsorom, którzy przyczynili się do
tego, aby gminne święto było tak atrakcyjne. Szczególne podziękowania otrzymują: Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Kaszubski Bank
Spółdzielczy, AkuoEnergy, Dwór Góralski Krywań, Firma Prefabet Bożepole Wielkie, Firma Lewrol, Piekarnia
-Cukiernia Daniel Nowicki, Firma Eurocast, Cukiernia
Iwonka Janusza Labudy, Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych -Firma Rewers, Bogdan Formela, Gospodarstwo Rolno-Hodowlane Janusz i Krystyna Lewna,
Gospodarstwo Rolne Mirosława i Marian Klein, Ewa i
Andrzej Koss. Ogrodnictwo oraz Piotr Jasiński, którego
owoce i warzywa pięknie tworzyły dożynkową scenerię.

Poseł D. Arciszewska-Mielewczyk podkreśliła,
iż należy przekonywać Polaków, aby 25 października
dokonali dobrej zmiany. Jednocześnie zbierano podpisy
na listę poparcia dla kandydatów do Sejmu i Senatu.
Kandydatami PiS do Sejmu z powiatu wejherowskiego

będą: Łucja Słowikowska z
Rumi - radna Rady Powiatu,
szefowa Komisji Zdrowia samorządu powiatowego oraz
pełnomocnik PiS w Rumi,
Edyta
Witka-Jeżewska
mieszkanka Redy, Violetta
Sasiak-Mackiewicz z Redy,
szefowa Klubu „Gazety Polskiej” w powiecie, Wojciech

Rybakowski, etatowy członek Zarządu Powiatu, znany
animator kultury w Wejherowie, szef grupy Misterników
Kaszubskich. Z listy PiS startuje również Jan Klawiter
z Rumi, były burmistrz tego
miasta, były radny Sejmiku
Pomorskiego oraz Rady Powiatu Wejherowskiego.

Barłomino, gmina Luzino

Nowoczesne boisko
Szkoła Podstawowa im. ks. J. Twardowskiego w Barłominie otrzymała nowe, wielofunkcyjne boisko, ufundowane przez Fabrykę Farb
i Lakierów Śnieżka SA. jako nagrodę w konkursie „Kolorowe boiska”.

Po prawej: najpiękniejszy wieniec niekonwencjonalny z Bożegopola.

10

Pełnowymiarowy obiekt o syntetycznej nawierzchni wyposażony jest
m.in. w kosze do koszykówki, bramki, słupki i siatkę do piłki siatkowej.
Otwarcie boiska było huczne i kolorowe, ale tak naprawdę najważniejsze wydarzy się później, gdy dzieci
będą mogły rozwijać swoje sportowe
pasje korzystając z nowego obiektu.
Na nowym boisku rozegrano
pierwszy mecz między rodzicami a
uczniami szkoły im. ks. Jana Twardowskiego, a na koniec odbył się
wspólny trening z zaprzyjaźnioną
drużyną Arka Gdynia.
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OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza
drugie przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wejherowie przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:
L.P.
1.
2.
3.
4.
5.

Numer ewidencyjny i obręb
22/6, obr. 12
22/8, obr. 12
22/10, obr. 12
22/7, obr. 12
22/9, obr. 12

Powierzchnia
767 m2
767 m2
978 m2
767 m2
767 m2

Numer księgi wieczystej
Cena wywoławcza
Wadium
Termin wpłacania wadium
GD1W/00006646/9
94 000,00 zł
9 400,00 zł
30 września 2015 r.
GD1W/00006646/9
94 000,00 zł
9 400,00 zł
30 września 2015 r.
GD1W/00006646/9
120 000,00 zł
12 000,00 zł
30 września 2015 r.
GD1W/00006646/9
94 000,00 zł
9 400,00 zł
30 września 2015 r.
GD1W/00006646/9
94 000,00 zł
9 400,00 zł
30 września 2015 r.
wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.

