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Budżet
przyjęty
- To nie jest budżet naszych marzeń, ale zabezpiecza on funkcjonowanie
miasta we wszystkich
dziedzinach – powiedział
prezydent Krzysztof Hildebrandt o uchwalonym
właśnie budżecie miasta
na 2012 rok. - Stawiamy
poprzeczkę wysoko, bo
zależy nam na rozwoju
miasta, niestety kryzys
gospodarczy i wciąż malejące środki przekazywane
przez rząd wpływają na
mniejsze dochody naszego budżetu. Udaremnia
to niektóre zamierzenia
inwestycyjne, nad czym
ubolewam.
Jak wyjaśniał prezydent i jego współpracownicy na sesji oraz na specjalnej konferencji, trudności
wynikają przede wszystkim z polityki rządu w
zakresie
finansowania
oświaty, do której z roku
na rok miasto dokłada
coraz więcej pieniędzy.
Brakuje ich na inne ważne zadania, ale normalne
funkcjonowanie
miasta
jest zapewnione.
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Za trzy tygodnie
Ze względu na okres
świąteczno-noworoczny,
nasza gazeta ukazuje się
z inną, niż zwykle częstotliwością. Kolejny „Puls
Wejherowa” trafi do rąk
Czytelników nieco później, bo dopiero za trzy
tygodnie.
Liczymy na wyrozumiałość Czytelników, a
w nowym roku 2012 powrócimy do dwutygodniowego rytmu wydawania
pisma.

DZIŚ W NUMERZE
RUNĘŁA ŚCIANA

We wtorek 13 grudnia runęła ściana starej kamienicy przy ul. Klasztornej
w Wejherowie. Strażacy
zabezpieczyli zniszczony budynek, tak, aby nie
zagrażał bezpieczeństwu
przechodniom, a mieszkańcy otrzymali pomoc.
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NAJLEPSZE
BIZNESPLANY

Rozbłysły już bajkowe iluminacje na wejherowskim ratuszu, na rynku i sąsiednich ulicach. Kolorowe lampki
i dekoracje pojawiły się na wielu budynkach
i w ogrodach, a wkrótce zapalą się światełka
na przystrojonych choinkach w naszych domach.

Magdalena Reszke znalazła się wśród laureatów rozstrzygniętego
w grudniu konkursu Pomorski Biznesplan. Oceniano w nim ciekawe pomysły na własny biznes.
Nie brakuje ich młodym
przedsiębiorcom.

Oby było w nich ciepło i przytulnie, oby rozbrzmiewały
kolędy, oby pachniało świerkiem, ciastem, rybą
i grzybami, ale najważniejsze, żeby wokół nie
zabrakło życzliwych, kochających osób.
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NOWA WAŁOWA

Razem powitajmy Dzieciątko,
które narodzi się w tę Niezwykłą Noc!
Tego wszystkiego na Święta Bożego Narodzenia,
a także Pomyślności i Zdrowia
w Nowym Roku 2012
życzy Czytelnikom
Redakcja „Pulsu Wejherowa”

Na placu J. Wejhera odsłonięto tradycyjną szopkę z
figurami autorstwa Adama Barana. Szopkę udekorowano ozdobami, wykonanymi przez dzieci.

Zakończono ważną inwestycję w centrum Wejherowa. W efekcie rewitalizacji ulica Wałowa nie tylko
wygląda lepiej, ale pełni
też inną funkcję. Stała
się deptakiem, z którego
chętnie korzystają przechodnie.
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI Stracili dom przed świętami
Katastrofa budowlana na Klasztornej

Bójka na placu Wejhera

Około 30 młodych ludzi wzięło udział w nocnej bijatyce na
Placu Wejhera. Było to pierwsze na tak dużą skalę chuligańskie
wybryki w Wejherowie. Podpici ludzie wylegli na rynek z jednego
lokali gastronomicznych. Doszło do rękoczynów, a do akcji musieli wkroczyć funkcjonariusze wejherowskiej policji oraz Straży
Miejskiej. Niektórzy z uczestników awantury dopuścili się czynnej napaści na funkcjonariusza i takie otrzymali zarzuty.
Niewykluczone, że kolejna taka rozróba zakończy się
wnioskiem do prezydenta miasta o cofnięcie właścicielom
lokalu koncesji na sprzedaż alkoholu.

Policjant sprawcą wypadku?

Na drodze krajowej nr 6, blisko Wejhera zderzyły się samochody osobowe, w wyniku czego ranne zostały trzy osoby. Kierujący fordem mondeo nie dostosował prędkości do
warunków na drodze i na zakręcie zjechał na sąsiedni pas
ruchu, gdzie czołowo zderzył się z oplem astra. Następnie
odbił się, zjechał na lewą stronę drogi i uderzył w barierę.
Kierujący fordem mężczyzna, a także kierowca i pasażer opla
doznali obrażeń.
Ponieważ 34-letni kierowca forda jest funkcjonariuszem
policji w Gdyni o zdarzeniu powiadomiono komendanta
gdyńskiej jednostki oraz prokuratora.
Za spowodowanie wypadku drogowego sprawcy grozi kara
od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Gdyby okazało się,
że sprawca wypadku był pod wpływem alkoholu (pobrano krew
do badań), grozi mu wydalenie ze służby oraz wyższa kara.

Zderzenie przy zmianie pasa

Również na drodze krajowej nr 6 doszło do kolizji drogowej.
Wstępnie ustalono, że 19-letni kierowca audi, podczas wykonywanego manewru zmiany pasa ruchu najprawdopodobniej
nie udzielił pierwszeństwa przejazdu 22-letniemu kierowcy seata, w wyniku czego samochody zderzyły się bokami. Nikt nie
doznał poważnych obrażeń ciała. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

Niebezpieczna „szóstka”

15 grudnia, ok. godz. 16 na Rondzie Solidarności na „szóstce”
doszło do karambolu. Kierowca volkswagena jadąc w kierunku
Bolszewa nie zachował bezpiecznej prędkości i odległości, i najechał na tył Skody Octavii, która uderzyła w stojące przed nim audi.
Nikt nie doznał poważnych obrażeń ciała, natomiast
auta nadają się do gruntownej naprawy.
Tego samego dnia do tragicznego wypadku drogowego
doszło w nocy w Strzebielinie. 42-letni mężczyzna został
potrącony na drodze krajowej nr 6 przez kierowcę opla.
Pieszy zginął pomimo podjętej reanimacji przez ratowników pogotowia ratunkowego. Kierowca jednego z pojazdów
odjechał z miejsca zdarzenia (osoba, która widziała wypadek drogowy i może pomóc w wyjaśnieniu jego okoliczności,
proszona jest o kontakt z wejherowską policją, tel. 58 672
97 53 / 672 97 22 lub 112 lub 997). Z ustaleń wynika, że
mężczyzna najprawdopodobniej wtargnął na jezdnię i wtedy
został potrącony przez przejeżdżającego opla. Kierowca był
trzeźwy.

Pozostać bez dachu nad głową niecałe dwa tygodnie prze Świętami Bożego Narodzenia to na
pewno tragedia. W takiej sytuacji znaleźli się mieszkańcy domu przy ul. Klasztornej w Wejherowie, gdzie zawaliła się ściana. Na szczęście pomoc przyszła szybko i mieszkańcy domu już mają
zastępcze lokale.
We wtorkowe przedpołudnie, 13 grudnia w tym prywatnym budynku, zamieszkanym przez kilka osób,
zawaliła się ściana nośna
(część przedniej i bocznej
ściany), za którą znajdowały się wewnętrzne schody
na piętro. Na szczęście nic
się nie stało dwóm kobietom, które były w domu.
Wezwani na pomoc strażacy pomogli im się wydostać.
Obie kobiety i psa ewakuowano z grożącego zawaleniem budynku przy pomocy
podnośnika hydraulicznego
SCH-40.
Zorganizowano
też transport do tymczasowego miejsca pobytu.
Na miejsce wypadku natychmiast przybyli policjanci, cztery zastępy ratownicze
Straży Pożarnej, a także pogotowie gazowe, energetyczne oraz powiatowy inspektor nadzoru budowlanego.
Przybyli też przedstawiciele
Urzędu Miasta i Miejskiego
Wydziału Zarządzania Kryzysowego.
Ratownicy
podparli stemplami uszkodzone
ściany chociaż dostęp do
budynku tarasował zaparkowany samochód. Ratownicy odgruzowali rumowisko aby sprawdzić, czy pod
cegłami nie znajdują się
osoby poszkodowane. Miasto wspólnie z Wejherowską
Spółdzielnią Mieszkaniową
zabezpieczyło dwa lokale
zastępcze w zasobach WSM
REKLAMA

Strażacy zabezpieczali grożące dalszym zawaleniem ściany.

dla osób, które ucierpiały w
katastrofie budowlanej przy
ul. Klasztornej. Poszkodowani będą mogli korzystać z
tego lokum przez rok.
- Niemal natychmiast zaproponowaliśmy mieszkańcom zniszczonego budynku
lokale zastępcze w budynku
przy ul. Sikorskiego – wyjaśnia Bogdan Tokłowicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. – Poleciłem też pracownikom wejherowskiego
Miejskiego Ośrodka Pomocy

Społecznej udzielić pomocy
poszkodowanym. Pomogliśmy im też dostać się do
dotychczasowego mieszkania, bo bardzo chcieli zabrać
stamtąd najpotrzebniejsze
rzeczy (w tym wartościowe)
i dokumenty. Za zgodą policji, która sprawuje pieczę
na tym budynkiem, z za
pomocą podnośnika, dwóch
mieszkańców weszło na
chwilę do domu.
- Czekamy na decyzję
Powiatowego
Inspektora

Nadzoru Budowlanego dotyczącą rozbiórki budynku przy ul. Klasztornej.
Zrobimy wszystko, żeby
zapewnić bezpieczeństwo
przechodniom i przejeżdżającym samochodom – powiedział tuż po wypadku
Piotr Bochiński, zastępca
prezydenta Wejherowa.
Taka decyzja już zapadła, więc pewnie wkrótce
dojdzie do rozbiórki tej nieruchomości.
AK.

