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Tłumy przy grobach Parada i wspólne zdjęcie
w Dzień Niepodległości

11 Listopada mieszkańcy Wejherowa i powiatu wejherowskiego będą mieli okazję wspólnie świętować rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Władze miasta i powiatu zapraszają
mieszkańców! Parada ulicami miasta i maraton pieśni patriotycznych to niektóre atrakcje, zaplanowane w Święto Niepodległości.
Uczestnicy uroczystości zostaną uwiecznieni na wspólnym zdjęciu, które opublikujemy w kolejnym wydaniu „Pulsu Wejherowa”.

W dzień Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny na cmentarzach w
Wejherowie i powiecie pojawiły się tłumy mieszkańców. Przy grobach bliskich osób wspominaliśmy i modliliśmy się za Nich.
Str. 4

Spotkajmy się 11 listopada na wejherowskim rynku, gdzie o godz. 10.00
wystartuje marsz Nordic Walking.
O godz. 11.00 w Kolegiacie rozpocznie się uroczysta msza św. za Ojczyznę,
a po mszy św. zaplanowano pamiątkowe zdjęcie uczestników.
Najlepiej zaprezentować się tego
dnia w białoczerwonym stroju albo z
atrybutami w narodowych barwach.
O godz. 12.00 wyruszy białoczerwona parada.
Szczegóły na str. 9

Pomoc dla
Po wyborach Prawie 300
bezdomnych
samochodów
Zbliża się zima, a o tej porze roku trzeba
objąć szczególną troską osoby bezdomne.
Miejskie służby i instytucje opracowały procedurę postępowania, dotyczącą pomocy
osobom bezdomnym. W działania zaangażowały się Straż Miejska, Komenda Powiatowej Policji, Szpital Specjalistyczny i Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.
Szacuje się, że na terenie
miasta przebywa obecnie
ok. takich 60 osób.
- Przygotowaliśmy dla
nich miejsca w noclegowniach, a także pomieszczenia, gdzie mogą się umyć i
spożyć ciepły posiłek - mówi
Piotr Bochiński, zastęp-

ca prezydenta Wejherowa. Może się jednak zdarzyć, że
przedstawicielom specjalistycznych instytucji nie uda
się dotrzeć do wszystkich
potrzebujących.
Dlatego
wszyscy musimy reagować i
zauważać osoby potrzebujące pomocy.
Str. 5

Jan Klawiter z Rumi będzie jedynym posłem na Sejm RP z powiatu wejherowskiego w rozpoczynającej się właśnie kadencji
parlamentu. Przedstawiciel Prawicy Rzeczypospolitej oraz ugrupowania Wspólny
Powiat, startujący z listy Prawa i Sprawiedliwości, otrzymał 7 389 głosów.
Jan Klawiter jest doświadczonym samorządowcem, byłym burmistrzem
Rumi, byłym radnym Rady Powiatu oraz Sejmiku
Województwa Pomorskiego. Jest przewodniczącym
Zarządu
Wojewódzkiego
Prawicy RP. Były pracownik naukowy Politechniki
Gdańskiej (doktor chemii),
pracuje w gdyńskim OPEC.
Więcej o wyborach
na str. 2

Można już korzystać z nowego parkingu obok
cmentarza przy ul. ks. Roszczynialskiego. Przybyło tam 299 miejsc postojowych dla samochodów, toaleta i inne wygody.
Str. 3
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AKTUALNOŚCI
Wyniki wyborów parlamentarnych

Interweniowała policja

Przyłapana na próbie Okręg gdyńsko-słupski
podrobienia karty
Podczas wyborów do Sejmu i Senatu, które odbyły się w 25 października 2015, w Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Wejherowie doszło do próby podrobienia karty do głosowania, czyli w
konsekwencji do próby sfałszowania wyniku wyborów.
Już po zamknięciu lokali
wyborczych, podczas liczenia głosów, członek komisji
wyborczej próbował dopisać
krzyżyki na karcie do głosowania, co zostało zauważone
przez zastępcę przewodniczącego komisji i męża zaufania, obecnego w lokalu
wyborczym. Fakt ten zgłoszono pełnomocnikowi Komisji Okręgowej Wyborczej
w Gdyni oraz Policji.
- Kiedy zostałem powiadomiony o takim incydencie,
niezwłocznie poinformowałem przewodniczącego Obwodowej Komisji Wyborczej
o koniecznej procedurze.
Przekazałem m.in., że należy zawiadomić o tym fakcie
Policję - mówi pełnomocnik

Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdyni - Sekretarz
Miasta Bogusław Suwara.
Pełnomocnik Okręgowej
Komisji Wyborczej Bogusław
Suwara powiedział nam, że
przyłapana na dopisywaniu długopisem krzyżyków
na karcie członkini komisji,
przedstawicielka
jednego
z komitetów zgłaszających
kandydatów do obwodowych
komisji wyborczych, została
przez policję wyprowadzona z siedziby obwodowej komisji i już tam nie wróciła.
Godna pochwały jest postawa męża zaufania, który był
z tego samego komitetu wyborczego, co członkini próbująca sfałszować wybory.
Zapytaliśmy
rzecznika

policji o prowadzone w tej
sprawie postępowanie.
- W dniu 25 października
2015 roku Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie
otrzymała zgłoszenie dotyczące nieprawidłowości w
jednym z lokali wyborczych
na terenie miasta Wejherowa - informuje sierż. szt.
Anna Hennig zastępca Oficera Prasowego KPP w Wejherowie. - W tej sprawie,
wobec członka komisji prowadzone jest postępowanie
przygotowawcze, w kierunku podrobienia dokumentu
wyborczego w postaci jednej karty do głosowania, w
związku z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
AK.

Rozmowy z dziećmi o bezpieczeństwie

Policjantki w szpitalu
Policjantki z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie odwiedziły małych pacjentów wejherowskiego Szpitala Specjalistycznego. Podczas pogadanek z dziećmi omawiano zasady bezpieczeństwa.
Podobne spotkania odbywają się w szkołach i przedszkolach
Podczas kilku spotkań
dzielni pacjenci oddziałów
pediatrii i chirurgii usłyszeli o zasadach bezpieczeństwa m.in. na drodze
oraz w kontaktach z obcymi osobami. Ponadto podczas jednego ze spotkań,
omawiana była także tema-

tyka zagrożeń związanych z
zażywaniem dopalaczy oraz
narkotyków.
Policjantki
wyjaśniały także, w jaki sposób
odblaski poprawiają bezpieczeństwo na drodze. Na
spotkaniu obecni byli również rodzice, którzy także

OGŁOSZENIE

30.11.2015

2

włączyli się do rozmowy i
sami zadawali pytania.
Dzieci po zakończonym
spotkaniu otrzymały elementy odblaskowe. Mimo,
że prelekcja odbywała się w
tak nietypowym miejscu, to
przebiegała w miłej atmosferze.

Podczas wyborów parlamentarnych, które odbyły
się 25 października 2015 r. w
całym okręgu gdyńsko-słupskim, do którego należał teren powiatu wejherowskiego,
poszczególne partie zdobyły
następującą liczbę głosów:
PO - 15 6147
PiS - 14 5698
Nowoczesna - 38 344
Kukiz’15 - 37 410
Zjednoczona
Lewica - 30 973
Korwin - 20 677
Partia Razem - 18 918
PSL - 15 064

Platforma Obywatelska zdobyła 6 mandatów w
Sejmie. Otrzymali je:
Marek Biernacki - 42
586 głosów, Henryka Krzywonos - 24 333 , Kazimierz
Plocke - 11 060, Zbigniew
Konwiński - 10 783 , Stanisław Lamczyk - 8 981 i
Tadeusz Aziewicz - 6 625

Prawo i Sprawiedliwość również uzyskała 6
mandatów, które zdobyli:
Jolanta Szczypińska
- 31013, Janusz Śniadek
- 26671, Dorota Arciszew-

ska-Mielewczyk - 25054,
Marcin Horała - 10546,
Jan Klawiter - 7389 (reprezentant Prawicy Rzeczpospolitej),
Aleksander
Mrówczyński - 5835.
Mandaty poselskie uzyskali również:
Nowoczesna - Grzegorz
Furgo - 14247
Kukiz’15 - Małgorzata
Zwiercan - 11822
Senatorami z tej części
województwa zostali Kazimierz Kleina (PO), Waldemar Bonkowski (PiS) i
Sławomir Rybicki (PO).

Powiat
Po wyborach
wejherowski Ośmiorniczki

Głosy wyborców powiatu
wejherowskiego
procentowo na poszczególne partie rozłożyły się
następująco:
PiS		
32,48 %
PO		
31,85 %
Kukiz’15
8,18 %
Nowoczesna
8,04 %
Zjed. Lewica
5,88 %
Korwin
4,92 %
Razem
4,17 %
PSL 		
2,72 %

Frekwencja w powiecie wejherowskim wynosiła 53,27 procent.
Najwyższą
frekwencję
odnotowano tradycyjnie w
Rumi (podczas kolejnych wyborów to miasto prowadzi
pod względem udziału w wyborach). Spośród gmin wiejskich najwięcej wyborców
wzięło udział w głosowaniu
w Szemudzie, a najmniej w
gminie Choczewo.
Frekwencja w miastach i gminach powiatu
wyglądała następująco:
Rumia
59,40 %
Reda 		
57,53 %
Wejherowo
53,74 %
Luzino
50,54 %
Szemud
52,94 %
gm. Wejherowo 51,73 %
Linia
47,93 %
Łęczyce
43,32 %
Gniewino
40,16 %
Choczewo
36,85 %

i frykadelki

Bóg jedyny wie, jakie zgliszcza pozostawiła po sobie klika PO-PSL, ale z pewnością wesoło nie jest i jeszcze nie będzie. Zgliszcza
to nie tylko bałagan decyzyjny, administracyjny, koncepcyjny, finansowy w państwie, ogarniający nas partyjny nepotyzm, kumoterstwo, zakłamanie medialne, itp. No i oczywiście „ch…, d…, i
kamieni kupa”, jak dosadnie ocenił Polskę minister w rozmowie z
innym ministrem w trakcie konsumpcji ośmiorniczek i innych frykadelek. Oni byli z takiej Polski wyraźnie zadowoleni, ale Polacy kilka miesięcy później stwierdzili, że takie smakołyki im nie smakują.
Oprócz polityczno-partyjnej zgnilizny jest jeszcze coś gorszego
bo - moim zdaniem - ludzie prawie całkowicie zrazili się do państwowych instytucji, przedstawicieli władzy centralnej, samorządowej, ludzi biznesu, urzędników, różnych instytucji powołanych
dla strzeżenia prawa, ale też sami do siebie.
Po prostu przestaliśmy być polską rodziną.
Może nie jest to głęboka nienawiść, ale nieufność, niechęć, obojętność na wydarzenia, przekonanie o działaniu służb państwowych przeciwko zwykłemu obywatelowi.
Jeżeli obecna władza chce zmienić Polskę, chce sprawić, aby ludzie jej zaufali, musi bezwzględnie przerwać patologiczne działania różnych sitw polityczno-partyjno- gospodarczych.
Nic tak ludzi nie irytuje, jak politycy, którzy łamią dane słowo
wyborcze już kilka dni po wyborach.
Wydaje się, że mało kto oczekuje na początku sprawowania
władzy radykalnych zmian i cięć (które może niektórym się marzą), ale wszystko zależy od tego, w jaki sposób, jakimi metodami,
z jaką narracją władza będzie działać. Sztuka polega na tym, by nie
pokazywać jak się robi tzw. „polityczną kiełbasę”.
Natomiast pociągnięcie do odpowiedzialności niektórych polityków i urzędników państwowych, jest bezwzględną koniecznością, aby hydra się nie odrodziła. Wymaga to jednak ciszy, spokoju,
opanowania, a nie fleszy aparatów fotograficznych i kamer.
Zapewne jest wielu smakoszy, którzy uwielbiają przekąski z
ośmiorniczek i inne frykadelki, ale niech łechcą swoje podniebienia sami za zarobione przez siebie pieniądze, a nie na koszt państwa. Wino za 10 euro może tak samo wspaniale smakować, jak i za
100 euro, co udowodnił Prezydent Andrzej Duda.
Kibic
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INWESTYCJE
Prawie 300 miejsc, toaleta i stragany