Data przetargu
7 października 2015 r. o godz. 9.00
7 października 2015 r. o godz. 9.00
7 października 2015 r. o godz. 9.00
7 października 2015 r. o godz. 9.00
7 października 2015 r. o godz. 9.00

Opis: nieruchomości położone w północno – wschodniej części miasta, działki foremne, w kształcie zbliżonym do kwadratu, tereny niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą; na przedmiotowych
działkach oraz na dojazdowych drogach wewnętrznych mogą występować pojedyncze krzewy.
Dostęp do drogi publicznej: pośredni – ww. nieruchomości zostaną sprzedane wraz z udziałem w dojazdowych drogach wewnętrznych, który został już wliczony w cenę wywoławczą: dz. nr 22/6, 22/8 i
22/10 zostaną sprzedane wraz z udziałem 1/3 części w prawie własności dz. nr 22/4, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 545 m2, dz. nr 22/7 i 22/9 zostaną sprzedane wraz z udziałem 1/3 części
w prawie własności dz. nr 22/5, obr. 12, KW nr GD1W/00013255/3, o pow. 483 m2.
Przeznaczenie: przedmiotowe działki położone są na obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony uchwałą nr IIIk/XXXV/379/2001 Rady Miasta
Wejherowa w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obejmującego obszar miasta Wejherowa z wyłączeniem obszarów, dla których Rada Miasta
Wejherowa podjęła uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w planie miejscowym (tekst jedn. Dz.U. Woj. Pom. z dn. 31.11.2012 r., poz. 4569 z późn. zm.), w jednostce terytorialnej T5, gdzie
dopuszcza się zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną.
Uzbrojenie: w ulicy Gryfa Pomorskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna, ciepłownicza i kanalizacji sanitarnej.
Dodatkowe zobowiązania nabywcy: nabywcy udziału w dz. nr 22/4 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wynikające z Umowy nr WGNiU.6853.2.8.2012 z dn. 02.04.2012 r., zawartej z
Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.; nabywcy udziału w dz. nr 22/5 (droga wewnętrzna) wejdą w prawa i obowiązki wynikające z Umowy nr WGNiU.6853.2.8.2012 z dn. 02.04.2012 r., zawartej z
Pomorską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o., Umowy nr WGNiU.6853.2.9.2012 z dn. 07.05.2012 r. oraz Umowy nr WGNiU.6853.2.28.2012 z dn. 09.07.2012 r., zawartej z ENERGA – OPERATOR S.A.,
w akcie notarialnym sprzedaży przedmiotowych nieruchomości nabywcy ustanowią lub zobowiążą się ustanowić nieodpłatną służebność przesyłu na rzecz każdoczesnych właścicieli dz. nr 22/12, obr.
12 polegającą na prawie korzystania z dz. nr 22/4, obr. 12 i 22/5, obr. 12 (drogi wewnętrzne), w celu budowy i eksploatacji kolektora kanalizacji deszczowej.
Termin przeprowadzenia poprzedniego przetargu: 19 sierpnia 2015 r.

Przetargi odbędą się ww. terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.
Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10 % ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym ogłoszeniu, na
konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa podlegają przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.
Cena brutto nieruchomości ustalona w drodze przetargu będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem zawarcia
umowy przenoszącej własność.
Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 25 września 2015 r., o
godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.
Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 195, p. 204,
tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl. Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: Pl. J. Wejhera 8 i
ul. 12 Marca 195 oraz opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu.

www.nieruchomosci.wejherowo.pl

W niedzielę w Luzinie

Wystawa psów
W niedzielę 20 września na terenie przy hali widowiskowo-sportowej GOSRiT im. Marszałka Macieja
Płażyńskiego w Luzinie odbędzie się V Pomorska Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych.
Organizatorzy zapraszają nie tylko miłośników psów
na tą cykliczną imprezę, która została objęta patronatem
honorowym przez Jarosława Wejera - wójta Gminy Luzino. Początek o godz. 11.00.
N A S Z PA R T N E R

OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIA I REKLAMY
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
		
w Wejherowie
		
		

INFORMUJE:

- od 1 listopada 2015 roku będzie podwyższone kryterium dochodowe uprawniające do
prawa do świadczeń rodzinnych oraz wysokość zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków do
zasiłku rodzinnego.
- od 1 stycznia 2016 roku wchodzi w życie ustawa (Dz. U. z 2015 roku poz. 995) o zmianie
ustawy o świadczeniach rodzinnych. Osoby przekraczające kryterium dochodowe będą mogły nadal korzystać ze świadczeń rodzinnych lecz w pomniejszonej wysokości. Świadczenia
rodzinne będą wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą łączną kwotą zasiłków
rodzinnych wraz z dodatkami, a kwotą, o którą został przekroczony dochód pomnożoną przez
liczbę osób w danej rodzinie.
- od 1 stycznia 2016 roku ustawa (Dz. U. z 2015 roku poz. 1217 o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw) wprowadza nowy rodzaj świadczenia rodzicielskiego. Świadczenie adresowane jest do osób nie mających prawa do zasiłku macierzyńskiego.
Prawo do świadczenia rodzicielskiego nie będzie uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego i będzie wynosiło 1.000,- złotych miesięcznie.
Bliższych informacji udziela Dział Świadczeń Rodzinnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie przy ul. Kusocińskiego 17 - osobiście lub telefonicznie pod numerami:
58-677-79-80, 58-677-79-81, 58-677-79-85

Zmiany w Pomocy Społecznej
Od 1 października 2015 r. wejdzie w życie Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca
2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z
pomocy społecznej.
Zgodnie z zapisami Rozporządzenia od października kryterium dochodowe:
• dla osoby samotnej będzie wynosić 634,00 zł, (wzrost o 92,00 zł),
• dla osoby w rodzinie będzie wynosić 514,00 zł (wzrost o 58,00 zł).
Zmianie ulegną również wysokości kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:
• maksymalna kwota zasiłku stałego będzie wynosić 604,00 zł,
• kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
się, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej będzie wynosić 1722,00 zł,
• kwota świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką
języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy,
ochronę uzupełniającą lub pozwolenie na pobyt czasowy, udzielone w związku z okolicznością o
której mowa w art. 159 ust.1 pkt 1 lit. C lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013r. O cudzoziemcach
będzie wynosić minimalnie 606,00 zł, maksymalnie zaś 1335,00 zł.
Nowa wysokość kwoty z 1 ha przeliczeniowego wyniesie 288 zł. Wszystkie powyższe zmiany
obowiązywać będą od 1 października 2015 r. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie od numerami telefonów:
58 677 79 86, 58 677 79 87, 58 677 79 88, 58 677 79 89, 58 677 79 90.
Źródła prawa:
DZIENNIK USTAW z dnia 29 lipca 2015r. Poz. 1058 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia
14 lipca 2015r. W sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.
REKLAMA
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Od dnia 1 listopada 2015 r. do dnia 31 października 2017 r. będą obowiązywać NOWE wysokości kryterium dochodowego oraz nowe wysokości zasiłków rodzinnych i niektórych dodatków
do zasiłku rodzinnego:
– kryterium dochodowe wynosi 674,00 zł
– kryterium dla rodziny z dzieckiem niepełnosprawnym wynosi 764,00 zł
ZASIŁEK RODZINNY PRZYSŁUGUJE W WYSOKOŚCI:
– 89,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 r.ż.
– 118,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż. do ukończenia 18 r.ż.,
– 129,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 r.ż. do ukończenia 24 r.ż.;
DODATKI DO ZASIŁKU RODZINNEGO:
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka przysługuje
w wysokości 185,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 370,00 zł na wszystkie dzieci;
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wynosi 90,00 zł miesięcznie na trzecie i następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego przysługuje w wysokości:
a) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 r.ż.,
b) 100,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 r.ż. do ukończenia 24 r.ż.;
– dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem
zamieszkania,:
a) 105,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której
znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest
obowiązek szkolny i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku
dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu
niepełnosprawności,
b) 63,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do
miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek
nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej.
Od dnia 1 listopada 2015 r. NIE ZMIENIA SIĘ:
– wysokość kryterium dochodowego do ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu
urodzenia dziecka, które wynosi 1922,00 zł;
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, które wynosi
1000,00 zł;
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
z urlopu wychowawczego, które wynosi 400,00 zł miesięcznie;
– wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, które wynosi 100,00 zł na dziecko;
– wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka, które wynosi
1000,00 zł na jedno dziecko;
– wysokość zasiłku pielęgnacyjnego, które wynosi 153,00 zł miesięcznie;
– wysokość specjalnego zasiłku opiekuńczego, które wynosi 520,00 zł miesięcznie;
wysokość zasiłku dla opiekuna, które wynosi 520,00 zł miesięcznie.
Źródła prawa:
1. DZIENNIK USTAW z dnia 27 sierpnia 2015 r. Poz. 1238, ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się
stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości
świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna
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SPORT
Piłka ręczna