Kolejny wandal zatrzymany
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W poprzednich numerach pisaliśmy o dewastacjach w parku i na przystankach
autobusowych,
a także o zatrzymanych
prawdopodobnych sprawcach. 10 grudnia br. doszło
do kolejnego tego typu zdarzenia.
Tuż po północy na ul. o.
Reformatów, wejherowska
Straż Miejska zatrzymała
dwóch mężczyzn podejrzanych o wybicie szyby w wiacie przystanku MZK. Jeden

z mężczyzn przyznał się do
wybicia szyby. Mówił, że
do jej zniszczenia doszło
przypadkowo, ale nagranie
z ulicznego monitoringu
pokazuje inny obraz tej
sprawy. Sprawca działał
umyślnie i zamiarem bezpośrednim zniszczenia szyby. Jeśli wartość strat wyniesie ponad 250 złotych,
sprawca odpowie jak za
przestępstwo pomimo, że
zadeklarował naprawienie
szkody. 		
ZH.
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UROCZYSTOŚCI
Relikwie bł. Jana Pawła II po raz pierwszy w Wejherowie

Nowa wieża poświęcona
Potrójna uroczystość odbyła się 9 grudnia w kościele św. Anny
w Wejherowie. Uroczyście wniesiono do świątyni relikwie krwi
błogosławionego Jana Pawła II, powitano równie uroczyście po
renowacji Cudowny Obraz Matki Bożej Wejherowskiej oraz poświęcono nową wieżę, będącą ostatnim elementem zakończonego właśnie kolejnego etapu odnawiania kościoła.
Relikwie, umieszczone
w pięknym relikwiarzu
wniósł do kościoła ojciec
prowincjał Filemon Janka, który wizytował konwent franciszkański w
Wejherowie. Proboszcz i
gwardian, o. Tyberiusz

Nitkiewicz
wyjaśnił
uczestniczącym w liturgii
wiernym, że relikwie trafiły do Wejherowa dzięki ks.
arcybiskupowi Stanisławowi Dziwiszowi, który przekazał je na prośbę
ojca prowincjała F. Janki.

Kropla krwi w ampułce,
umieszczona w relikwiarzu
stoi obecnie w specjalnym
tabernakulum za szybą, u
stóp Matki Bożej Wejherowskiej.
Podczas uroczystej mszy
św. wierni oddali hołd reli-

Wejherowianie o Nich pamiętają

Ofiary Grudnia 1970 roku
Kwiaty i znicze pojawiły się jak co roku w grudniu na grobach wejherowskich ofiar krwawych wydarzeń na Wybrzeżu w 1970 roku . Na cmentarzu w
Śmiechowie przedstawiciele władz miasta oddali hołd mieszkańcom, który zginęli w Grudniu 1970 roku. Groby Zbigniewa Nastały i Mariana Wójcika odwiedziła także rodzina i przyjaciele, a także przedstawiciele NSZZ „Solidarność”.
Nad grobami poległych modlił się ks. prałat Daniel Nowak.
Zbyszek Nastały zginął
17 grudnia w wielu 17 lat.
Mieszkał z rodziną przy
ul. Sobieskiego w Wejherowie. Rankiem wyruszył do
Gdyni do Przyzakładowej
Szkoły Zawodowej Stoczni
Remontowej. Pociąg, którym jechał stanął jak zwykle na przystanku Gdynia-Stocznia, a pasażerowie
wysiedli, by przesiąść się
do innej kolejki w stronę
Gdańska. W życiu Zbyszka
była to ostatnia przesiadka.

Wystrzelona z przelatującego nad ludźmi helikoptera kula roztrzaskała mu
głowę.
Gdyby nie pomoc doktora Nowoczyna, pracującego
w szpitalu w Redłowie, zamordowany Z. Nastały zostałby pochowany jako bezimienny na cmentarzu w
Oliwie. Matce udało się trafić na ślad Zbyszka, dzięki
pomocy
wejherowskiego
lekarza. Najbliżsi mogli go
pożegnać i uczestniczyć w

kwiom i błogosławionemu
Janowi Pawłowi II.
- My franciszkanie jesteśmy dziś na topie, bo prorocy naszych czasów, Jan Paweł II i Benedykt XVI tak
samo jak założyciele naszego zakonu, św. Franciszek i
jego uczniowie, nauczają o
potrzebie miłości – powiedział m.in. podczas homilii
o. Filemon Janka. - Miłość
do człowieka i do Boga wynika m.in. z franciszkańskiej prostoty i z założenia,
że Bóg jest większy niż pro-

blemy, z którymi przyszło
nam się na co dzień zmagać.
Ojciec Tyberiusz Nitkiewicz odczytał akt poświęcenia wieży po renowacji kościoła klasztornego w 2011
roku. Dokument, w którym
znalazły się niezbędne informacje oraz podpisy o.
gwardiana i kustosza wejherowskiego Sanktuarium,
a także starosty wejherowskiego i prezydenta miasta, został umieszczony
wewnątrz kopuły dla przyszłych pokoleń.
AK.

ny Paryskiej w Gdyni. Był
malarzem okrętowym. W
grupie kolegów dotarł na
przystanek w Gdyni Stoczni i jak inni, trafił pod
grad kul wystrzeliwanych
w kierunku robotników.
Dwie trafiły M. Wójcika.
Rany były na tyle cięż-

kie, że na drugi dzień pan
Marian zmarł. Ciało pana
Mariana pochowano w
nocy po kryjomu na cmentarzu w Gdyni-Witominie,
a po roku rodzinie udało
się uzyskać zgodę na przeniesienie na wejherowski
cmentarz.

Gdyby dziś żyli, Zbyszek
Nastały dobiegałby sześćdziesiątki, a Marian Wójcik miałby 74 lata. Być może spacerowałby z wnukami po pięknym
dziś parku w Wejherowie.
Gdyby nie tamten koszmarny Grudzień i „czarny
czwartek”...

ostatniej drodze, choć odbyło się to w niesprzyjających okolicznościach. Rok
później Z. Nastały został
przeniesiony na cmentarz
w Wejherowie.
Bardzo blisko grobu
Zbyszka spoczywa Marian
Wójcik drugi wejherowianin, który zginął podczas
grudniowej masakry na
Wybrzeżu. 33-letni pan Marian zostawił w domu żonę
i małego synka, i wyruszył
do pracy w Stoczni Komu-
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WYDARZENIA
Wręczono nagrody młodym przedsiębiorcom

Wszyscy lubią czekoladę
Są młodzi, mają własne firmy i ciekawe pomysły na działalność gospodarczą.
Starają się o pieniądze i promocję, które pozwolą na rozwój małych przedsiębiorstw i dlatego m.in. próbują swych sił w rywalizacji. Pomorski Biznesplan
to konkurs, zorganizowany przez Regionalną Izbę Przemysłowo-Handlową w
Wejherowie dla młodych przedsiębiorców z całego regionu. Właśnie rozstrzygnięto kolejną edycję konkursu.

Tegoroczni laureaci konkursu Pomorski biznesplan oraz prezes Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie, Leszek Glaza. W środku Magdalena Reszke.
REKLAMA

CZYTAJ NAS W INTERNECIE
www.pulswejherowa.pl
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W Centrum Handlowym
Kaszuby w odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników
i wręczenia nagród zwycięzcom tegorocznego Pomorskiego Biznesplanu. Laureatów,
wyłonionych przez kapitułę
konkursu spośród 31 autorów projektów, było kilkoro,
a reprezentantów różnych
miejscowości
nagradzali
przedstawiciele władz poszczególnych miast lub gmin.
Spośród uczestników konkursu z Wejherowa główną
nagrodę w wysokości 10 tys.
zł otrzymała Małgorzata
Reszke, która klientom swojej firmy Choco-Cream oferuje fontanny czekoladowe.
Wejherowianka
otrzymała
również nagrodę Marszałka
Pomorskiego.