Nowy parking
przy cmentarzu
Na ten parking mieszkańcy Wejherowa czekali od dawna. Kiedy
1 i 2 listopada na cmentarz przy ul. ks. E. Roszczynialskiego przyjechało najwięcej osób, odwiedzających groby, kierowcy mogli już
zaparkować samochody na nowym obszernym parkingu pod lasem. W sąsiedztwie cmentarza przybyło 299 miejsc parkingowych,
w tym 15 miejsc dla osób niepełnosprawnych oraz trzy miejsca postojowe dla autobusów.
Obok parkingu zbudowano pawilon handlowy. Postawiono też pierwszą w mieście
automatycznie
otwieraną
(po wrzuceniu monety 1 zł) i
w ten sam sposób spłukiwaną toaletę publiczną.
W ramach inwestycji zrealizowano również instalacje podziemne - kanalizację
sanitarną i wodociągową.
Infrastruktura techniczna
umożliwiła
wybudowanie
zaplecza handlowego dla 10
stoisk handlowych.
Parking posiada oświetlenie i monitoring.
- Bliżej wejścia na cmentarz, w miejscu dotychczasowych stoisk handlowych,

przygotowano osiem miejsc
parkingowych tylko dla osób
niepełnosprawnych - informuje Beata Rutkiewicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Staraliśmy się
przygotować ten teren kompleksowo tak, aby spełniał
oczekiwania handlujących
kwiatami i zniczami, jak
również przyjezdnych. Jestem dumna, że udało się to
zrealizować.
To ważna inwestycja nie
tylko dla osób, przyjeżdżających na cmentarz, ale również dla mieszkańców ulic
sąsiadujących z nekropolią
w Śmiechowie. Dotychczas
musieli oni cierpliwie znosić

liczne samochody, parkujące
przy ich posesjach z powodu
zbyt małego parkingu przy
cmentarzu. Teraz odwiedzający groby bliskich powinni
korzystać z nowego dużego
parkingu.
- Od urodzenia mieszkam
w tej dzielnicy i wiem, że ten
parking był bardzo potrzebny. Rozwiązuje on wiele problemów komunikacyjnych
- mówi radny miejski, Marek Budnik. - Cieszę się, że
powstał bardzo nowoczesny
obiekt, na miarę XXI wieku, którego nie musimy się
wstydzić. Z moich rozmów
wynika, że mieszkańcy są
zadowoleni.

Parking wybudowała firma SKANSKA za ok. 1,7 mln
zł. W odbiorze tej inwestycji
uczestniczyli m.in. przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz, zastępca
prezydenta Piotr Bochiński, skarbnik miasta Arkadiusz
Kraszkiewicz,
kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
UM, radni miejscy, inspektorzy Urzędu Miejskiego
oraz przedstawiciele wykonawcy.
AK.

Dla uczniów i zawodników

Przebudowa ul. Spacerowej

Przy Szkole Podstawowej nr 9 powstaje
sala gimnastyczna, która będzie służyła nie
tylko uczniom „dziewiątki”. W godzinach
popołudniowych będą z niej korzystać będą
zawodnicy Karate Klubu Wejherowo. Zakończenie inwestycji zaplanowano tej jesieni.

Zakończono przebudowę ulicy Spacerowej,
która zyskała nową nawierzchnię z kostki betonowej, a także dodatkowe miejsca postojowe. Bardzo się przydadzą, bo obok funkcjonuje
Szkoła Podstawowa nr 9 i przedszkole.

Sala sportowa
- Dobiega końca inwestycja długo oczekiwana przez
uczniów tej szkoły i mieszkańców Wejherowa - mówi
Bogdan Tokłowicz, główny specjalista ds. oświaty w
Wejherowie. - Przy Szkole
Podstawowej nr 9 znajduje
się już zespół boisk, nowoczesny plac zabaw, jest tu
także jedyne w Wejherowie
boisko trawiaste, które posiada nawodnienie. Nowa
sala sportowa stworzy dodatkowe warunki do uprawiania sportu.

Budynek w sąsiedztwie
SP nr 9 składa się z sali
sportowej kw. z zapleczem
sanitarnym oraz pomieszczeń biurowych dla obsługi
budynku.
Część sportowa liczy ponad 268 m kw., do. Zaplecze
składa się z dwóch szatni z
natryskami i W-C, magazynu oraz pomieszczeń dla trenerów i obsługi budynku.
Budynek
dostosowany
jest do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przewidziano
w nim m.in. wykonanie osob-

Jest wygodniej
Zlikwidowana została napowietrzna linia elektroenergetyczna, wybudowano nową instalację oświetleniową oraz kanalizację deszczową. Wykonawcą była firma GMM Marzena
Gaffka. Koszt inwestycji wyniósł ok. 642 tys. zł brutto.

Nowoczesna sala wraz z zapleczem.

nej toalety dla osób na wózkach inwalidzkich.
Na sąsiednim parkingu,
znajdującym się na terenie
szkoły, znajduje się miejsce
postojowe dla osób niepełnosprawnych.
- Na realizację tej inwestycji uzyskaliśmy dofinan-

sowanie na budowę tej sali z
Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej
w ramach Programu Modernizacji
Infrastruktury
Sportowej - mówi Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa.
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WYDARZENIA
Pamięć,
modlitwa,
obecność
1 listopada, w dzień
Wszystkich Świętych
chcemy być przy grobach naszych bliskich
- członków rodziny i
przyjaciół. Wspominamy ich, przywołujemy
myślami,
zapalamy
znicze. Razem z kapłanami modlimy się
w intencji zmarłych
podczas mszy świętej.
Taka jest polska tradycja, chociaż dniem
poświęconym modlitwie za zmarłych jest
2 listopada.
Podobnie jak na innych
cmentarzach, w Wejherowie Śmiechowie we Wszystkich Świętych odbyła się
uroczysta procesja, prowadzona przez ks. dziekana
Daniela Nowaka oraz ks.
prałata Tadeusza Reszkę.
Modlono się m.in. przy
niedawno poświęconym grobie dzieci nienarodzonych,
czyli przedwcześnie zmarłych w wyniku poronienia,
a także przy grobach wejherowskich kapłanów (zdjęcie
obok).
Ks. Tadeusz Reszka odprawił mszę świętą, w której uczestniczyli wszyscy
obecni na cmentarzu ludzie.
Przed wejściem na śmiechowski cmentarz, podobnie
jak na innych nekropoliach
powiatu puckiego i wejherowskiego, prowadzona
była Akcja „Światełko dla
hospicjum”.
Wolontariusze oferowali
znicze w zamian za wsparcie dla hospicjum w Pucku.
Podczas tegorocznej kwesty
zebrano prawie 112 tys. zł.
Na cmentarze wracaliśmy również 2 listopada, w
Dzień Zaduszny, zwany też
Zaduszkami.
To dzień modlitwy za
wszystkich wiernych zmarłych, a nazwa wynika z połączenia słów „za dusze”
zmarłych.
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Z POLICJI
Uratowali życie

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Szybka i trafna ocena sytuacji, zdecydowane działanie
i profesjonalnie udzielona pomoc przedmedyczna to okoliczności policyjnej interwencji, która prawdopodobnie uratowała życie 79-letniemu mężczyźnie.
W nocy dyżurny z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie otrzymał telefoniczne zgłoszenie o zakłócaniu ciszy nocnej. Osoba zgłaszająca wyjaśniła policjantom, że
sąsiad od godz. 20.00 ma bardzo głośno włączony telewizor i słychać głośnie uderzenie w podłogę.
Na miejscu sprawdzając budynek policjanci zauważyli,
że okna mieszkania są otwarte, w pokojach jest zapalone
światło i bardzo głośno jest włączony telewizor.
Funkcjonariusze doszli do wniosku, że osoba znajdująca
się w mieszkaniu może potrzebować pomocy, więc wezwali
strażaków. Gdy weszli do środka i zauważyli leżącego mężczyznę, któremu udzielili pomocy przedmedycznej, wezwali na miejsce pogotowie ratunkowe oraz rodzinę mężczyzny.
79-latek został przetransportowany do szpitala.

Narkotyki

Policjanci z Wejherowa zatrzymali 21-latka posiadającego marihuanę. Narkotyki zostały zabezpieczone i zbadane
narkotestem. Mieszkaniec powiatu wejherowskiego został
zatrzymany, przesłuchany, po czym zostały mu przedstawione zarzuty.
Zatrzymano także 35-letniego mężczyznę podejrzanego o uprawę konopi indyjskich. W wynajmowanym przez
niego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli 7 krzewów tej
nielegalnej rośliny oraz przygotowany susz roślinny.
Właściciel plantacji został przesłuchany i odpowie za naruszenie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.
Za uprawę konopi indyjskich, podobnie jak za posiadanie narkotyków, grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

STRAŻ MIEJSKA
Libacja na cmentarzu

W niedzielę ok. godz. 22.00 wejherowska Straż Miejska
otrzymała informację, że na cmentarzu przy ulicy Roszczynialskiego grupa mężczyzn przy jednym z grobów pije alkohol i zachowuje się wyjątkowo głośno.
Na miejscu strażnicy i policjanci zastali przy grobie
dwóch mężczyzn, a pozostali uciekli. Mężczyźni pili alkohol i krzyczeli przy grobie swojego kolegi, który zginął tragicznie.
Za zakłócanie spokoju i porządku publicznego ukarani
zostali mandatami karnymi.
Pół godziny później Straż Miejska w rejonie dworca PKP
Wejherowo-Śmiechowo zatrzymała do kontroli drogowej
rowerzystę. Okazało się, że rowerem jedzie ten sam mężczyzna, który wcześniej ukarany został mandatem za zakłócanie spokoju i porządku publicznego na cmentarzu.
Rowerzysta miał 2,50 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Za swój czyn odpowie przed wejherowskim sądem.
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Sesja Rady Powiatu

Oświata i drogi
XII Sesja Rady Powiatu Wejherowskiego rozpoczęła się uroczyście. Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski wręczył w Wejherowie nagrodę Sint Sua Praemia Laudi Stefanowi Lasowskiemu,
zasłużonemu lekarzowi powiatu, pracującemu w służbie zdrowia
od sześćdziesięciu lat.