Piłka nożna

Tenis stołowy

Nieudanie zainaugurowali sezon rozgrywek II ligi szczypiorniaka wejherowscy Tytani, bo we własnej hali podopieczni Pawła
Paździochy, ulegli Stali Gorzów 27:32.

Piłkarze Gryfa Wejherowo na wyjeździe
12 września przegrali 2:0 z Wisłą Puławy, a
tydzień wcześniej na swoim boisku polegli
z liderem II ligi, Stalą z Mielca 1:2.

Tytani przegrali Znowu porażka Sukcesy Magdy
Wbrew końcowemu wynikowi spotkanie było bardzo
wyrównane. Po dwóch pierwszych bramkach dla Tytanów,
goście odpowiedzieli również
dwoma trafieniami. Później
trwała wzajemna wymiana
ciosów i do przerwy wynik
brzmiał 14:13 dla gości.
Zdaniem
szkoleniowca
przyjezdnych, Janusza Szopa, mecz mógł się podobać
publiczności.
- Gratuluję obydwu drużynom waleczności. Na pewno
cieszymy się ze zwycięstwa,
mecz był bardzo zacięty od
początku do końca. Gospodarze postawili nam wysoką
poprzeczkę i walczyli od początku do końca – stwierdził
po meczu trener Stali.
Gra do 53. min. była bardzo zaciekła, a na tablicy
widniał wynik 26:25 dla Stali, niestety błędy w obronie
i szybkie kontrataki rywali
sprawiły, że Wejherowianie
musieli pogodzić się z pierwszą porażką w tym sezonie.
- Mecz był bardzo emocjonujący. Chcieliśmy wygrać i
szkoda, że przegraliśmy różREKLAMA
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nicą, aż 5 bramek. Popełniliśmy bardzo dużo błędów
w obronie i w ataku. Musimy jak najszybciej wyeliminować tak proste rzeczy jak
chwyt piłki i podanie. Obrona spisała się dużo gorzej niż
myślałem - ocenił trener Tytanów.
Najwięcej bramek dla Tytanów bo, aż osiem zdobył K.
Brzeski. Dla Tytanów punktowali także: T. Bartoś, M.
Przymanowski – po 4, M.
Lanc – 3, K. Wicki, M. Wicki,
M. Kożanowski po 2 i J. Poerlning - 1.
Wczoraj, gdy Pulsy był już
w drukarni, Tytani rozegrali
pierwszy pojedynek Pucharu Polski ze spadkowiczem
z ekstraklasy, Wybrzeżem
Gdańsk.