- Z fontannami czekoladowymi zetknęłam się za granicą. Pomyślałam wówczas,
że może warto na nasz rynek
wprowadzić taki produkt i
taką usługę – mówi laureatka. – Wychodząc z założenia,
że wszyscy lubią czekoladę,
postanowiłam zrealizować ten
pomysł. jak widać, było warto.
Nagroda pomoże mi rozwinąć
i uatrakcyjnić ofertę.
Drugą nagrodę w wysokości 4 tys. zł otrzymała
Elżbieta Kurek, prowadząca pracownię rękodzieła artystycznego, a wyróżnienie
przyznano Agnieszce Cieśli, właścicielce prywatnego
ośrodka artystycznego.
Nagrody otrzymali również: Magdalena Wałęka
z Rumi, która w konkursie

przedstawiła
biznesplan
dla firmy „Coach for you”,
Szymon Wierchanowski
z gminy Wejherowo ( Multi
Moto Punkt), Kinga Klawa
z gminy Gniewino („Babski
Look” - salon fryzjersko –doradczy) oraz Szymon Neńca z Chojnic (E- konsultant
ślubny - program komputerowy).
Konkursowi
patronuje
Marszałek Pomorski Mieczysław Struk, który dodatkowo honoruje nagrodami
wszystkich laureatów. W
jego imieniu nagrody wręczał
i gratulował młodym przedsiębiorcom
Włodzimierz
Szordykowski,
dyrektor
Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

redakcja@pulswejherowa.pl
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* Coraz większe wydatki na oświatę * Inwestycje mimo kryzysu
* Na komisjach spokojnie, na sesji gorąco * Czy kultura to priorytet?

Trudny budżet, trudny rok
Długa dyskusja na sesji Rady Miasta Wejherowa poprzedziła uchwalenie najważniejszego dokumentu, czyli budżetu na 2012 rok. Opozycja z Platformy Obywatelskiej zarzucała prezydentowi Wejherowa m.in. brak inwestycji, zbyt
duże wydatki na kulturę, a za małe na sport. Krzysztof Hildebrandt merytorycznie wyjaśniał, że pomimo trudnych
czasów i kryzysu, w budżecie 2012 są rozwojowe inwestycje, zaś braki w przyszłorocznym budżecie są konsekwencją polityki rządu PO, obciążającego samorządy zbyt dużymi wydatkami na oświatę. Przeznaczone na tę dziedzinę
kwoty można by wydać na budowę dróg.
Ograniczając dotacje i
zwiększając wydatki w tej
dziedzinie rząd przerzucił na barki samorządów
koszty wprowadzanych
reform oświatowych, podwyżki wynagrodzeń dla
nauczycieli i inne koszty,
które powinien finansować.
- Niestety rząd od wielu lat nie wywiązuje się z
tego obowiązku – stwierdził zastępca prezydenta
Bogdan Tokłowicz. - I
dlatego jest mniej pieniędzy na inne wydatki, np.
na sport.

RZĄD DAŁ PRAWIE
13 MLN ZŁ ZA MAŁO

Z tego samego powodu
w trudnej sytuacji jest
większości polskich samorządów. Z wejherowskie-

go budżetu w przyszłym
roku trzeba będzie dołożyć do rządowej subwencji
oświatowej prawie 13 mln
zł (razem z subwencją wydatki na oświatę i wychowanie wyniosą ponad 46,5
mln zł).
Dla porównania, w
2003 roku wydatki związane z uzupełnieniem
subwencji
oświatowej
utrzymywały się na poziomie ponad 2 mln zł. Oznacza to, że przez osiem lat
miasto zwiększyło wydatki w tej dziedzinie o blisko
11 mln zł, czyli 5,5 raza!
W dyskusji wielu radnych mówiło wprost, że
takim
postępowaniem
rząd zabrał pieniądze budowę dróg i że są tym oburzeni.

Prezydent Krzysztof
Hildebrandt podkreślał,
że będzie to bardzo trudny
rok, chyba najtrudniejszy
w historii samorządów.
- Boleśnie odczuwamy
m.in. skutki podwyżki
podatku VAT i wprowadzenia opłat za przejazd
autobusów MZK drogą
krajowa nr 6 – stwierdził
prezydent Wejherowa. Niestety nie ma obecnie
możliwości realizacji wielu potrzebnych i koniecznych inwestycji, ale to nie
znaczy oczywiście, że nie
będzie ich w ogóle.
Jak informował zastępca prezydenta Piotr Bochiński, jak na trudny
czas zaplanowano odważne inwestycje. Priorytet
mają te zadania, na które

Skarbnik miasta, Arkadiusz Kraszkiewicz pokazuje na wykresach rosnące wydatki miasta na oświatę i wychowanie.

władze miasta zdobyły dotację unijną (prezentujemy je poniżej).
Prezydent i jego współpracownicy apelowali o
zrozumienie i współpracę
wszystkich radnych, również z opozycje Platformy
Obywatelskiej.
- Radni partii, która
sprawuje władzę i kształtuje finanse samorządów
w Polsce mają szczególny
obowiązek wzięcia odpo-

Patrzymy na to z niepokojem Dochody i wydatki

Prezydent Krzysztof Hildebrandt

- Budżet na 2012 rok jest tak skonstruowany, aby w
kryzysie zabezpieczyć funkcjonowanie miasta we wszystkich dziedzinach – powiedział. - Niestety kryzys gospodarczy i wciąż malejące środki przekazywane przez rząd
wpływają bezpośrednio na mniejsze dochody naszego
budżetu i udaremniają realizację wielu naszych planów
inwestycyjnych. Bardzo nad tym ubolewamy. Prognozy
mówią, że 2012 rok będzie najtrudniejszy dla samorządów od początku ich powstania. Minister Rostowski powiedział 14 grudnia, że rok 2012 będzie najtrudniejszy w
ostatnim dwudziestoleciu.
Jeśli budżet państwa przygotowany przez rząd Platformy Obywatelskiej na 2012 rok będzie słaby i zachowawczy,
to trudno oczekiwać ożywienia, zwiększania wydatków na
różne dziedziny i inwestycje również w samorządach, jak
Wejherowo. Patrzymy na to z niepokojem!
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Dochody miasta Wejherowa wyniosą w 2012 roku
prawie 133 mln zł, a wydatki ponad 141,5 mln zł.

Najwięcej środków, bo ponad 46,5 mln zł trzeba przeznaczyć na oświatę i wychowanie (w tym oprócz subwencji oświatowej aż 13 mln środków własnych).
Około 22,3 mln zł zaplanowano na wydatki związane
z kulturą i ochroną dziedzictwa narodowego, a 26,7 mln
zł pochłoną wydatki na pomoc społeczną.
Ponad 10,5 mln zł przeznaczono na gospodarkę mieszkaniową, a niespełna 2,5 mln zł – na bezpieczeństwo publiczne.
Gospodarka komunalna oraz ochrona środowiska to
wydatek ok. 4,7 mln zł.
Deficyt sięgający ponad 8,5 mln zł zostanie pokryty
przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych, wyprodukowanych przez miasto.

wiedzialności za kryzysowy budżet i mają też możliwości wpływania na rząd i
swoich liderów partyjnych
w tej dziedzinie – podkreślali przedstawiciele władz
miasta. Radni opozycji byli
jednak innego zdania.
- Budżet na 2012 rok
ma kilka dobrych odsłon,
ale także wiele złych –
powiedział radny Jacek
Gafka z Platformy Obywatelskiej. – To budżet

słaby i zachowawczy, w
którym zawarto absolutnie złe priorytety inwestycyjne.
- To budżet rozwojowy
i najlepszy jaki mógł być
w czasie kryzysu. Naiwnością byłoby sądzić, że
kryzys i cięcia wydatków
w budżecie państwa nie
odbiją się na budżecie samorządów – mówili radni
dokończenie na str. 7

Nie zabraknie inwestycji

W budżecie miasta na 2012 rok zaplanowano następujące inwestycje:
1. Kontynuacja budowy nowego Wejherowskiego Centrum Kultury współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
2. Kontynuacja programu termomodernizacji szkół w
2012 roku obejmie remont 2 szkół: Zespół Szkół nr 2 i Zespół Szkół nr 3, współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
3. Budowa szlaku rowerowego i promenady pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Cedron w ramach projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - budowa, przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie
spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów
wejherowskiego i puckiego”.
4. Dokończenie dokumentacji technicznej węzła
„Zryw”- powiązanie drogi krajowej nr 6 tunelem z ul. Sikorskiego oraz z ul. Stefczyka/Gryfa Pomorskiego.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Trudny budżet, trudny rok
dokończenie ze str. 6

„Wolę Wejherowo” – To
budżet dobrego gospodarza.
– Polityka rządu jest
taka sama dla wszystkich samorządów – argumentował Jacek Gafka,
a prezydent odpowiadał,
że właśnie z tego powodu wszystkie samorządy
skarżą się i czują się tak
samo wykorzystywane i
oszukane przez rząd. Wystarczy przejrzeć publikacje prasowe na ten temat.