Nagrody „Sint Sua Praemia Laudi” (Niech chwała
ma swoją nagrodę) przyznawane są przez wojewodę pomorskiego za promowanie
i działanie na rzecz regionu
pomorskiego. Dodajmy, że
wręczane są niezwykle rzadko, tym większy honor dla
85-letniego doktora Lasowskiego, któremu serdecznie
gratulujemy.
W porządku obrad znalazła się m.in. informacja o realizacji zadań oświatowych
powiatu wejherowskiego za
rok szkolny 2014-2015. Temat zaprezentował etatowy
członek Zarządu Powiatu
Wojciech
Rybakowski,
który mówił o inwestycjach
i projektach, realizowanych
w szkołach ponadgimnazjalnych, prowadzonych przez
powiat, a także o ważnych
wydarzeniach i inicjatywach,
poprawiających jakość edukacji w powiecie.
Radni powiatowi wysłuchali także informacji o stanie środowiska. Prezentację
przedstawił naczelnik Wydziału Środowiska Starostwa
Powiatowego w Wejherowie,
Michał Machnikowski.
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu podjęto uchwalę
o zmianie budżetu powiatu
wejherowskiego na rok 2015.
Chodzi o przeznaczenie 64

tys. zł na iluminację zabytkowego Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków, w
którym mieści się Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Wcześniej samorząd powiatowy
przeznaczył na ten cel 90
tys. zł (władze miasta Wejherowa dodały 100 tys. zł), ale
kwota okazała się niewystarczająca. Aby odpowiednio i
zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków oświetlić ten obiekt, potrzebna
jest większa kwota. Pieniądze wydano m.in. na projekt
i dokumentację inwestycji, a
uchwalona kwota wynika z
rozstrzygniętego przetargu
na realizację.
Jak podkreśli członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel,
iluminacja
zabytkowych
obiektów, w tym także siedziby muzeum, podnosi atrakcyjność miasta.
Radni podjęli uchwałę w
sprawie przystąpienia powiatu wejherowskiego do
programu pod nazwą „Program rozwoju gminnej i
powiatowej infrastruktury drogowej na lata 20162019” oraz zgodzili się na
podpisanie z kilkoma gminami umów partnerskich,
dotyczących
finansowania
budowy dróg. Wicestarosta
Witold Reclaf wyjaśnił, że

Doktor Stefan Lasowski.

upoważni to Zarząd Powiatu
Wejherowskiego do złożenia
wniosków o dofinansowanie
zadań drogowych ze wspomnianego programu. W województwie pomorskim w
2016 roku przeznaczono na
ten cel ok. 44 mln zł, z czego
połowę na drogi powiatowe.
Współfinansowanie inwestycji drogowych przez samorząd powiatowy i gminny w
ramach umowy partnerskiej
zwiększa szanse na dotacje z
puli wojewódzkiej.
Chodzi o budowę odcinka
drogi powiatowej z Bolszewa
do Góry (gmina Wejherowo),
o połączenie drogi powiatowej
z wojewódzką w Rumi ulicami: Rodziewiczówny, Targową i Derdowskiego, o budowę
drogi pomiędzy Sopieszynem,
Ustarbowem, Gowinem i Gościcinem (gmina Wejherowo)
oraz o przebudowę drogi we
wsiach Dobrzewino i Warzno
w gminie Szemud.
AK.

Jak bezpiecznie przetrwać mrozy

Pomoc dla bezdomnych
Sezon zimowy zbliża się szybkimi krokami. Spadek temperatury
stanowi poważne zagrożenie, szczególnie dla osób bezdomnych.
Ważne jest, aby osoby takie wiedziały, że są dla nich miejsca, gdzie
bezpiecznie mogą przetrwać mrozy.
Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, za osobę
bezdomną uważa się „osobę
niezamieszkującą w lokalu
mieszkalnym w rozumieniu
przepisów o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach
mieszkaniowych i nigdzie
niezameldowaną na pobyt
stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i
dowodach osobistych”.
Jednak bezdomność jest
przede wszystkim zjawiskiem społecznym, ponieważ ani formalne prawo
do zamieszkania w danym
lokalu ani brak tego prawa
nie przesądzają o bezdomności. Możliwe są np. sytuacje,
gdy konflikt rodzinny uniemożliwia faktyczne współzamieszkiwanie w lokalu,
w którym jest się zameldowanym lub też potrzeby
mieszkaniowe są w pełni zaspokajane, pomimo braku
zameldowania i formalnego
prawa do zamieszkiwania w
danym lokalu.
Na ogół jednak pojęcie bezdomności odnosi się do osób
całkowicie pozbawionych jakiegokolwiek
schronienia.
Dla tych ludzi mieszkaniami
są dworce kolejowe, piwnice,
klatki schodowe, czy nawet
śmietniki.
Trudne warunki atmosferyczne i niska temperatura podczas jesieni oraz zimy
mogą stanowić poważne zagrożenie nie tylko dla zdrowia, ale również dla życia
osób bezdomnych. Z tego
względu, wzorem ubiegłych
lat, w siedzibie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie w dniu
19.10.2015 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli władz
Wejherowa, służb i instytucji pomocowych, dotyczące
przygotowania
procedury
postępowania w zabezpieczaniu osób bezdomnych w
sezonie zimowym.
Pracownicy socjalni, policjanci oraz strażnicy miejscy
w ramach wykonywanych

Każda osoba bezdomna przebywająca na terenie
Wejherowa może uzyskać pomoc w:
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie
ul. Kusocińskiego 17, 84-200 Wejherowo
w godzinach pracy MOPS, tj:
pn. 7.30 – 17.00
wt.-czw. 7.30 – 15.30
pt. 7.30 – 14.00
Osoba do kontaktu:
Małgorzata Czerniawska - pracownik socjalny
Tel. 58 677 79 90, 58 677 79 60
Komendzie Straży Miejskiej w Wejherowie
pl. Jakuba Wejhera 8, 84-200 Wejherowo
Osoba do kontaktu:
Anna Blok, tel. 58 677 70 52
Całodobowy telefon dyżurny: 58 677 70 40

obowiązków będą systematycznie
rozpoznawać
miejsca, w których mogą
przebywać osoby bezdomne
m.in. altanki na ogródkach
działkowych, kanały i węzły
ciepłownicze, klatki schodowe czy pustostany.
W przypadku napotkania
w tych miejscach osób bezdomnych, będą proponować
im wsparcie m.in. w postaci skierowania do schroniska. Pomimo tego, że osoby
bezdomne nie zawsze chcą
skorzystać z oferowanej pomocy, otrzymają zapewnienie, że w każdej chwili mogą
zmienić zdanie.
Może się jednak zdarzyć,
że przedstawicielom instytucji nie uda się dotrzeć do
wszystkich potrzebujących.
Dlatego tak ważne jest reagowanie na to, co dzieje
się wokół nas. Zainteresujmy się koczującymi w
naszym otoczeniu osobami bezdomnymi, ale także losem sąsiadów bądź
innych osób, które są
niepełnosprawne, samotne, w podeszłym wieku i
wymagają pomocy.

Jeśli nie będziecie Państwo mogli im pomóc osobiście, poinformujcie Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wejherowie, Straż Miejską lub Policję.
Nie przechodźcie obojętnie również obok osób nietrzeźwych, a szczególnie
tych znajdujących się pod
znacznym działaniem alkoholu. Reakcja ze strony przechodnia może uratować taką
osobę przed wychłodzeniem
bądź zamarznięciem. Noc
spędzona jesienią czy zimą
na wolnym powietrzu, przy
dodatkowym osłabieniu organizmu, może się skończyć
tragicznie.
Zgłoszenia na Policję
można kierować pod alarmowe numery 997 lub 112.
Należy pamiętać, że bezdomność to nie zawsze jest
wybór. Osoby bez domu, koczujące na terenie miasta,
mogą chcieć zmienić swój los
i tylko od ludzi którzy pomogą im wyjść z tego życiowego
zakrętu zależy, czy być może
następną zimę spędzą w godnych warunkach.
Nie bądźmy obojętni.
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Pamięć
Licealistka najlepsza i hołd
Konkurs Wiedzy o Historii Wejherowa

Zorganizowany po raz pierwszy Konkurs Wiedzy o Historii
Wejherowa im. Reginy Osowickiej cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Najlepiej z konkursowymi pytaniami poradziła sobie Anna Bonk, uczennica LO im. Króla Jana III Sobieskiego
w Wejherowie.
Licealistka pokonała 22
rywali - młodych i nieco starszych, m.in. słuchaczki Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, które uplasowały się na drugim i trzecim miejscu.
Drugą nagrodę otrzymała Renata Makiła, a trzecią
ex aequo Teresa Kowalska
oraz Zenon Pisała.
Wszyscy musieli odpowiedzieć na 30 pytań podczas
testu pisemnego, a finaliści
odpowiadali jeszcze na pyta-

nia ustnie. Emocji nie brakowało.
W uroczystej inauguracji konkursu uczestniczyli
m.in. ówczesny poseł Jerzy
Budnik, starosta Gabriela
Lisius, wiceprezydent Wejherowa Piotr Bochiński,
przewodniczący Rady Miasta
Bogdan Tokłowicz i jego
zastępca Marcin Drewa (inicjator i prowadzący imprezę),
członkowie Zarządu Powiatu Jacek Thiel i Wojciech
Rybakowski, prezes wejhe-

rowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
Henryk Kanczkowski oraz
dyrektor Zespołu Szkół nr 3
Danuta Czernewska.
Nagrody i dyplomy dla
zwycięzców ufundowali: Starostwo Powiatowe, Urząd
Miejski w Wejherowie, Urząd
Gminy Wejherowo oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie.
Rywalizacja odbyła się w
Zespole Szkół nr 3 im. Martyrologii Piaśnicy, pod patronatem „Pulsu Wejherowa”.

Przedstawiciele
władz Wejherowa, dowództwa garnizonu Marynarki Wojennej oraz
wejherowscy kombatanci złożyli kwiaty na mogiłach bohaterów i ofiar
II wojny światowej.
Kwiaty złożono i zapalano znicze na grobach żołnierzy 1 Morskiego Pułku
Strzelców z 1939 roku i ofiar
Marszu Śmierci na starym
cmentarzu oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
W ten sposób przedstawiciele władz miasta i marynarki Wojennej, a także
uczestnicy II wojny światowej oddali hołd żołnierzom i
patriotom, którzy oddali ży-

cie za niepodległą i wolną Ojczyznę.
- Stary cmentarz przy ul.
3 Maja, to nasze Powązki
Wejherowskie - powiedział
prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Osoby, spoczywające na tym cmentarzu
tworzyły historię Wejherowa, m.in. tę najbardziej bolesną, związaną z II wojną

światową. Są tutaj groby
żołnierzy, którzy zginęli walcząc z okupantem. Są tu również mogiły wielu znanych i
zasłużonych wejherowian, o
których powinniśmy pamiętać, zwłaszcza przed dniem
Wszystkich Świętych. Jest
to element naszej tradycji.
Uważam, że w tych dniach
trzeba tu być.