Stal Mielec rozprawiła
się z wejherowskim Gryfem
jak przystało na lidera tabeli
rozgrywek II ligi. Po prostu
goście grali do końca, walcząc o zdobycie zwycięskiej
bramki. A gdy ją zdobyli,
skutecznie się bronili . Jedynego gola dla gryfitów zdobył
P. Kostuch. Piłkarze z Mielca
na prowadzenie wyszli już w
10. min., a wyrównanie padło 20. min. później. Gryfici mieli jeszcze nadzieję na
rzut karny, bo w doliczonym
czasie gry w polu karnym
upadł K. Wicki, ale sędzia
nie dopatrzył się faulu.
12 września nasi drugoligowcy pojechali do Puław
na mecz z Wisłą. Niestety,
ta eskapada zakończyła się

Dzień Otwarty
Zarząd Wejherowskiego Klubu Bokserskiego „Gryf”
serdecznie zaprasza na Dzień Otwarty Klubu, który odbędzie
się już jutro, 18 września od godz. 17.30 w sali przy ul. I Brygady Pancernej WP 77A (tuż za Bricomarche).
Klub poszerzył swoją ofertę m.in. o kickboxing.

kolejną porażką. Tym razem gospodarze zaaplikowali dwa gole, a mogli jeszcze
zdobyć trzeciego z rzutu karnego.
Spotkanie zaczęło się od
niebezpiecznego zdarzenia
już w 2. min., gdy na polu
karnym zderzyli się bramkarz puławian i F. Sosnowski. W wyniku zderzenia
obydwaj zostali zniesieni z
boiska.
Puławianie w 29. min.
zdobyli pierwszą bramkę.
Parę minut potem G. Gicewicz w idealnej sytuacji fatalnie przestrzelił. Druga
połowa to przewaga Wisły.
W 61 min. sędzia podyktował rzut karny dla gospodarzy, ale piłkarz Wisły
spudłował. Za chwilę jednak
pechowy strzelec karnego
pokonał naszego golkipera
gości i było 2:0.
Gryf Wejherowo: Wichman – Kowalski, Kostuch,
Szur, Dampc (Godula) –
Wicon, Sosnowski (Czoska,
Rzepa), Kołc, Kuzimski, Gicewicz – Wicki.

W I Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Kadetek i
Kadetów w Tenisie Stołowym w Żukowie wystąpiła zawodniczka KTS-K GOSRiT LUZINO Magda Płotka.
Po bardzo dobrej grze luzinianka zajęła II miejsce, uzyskując awans do I Grand Prix Polski Kadetek, które odbędzie
się w dn. 2-4.10.2015 r. w Krakowie.
W Hali Sportowej im. Andrzeja Grubby w Starogardzie
Gdańskim rozegrano XX Turniej Tenisa Stołowego im. Andrzeja Grubby - XI Memoriał. Startująca w kategorii juniorek Katarzyna Płotka zajęła czwarte miejsce, a zawodniczka
KTS-K GOSRiT Luzino Magda Płotka drugą lokatę.

Piłka nożna

Remis na Wzgórzu
Drużyna GOSRiT/el professional Luzino
udała się do Wejherowa na mecz z miejscowym Gryfem Wejherowo i zremisowała 3:3.
Od początku meczu luzińska drużyna uzyskała przewagę w grze. Efektem tego była
bramka zdobyta przez M. Stolca, który wykorzystał podanie od D. Gębali. Po zdobytej
bramce nadal kontynuowała dobrą grę co potwierdziła
drugą bramką zdobytą przez
D. Splitthofa. Po przerwie błąd
obrony wykorzystali wejherowianie, zdobywając kontaktową bramkę. Zespół GOSRiT
el professional Luzino szybko

podwyższył prowadzenie na
3-1. Autorem bramki był ponownie M. Stolc. Gdy wydawało się, że nic złego nie może
się stać, Gryf wykorzystał dwa
błędy w obronie GOSRiT-u uzyskując wynik remisowy.
GOSRiT/el professional Luzino: Grubba – Krzyżanowski,
Neubauer (Michałek), Gębala,
Landowski – Stolc, Nastały (Bollin), Klotzki (Pikulski), Damps,
Siebert (Droździel) – Splitthof.
Trener Paweł Radecki.
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OGŁOSZENIA I INFORMACJE