KULTURA TEŻ
PRIORYTETOWA

Zdaniem radnych PO
budowa WCK, czyli Filharmonii
Kaszubskiej
paraliżuje inne przedsięwzięcia. Prezydent Wejherowa i radni „Wolę Wejherowo” bronili ważnej
ich zdaniem inwestycji.
Podkreślano, że kultura, rozrywka, rozwój dzieci i młodzieży jest również
zadaniem priorytetowym,
a warunki, w których
działało dawniej WCK
były bardzo złe. Niektóre
zajęcia dla dzieci odbywały się w piwnicy starego

centrum kultury. Grzechem byłoby niewykorzystanie szansy na unijne
dofinansowanie tego rodzaju przedsięwzięć. Poza
tym trudności będą rok,
dwa, a to inwestycja na
całe dziesięciolecia.
Radni opozycji złożyli wniosek o zaciągnięcie dodatkowych 3 mln
zł kredytu na inwestycje
drogowe. Wnioskowali też
m.in. o przesunięcia pieniędzy między działami
(dwa razy po 50 tys. zł) z
przeznaczeniem dla Wejherowskiego Klubu Sportowego „Gryf.
Przewodniczący Rady
Miasta, Leszek Glaza,
podobnie jak większość
radnych podkreślał, że
wnioski opozycji są spóźnione, nieprzygotowane i
niezgodne z prawem - nie
wiadomo np. czy miasto
może wziąć dodatkowy
kredyt, co wymaga zmiany innych uchwał.
- Procedowanie budżetu trwa od dawna, odbyły
się posiedzenia wszystkich komisji, na których
poza jednym, nie zgłaszano wniosków – przy-

pomniał L. Glaza. – W
głosowaniach na komisjach radni opozycji na
ogół wstrzymywali się od
głosu, a teraz na sesji, a
co najważniejsze przed telewizyjnymi kamera mi,
przystępują do ataku i
składają wnioski o zmiany w projekcie.
- Jestem radną już
czwartą kadencję i nigdy
wcześniej nie spotkałam
się z tym, że komisja komunalna w sprawie budżetu trwała tylko pół
godziny. Inne posiedzenia
były podobnie krótkie –
zauważyła radna Teresa
Skowrońska.
- Wystąpienie panów
Gafki i Szczygła miały
charakter polityczny –
stwierdził Wojciech Kozłowski z klubu „Wolę
Wejherowo”,
wiceprzewodniczący Rady Miejskiej. – Jeżeli radni PO
rzeczywiście chcieli zmian
w budżecie, powinni to
zaproponować i omówić
na posiedzeniach komisji. Teraz na sesji to jest
zwykła propaganda. Ich
wniosek został teraz napisany odręcznie „na kolanie” nawet nie wiadomo o
co dokładnie chodzi, tylko
na pokaz.

RZĄD ZMIENIA ZASADY
W CZASIE GRY

Mówiąc o budżecie i o
trudnościach, jakie przeżywają wszystkie samorządy, W. Kozłowski podkreślił, że rząd cały czas
„przykręca śrubę”.
- Pan Szczygieł mówi,
że na razie nie mamy pieniędzy i trudno. Zgadzam
się, nie mamy pieniędzy,
ale nie zgadzam się z tym
„trudno” – powiedział
wiceprzewodniczący Kozłowski. – Jak rząd nie
ma pieniędzy, to niech
nie wymyśla kosztownej
reformy oświatowej. Kryzys to jedno, a zła polityka wobec samorządów to
drugie. Najgorsze, że rząd
zmienia zasady w czasie
gry, np. zmniejszając możliwości kredytowe gmin. I
właśnie dlatego nie budujemy dróg, a nie dlatego,
że budujemy WCK!
Po długiej dyskusji
(głos zabierała większość
radnych) w głosowaniu
najpierw odrzucono wnioski radnych PO, a potem
12 głosami „za” przy 9
„przeciw” przyjęto budżet
miasta Wejherowa na
2012 rok.
Anna Kuczmarska

Pożegnanie komendanta SM
Nastąpiła zmiana na stanowisku komendanta wejherowskiej Straży Miejskiej.
Po 20 latach pracy odszedł
na emeryturę komendant
Jacek Pisarek. Podczas
grudniowej sesji Rady Miejskiej prezydent Krzysztof
Hildebrandt dziękował mu
za długoletnią pracę.
- Ponieważ komendant
Pisarek piastował to stanowisko od początku funkcjonowania Straży Miejskiej i był
jej współzałożycielem, można
go nazwać ojcem tej formacji
w Wejherowie – powiedział
Krzysztof Hildebrandt. Prezydent wręczył J. Pisarkowi
„Medal Róży”, przyznany za
jego zasługi dla bezpieczeństwa w mieście.
Na tej samej sesji K. Hildebrandt przedstawił radnym nowego komendanta
Straży Miejskiej. Został
nim dotychczasowy zastępca komendanta SM, Zenon
Hinca.
AK.

W święta autobusami inaczej
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp.
z o.o. uprzejmie informuje osoby korzystające z
usług komunikacyjnych o planowanym rozkładzie kursowania autobusów miejskich na terenie
miasta w okresie Świąt Bożego Narodzenia oraz
Sylwestra i Nowego Roku.
W Wigilię oraz w Sylwestra autobusy będą jeździć tak jak w soboty, ale kursy zakończą się wcześniej. W dwa dni Bożego Narodzenia obowiązywać
będzie świąteczny rozkład jazdy. Oto szczegóły:

ŚWIĘTA BOŻEGO NARODZENIA

W Wigilię, 24 grudnia – autobusy będą kursowały zgodnie z rozkładami, obowiązującymi w soboty.
Wszystkie linie kończą kursowanie około godz.
17.30 (niżej podajemy ostatnie kursy).
W dniach 25 i 26 grudnia (I i II święto Bożego Narodzenia) – autobusy MZK Wejherowo będą kursowały
zgodnie ze świątecznymi rozkładami jazdy.
W dniach 27-30 grudnia komunikacja funkcjonować będzie bez zmian, zgodnie z obowiązującymi rozkładami jazdy.

SYLWESTER I NOWY ROK

31 grudnia (Sylwester) – autobusy kursują zgodnie z
rozkładami obowiązującymi w soboty.
Od około godz. 20:30 wcześniejsze zjazdy do zajezdni wszystkich linii.
1 stycznia 2012 (Nowy Rok) - obowiązywać będzie świąteczny rozkład jazdy (bez zmian)
2 stycznia 2012 – autobus będą kursować zgodnie z rozkładami - bez zmian
Informacji o kursowaniu komunikacji miejskiej w Wejherowie udziela dyspozytor MZK - tel.: 58-572-29-33.
Szczegóły także na: www.mzkwejherowo.pl

OSTATNIE ODJAZDY Z PĘTLI W DNIU 24. 12. 2011 r.

Linia nr 1: Śmiechowo Os. Fenikowskiego 17:59, Bolszewo Słowackiego 17:20
Os. Fenikowskiego - do Robakowskiej 17:29, Gościcino
Robakowska 16:09
Os. Fenikowskiego - do Góry Pomorskiej 15:59,
Góra Pomorska 16:42
Linia nr 2: Szpital 17:59, Dworzec PKP Wejherowo
18:15
Linia nr 3: Odrębna 18:06, Robakowska 17:15, Robakowska zjazd do zajezdni 17:54
Linia nr 5: Szpital 18:05, Orle 17:30
Linia nr 7: bez kursów wieczornych (po godz. 21:30)
Linia nr 8: Szpital 17:45, Reda 18:15
Linia nr 9: Rumia - do Rekowa 18:02, Ciechocino 17:32,
Rekowo 16:26
Linia nr 10: Pomorska 17:07, Gościcino Równa 16:32, Kębłowo 14:59, Kębłowo zjazd do zajezdni 17:30
Linia nr 11: Pruszkowskiego 17:19, Gniewowo 17:02,
Kąpino 15:30, Gniewowo kurs do Kochanowskiego 17:40
Linia nr 12: Dworzec PKP Wejherowo, 14:50, Gowino 15:12
Linia nr 16 bez zmian

OSTATNIE ODJAZDY Z PĘTLI W DNIU 31. 12. 2011 roku

Komendant Jacek Pisarek, prezydent Krzysztof Hildebrandt, przewodniczący RM
Leszek Glaza i sekretarz miasta Bogusław Suwara.

Linia nr 1: Śmiechowo Os. Fenikowskiego 20:29, Bolszewo Słowackiego 20:21
Os. Fenikowskiego - do Broniewskiego 20:59, Os.
Fenikowskiego - do Robakowskiej 17:29 Gościcino
Robakowska 16:09, Os. Fenikowskiego
- do Góry Pom 20:29,
Góra Pom. zjazd do zajezdni 21:05
Linia nr 2: Szpital 20:35, Dworzec PKP Wejherowo
20:50
Linia nr 3: Odrębna 21:12, Robakowska 20:40
Linia nr 5: Szpital 21:10, Orle 20:40
Linia nr 7 bez kursów wieczornych (po godz. 21:30)
Linia nr 8 bez zmian
Linia nr 9 Rumia - do Rekowa 21:02, Rekowo 20:26
Linie nr 10, 11 i 12 - bez zmian.
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ŚWIĘTA

Zabawa pod rozświetlonym ratuszem

W dzień Świętego Mikołaja, czyli 6 grudnia
wszystko odbyło się zgodnie
z tradycją – był Mikołaj w
pięknym czerwonym stroju, były prezenty, a przede
wszystkim były dzieci,
które tłumnie przybyły z
rodzicami na wejherowski
rynek. Zanim rozpoczęła
się mikołajkowa zabawa,
o godz. 16.00 na Placu Jakuba Wejhera rozbłysnęły

Podczas imprezy mikołajkowej, pracownicy Zakładu Usług Komunalnych rozdawali mieszkańcom kalendarze na 2012 rok. Dyrektor Jarosław Pergoł wręczył go
m.in. Irenie Dopke i jej synowi, Pawłowi.
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świąteczne iluminacje – jak
co roku zachwycające. Rozświetlone dekoracje świąteczne pojawiły się też na
innych ulicach miasta wokół centrum.
Na scenie przy ratuszu
Królowa Śniegu i Skrzat
zachęcali dzieci do zabawy.
Były tańce i konkursy z nagrodami, a także rozstrzygnięcie konkursu na ozdoby
choinkowe.