OGŁOSZENIE

Wyciąg z ogłoszenia o przetargu
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza
trzecie przetargi ustne nieograniczone
na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w Wejherowie
przy ul. Gryfa Pomorskiego, oznaczonych ewidencyjnie jako działki:
L.P. Numer ewidencyjny i obręb
1.
22/7, obr. 12		
2.
22/9, obr. 12		

Powierzchnia
767 m2
767 m2		

Numer księgi wieczystej
GD1W/00006646/9
GD1W/00006646/9

Cena wywoławcza
94 000,00 zł		
94 000,00 zł		

Wadium		
9 400,00 zł
9 400,00 zł

Termin wpłacania wadium		
2 grudnia 2015 r.
2 grudnia 2015 r.

Data przetargu
9 grudnia 2015 r. o godz. 9.00
9 grudnia 2015 r. o godz. 9.00

wylicytowane ceny zostaną powiększona o podatek VAT w wysokości 23%.
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 dojazdowej drodze wewnętrznej, który został już wliczony w cenę wywoławczą: 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 22/5 (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.
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Termin przeprowadzenia poprzednich przetargów: 19 sierpnia 2015 r., 7 października 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 27
listopada 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 wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: Pl. J. Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195 oraz opublikowano na stronie internetowej BIP Urzędu.

www.nieruchomosci.wejherowo.pl
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SŁUŻBA ZDROWIA
Są specjaliści i sprzęt, brakuje tylko wyższego kontraktu

Nowoczesna ortopedia

Nie zawsze
sport to zdrowie

Oddział Ortopedii w Szpitalu Specjalistycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie może pochwalić się stosowaniem nowoczesnych metod leczenia stawów. Podczas małoinwazyjnego
zabiegu artroskopii kolana można między innymi uzupełnić zniszczoną chrząstkę za pomocą
membrany kolagenowej i w ten sposób „przedłużyć życie” zniszczonego stawu przynajmniej
na kilka lat. Co ważne, po zabiegu ustępuje dotkliwy ból.

Rozmowa z Ordynatorem Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu
Specjalistycznym w Wejherowie, Markiem
Lewandowskim

Taka metoda została wprowadzona na Oddziale Ortopedii
wejherowskiego szpitala kilka
lat temu, a w tym roku lekarze
przedstawili jej dobre wyniki.
Do tutejszego szpitala zgłaszają
się także pacjenci z Trójmiasta,
aby wykonać takką procedurę.
- Skupiamy się głównie na
kolanach ale stosujemy artroskopię również w diagnostyce
i leczeniu stawów barkowych,
skokowych i łokciowych - informuje doktor Marek Lewandowski, Ordynator Oddziału
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie. - W
najbliższym czasie zamierzamy
rozpocząć zabiegi artroskopowe
stawu biodrowego - jesteśmy
już przygotowani merytorycznie, lekarze są po odpowiednich przeszkoleniach, musimy
jeszcze zdobyć środki na zakup
specjalistycznego sprzętu. Żeby
jednak zwiększyć dostępność
tego rodzaju zabiegów, potrzebne nam wyższy kontrakt NFZ.
Są to zabiegi wysoko punktowane, jest to więc jedyna bariera, która nie pozwala nam
wykonywać większej liczby zabiegów, podczas gdy wciąż przybywa pacjentów.
Wejherowski szpital z powodzeniem wykonuje zabiegi
pozwalające na skuteczny i
szybki powrót do sprawności
oraz uniknięcia endoprotezoplastyki.
- Cały czas się szkolimy, rozszerzamy wiedzę, dzięki temu

nie mamy się czego wstydzić
- mówi Roman Dąbrowski,
jeden z dwóch lekarzy ortopedów w wejherowskim szpitalu,
specjalizujących się w leczeniu
artroskopowym. - Po zabiegu stawu może poprawić się
funkcja, a dolegliwości bólowe
ustąpią na tyle, że endoprotezoplastyka nie będzie konieczna w najbliższym czasie.
- Najważniejsza w stawie kolanowym jest chrząstka - dodaje doktor Bartłomiej Gałecki,
pokazując zdjęcia powierzchni
rzepki z wyraźnym ubytkiem.
- Podczas wysokospecjalistycznego zabiegu możemy zastosować membranę kolagenową,
używaną w Polsce od około 5
lat, która uzupełnia ubytek.
Mamy doświadczenie w stosowaniu tej techniki oraz pacjentów, którzy po zabiegu nie tylko
chodzą bez bólu, ale także wracają do sportu i osiągają dobre
wyniki. Krótki, małoinwazyjny
zabieg daje im możliwość robienia tego, co kochają.
Jak podkreślają lekarze,
bardzo ważna jest diagnostyka, która pozwala wykonać zabieg z dobrym efektem. Między
innymi dzięki restrukturyzacji pracowni rentgenowskiej w
szpitalu w Wejherowie, można
wykonywać tak zwane „długie
zdjęcia stojące kończyn dolnych”. Wykorzystywane są
przez ortopedów do planowania zabiegów endoprotezoplastyki stawów kolanowych jak i
osteotomii podkolanowej.

Doktor Tadeusz Monkiewicz prezentuje modele, wydrukowane w technice 3D, potrzebne w diagnostyce.

- Trafia do Państwa coraz więcej pacjentów z urazami. Liczby
rosną wręcz lawinowo, zwłaszcza latem. Dlaczego?
- Dlatego, że modne i reklamowane w mediach stało się uprawianie sportu, zwłaszcza bieganie i jazda na rowerze. Trafiają do
nas amatorzy sportu, mieszkający na naszym terenie albo przyjeżdżający tu na wakacje. Mamy wielu pacjentów, wypoczywających
nad morzem, m.in. na popularnym Półwyspie Helskim, gdzie uprawiają kitesurfing, jeżdżą na rowerze, a potem z kontuzjami trafiają
do szpitala, na Ortopedię.
- Jak to możliwe, przecież sport to zdrowie!
- Niestety, nie zawsze. Zwłaszcza, kiedy nie jesteśmy do uprawiania sportu przygotowani i kiedy zabraknie nam zdrowego rozsądku.
Niektórzy prowadzą mało aktywny tryb życia, niewiele się ruszają, a
podczas urlopu nagle zamieniają się w sportowców, nawet wyczynowych. Nagle, bez przygotowania i jakiegokolwiek treningu rozpoczynają forsowne i zbyt intensywne ćwiczenia, uprawiając jedną
z dyscyplin sportu.
W towarzystwie prezesa zarządu szpitala, Andrzeja Zie- Chodzi o to, że trzeba dostosować aktywność do własnych
leniewskiego (z lewej), ordynator Oddziału Ortopedii
możliwości?
Marek Lewandowski (w środku) i lekarz ortopeda Bar- Oczywiście. Także do swojego wieku. Mając ponad 50 lat warto
tłomiej Gałecki prezentują zdjęcia stawu kolanowego.
chodzić na długie spacery czy jeździć na rowerze, ale niekoniecznie
Dzięki tym zdjęciom nasi le- orientujących się, który pacjent rozpoczynać przygodę z kitesurfingiem.
- Zapewne zajmujecie się Państwo głównie pacjentami, któkarze mogą uzyskiwać lepsze jest po jakim zabiegu i jakiej
wyniki w leczeniu pacjentów wymaga opieki.
rzy ulegli wypadkom, kolizjom.
oddziału. Na Ortopedii w WejWykonywanie zabiegów w
- Tak, ale wbrew pozorom więcej jest wypadków i urazów podherowie wykonywane są tak- trybie ostrym u pacjentów po czas jazdy na rowerze, niż samochodowych. Po pierwsze dlatego,
że inne wysokospecjalistyczne urazach, odsuwa niestety w że rowerzyści jeżdżą ulicami oraz ruchliwymi drogami, narażając się
bardzo precyzyjne zabiegi z czasie zabiegi planowe.
na niebezpieczeństwo. Po drugie, zbyt często wsiadają na rower
wykorzystaniem nowych tech- Dlatego potrzebny jest
po alkoholu. Wydaje się im, że jedno czy dwa piwa nie wpłynie na
nik, m.in. dotyczących chirur- nam znacznie wyższy kontrakt
bezpieczeństwo jazdy, ale bardzo się mylą.
gii ręki. Zastępca Ordynatora z NFZ, bez którego czas ocze- Wracając do ulic, jakie trasy powinniśmy wybierać?
Oddziału Ilona Olszaniec- kiwania pacjenta na operacje
- Rekreacyjne wycieczki rowerowe powinny się odbywać na te-Kozakiewicz, specjalista chi- bardzo się przedłuża - mówi
renach
zielonych, z dala od samochodów, ścieżkami rowerowymi
rurgii ręki, informuje o dużej Ordynator Oddziału Ortopeliczbie pacjentów z licznymi dii Marek Lewandowski. - Po- w lesie czy pośród łąk. To samo dotyczy biegania, które najlepiej
urazami rąk, których zaopatru- trzeby są ogromne, ponieważ w uprawiać w parku czy lesie. Wówczas unikniemy szkodliwego wdyje Oddział Ortopedii szpitala w wyniku zwiększającej się liczby chania spalin samochodowych, zawierających niebezpieczne subWejherowie. Zwiększa się rów- urazów, coraz więcej pacjentów stancje.
nież liczba chorych ze zmiana- wymaga naszej pomocy, a kon- Czy dla biegania znaczenie ma również podłoże?
mi zwyrodnieniowymi, głównie trakt NFZ nie zmienia się od lat
- Lepiej biegać po naturalnym, nieutwardzonym podłożu, bo
pourazowymi w obrębie ręki.
Jak informuje doktor M. przy każdym uderzeniu obciążenie przenoszone jest na wszystkie
Wielu z tych chorych można le- Lewandowski, dwa lata temu stawy oraz kręgosłup. Dobrze jest podczas chodzenia używać poczyć nowoczesnymi metodami, leczenie pacjentów po urazach
pularnych kijków.
z dobrym instrumentarium a stanowiło 20 procent wszystJeśli jednak nie ma innej możliwości, można maszerować i bietym samym zapobiegać postę- kich zabiegów, a w tym roku
gać
po chodnikach, ale w odpowiednich butach i z dala od ruchlipującej dysfunkcji i kalectwu.
sięgnęło wartości od 40 do 55
Wejherowscy lekarze ma- procent, najwięcej w sezonie wej ulicy. Buty do biegania mają specjalną amortyzację, warto z
tego skorzystać.
ją duże osiągnięcia w lecze- letnim.
Anna Kuczmarska
- Co jeszcze naraża nas na kontuzje?
niu tego rodzaju schorzeń i
- Na pewno nadwaga, która
urazów. Mogą pochwalić się
między innymi udaną replanZabieg artroskopii polega na wprowadzeniu do stawu
powoduje, że przy ewentualtacją (przyszyciem) ręki na
poprzez niewielki otwór (portal) kamery operacyjnej oraz
nych upadkach ucierpimy barpoziomie nadgarstka u młoczasami przez kilka dodatkowych portów narzędzi (shavedziej. Dbając o zdrowie należy
dego pacjenta.
ra itp.), pozwalających naprawić uszkodzenia wewnątrznie tylko z rozsądkiem zadbać
Nowoczesne techniki, szkostawowe. Dzięki tej technice można usunąć lub zeszyć czy
o aktywność, ale również stosolenia i wysokospecjalistyczny
też przeszczepić uszkodzoną łąkotkę, wygładzić zniszczować odpowiednią lekką dietę.
sprzęt w diagnozowaniu i lene chrząstki stawowe lub wykonać rekonstrukcyjny zabieg
Ważne jest, aby wybrać
czeniu pacjentów to nie wszystwięzadłowy (więzadła krzyżowego przedniego). Po zabieulubiony rodzaj aktywności,
ko, lekarze ortopedzi zwracają
gu staw nie wymaga zwykle unieruchomienia, a okres
zapewniający
komfort psyuwagę na dużą pomoc wykwarehabilitacji jest krótszy niż po dużej operacji, przeprowachiczny. Takie ćwiczenia dają
lifikowanych pielęgniarek pradzonej metodą tradycyjną.
lepsze rezultaty.
AK.
cujących na oddziale, doskonale
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Święto teatru amatorskiego Ekipa filmowa w Lasach Piaśnickich

Jubileuszowy Wejherowianie na planie
„Luterek”
Podczas X Ogólnopolskiego Przeglądu
Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka zaprezentowano 14 spektakli i 3 monodramy, które w ramach konkursu oceniało
jury w składzie: Ida Bocian, Jerzy Kiszkis i
Jacek Majok.