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00
Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Czwartek 14.00-15.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

Dom wolnostojący w Wejherowie pilnie sprzedam.
Tel. 501 549 579
***
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 40 m kw., pierwsze
piętro na Osiedlu Fenikowskiego w Wejherowie.
Tel. 506 053 718
***
Sprzedam
mieszkania:
jednopokojowe
35 m kw.,
dwupokojowe 55m kw., do zamieszkania od zaraz.
Tel. 792 205 555
***
Sprzedam działkę ogrodniczą na Sucharskiego ROD.
Tel. 606 684 538
***
Zamienię pilnie małe mieszkanie komunalne – 26 m kw., 2
pokoje, aneks, co, ciepła woda,
czynsz aktualnie – 164 zł, na duże komunalne, nisko w bloku
lub kamienicy bez pieców. Tel.
604 826 817
***
Zamienię mieszkanie komunalne 61,80, duża kuchnia,
pokój oraz jeden mniejszy, łazienka i komórka, wyjście na
balkon z kuchni, ogrzewanie
elektryczne. Czynsz 500 zł.
Tel. 507 212 772
***
Sprzedam murowany domek, piętrowy, stan zamknięty,

na działce ogrodniczej w Wejherowie, na 468 m kw. działce.
Tel. 502 056 307
***
Sprzedam działkę ogrodniczą ROD Sucharskiego w Wejherowie z domkiem murowanym.
Tel. 663 539 709
***
Dom w Wejherowie wolno stojący, działka 1202 m kw.,
sprzedam lub zamienię na dwa
pokoje z kuchnią.
Tel. 501 549 579

WYNAJEM

Mam do wynajęcia mieszkanie 2 pokoje, kuchnia, łazienka
os. 1000-lecia, blisko PKP i PKS .
Tel. 605-651-466
po godz.18.00

SPRZEDAM

Rowery: górski młodzieżowy
- stan bardzo dobry, cena 150 zł
oraz damski rower z dużymi kołami za 170 zł.
Tel. 535 165 869
lub 58 678 35 34
***
Wózek spacerowy z daszkiem CONECO wiśniowo-czarny, z pojemnikiem na zakupy,
folia przeciwdeszczowa za 230
zł, fotelik samochodowy z rączką 45 zł. Tel. 883 750 153
***
Sprzedam biurko z drzewa
sosnowego w dobrym stanie.
Tel. 887 587 393

OGŁOSZENIE

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

Lodówkę polar 149 cm , zamrażalnik z dołu otwierany
osobno 2 szuflady energooszczędna 3-letnia biała, możliwość transportu.
Tel. 883 750 153
***
Sprzedam NOWY rower PIONIER 26 koła 18 biegów, osprzęt
shimano, błotniki, biało granatowa perła w foli 550 zł.
Tel. 883 750 153
***
Łóżko 140/200, naturalne
drewno sosnowe, b. dobry materac, szuflada na pościel, prześcieradło ochronne. Cena 900 zł.
Wejherowo. Tel. 798 020 532
***
Ubranka, buciki, po dziewczynce, ¾ latka, bardzo duża
ilość. Cena 80 zł. Łóżeczko do
lalek gratis. Wejherowo,
Tel. 798 020 532
***
Sprzedam kanapę narożną
oraz 2 fotele w kolorze brązowym. Stan bdb. Cena 200 zł.
Tel. 505 383 446
***

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Skoda Fabia 2002
r. benzyna 1,4 wspomaganie,
alufelgi, ABS, przegląd kwiecień
2016 r. Tel. 604 090 964