Na scenie pojawił się
najbardziej
oczekiwany
Święty Mikołaj, w którego
rolę wcielił się prezydent
Krzysztof Hildebrandt. To
on, razem z Wejherowskim
Centrum Kultury zaprosił
najmłodszych wejherowian
do przedświątecznej zabawy i osobiście rozdawał nagrody wyróżnionym w konkursie dzieciom.
AK.

redakcja@pulswejherowa.pl
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ŚWIĘTA
Wejherowscy rzemieślnicy: Sabina Grzenkowicz

Słodkości nie tylko na święta
Nazwa „Sabinka” jest nie tylko dobrze znana mieszkańcom Wejherowa i okolicznych miejscowości, ale wszystkim kojarzy się z przyjemnością. Wiadomo, Cukiernia „Sabinka” to pyszne ciasta, zachęcające do skosztowania nie tylko smakiem, ale
i wyglądem. Znany sklep przy ul. 12 Marca został otwarty 15 lat temu, ale początki
rodzinnej firmy sięgają 1996 roku.
Wprawdzie w kaszubskiej
rodzinie Sabiny Grzenkowicz nie było tradycji cukierniczych, ale babcia i mama
robiły świetnie wypieki.
Młoda Sabina wyniosła już
z domu spore umiejętności.
Miała też ciekawe pomysły
a doświadczenia zdobywała
w pracy.
- Zanim otworzyłam własną cukiernię, pracowałam
w kilku innych zakładach,
m.in. w słynnych gdyńskich
„Delicjach”. Praca w tej firmie była dla mnie najlepszą szkołą, wyznaczającą
wysoką poprzeczkę, a także
źródłem inspiracji – wspomina pani Sabina. – To była
przede wszystkim szkoła dobrej jakości, która do dzisiaj
jest dla mnie najważniejsza.

MASŁO I ŚMIETANA

Połączenie smaków, poznanych w rodzinnym domu
oraz późniejszych doświadczeń, a także śledzenie nowości w tej branży dało
wspaniałe efekty. Receptą
na sukces jest stosowane
od początku masło - główny
składnik wszystkich ciast
oraz śmietana, stanowiąca
podstawę tortów i deserów.
Śmietana, która zastąpiła
wykorzystywany dawniej w
cukiernictwie krem, nadaje
deserom lekkości oraz puszystości. Ofertę uzupełniły
owoce, których w cukierni
wykorzystuje się sporo.
- Sięgamy nie tylko po
tradycyjne jabłka i owoce sezonowe, takiej jak śliwki czy
truskawki, ale także po inne
świeże, suszone lub kandyzowane owoce , dostępne na
rynku przez cały rok – mówi
pani Sabina. – Wysokiej jakości zdrowe produkty wpływają
na wyższą cenę, ale zauważy-

liśmy, że większość klientów
oczekuje dobrych ciast, nawet, jeśli będą droższe.

ARTYŚCI W CUKIERNI

Niektóre wyroby np.
świąteczne choinki, św. Mikołaje i inne postacie z piernika, a także na pięknie udekorowane torty, świadczą
o dużych umiejętnościach
plastycznych cukierników.
Niektórzy z nich to prawdziwi artyści.
- Mamy w cukierni uzdolnionych pracowników –
mówi pani Sabina. – Moja
córka, która razem ze mną
prowadzi firmę, również ma
zdolności plastyczne. Bywa,
że przy bardziej skomplikowanych artystycznie wyrobach współpracuje z zespołem cukierniczym.
Dwoje spośród trojga dzieci
Sabiny Grzenkowicz, prowadzi firmy cukiernicze, związane z „Sabinką”. Rodzinny
zakład się rozrasta, powstają
kolejne sklepy firmowe. W
planach jest budowa nowego
zakładu produkcyjnego, bo
ten na ul. 12 Marca jest już
trochę za ciasny.

TORT JAK WATYKAN

Cukiernia
„Sabinka”
zrewolucjonizowała wejherowski rynek i nie tylko, bowiem wyroby z tym szyldem
pojawiają się do dzisiaj w
Trójmieście i wielu miejscowościach w regonie. Zamawiają je sklepy, restauracje i
znane hotele.
- Mamy zamówienia prywatne i od lokali gastronomicznych na różne imprezy,
wesela, bale sylwestrowe i
inne, na przyjęcia okolicznościowe – informuje Sabina
Grzenkowicz. - Nie tylko
proponujemy produkty z
własnej oferty, ale wykonu-

jemy ciasta pod określone
zamówienia klientów, niekiedy bardzo oryginalne.
Wśród takich zamówień
były na przykład torty w
kształcie znanych budowli: Pałacu Kultury, Bramy
Brandenburskiej i Watykanu, zamówione na bal przez
restaurację na Zamku w
Krokowej. Były też specjalne
torty weselne i jubileuszowe,
które zdobiły zdjęcia rodzinne (pozwala na to specjalna
technika nadruku na ciastach), oczywiście jadalne.

M JAK MIŁOŚĆ

Zdjęcie serialowej rodziny
z popularnego filmu „M jak
miłość” ozdobiło ogromny
stukilogramowy tort, wykonany na zjazd sympatyków
serialu w Gdyni.
Zjedli go ze smakiem nie
tylko aktorzy i producenci serialu, ale też jego miłośnicy.
Wykonano też pamiątkowe
zdjęcie aktorów, zgromadzonych wokół niezwykłego tortu z wejherowskiej cukierni.
- Takie zamówienia to
z pewnością dla nas spory
stres, ale też ciekawe wyzwanie i na koniec wielka
satysfakcja – mówi Sabina
Grzenkowicz.
Sama „Sabinka” – tak
jak wspomniany serial - ma
własne grono sympatyków,
które ciągle rośnie. Tym bardziej, że w cukierni wciąż
pojawiają się nowe kuszące
produkty.
- Asortyment się zmienia,
pojawiają się nowe pomysły
i receptury, ale mamy wciąż
w ofercie tradycyjne wypieki, które mają swoich stałych
zwolenników – mówi właścicielka cukierni. - Staramy
się oferować takie ciasta,
jakich oczekują nasi klienci.

Sabina Grzenkowicz w swojej cukierni.

NA ŚWIĘTA TRADYCYJNIE

Tradycyjnych ciast, takich jak pierniki i makowce,
nie może zabraknąć m.in. na
święta, chociaż podczas Bożego Narodzenia na stołach
pojawiają się także cukiernicze nowości.
- Czasem łączymy jedno z drugim i proponujemy
nowe rzeczy w oparciu o
bożonarodzeniowe tradycje
– wyjaśnia Sabina Grzenkowicz. – Choćby takie, jak
piernikowe choinki z zieloną
czekoladą, będące zarówno
świątecznym przysmakiem,
jak i ozdobą stołu.
Przedświąteczny czas to
najbardziej pracowity okres

w naszej cukierni. Kilkadziesiąt osób, zatrudnionych
w „Sabince” pracuje bez wytchnienia, bo klienci nie tylko kupują to, co jest w kilku
sklepach tej firmy, ale też
zamawiają ciasta na święta
i Nowy Rok, na wesela i inne
przyjęcia organizowane w
okresie Bożego Narodzenia.

PRACA W CECHU

Sabina
Grzenkowicz
znajduje czas również na
działalność społeczną. Jak
na prawdziwego rzemieślnika przystało, od początku prowadzenia cukierni w
Wejherowie jest aktywnym
członkiem
Powiatowego
Cechu Rzemiosł, Małych i

Średnich
Przedsiębiorstw
– Związek Pracodawców w
Wejherowie.
Szkoli młodych adeptów
cukierniczego fachu, za co
otrzymała m.in. „Złotą Odznakę Za Szkolenie Uczniów
w Rzemiośle”. Dzięki temu
będziemy mieli w Wejherowie i powiecie coraz więcej
dobrych cukierni.
- Konkurencja rośnie,
zakładów przybywa, ale to
tylko nas zmusza do ciągłego podnoszenia poprzeczki
– dodaje S. Grzenkowicz. –
Stawiamy na jakość, a ciasta
na maśle i śmietanowe desery to nasza wizytówka.
Anna Kuczmarska

N A S Z PA R T N E R
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INWESTYCJE
Strategia rozwoju miasta

Prezydent zaprasza
mieszkańców
Rada Miasta Wejherowa
wraz z Prezydentem Miasta
przystąpiła do opracowania
Strategii Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022. To
bardzo ważny dokument,
który określi cele i kierunki
rozwoju naszego miasta na
wiele lat oraz będzie podstawą do podejmowania decyzji.
- Chcemy opracować strategię dla Wejherowa wspólnie z mieszkańcami - mówi
Krzysztof Hildebrandt,
prezydent Wejherowa. Dlatego zapraszamy wejherowian do udziału w tych
pracach. Gorąco zachęcamy
do konsultacji społecznych.
Punktem wyjścia do dalszych prac jest Strategia
Rozwoju Wejherowa w latach
2002-2011, która została zak-

tualizowana pod koniec 2005
roku. Zdała ona egzamin i na
jej bazie zostanie opracowany nowy dokument.
Jest ona zaprezentowana na stronie internetowej
urzędu miejskiego do wykorzystania razem z informacją o realizacji każdego z 15
celów strategicznych z wybranego wariantu rozwoju
w latach 2002-2011 oraz
posiadanymi analizami.
- Prosimy o zgłaszanie
propozycji nowych celów i
kierunków działania lub
zmiany istniejących w dotychczasowej strategii, pomysłów na priorytety i misję
oraz innych uwag - mówi
Krzysztof Gajewski, przewodniczący Rady Programowej ds. Strategii.
AK

Pomoc w internecie

Na stronie miasta www.wejherowo.pl przygotowana
została specjalna zakładka Strategia Rozwoju Wejherowa na lata 2012-2022, na której zamieszczono podsumowanie poprzedniej strategii i materiał pomocny do wytypowania kolejnych celów do realizacji w naszym mieście.

Propozycje do 16 stycznia

Propozycje można w formie pisemnej przesłać pocztą na
adres Urzędu Miejskiego w Wejherowie lub złożyć w kancelarii urzędu oraz przesłać drogą elektroniczną na adres:
strategia@wejherowo.pl do dnia 16 stycznia 2012 roku.
Rada Programowa ds. Przygotowania Strategii Wejherowa na lata 2002-2012, którą powołała Rada Miasta, będzie
analizowała propozycje podpisane imieniem i nazwiskiem.
REKLAMA

Brzydka ulica zamieniła się w ładny deptak

Wałowa jak nowa
Kiedyś była to jedna z najbrzydszych wejherowskich ulic. Przebudowana ulica Wałowa wygląda zupełnie inaczej niż kilka lat temu, kiedy mieszkańcy
tylko z konieczności przechodzili tą brzydką, zniszczoną drogą. Teraz zmieniła się w deptak z elegancką
nawierzchnią, stylowymi latarniami, ławkami i pergolami. Gdy wiosną i latem pojawi się zieleń, będzie
jeszcze ładniej, ale już dziś przechodnie z przyjemnością skręcają w tę nielubianą niegdyś uliczkę.
Wraz z zakończeniem II
etapu przebudowy ul. Wałowej dobiegła końca jedna z
największych inwestycji w
Wejherowie, warta prawie
15 mln zł. 60 procent środków na to przedsięwzięcie
władze miasta zdobyły z
funduszy unijnych. Zakres
zrealizowanych działań prezydent Wejherowa przedstawiono na konferencji
prasowej na ul. Wałowej.
- Przystępując do projektu Rewitalizacja Śródmieścia chcieliśmy stworzyć
nową jakość, polegającą nie
tylko na remoncie tej ulicy
i zagospodarowaniu terenów przyległych, ale też na
aktywizacji mieszkańców –
mówi prezydent Krzysztof
Hildebrandt. – Naszym
celem jest, aby w Wejherowie żyło się bardziej komfortowo, aby mieszkańcy
czuli się tu dobrze, chcieli
spędzać wolny czas całymi
rodzinami w swoim mieście. Niedawno zakończyliśmy prace w parku miejskim, a dziś na ul. Wałowej.
Cały czas wspieramy remonty zabytków, m.in. kamienic. Chcemy dokończyć

projekt Rewitalizacji Wejherowa poprzez budowę
nowego Centrum Kultury.
„Filharmonia Kaszubska”
to kolejny element pozytywnych, odważnych zmian
w naszym mieście.
Zastępca
prezydenta
Piotr Bochiński przypomniał, że pierwszy etap
prac, czyli ulicę Dąbrowskiego, Północną z placem
zabaw i fontanną, parking
przy Wałowej i fragment tej
ulicy oddano do użytku dwa
lata temu, w grudniu 2009 r.
– Dziś kończymy drugi etap prac o wartości 5,8
mln zł. Powstała nowa granitowa nawierzchnia ulicy,
parkingi, kanalizacja deszczowa, zieleń, elementy
małej architektury i schody
– przypomniał P. Bochiński.
- Wałowa i tereny przyległe to był bardzo trudny
projekt, wymagający konsekwencji i wieloletnich
przygotowań – podkreślał
Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący
Rady
Miasta. - Fakt, że doprowadziliśmy projekt do końca to
zasługa i determinacja radnych z „Wolę Wejherowo”,

którzy tę inwestycję przez
wiele lat wspierali i praca
miejskich urzędników.
Należy do nich z pewnością wejherowska radna Teresa Skowrońska,
mieszkanka ul. Wałowej.
Jej zdaniem remont był
bardzo oczekiwany przez
mieszkańców.
- Kiedy rozpoczynała
się przebudowa Krzysztof
Hildebrandt powiedział, że
ulica Wałowa będzie ozdobą tej części miasta i mu-

sze przyznać, że dotrzymał
słowa tak się stało – powiedziała Teresa Skowrońska.
– Od pierwszej kadencji zabiegałam o remont tej ulicy
i cieszę się, że to się udało.
Wszyscy przedstawiciele
władz miasta zgodnie podkreślali, że w otoczeniu ulicy jest jeszcze sporo do zrobienia, ale poprzez zmianę
wizerunku Wałowej i program rewitalizacji zmiany
zostały zapoczątkowane.
AK

Dotacje unijne

Wszystkim Klientom

- obecnym, byłym i przyszłym
Wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Pomyślności w Nowym Roku
życzy
Kazimierz Labudda

Etap I i II przebudowy ul. Wałowej i terenów
przyległych
kosztował
łącznie prawie 15 mln zł.
60 procent kosztów inwestycji zostało sfinansowanych z funduszy unijnych.
Pierwotnie miało to być
50 procent, ale w trakcie
realizacji władzom miasta
udało się nam pozyskać o
10 procent więcej. Te dodatkowe pieniądze to prawie 2 mln zł.
Cały program, razem
np. z elementami społecznymi, kosztował 19,3 mln
zł, zaś dotacja unijna to
11,6 mln zł
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Wigilia w „Barce”
Stowarzyszenie
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” w
Wejherowie
zorganizowało tradycyjne spotkanie opłatkowe w Hotelu
„Bliza”, gdzie spotkało się
kilkadziesiąt osób. Dopisali również goście, m.in.
członek Zarządu Powiatu
Gabriela Lisius i zastępca prezydenta Wejherowa, Bogdan Tokłowicz, a także Genowefa
Małyszko, radna Rady
Powiatu, była dyrektor
PCPR w Wejherowie,
która od dawna wspiera
SPON „Barka”.
Jak przystało na spotkanie opłatkowe, nie zabrakło serdecznych życzeń,
pięknych kolęd, oraz opłatka, poświęconego przez
księdza Romana Nalezińskiego z Koleczkowa.
Z tej samej wsi przyjechali inni znakomici goście:
kaszubski zespół „Koleczkowianie”, który zagrał i
zaśpiewał dla członków organizacji „Barka”.
Z pięknym programem
wigilijnym wystąpiły także dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 9.

REKLAMA
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KULTURA
Konkurs i kalendarz MTK

Atrakcje dla niepełnosprawnych dzieci

Tylko do świąt można oglądać w ratuszu piękne zdjęcia kościołów i kaplic
w Wejherowie, Rumi oraz Redzie. Wernisaż wystawy był połączony z promocją
kalendarza, w którym znalazły się wybrane fotografie, wykonane w ramach
warsztatów „Spotkania z fotografią. Architektura Sakralna Małego Trójmiasta
Kaszubskiego”.

Zabawę animowali słuchacze wejherowskiego Medyka.

Kościoły na zdjęciach Zabawa z Mikołajem

Kalendarz powstał ze
zdjęć zgłoszonych do konkursu zorganizowanego przez
Stowarzyszenia
Twórców
Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „Kunszt” w Redzie,
Stowarzyszenia Gmin „Małe
Trójmiasto Kaszubskie” oraz
trzy działy promocji urzędów
miast Wejherowa, Redy i
Rumi. Na konkurs zgłoszono 180 fotografii 18 autorów.
Wybór 12 zdjęć do kalendarza był bardzo trudny.
Burmistrz Redy, Krzysztof
Krzemiński,
który
obecnie przewodniczy MTK
podkreślił, że udział mieszkańców w konkursie fotograficznym jest przejawem
aktywności, która zmierza w
dobrym kierunku.

- Zdjęcia oraz kalendarz
są elementem promocji
Małego Trójmiasta Kaszubskiego, a jednocześnie służą aktywizacji środowisk
twórczych – powiedział K.
Krzemiński. – Kościoły w
obiektywie wyglądają interesująco, a zdjęcia pozwalają inaczej spojrzeć na znane
nam budynki i wnętrza.
- Myślę, że udało się
pokazać z pozoru znane
obiekty, ale od całkiem
innej strony, w nowej odsłonie – dodała Beata Zawal-Brzezińska,
prezes
Stowarzyszenia „Kunszt” w
Redzie”. – To efekt długiej i
żmudnej pracy w plenerze.
- Warsztaty, które odbywały się latem oraz ich efek-

ty w postaci zdjęć to jedna z
wielu form integracji mieszkańców małego Trójmiasta. Integracji i aktywności,
które odbywają się na wielu
płaszczyznach – stwierdził
Leszek Glaza, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa, jako były prezes MTK
w poprzedniej kadencji był
inicjatorem konkursu i wydania kalendarza.
Autorom wyróżnionych
zdjęć wręczono kalendarze i nagrody książkowe
o fotografii artystycznej.
Środki finansowe na sfinalizowanie przedsięwzięcia
pochodzą z działów promocji trzech urzędów miast
stowarzyszonych.
AK.

Z inicjatywy Zarządu
Rejonowego PCK, do auli
Szkoły Podstawowej nr 9 w
Wejherowie, zaproszono 70
niepełnosprawnych
dzieci z niezamożnych rodzin
na tradycyjną zabawę ze
św. Mikołajem. Nad organizacją imprezy czuwała
Gabriela Lisius oraz Elżbieta Szymerowska, przy
wsparciu wolontariuszek z
ratownictwa medycznego i

wejherowskiej grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych.
Św. Mikołaj szczodrze
obdarował dzieci świątecznymi prezentami. Dobrą
zabawę przy muzyce przygotowali wspólnie z nauczycielami słuchacze Wojewódzkiego Zespołu Szkół
Policealnych im. Z. Kieturakisa w Wejherowie. Po
rozdaniu słodkich prezen-

tów można było zatańczyć
ze św. Mikołajem i utrwalić
przedświąteczną chwilę na
wspólnym zdjęciu.
Przedświąteczną zabawę, swoją obecnością zaszczycili zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan
Tokłowicz oraz dyrektor
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Iwona Romanowska.
(FS)

Kaszubskie hafty w bibliotece

Autorzy zdjęć

W kalendarzu MTK na
2012 rok znalazły się zdjęcia: Ewy Lisieckiej, Bożeny Olszewskiej, Maji
Sahajdacznej, Magdy
Stankiewicz,
Anny
Tarnowskiej,
Marcina Fedoruka, Michała
Kaczmarka, Katarzyny Kałuży, Witolda
Kończaka,
Krzysztofa Szkurłatowskiego,
Piotra Tylskiego i Mirosława Wierzbickiego. Autorem opracowania
graficznego kalendarza
jest Witold Kończak.

Magda Stankiewicz odebrała nagrodę za zdjęcia z rąk Beaty
Zawal-Brzezińskiej i burmistrza Redy, Krzysztofa Krzemińskiego. W głębi Leszek Glaza.

W Bibliotece na ul. Kaszubskiej (w holu na I pietrzę) odbyła się wystawa prac Klubu
Haftu Kaszubskiego „Tulipan” przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Utalentowane panie z wejherowskiego oddziału ZK-P zaprezentowały piękne prace, ozdobione
haftami. Na naszym zdjęciu prace Marii Michałowskiej i Ireny Klaman.
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ROZMAITOŚCI
Tenis, piłka nożna, narty i wędrówki po górach

Aktywny mimo choroby
Cukrzyca z pewnością komplikuje życie, wymaga samokontroli, czujności i wielu dodatkowych codziennych czynności, ale nie ogranicza aktywności. 12-letni
Grzegorz Pohnke nie tylko radzi sobie z nieuleczalną chorobą, ale realizuje swoje zainteresowania i marzenia. Jak większość chłopców w jego wieku lubi piłkę
nożną i tenis, ale od większości rówieśników różni go fakt, że jest diabetykiem.
- Zachorowałem na cukrzycę gdy miałem dwa i pół roku,
więc nie pamiętam czasów gdy
byłem zdrowy – mówi Grześ. Od rodziców wiem, że wszystko było trudniejsze, kiedy
jeszcze nie miałem pompy insulinowej, która ułatwia ustabilizowanie poziomu cukru.
Dzięki pompie chłopiec nie
musi robić sobie codziennie zastrzyków, może jeść to co lubi,
a co dla niego szczególnie ważne - może uprawiać sport.

MIERZENIE I LICZENIE

Święta w górach

Jak większość dzieci (i nie tylko) Grześ bardzo lubi Święta Bożego Narodzenia. Najbardziej oczywiście prezenty po
choinką i wigilijne potrawy, takie jak barszcz i ryby. Na
ogół chłopiec spędza święta z rodziną w domu, ale dodatkowo co kilka lat rodzice zabierają go w góry.
Tegoroczne Boże Narodzenie Grzegorz Pohnke spędzi
z rodzicami w Tatrach, w wyjątkowej atmosferze i otoczeniu. Będą nie tylko smaczne potrawy i prezenty, ale jeszcze
jedna dodatkowa atrakcja – jeżdżenie na nartach. Z tego
powodu Grześ bardzo cieszy się z wyjazdu.

Niestety, nowoczesne urządzenie nie pozwala zapomnieć o
chorobie. Wielokrotnie w ciągu
dnia (od 10 do 12 razy), a nawet
w nocy, za pomocą glukometru
trzeba mierzyć poziom cukru
we krwi, co wymaga nieprzyjemnego nakłucia palca.
Przed każdym posiłkiem,
a nawet zjedzeniem ciastka czy jabłka, chłopiec musi
obliczyć, ile węglowodanów,
białka i tłuszczu dostarcza
organizmowi i ile insuliny,
podawanej przez pompę, potrzebuje jego organizm.

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
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Grzesiu ma dużą wiedzę
na temat choroby i potrafi
z niej umiejętnie korzystać.
Ciągle przelicza składniki
posiłków i mierzy poziom
cukru. Odkąd skończył 6 lat
stara się samodzielnie wykonywać te czynności.

NA KORTACH

Grzegorz Pohnke najbardziej
lubi tenis, piłkę nożną i siatkówkę. Od pięciu lat gra w tenisa w
klubie WTT Wejherowo.
- Przez pierwsze lata z
powodu obawy przed hipoglikemią (za niskim poziomem
cukru – dop. red.) musiałem
chodzić na treningi z tatą
lub z mamą - opowiada młody sportowiec. - Teraz sam
uczestniczę w treningach i
zawodach, ale jestem w stałym kontakcie telefonicznym
z rodzicami. Wspólnie na bieżąco ustalamy zasady postępowania z cukrzycą.
Jako tenisista Grzesiu odniósł kilka sukcesów, m.in. zajął
1 i 3 miejsce w cyklu turniejów
o Puchar Lecha Bieńkowskiego
oraz 3 miejsce w cyklu turniejów
o Puchar Prezesa WTT. Zajął
również 3 i 4 miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego w tenisie ziemnym chłopców,
ale na tenisie nie kończy się aktywność Grzegorza.

W REPREZENTACJI

- Chętnie gram w piłkę
nożną i dużo jeżdżę na rowerze. Przez tydzień na rowerze
zwiedzałem Bornholm. Lubię

też jeździć na nartach – mówi
chłopiec.
Jednym z najważniejszych
wydarzeń w życiu Grzesia
Pohnke był tegoroczny udział
w międzynarodowym turnieju piłki nożnej w Genewie,
gdzie reprezentował Polskę
w drużynie trenera Dariusza
Dziekanowskiego. Są to zawody dla diabetyków.
- Bardzo mi się podobało na
turnieju, bo panuje tam prawdziwie sportowa atmosfera
– wspomina wejherowianin.
- Rywalizacja, mecze na prawdziwym stadionie pod opieką
doświadczonego trenera i co
najważniejsze, w koszulce z
napisem Polska, to wszystko
było bardzo fajne. Wszystkim
zawodnikom zależało na zwycięstwie i na dobrych cukrach,
żeby jak najlepiej grać.

POD GÓRĘ

Chłopiec wprawdzie przyznaje, że emocje były bardzo
duże i trochę się denerwował

Jeden z dziesięciu

przed meczami, ale chętnie
wziąłbym udział w kolejnych zawodach. – Poznałem
tam wielu nowych kolegów –
mówi Grzegorz Pohnke.
Grzegorz może pochwalić
się nie tylko sportowymi sukcesami. W szkole kilkakrotnie startował w konkursach,
takich jak „Kangur Matematyczny", ogólnopolski konkurs literacki, a nawet w
konkursie poetyckim. Często
kończyło się to nagrodą.
Wejherowianin
bardzo
lubi podróżować, zwiedził już
kilkanaście krajów. W Polsce najbardziej lubi jeździć
w góry - zimą na narty, a
latem aby zdobywać górskie
szczyty.
- Najwyższą górą na którą
wszedłem do tej pory jest Giewont – mówi Grzegorz Pohnke.
Naszym zdaniem, chłopiec zdobył już wiele innych
szczytów. Codziennie przecież wchodzi na kolejną górę.
AK.

Grzesiu Pohnke był jednym z 10 polskich uczestników Junior Cup Diabetes 2011, który odbył się w Genewie pod koniec sierpnia br. Ten Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej
dla Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą pokazuje, że choroba ta
nie wyklucza aktywności sportowej. Wzięło w nim udział około 140 zawodników z cukrzycą typu 1, w wieku od 10 do 18
lat, z 16 krajów całego świata. Drużyna z Polski, pod opieką
trenerską Dariusza Dziekanowskiego (wcześniej trenująca w
Warszawie) zajęła 7 miejsce oraz 1 miejsce w konkurencji
liczenia wymienników węglowodanowych i przeliczania indeksów glikemicznych.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT
Szczypiorniści z ZSP nr 4

Medale młodych judoków

Zwycięzcą Mistrzostw Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Chłopców została ekipa Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie. Na kolejnych
miejscach znalazły się drużyny wejherowskich zespołów szkół
ponadgimnazjalnych nr 1 (II miejsce), nr 2 (III miejsce) oraz nr 3
(IV miejsce).

Dużym sukcesem zakończył się występ Agaty Syski i Michała Itrycha
z Wejherowskiej Szkółki Judo w Ogólnopolskim Mikołajkowym Turnieju Judo, który odbył się w sali AZS AWFiS w Gdańsku. W swoich
kategoriach wagowych wywalczyli miejsca na podium.

Mistrzowie i wicemistrzowie

Najlepsza drużyna grała w
składzie: Marcin Funk, Jakub Warmbiert, Krystian
Hewelt, Filip Lenz, Marek
Bank, Gracjan Kummer,
Mariusz Czoska, Wojciech
Gruba, Patryk Kobiela, Szymon Patok, Mariusz Michta, Patryk Gruba, Michał
Kunz, Kamil Grzenkowicz,
Łukasz Leśnik. Opiekunami
drużyny są: Cezary Lewandowski i Maciej Syska.
Zawody były eliminacją do
Półfinału Wojewódzkiej Lice-

aliady, w której wzięło udział
8 drużyn z całego powiatu,
a w ścisłym finale cztery
najlepsze ekipy. Zwycięzcą
turnieju została drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie.
Już na początku grudnia wejherowscy mistrzowie
uczestniczyli w półfinale Wojewódzkiej Licealiady w Piłce
Ręcznej Chłopców w Kwidzynie. W rywalizacji wzięły
udział 4 zespoły reprezentujące powiat lęborski, kartu-

Ogłoszenia po sąsiedzku

Wejherek.pl
Wszechobecny internet często zastępuje radio i telewizję. W sieci spędzamy coraz więcej czasu, poszukując informacji, kupując przeróżne rzeczy, nawiązując znajomości.
Jeśli czegoś nie ma w Internecie to znaczy, że to nie
istniej - to powiedzenie doskonale oddaje specyfikę czasów, w których przyszło nam żyć. Co dzień powstają
nowe adresy, portale, informatory, a wśród nich nowo
powstały serwis ogłoszeniowy dla powiatu wejherowskiego jakim jest www.wejherek.pl.
Portal wystartował niedawno. W zamierzeniu Wejherek.pl ma pełnić rolę internetowej tablicy ogłoszeniowej dla mieszkańców naszego powiatu. Można tam znaleźć ogłoszenia drobne, motoryzacyjne, nieruchomości,
oferty pracy i wiele innych.
Użytkownicy mogą aktywnie kształtować formę strony przez zamieszczanie swoich całkowicie darmowych
ogłoszeń. Strona jest skonstruowana w taki sposób, by
każdy mógł w łatwy i szybki sposób zarówno dodać ogłoszenia, jak i oglądać te już znajdujące się w serwisie.
Nie czekaj, wejdź już dziś i sprzedaj swoje niepotrzebne rzeczy na www.wejherek.pl.

ski, pucki oraz wejherowski.
Zwycięzcą turnieju została
drużyna I LO z Kartuz, a
drugą lokatę wywalczyli gospodarze, czyli ZSP nr 4 w
Wejherowie.
Organizatorami obydwu
zawodów byli: Powiatowy
Zespół Placówek Oświatowo
Wychowawczych w Wejherowie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 w
Wejherowie.

Dzieci na tatami

Agata Syska zdobyła złoty medal w kategorii wagowej do 23 kg. W drodze do
finału Agata wygrała przed
czasem swoje dwie walki
eliminacyjne, następnie w
walce półfinałowej pokonała po dogrywce zawodniczkę z Gryfa Słupsk, a w finale nie dała szans rywalce
z Włocławka wygrywając
walkę przed czasem.
Natomiast Michał Itrych
w kategorii wagowej do 44 kg
został pokonany dopiero w
walce finałowej, w której nie
sprostał zawodnikowi AZS-AWFiS przegrywając walkę
na punkty i zakończył rywalizację na drugim miejscu.
Gdański turniej należy
do najsilniej i najliczniej
obsadzonych zawodów w
Polsce północnej w kategorii dzieci. W turnieju wystartowało 453 chłopców
i dziewcząt z 28 klubów
reprezentujących między
innymi Gdynię, Gdańsk,
Słupsk, Toruń, Włocławek,
Ostródę, Elbląg, Żukowo,
Braniewo i Wejherowo.
Pozostali zawodnicy Wejherowskiej Szkółki Judo:
Szymon Łomiński, Hu-

bert Dampc, Marcin Żyłowski, Cezary Pichlak i
Rafał Kryża zostali sklasyfikowani na miejscach od 9
do 12 w swoich kategoriach
wagowych, co można uznać
za ich sukcesy ponieważ był
to ich pierwszy start w tak

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę ogrodniczą w
Wejherowie. Domek murowany
ocieplony c.o., studnia, łazienka.
33 tys. zł.
Tel.: 793 263 586
Wynajmę pokój umeblowany
na osiedlu 1000-lecia. Cena do
uzgodnienia.
Tel.: 508-071-414
***
Dom w surowym stanie, atrakcyjna lokalizacja w Wejherowie.
Tel.: 608-083-608
***
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II piętro , 43,5 m kw. Wejherowo Os. 1000-lecia. Cena 155 tys. zł.
Tel.: 608 619 599
***
Wynajmę garaż na terenie miasta Wejherowa - okolice Nanic.
Tel.: 602-173-077

Sprzedam mieszkanie na parterze, 3-pokoje, na Os. Harcerska.
Tel.: 513-773-236
***
Sprzedam mieszkanie 2-pok., II
piętro, 43,5m2, W-wo, os. 1000-lecia.
Tel.: 608 619 599
***
Wejherowo, mieszkanie na poddaszu kamienicy, 2 pokoje z aneksem kuchennym umeblowanym.
Obciążone, cena 59 tys. zł.
Tel.: 790-504-474
***
Sprzedam działkę budowlaną w
m. Orle, pow. 1481 m kw., decyzja
o war. zabudowy, cena: 85.000 zł.
Tel.: 691-876-480
***
Wynajmę mieszkanie – 1 pokój,
kuchnia, łazienka.
Tel.: 880-00-25-46
PRACA
Zaopiekuję się osobą starszą lub

dzieckiem, posprzątam, zrobię zakupy. 5/6 dni w tygodniu do godz.
13.00 na terenie Wejherowa.
Tel.: 512 189 101
***
Posprzątam mieszkanie lub dom,
zrobię drobne zakupy.
Tel.: 783 207 142
NAUKA
Korepetycje z fizyki i chemii, w tym
uczę matematyki. Wejherowo.
Tel.: 58 677-01-50
***
Lekcje szwedzkiego. Rumia.
Tel.: 781-830-808
RÓŻNE
Sprzedam sukienkę komunijną
rozm. 140 cm. Stan bdb. Cena 250 zł.
Tel.: 503-699-586
***
Sprzedam suknię ślubną, rozmiar
38-40. Cena 250 zł.
Tel.: 508-274-302

silnie obsadzonym turnieju. Młodzi judocy trenują
pod okiem Macieja Syski i
Mariusza Jaszewskiego na
salce judo w wejherowskim
„Elektryku”, gdzie trenerzy
zapraszają chętne dzieci
chcące uprawiać judo.

DROBNE
ZA DARMO
Ogłoszenia drobne ukazują
się w „Pulsie Wejherowa”
bezpłatnie.
Wystarczy wysłać treść ogłoszenia e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.
pl lub sms-em na nr tel.:
606-101-502.
Możliwość zamieszczania
bezpłatnych ogłoszeń nie
dotyczy firm, które zachęcamy do zamieszczamy reklam
i ogłoszeń w naszej gazecie
po atrakcyjnych cenach.
UWAGA - Każde przysłane
ogłoszenie ukaże się trzy
razy, chyba że nadawca
zaznaczy, że chce tylko jednorazowo.
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REKLAMY

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Arkadiusz Żukowski

Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych
Wejherowo ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice), poniedziałek - piątek 12.30 - 16.30, sobota 12.00-15.00
tel.: 677-31-56, 504-843-980 www.artex-wejherowo.pl
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