W piaśnickim lesie odbywały się zdjęcia do filmu „Kamerdyner” w reżyserii Filipa Bajona. Główny wątek opowieści to miłość chłopaka z kaszubskiej rodziny do niemieckiej
arystokratki, ale to nie jedyny temat poruszany w tym filmie. Znajdą się w nim m.in. sceny masowych egzekucji w Piaśnicy.
Scenariusz ukazuje powikłane
losy
Polaków,
Kaszubów i Niemców, za-

mieszkujących dawne polsko-niemieckie pogranicze
na północnych Kaszubach.

W kategorii dorosłych Nagrodę Główną ufundowaną
przez Prezydenta Wejherowa otrzymało Chojnickie Studio Rapsodyczne, a w kategorii młodzieży Nagrodę Główną, ufundowaną przez Starostę Powiatu Wejherowskiego,
zdobył Szymon Szczęch.
Wyróżnienia specjalne przyznano spektaklom: „Przysłowiowa przygoda” Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku oraz „Między światami” zespołu Alchemia. Spektakl
WUTW otrzymał też wyróżnienie w kat. dorosłych, razem
z przedstawieniem „Kobiety w sytuacji krytycznej” zespołu
teatralnego „30 +”. W kat. młodzieżowej wyróżniono „Mit”
w wykonaniu Viktorii Szopińskiej, „Policzyliście mnie” (ASP
TeART) i „Między światami” (Alchemia).
Ponadto Jury przyznało nagrody indywidualne: aktorskie
dla Szymona Szczęcha oraz Sebastiana Mrówczyńskiego, natomiast za scenariusz nagrodzono Martę Hewelt.
Organizatorami wydarzenia byli: I Liceum Ogólnokształcącemu im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie oraz
Wejherowskiemu Centrum Kultury.

Promocja

Książki
w pałacu
Muzeum Piśmiennictwa
i
Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
oraz Wydawnictwo
„Oficynka”
zapraszają na promocję
książek: Olgi Podolskiej-Schmandt, Piotra Schmandta „Bóg
zasnął?” oraz Piotra
Schmandta „Fabryka
Pokory”.
Spotkanie odbędzie się w
dniu 6 listopada 2015 r o
godz. 18.00 w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a
w Wejherowie.
Promocji towarzyszyć będzie występ Towarzystwa
Śpiewaczego im. Jana Trepczyka pod dyrekcją Zofii Kamińskiej.
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Lwów w Wejherowie

Śpiew, taniec
i muzyka
Kilkadziesiąt koncertów w różnych miastach
w Polsce będzie wielkim wydarzeniem muzycznym, ale również będzie miało wymiar charytatywny. Zysk z koncertów zostanie przekazany
na dofinansowanie leczenia i rehabilitacji ukraińskich żołnierzy. Na taką akcję zdecydowali
się artyści Opery Lwowskiej, których zobaczymy i posłuchamy w Filharmonii Kaszubskiej 21
listopada o godz. 20.00.
Najsłynniejsze szlagiery
operetkowe świata w wykonaniu artystów baletu i solistów
Opery Lwowskiej. Orkiestra
pod dyrektor Myrona Yusypovycha.
Podczas widowiska „Vivat
Operetta” usłyszymy utwory
Johanna Straussa, Imre Kalmana, Franza Lehara, Fredericka Loewe czy Jacques’a
Offenbacha. Koncerty Opery
Lwowskiej są objęte patrona-

tem ambasadora Ukrainy w
Polsce Andrija Deszczycia,
a także Marszałka Województwa Pomorskiego Mieczyslawa Struka.
- Mamy nadzieję że artyści Opery Lwowskiej zaprezentują polskiej publiczności
przeżycia artystyczne na
wysokim poziomie - mówi
Jacek Radolski z agencji artystycznej IVA-ART w
Gdańsku.

OGŁOSZENIE

- Film „Kamerdyner” w
reżyserii Filipa Bajona
jest kolejną próbą ukazania

prawdy o tej tragedii, która rozegrała się w pobliżu
Wejherowa. Cieszę się również, że mogłem wziąć udział
w tak dużym i ciekawym,
projekcie. Jest to dla mnie
ogromne przeżycie - mówi
Marcin Drewa, konsultant
historyczny filmu „Kamerdyner” (na zdjęciu obok z reżyserem filmu).
Film kręcono od 22 września, najpierw na terenie
Warmii, która udawała Kaszuby. W obsadzie znaleźli się m.in. Janusz Gajos,
który zagrał jedną z głównych ról i na planie mówił po
kaszubsku, a także Daniel
Olbrychski. W scenach w
Piaśnicy wzięło udział ponad
130 statystów, w tym także
wejherowianie.
Premiera filmu planowana jest na 2017 rok.

redakcja@pulswejherowa.pl
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WSPOMNIENIA
Pionierzy wejherowskiego „Elektryka”

Szkoła naprawdę nasza…

W poprzednim wydaniu „Pulsu”, przy relacji z obchodów 50-lecia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2,
czyli „Elektryka” zapowiedzieliśmy publikację wspomnień absolwenta pierwszego rocznika szkoły, J. Wikowskiego. Zamieszczamy je w wersji skróconej.

Dla nas, pionierów wejherowskiego „Elektryka” wszystko było nowe i „pierwsze”. Tworzenie szkoły od podstaw: nowe przedmioty zawodowe, urządzanie pracowni, praktyki przyszłych elektryków w fabryce... mebli i mozolne szlifowanie na warsztatach swojego... młotka.
Były także pierwsze fascynacje techniką (komputer ZETO wielkości kombajnu), słodkości
sukcesów, smaki sympatii i drobne rozczarowania - zapominanie o „pionierach”...
„Kiedy w roku 1965 przy Liceum Pedagogicznym w Wejherowie utworzono dwie pierwsze
klasy Technikum Elektrycznego tylko tabliczka informowała o istnieniu nowej szkoły. W
szkole tej literalnie nic nie było.
Absolwenci szkoły podstawowej
przekroczyli próg średniej szkoły i znaleźli się wśród pustych
ścian. Wraz z nimi przyszła do
szkoły nowa kadra nauczycieli
zawodów. Szkoła rosła z uczniami, uczniowie rośli ze szkołą”.
Tak to opisałem - będąc uczeniem – w reportażu pod tytułem „Szkoła naprawdę nasza”
(Tygodnik „Na przełaj”). Była
to bodaj pierwsza publikacja w
prasie ogólnopolskiej o szkole w
bliskim mi - także z uwagi na
rodzinne korzenie Mamy - Wejherowie. Tutaj, w okresie międzywojennym mój Dziadek, Jan
Dempc był urzędnikiem państwowym (naczelnikiem więzienia), a potem – więźniem Obozu
Stutthof.

Uczeń z gazety

Zaczęło się od przeczytanej informacji w „Dzienniku
Bałtyckim”, że w Wejherowie
utworzone zostanie Technikum
Elektryczne (w miejsce renomowanego Liceum Pedagogicznego). Z napisanym odręcznie
„podanie” pobiegłem przez park
do ceglastej szkoły. Sekretarka
ucieszyła się z pierwszego chętnego. I tak to się zaczęło - zostałem elektrykiem.
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Niezapomniane początki tworzenie od podstaw pierwszej
w okolicy szkoły technicznej.
Starszacy, kształcący się na nauczycieli w LP mieli zupełnie inny program i podręczniki.
Łączyły nas mury i młodzieńczy zapał do zdobycia zawodu, a
prozaicznie – wspólne były: ten
sam dryl, szanowanie porządku, przyszyte na fest tarcze. My
mieliśmy obowiązkowe mundury z paginami (emblemat TE z
piorunem), odprasowane koszule, krawatki i berety.

Nauczyciele

Na
początku
mieliśmy
wspólnych nauczycieli na czele
z p. Haliną Dytrych (ps. „Ciotka”, dawniej także „Fosa”) b.
wymagająca, ideologiczna „historyca”, super matematyk
Roman Wołoszyk, Jan Steffek - strzelec od wychowania
obronnego (do dziś sympatyczny emeryt). Dyrektorował Bolesław Bieszk (barwna postać,
pasjonat astrologicznej fizyki).
Potem doszlusowali nauczyciele przedmiotów zawodowych
- na czele z mgr inż. Marianem
Grzonką. W pionierskiej ekipie
byli też: inż. Piotr Lenz, mgr
inż. Janusz Czaplicki (miernictwo, super człowiek, patriota do kwadratu), inżynierowie
Marianowie - Hałas i Mierzwa
(aparaty, miernictwo i tworzące się pracownie). Na języku ojczystym uduchowiała ponętna
Jadwiga Wrosz, a potem miły

Jerzy Kaatz (śp.). Język obcy,
tzw. „ruski” wtłaczała Henryka
Pawilonis, a geografią i wycieczkami do źródeł Redy zapalała
Władysława Nastały. Na religię
chodziliśmy do salki w konwikcie św. Leona.
Potem pojawił się także inż.
Roman Łosiński „Vicek” (służbista, ułożony, potem mianowany na dyrektora). Mówiło się, że
lepiej mu nie podpadać, bo „będzie dłaka przez duże eŁ”...

Dla pamięci…

Jednak historia „Elektryka” to nie tylko czasy dyrektorowania R. Łosińskiego czy
zasłużonego Bogdana Tokłowicza. Pierwszym wychowawcą
był Julian Dalecki z Gdyni,
fizyk, facet z poczuciem humoru. W „odpytce” przodował Kazik Schenk z Bojana, który ku
uciesze gawiedzi miał zadanie
raportować „co nowego na wsi”.
Także Piotr Kullas i Gucio Mielewczyk z okolic Lęborka byli
często zachęcani do takiej „rozgrzewki”. Prof. Dalecki prawdopodobnie znał się na fizyce, ale
uczył „jako tako”.
Inż. Piotr Lenz - nasz ukochany drugi wychowawca „Brat łata”. Wulkan inspiracji
i inicjatyw, niezwykle komunikatywny, otwarty, przyjazny.
To on zainspirował nas i wspomagał m.in. w zorganizowaniu
tygodniowej wycieczki obu klas
po Polsce. Zapalał do działalności społecznej. Był dumny

ze swojego pierwszego rocznika maturzystów. Byliśmy mu
dozgonnie wdzięczni. Cieszyło, gdy został wicedyrektorem.
Walczył o prestiż i dobro szkoły,
był zaangażowany w załatwianiu patronatu zapomnianej w
PRL Bohaterskiej Załogi ORP
Orzeł. Jednakże - jak nie dało
się ukryć - „iskrzyło” w kierownictwie i musiał spasować...
Jan Gondzik (chemik) preparował „wybuchowe” mieszanki, troił się i mocno denerwował,
gdy klasa była raczej oporna na
tę magiczną wiedzę. Byliśmy w
znakomitej większości „ciemni
jak tabaka” - jak mawiał profesor. Gdy więc taki czy inny
„ananas” na pytanie, „czy wiesz”
odpowiadał „wiem”, prof. Gondek zgłębiał temat sokratesową
mądrością: „Wiesz, że wiesz, czy
wiesz, że nie wiesz...”
Roman Wołoszyk - matematyk, to był „Ktoś”. Niezwykle
precyzyjny, bystry, wymagający i bardzo skuteczny w nauczaniu. Jemu zawdzięczam
bakcyla matematycznego. Po
nim końcówkę nauczania matematyki przejął mgr Jerzy
Kruszczyński (mile ascetyczny,
z talentem pedagogicznym, wychowawca klasy „A”).
Mgr inż. Marian Grzonka - „automatyczny pionier”.
Postawił poprzeczkę bardzo
wysoko. Automatyka była dziedziną nową nie tylko w naszym
Technikum. Ubogi był wybór
podręczników, eksponatów. On
bazował na swoich skryptach,
podręcznikach ze studium na
Politechnice, zdobywał materiały poglądowe – urządzenia
z zaprzyjaźnionych przedsiębiorstw. Przygotowywał swój
podręcznik do nauki. Byłem jego nieformalnym uczniowskim
konsultantem przy przygotowywaniu kolejnych rozdziałów. Dawał mi do czytania
maszynopisy - poszczególne
rozdziały podręcznika. Miałem
studiować, rozwiązywać zadania i oceniać, czy wszystko jest
zrozumiałe.
Dzisiaj pionierzy - nauczyciele i pierwsi absolwenci nie są
oczkiem pięknej historii. Na jubileuszu 50-lecia było nas ponad
dwudziestu, ale nie dopuszczo-

Pierwsi absolwenci na 50-leciu „Elektryka”
no mnie ze słowem od pionierów
do mównicy (obleganej przez lokalnych polityków i sponsorów).
Szkoda, że nie pamięta się o
początkowych latach i wcale nie
małych sukcesach - m.in. w olimpiadach, dokonaniach zawodowych, konkursach. Przykładem
może być nasza pierwsza praca
dyplomowa (wykonana wraz
z Michaliną i Januszem), która zdobyła prestiżową nagrodę
ogólnopolską NOT – jako najlepszy dyplom dla kraju, a mnie
przypadł także tytuł Młodzieżowego Mistrza Techniki.

Nie tylko zakuwanie

EMITER – to była pierwsza
gazetka „Elektryka”. Zostałem przez wychowawcę zainspirowany do jej prowadzenia.
Z założenia gazetka miała być

autonomiczna, niezależna. W
tamtych czasach powszechnej
cenzury to były cechy niezwykłe. Zaprojektowałem i wyrysowałem logo nazwy „Emiter”
(wymyślonej z tranzystora).
Gazetka była poczytna - na bieżąco odświeżana.
Ta moja niewinna przygoda
„dziennikarska” przerodziła się
w czasach studenckich w pasję
(„Politechnik”) i pozwoliła mi
zdobyć kolejny (po elektryku)
życiowy zawód – dziennikarza,
redaktora (m.in. „Dziennika
Bałtyckiego”) a potem wykładowcę dziennikarstwa (GWSH).
Jako elektryk miałem 2-letnią
przygodę, elektryfikując... oazy
na libijskiej pustyni.
dokończenie na str. 11

Zdjęcia pochodzą z archiwum autora artykułu, który na
zdjęciu u góry stoi pierwszy z lewej, a na starej szkolnej
fotografii przykucnął w środku, na pierwszym planie.
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Szkoła
naprawdę nasza...
dokończenie ze str. 10
Jako samorząd mieliśmy
wiele udanych inicjatyw społecznych. Sami organizowaliśmy wycieczki, m.in. tydzień
po Polsce - po kosztach własnych! Ileż było radochy przy
zbieraniu ziemniaków w PGR
czy sadzeniu lasu.
Na pamiątkowych zdjęciach
z gazetki „Emiter” są m.in: Kazio Richert, Genio Klas, Władzio
Potrykus, Gucio Król, Władek
Manteufel, Stasio Krawczyk,
Edzio Hope, Boguś Kubicki,
Zbyszek Baski, Zdzichu Kortas,
Marian Szynwelski oraz nasze
„paprotki: Tosia Błaszkowska,
Terenia Grzenkowicz, Ania
Frąckowiak, Misia Książek, Ola
Krzesińska, Jola Predel i Cela
Urban. Edzia Bedynka z wielkim żalem pożegnaliśmy na
śmiechowskim cmentarzu już
w III klasie.
Dla zdrowia i tężyzny był
sport z mgr Stasiem Żuralskim.
Graliśmy z sukcesami w rozgrywkach międzyszkolnych w
popularną wówczas piłkę ręczną
- ze snajperem Rysiem Bieszke,
”petardą” Mieciem Bryłą, z niezawodnym w bramce Jackiem
Heweltem z Bolszewa i „kiwką”
Edziem Kalką. W klasie „A” liderem, nie tylko w „ręczną”, był
Zbyszek Kołodziejski.
Dzisiaj, gdy podziwiam rozwój Stowarzyszenia Absolwentów „Elektryka” czuję w tym
także rozwój talentów organizatorskich kolegów - aktywnych we wspólnej działalności
społecznej m.in. Zbyszka Kwidzyńskiego i Macieja Węsierskiego (młodszych roczników) a
także „pioniera” Daniela Szalewicza. Czasy się zmieniają, ale
talenty, doświadczenia i chęć
służenia innym - są niezmiennie szlachetne.

Znajome twarze
Z kim się spotykałem? Byłem zaproszony jedynie na
10-lecie szkoły (1975 r.). Uczyli wówczas jeszcze niektórzy
pierwsi nauczyciele zawodów.
Potem jakoś zapominano o pionierach...
Na Politechnice Gdańskiej
spotykałem Michalinę Książek
(dyplom nr 1) i Bogusia Hinza
(prymusa klasy „A”). Potem, już
jako pracownik naukowo-dydaktyczny PG, miałem wśród
studentów kolegów, m.in. z
Kazia Kotłowskiego (kolega z
ławki), Mariana Wilkowskiego (burmistrza Kartuz, śp). Z
młodszych roczników spotykałem na studiach m.in: Zenona

Bekera (bardzo uzdolniony),
Piotra Książka (na budowie
elektrowni), Ryszardów – Boyke i Gordzieja. Wiele wspólnego mam do dziś z Wojciechem
Książkiem (b. minister, „solidarnościowiec”). Mile wspominam spotkania z ks. Romkiem
Dobrzewińskim (ma świetne
kazania), Bodziem Kreftem
(„poetą” bez Nobla, śp). W Starostwie Wejherowskim spotkałem kiedyś klasowego „starostę”
Zbyszka Bakuna (już śp.)... Na
imprezach patriotycznych (manifestacjach solidarnościowych)
w Trójmieście często fotografuję
przesympatycznego stoczniowca - Władzia Potrykusa.
Ostatnio odnalazłem (przez
portal nk) z pionierskiej klasy:
Marka Żaczka (sympatyczny
„Milczek”), Miecia Bryłę („Meto”, kaszubski mistrz skata),
Andrzeja Seretnego („Serek”
łowi z wnukiem ryby w Kanadzie), Basię Dutkiewicz,
Zbyszka Baskiego i Celinę
Urban (z Rumi).
Nie znalazłem wielu, także
Sylwii Melon (urokliwej recytatorki z młodszej kasy)...

Plusy dodatnie

Wejherowskich elektryków
z „plusami dodatnimi” wszędzie
pełno - wielu na posadach i ze
znanymi „nazwiskami”. Szkołę
skończyło ze ćwierć Wejherowa
i okolic, w tym „Krysia się nie
martwi” (obecna dyrektorka
z Aniołem), zięć sąsiada Jana
z bloku - Leszek (lider absolwentów, nauczyciel matmy),
bratanek - Marcin (elektryk w
Bremenhaven), Marcin z międzynarodową maturą, filmowiec (Mirosław), znany aktor
(Maciej), prezes telewizji wejherowskiej (Bogdan), b. przewodniczący Rady Miasta (Leszek),
prezydent Wejherowa (Krzysztof), energetyczni dyrektorzy w
branżach, pół kopy nauczycieli
w „Elektryku” (z „pionierem”
Józkiem Rewą) oraz - dla pokrzepienia Ducha - ponad tuzin księży-elektryków (także z
talentami literackimi - od naszego Romka Dobrzewińskiego
po Zenka Pipka, posługującego
do niedawna w św. Leonie).
I tak bez końca - sympatyczni ludzie, charakterni elektrycy, miłe epizody.
Trzeba mieć nadzieję, że
półwieczny ceglasty „Elektryk”
pozostanie na wieki, nie tylko
dla pionierów - „szkołą życia naprawdę naszą”.
Janusz Wikowski

(pionier, absolwent pierwszego
rocznika 1965-70)

Koncert

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Kaszebe II
W najbliższy piątek 6 listopada na
deskach Filharmonii
Kaszubskiej, niezwykły koncert trójmiejskiego kompozytora,
kontrabasisty i producenta Ola Walickiego.

Oferty pracy i kształcenia na stoiskach

Czas na karierę

Targi Edukacji i Pracy pod hasłem „Czas na karierę” odbyły się
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie, a ich organizatorami był Punkt Pośrednictwa Pracy w Wejherowie oraz
Młodzieżowe Centrum Kariery w Luzinie. Obie placówki działają
pod szyldem Ochotniczych Hufców Pracy.
Podczas targów, które
otworzyła starosta powiatu
wejherowskiego - Gabriela Lisius, swoją ofertę prezentowały szkoły policealne
i wyższe, firmy, instytucje
szkoleniowe, Urząd Pracy czy Wojskowej Komendy
Uzupełnień.
Na targach w „samochodówce” gościł zastępca prezydenta Wejherowa, Piotr

Bochiński, a rolę gospodarza pełniła dyrektor ZSP nr
2 - Anna Wilk.
Targi cieszyły się dużym
zainteresowaniem, młodzież
m.in. chętnie zabierała ulotki z informacjami, bo od razu nie da się zapamiętać
wszystkiego.
- Oprócz udziału w tego
rodzaju imprezach, zapraszamy do naszego Punktu

Pośrednictwa Pracy przy ul.
Św. Jacka 18 w Wejherowie.
Tam również można dowiedzieć się o możliwościach
kształcenia lub pracy dla młodych ludzi - mówi Paula Ciecholińska, pośrednik pracy,
jedna z organizatorek targów
(obok doradcy zawodowego
Agnieszki Czyżewskiej-Kilimnik z Młodzieżowego
Centrum Kariery w Luzinie).

Mocne gitarowe brzmienia, przebojowe melodie w
połączeniu z wyrazistymi i
prowokacyjnymi tekstami
napisanymi m.in. przez Dorotę Masłowską i Tymona
Tymańskiego to autorska
wizja Kaszub, pięknych i
strasznych.
Olo Walicki wprowadza nas w magiczny klimat
niepowtarzalnej
przyrody
regionu, a jednocześnie w
przewrotny sposób krytykuje współczesny wizerunek
polskiej prowincji – zdominowanej „kulturą grilla”,
niemieckimi samochodami z
wypływającą z nich muzyką
disco polo. W dziewiczych borach i lasach rozbite butelki, plastik i wszechobecne
śmieci...
Bilety w cenie 20 zł normalny i 15 zł do nabycia w
kasie WCK lub za pośrednictwem strony internetowej http://www.wck.org.pl/
koncerty/opis/.

Radio Jacht Klub PZPOW „Bliza-Balex Metal”

Nowa modelarnia

W siedzibie Powiatowego Zespołu Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Wejherowie przy ul. Ofiar Piaśnicy 22 otwarto nową modelarnię Radio Jacht Klubu PZPOW „Bliza-Balex Metal”.
Julian Damaszk najbardziej utytułowany zawodnik RJK opowiedział o ciekawostkach i faktach,
dotyczących działalności modelarni, a tradycyjną
wstęgę przecięli: Gabriela Lisius starosta wejherowski, Wojciech Rybakowski członek Zarządu Powiatu, Andrzej Byczkowski dyrektor
PZPOW, Lech Baranowski prezes firmy „Bliza-Balex Metal” oraz Marek Gorlikowski instruktor modelarni RJK PZPOW, który wygłosił wykład
nt. technologii budowy modelu jachtu.
Nowe pomieszczenia modelarni poświęcił dziekan
Dekanatu Wejherowo ks. prałat Daniel Nowak.
Na zdjęciu: Instruktor Marek Gorlikowski
opowiedział gościom o technologii budowy
modelu jachtu.
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POWIAT
Październikowa Gala w Kisewie

W Gimnazjum Salezjańskim w Kniewie

Uczniowie na scenie Pomnik Nadziei
„Pomnika Nadziei” stanął przy Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. ks. Ignacego Błażewskiego w Kniewie, gdzie został
uroczyście poświęcony przez ks. biskupa Wiesława Szlachetkę.

W świetlicy wiejskiej w Kisewie po raz piąty odbyła się Gala 2015 V Przegląd Dorobku Artystycznego szkół gminy Łęczyce. Głównym
organizatorem imprezy była Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie, a głównym sponsorem
firma GAZ-SYSTEM. Do udziału w przeglądzie zaproszono wszystkie szkoły z gminy Łęczyce.
Celem przeglądu jest prezentacja dorobku
artystycznego szkół podstawowych, wymiana
doświadczeń między szkołami oraz promocja
uzdolnionych uczniów.
W przeglądzie uczestniczyło około 250
osób. Atmosfera panująca podczas imprezy była wspaniała, występy uczestników
zarówno bawiły, jak i wzruszały. Prezentacje szkół (wokalne, taneczne, teatralne, plastyczne) były na wysokim poziomie, a dzieci
i młodzież doskonale czuły się na scenie.
Uczestnicy zostali nagrodzeni brawami, dyplomami, statuetkami oraz słodyczami.
Nagrodą było także spotkanie z aktorami z Teatru Gargulec, którzy opowiedzieli
o swojej pracy, pasji oraz dali dużo ciekawych i przydatnych wskazówek podczas wyREKLAMA
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stępów na scenie.
Aktorzy zaprosili wszystkich na przedstawienie „Kosmiczna Przygoda”. Uczestnicy odbyli
bardzo zabawną i pouczającą podróż w kosmos.
Organizatorzy składają szczególne podziękowania Firmie GAZ – SYSTEM za pomoc przy
finansowaniu
tego
ważnego
przedsięwzięcia.

Tego dnia, czyli 23 października obchodzono również święto patrona szkoły,
pierwszego męczennika salezjańskiego II wojny światowej, rozstrzelanego w 1939 r.
w Lasach Piaśnickich.
Podczas mszy świętej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klasy pierwszej
gimnazjum (zdjęcie obok).
Ks. biskup W. Szlachetka
osobiście pasował chłopców
na uczniów gimnazjum.
Wydarzenie, które poprowadził ks. Marek Barański, dyrektor placówki,
uświetnił występ uczniów
szkoły nt. życia i śmierci ks.
Błażewskiego.
Obejrzeli go goście uroczystości, a wśród nich starosta
Gabriela Lisius i przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Czarnecki.

Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego im. ks. I. Błażewskiego zainaugurowało swoją działalność w roku szkolnym 20142015. Jest to placówka z internatem dla chłopców z powiatu
wejherowskiego. Głównym celem szkoły jest przygotowanie
wychowanków do wyboru odpowiedniej drogi zawodowej.

Ulica w Rumi odnowiona

Na scenie w Kisewie wystąpili:

Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie: zespół taneczny „Dream team” - instruktor
Joanna Łukasiewicz, zespół taneczny pod kier.
Marioli Naczk, Marta Kobiella (taniec) - instruktor
Mariola Naczk, Oliwia Walczykowska (piosenka)
- instr. Joanna Łukasiewicz oraz uczniowie pod
kierunkiem Lucyny Czajki.
Zespół Szkół w Łęczycach: Koło Teatralne
pod kierunkiem Honoraty Szast i Aliny Paluszek, Tancerze przygotowani przez Ewę Knura
oraz Paweł Bugała – instruktor Ewelina Stawska
Szkoła Podstawowa w Brzeźnie Lęborskim: zespół Elfiki - instruktor Mariola Kwicień,
zespół instrumentalny - Katarzyna Hollander, zespół wokalny - Dorota Pranga, była także wystawa prac plastycznych uczniów, przygotowana
przez Monikę Naczk i Mirosławę Formellę.
Zespół Szkół i Przedszkola w Strzebielinie
Osiedlu: zespół „Teatralnie zakręceni” - instruktor Alicja Hilla, zespół wokalny - instruktor Beata
Marcinkiewicz-Godlewska, Kabaret „Błysk”- instruktor Mariola Chodubska oraz wystawa prac
plastycznych - instruktorki Karina Kwiatkowska
i Helena Górecka-Tenderenda.

Przedstawiciele władz miasta i powiatu spotkali się w centrum Rumi, na odnowionej
ulicy Dąbrowskiego.

Nowa nawierzchnia, tzw. azyle dla pieszych, zatoczki i dodatkowe miejsca parkingowe dla samochodów - to efekt modernizacji dużego odcinka
ul. Dąbrowskiego w Rumi, jednej z głównych ulic miasta. W ubiegłym
tygodniu oficjalnie zakończono inwestycję, finansowaną przez miasto i
powiat wejherowski.
Ta ruchliwa ulica była
bardzo zniszczona. Teraz
kierowcy jeżdżą już po gładkiej nawierzchni.
- Ulica Dąbrowskiego jest

drogą powiatową, a jednocześnie ważnym szlakiem komunikacyjnym nie tylko dla
mieszkańców Rumi - stwierdził Witold Reclaf, wicesta-

rosta wejherowski.
Inwestycja kosztowała 1
mln 600 tys. złotych, w tym
powiat przeznaczył na ten
cel 500 tys. zł.
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AKTUALNOŚCI
„Błękitni” zorganizowali konferencję

Francuzi w szkole muzycznej

„Wartości chrześcijańskie, postawy i zachowania ludzi władzy”
to tytuł konferencji,
zorganizowanej przez
Katolickie
Stowarzyszenie Obrony Wartości
Chrześcijańskich
„Błękitni” przy Parafii Chrystusa Króla i
Bł. Alicji Kotowskiej w
Wejherowie. Konferencję, połączoną z mszą
św. poprowadził ks.
prof. Jan Perszon.

W Państwowej Szkole Muzycznej w Wejherowie odbył się koncert w
wykonaniu uczniów szkoły. Został on zorganizowany specjalnie dla gości
z Francji, członków towarzystwa polsko-francuskiego Europe Echanges.

Postawy chrześcijan Europe Echanges

Powyżej: działacze stowarzyszenia „Błękitni”;
na zdjęciu obok - ks. Jan
Perszon.

- Podczas mszy św. modliliśmy się za osoby konsekrowane, za Ojczyznę, Europę i wstawiennictwo Świętego Jana Pawła II w wyborach do parlamentu oraz za członków
naszego stowarzyszenia - mówi Krystyna Goman, sekretarz KSOWC „Błękitni”.
Eucharystię uświetnił Chór Harmonia z Wejherowa.
Po konferencji ks. profesor Jan Perszon odpowiadał
na pytania uczestników, dotyczące m.in. zachowań katolików w trudnych sytuacjach, szczególnie w podejmowaniu
życiowych decyzji, w ocenie sytuacji politycznej. Ks. prof.
rozpoczął swoją konferencje słowami papieża Franciszka:
„Dobry katolik miesza się do polityki. Jest ona bowiem
jedną z najwznioślejszych form miłości”.

Francuzi przybyli do Wejherowa, aby aktywizować
kontakty nawiązane wiele
lat temu, między innymi ze
szkołą muzyczną.
W trakcie wizyty goście z
Normandii, mieli okazję nie
tylko wysłuchać koncertu,
ale także udać się do poszczególnych klas i obserwować
w jaki sposób prowadzone
są zajęcia gry na niektórych
instrumentach.
Zwiedzili
też bibliotekę szkolną, gdzie
mieli możliwość upamiętnić
swoją wizytę wpisem do kroniki szkolnej.
Na zakończenie spotkania dyrektor szkoły Dorota
Muża-Szlas zaproponowała
współpracę wejherowskiej
placówki ze szkołą w Normandii, aby jak najszerzej
wymieniać doświadczenia,
pozyskać ciekawą literaturę
instrumentalną, poznawać

i wymieniać się metodami
pracy z uczniami, a także
aby nawiązywać nowe przyjaźnie i wspólnie muzykować.
- Z niecierpliwością czekamy na odpowiedź i mamy
nadzieję, że taka wymiana
przyniesie efekty w postaci

motywacji do pracy uczniów,
a jednocześnie będzie dla
nich nagrodą za jakże ciężką naukę w dwóch szkołach
jednocześnie - powiedziała
dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Wejherowie.
Urszula Zakrzewska

OGŁOSZENIE
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SPORT
Przełaje

Rewelacyjny występ
Zawodnicy z powiatu wejherowskiego rewelacyjnie zaprezentowali się
w Mistrzostwach Województwa Pomorskiego Szkół Podstawowych, Gimnazjalnych oraz Ponadgimnazjalnych w Sztafetowych Biegach Przełajowych rozgrywanych w Garczynie 23 października.
W rywalizacji chłopców
szkół podstawowych oraz
chłopców i dziewcząt szkół
gimnazjalnych, na najwyższym stopniu podium znalazły się trzy szkoły z naszego
powiatu: sztafeta Samorzą-

dowej Szkoły Podstawowej z
Gościcina, Gimnazjum nr 1 z
Rumi oraz Gimnazjum nr 1
z Redy. Nasze ekipy bezapelacyjnie wygrały swoje biegi.
Sztafety z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w

Wejherowie zdobyły tytuły
Wicemistrza Województwa
Pomorskiego w rywalizacji
dziewcząt, jak i chłopców.
Nasz powiat zdobył w klasyfikacji drużynowej 5 medali:
trzy złote i dwa srebrne.

Piłka nożna

Wreszcie zwycięstwo
Zespół II Ligi Kobiet GOSRiT Luzino pokonał drużynę Olimp Gościno
i dzięki temu wyszedł ze strefy spadkowej.
Bramkę z rzutu wolnego
zdobyła L. Kass. Po zmianie stron zespół z Luzina
wyszedł na trzybramkowe
prowadzenie (bramki M.
Lińskiej oraz Oli Joskowskiej). Dwie bramki w ciągu
dwóch minut zdobyli goście.
Drużyna GOSRiTu pokazała

REKLAMA

14

jednak charakter i wygrała
dramatyczny mecz
Skład: Damps – Bazowska (Gruba), Brzeska,
Damps, Kass, Klamrowska
(Kalbarczyk), Kożyczkowska, Lińska, Lińska, Pielowska, Pietkun (Joskowska).
Niestety, luzińskie pił-

karki bez punktów wróciły
z Inowrocławia. Z miejscową
Notecią przegrały 1:2.
Kolejny mecz podopieczne
trenera Sylwestra Piątka rozegrają w najbliższą sobotę 7
listopada o godz. 13.30, a ich
przeciwnikiem będzie drugi
zespół KKP Bydgoszcz.

Tenis stołowy Piłka nożna

Zwycięstwo
i remis

Tenisiści stołowi KTS-K GOSRiT Luzino występujący w IV lidze
pomorskiej w trzeciej
i czwartej kolejce spotkań, pokonali rezerwy
AZS AWFiS Gdańsk 10:5 oraz zremisowali 9:9
z ISS START Wejherowo.
Po czterech kolejkach spotkań drużyna KTS-K GOSRiT Luzino zajmuje trzecie
miejsce.
Zespół wystąpił w składzie: Gruszczyński K. (3,5
pkt), Michalak D. (2,5 pkt),
Płotka M. (2 pkt), Płotka K.
(1 pkt).

Gryf przegrywa
W ostatniej kolejce spotkań II ligi, 31 października na własnym stadionie przegrał z Rakowem
Częstochowa 1:3. Wcześniej na wyjeździe zawodnicy „polegli” aż 3:0 ze Stalową Wolą. Tym samym umocnili się na ostatnim miejscu w tabeli
rozgrywek II ligi.

W pierwszej połowie padły dwie bramki i do szatni piłkarze zeszli przy remisie 1:1. Gryfici strzelili gola z rzutu
karnego. Grali bardzo przyzwoicie. Natomiast druga połowa
to prawdziwa rozpacz, bo rozpoczęła się od utraty bramki w
zamieszaniu w polu karnym. Trzecią bramkę Gryf stracił
już w doliczonym czasie gry z rzutu karnego, a na dodatek
kolejny zawodnik wejherowian M. Dampc dostał czerwoną
kartkę. W poprzednim spotkaniu w Stalowej Woli, czerwony
kartonik ujrzał obrońca S. Kowalski.
Gryf Wejherowo: Ferra (Wichman) - Skwiercz, Kostuch,
Szur, Dampc- Klimczak (Fierka), Kołc, Czoska (Sosnowski),
Wicon, Kusiak (Giec) – Wicki.

Zajęcia dla dzieci

Bawimy się boksem
Wejherowski Klub Bokserski „Gryf” Wejherowo zaprasza dzieci w wieku
6-12 lat na zajęcia „Bawmy się boksem”. Są to zajęcia ogólnorozwojowe z
technikami boksu, organizowane w formie zabawy i zdrowej konkurencji.
- Od początku działalności klubu skupiliśmy swoją uwagę na najmłodszych i
aby ich zachęcić postanowiliśmy zorganizować zajęcia w
formie zabawy - mówi Wojciech Wasiakowski, prezes
klubu. - Dzieci uwielbiają
się bawić, więc jest to najprostszy sposób by do nich
dotrzeć.
Zajęcia ogólnorozwojowe
„Bawmy się boksem” odbywają się we wtorki i czwartki
o godz. 17.30 w sali przy ul.
ul. I Brygady Pancernej WP
73 (za Bricomarche).
Zapisy trwają do końca listopada.
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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 w Wejherowie wolnostojący, działka 1202 m
kw., sprzedam lub zamienię
na dwa pokoje z kuchnią.
Tel. 501 549 579
***
Kupię kawalerkę lub małe mieszkanie na os. 1000-lecia i okolice.
Tel. 782 993 120

SPRZEDAM
Sprzedam pralkę Amica
wsad z przodu. Za 500 zł,
stan bardzo dobry.
Lodówkę Beko białą, 170
cm, za 500 zł.
Sprzęty są z 2013 roku.
Tel 793 023 526
***
Nowy czarny płaszcz
damski (skóropodobny), długi maxi. Rozmiar 42-44.
Tel. 790 890 442
***
Wieżę sony i dwie kolumny - tanio. Tel. 58 778 17 35
***
Znaczki pocztowe lub zamiana, negocjacje.
Tel. 515 992 464
***
Sprzedam kartę pamięci
Micro SD 8 GB za 10 zł.
Tel. 784 808 700
***

Fotelik
samochodowy
0-13 kg, granatowy - cena
50 zł.
Łóżeczko dziecięce, sosna
- cena 50 zł.
Krzesełko do karmienia
na kółkach, zielone - cena
150 zł.
Tel. 505 567 034
***
Kojec materacem BREVI,
rowerek trójkołowy oraz nosidełko. Tel. 513 151 005
***
Ubranka dla dziewczynki
na 3-12 miesięcy, firmowe
gapp next, duża ilość. Cena
100 zł.
Zabawki: odkurzacz, mikser, czajnik na baterie i zestaw naczyń. Cena 80 zł.
Tel. 798 020 532

PRACA
Poszukuję pracownika do
lat 30. Jako pomocnik elektryk, z Redy lub Wejherowa.
Tel. 515 992 464

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

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

PRYWATNE
OGŁOSZENIA DROBNE
ZAMIESZCZAMY
BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać
e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na nr telefonu:
606 101 502
Można wrzucić ogłoszenie
do skrzynki obok wejścia
do biura ARTEX
w Wejherowie,
przy ul. Polnej 3/41
NIE PRZYJMUJEMY
OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE
Uwaga - nie zamieszczamy
ogłoszeń z prośbą o pomoc
Każde ogłoszenie ukaże się w
dwóch kolejnych wydaniach,
„Pulsu Wejherowa”.

REKLAMY I
OGŁOSZENIA
W PULSIE
WEJHEROWA

Policja apeluje

Ostrożnie
jesienią i zimą
Policjanci apelują o zachowanie szczególnej
ostrożności na drodze. Jesień i zima to pory roku, kiedy wcześniej zapada zmrok, pojawiają
się mgły, silny wiatr, częściej występują opady
deszczu i śniegu. To wszystko wpływa na jazdę,
sprawia, że kierowanie samochodem staje się
wyzwaniem i wymaga dużego skupienia.
Trzeba dostosować prędkość jazdy, do trudnych warunków - jedźmy wolniej i ostrożnie, bo na mokrej nawierzchni,
pokrytej liśćmi, łatwo wpaść w poślizg!
Wykonując niebezpieczne manewry, nie liczmy na szczęście, lecz na rozsądek i to jakie posiadamy umiejętności. Nie
możemy zapomnieć także o zachowaniu odpowiedniej odległości między samochodami. Jadąc zbyt blisko za innym pojazdem, możemy nie zdążyć zahamować, gdy poprzedzający
nas samochód nagle się zatrzyma, albo będzie chciał skręcić
w boczną drogę.
Warto także zacząć myśleć o zmianie opon letnich na zimowe. W występujących warunkach atmosferycznych znacznie poprawią one nasze bezpieczeństwo na drodze. Eksperci
zalecają, aby wymiany dokonać, gdy temperatura otoczenia
spada poniżej 7 stopni Celsjusza.
Na śliskiej nawierzchni bardzo łatwo o utratę panowania
nad pojazdem, a letnie opony w niskich temperaturach ulegają stwardnieniu, co zwiększa prawdopodobieństwa wpadnięcia w poślizg. Opona zimowa, wykonana ze specjalnej
mieszanki gumowej i posiadająca odmienną rzeźbę bieżnika, zachowuje większą elastyczność oraz zapewnia lepszą
przyczepność.
Pamiętajmy, że jesienią na wypadki szczególnie narażeni są piesi. Policjanci apelują do kierowców, aby zwolnili,
przede wszystkim gdy po zmroku przejeżdżają przez małe
miejscowości, a pieszym przypominają o tym, by nosili odblaski, chodzili lewą stroną pobocza, gdy nie ma chodnika.
Od 31 sierpnia każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze poza obszarem zabudowanym, musi mieć
odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących.
Elementami odblaskowymi mogą być przedmioty doczepiane do ubrania, opaski, kamizelki oraz smycze.
Odblaski zaleca się umieszczać na wysokości kolan, dłoni, w okolicy środka klatki piersiowej i pleców – wówczas
będziemy mieli pewność, że są dobrze widoczne dla innych
uczestników ruchu drogowego.

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

Czytaj nas
również
w internecie:
www.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.

15

5 listopada 2015

www.pulswejherowa.pl

ZAPROSZENIE I REKLAMY

Chëcz
powraca
Wejherowskie Centrum
Kultury wraz z Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie zaprasza na
koncert promujący nową
płytę zespołu Chëcz, który
po 15-letniej przerwie powraca na rynek muzyczny.
Jeszcze bardziej rockowo,
bardziej bezkompromisowo - kultowa kaszubska
formacja jest dziś w najlepszej formie.
Płyta „Dërnosc” to energetyczna rockowa muzyka plus
odważne i zaangażowane
teksty autorstwa luzinianina Adama Hebla, śpiewane
po kaszubsku przez charyzmatycznego wokalistę Piotra Kapczyńskiego. Na
wejherowskim
koncercie
Chëcz zagra utwory z nowej
płyty, a także przypomni
kompozycje z poprzednich
lat działalności. Udowodni,
że kaszubski rock nie umarł,
ale ma się świetnie. Wydawcą płyty „Dërnosc” jest Muzeum w Wejherowie.
Koncert odbędzie się
15.11 br. o godz. 18.00 w
Filharmonii Kaszubskiej
w Wejherowie.

REKLAMA

OŚRODEK
SZKOLENIA KIEROWCÓW
WYDARZENIA
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

Kolejne kursy kat. B rozpoczną się
5 i 19 listopada 2015 r.
N A S Z PA R T N E R

Dołącz do nas na: facebook.com/PulsWejherowa

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