NAUKA

Lekcje dodatkowe. Fizyka i
chemia, w tym zadania oraz matematyka. Nauczyciel - emeryt.
Wejherowo.
Tel. 58 677 01 50

RÓŻNE

Portret i karykatura dla domu i dla biura mering.pl info
sekatom@wp.pl
***
Spotkam się z miłą dziewczyną na kawę, spacer.
Tel. 782 310 284

REKLAMY
I
OGŁOSZENIA
W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502

LISTY OD CZYTELNIKÓW

Zadbane osiedle

Otrzymaliśmy list od Czytelniczki z os. Kaszubskiego w Wejherowie, która pisze do redakcji, bo ...jest zadowolona. To rzadkość, na ogół piszą lub dzwonią do
nas osoby, które mają problem (i nic w tym dziwnego).
A tu taka odmiana. Poniżej fragment listu:
W styczniu 2014 r. kupiłam mieszkanie na Osiedlu
Kaszubskim w Wejherowie. Od razu moją uwagę zwrócił
schludny widok osiedla - budynków i przestrzeni wokół.
Nigdy dotąd nie spotkałam się z sytuacją, aby w takim
stopniu „ktoś” dbał o mienie społeczne, szczególnie spółdzielcze. Docieplone i pomalowane budynki mieszkalne, wyremontowane klatki schodowe, nowe chodniki, zadbane tereny
zielone oraz prace zabaw i miejsca sportowo-rekreacyjne - to
przykłady dobrego gospodarowania powierzonym mieniem.
Wszędzie widać dbałość i odpowiedzialność zarządcy.
Moim zdaniem tak widoczne starania zasługują na uznanie i podziękowanie od mieszkańców. Tym bardziej, że tak
często na co dzień mnożyć można przykłady zaniedbania czy
wręcz marnotrawienia w zarządzaniu środkami przez różne
instytucje. A tu, proszę, Spółdzielnia Mieszkaniowa Wejherowo jest miłym zaskoczeniem.
		
Mieszkanka Osiedla Kaszubskiego
w Wejherowie

PRYWATNE OGŁOSZENIA
ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer tel.: 606 101 502

Można także wrzucić ogłoszenie do skrzynki
obok wejścia do biura ARTEX w Wejherowie,
przy ul. Polnej 3/41 (blisko stacji SKM Nanice)
NIE PRZYJMUJEMY OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE
NIE PRZYJMUJEMY OGŁOSZEŃ, DOTYCZĄCYCH
POMOCY MATERIALNEJ
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch
kolejnych wydaniach gazety.
Zbyt długie ogłoszenia skracamy.

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 , e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
Adres korespondencyjny redakcji:
84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 (w siedzibie firmy „ARTEX”)
Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy w terenie): 606 101 502
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media w Bydgoszczy
Nakład: 8 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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Osiedlowy festyn na koniec lata
Na osiedlu Fenikowskiego
w Wejherowie, na pożegnanie wakacji zorganizowano
plenerową zabawę dla dorosłych i dla dzieci. Na festyn,
jak zwykle, przyszły całe rodziny, a obok wspólnej zabawy, mieszkańcy mieli okazję
do integracji.
Było ognisko z kiełbaskami, konkursy z nagrodami, zabawy dla dzieci. Byli
też goście - przedstawiciele
władz miasta oraz powiatu,
a nad wszystkim czuwał radny Mariusz Łupina, mieszkaniec osiedla (na zdjęciu obok
z lewej strony).
OGŁOSZENIE

Serdecznie dziękujemy klientom,
którzy kupili mieszkania
w budynku przy ul. Parkowej 2A
w Wejherowie.
Zainteresowanych nabyciem mieszkań
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania
naszej strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl ,
na której przedstawiane będą aktualne
informacje o planowanej budowie kolejnych
budynków mieszkalnych.
				

		
16

Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa
Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa

