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TYM ŻYJE MIASTO

W co się
bawić?

www.pulswejherowa.pl

Święte słowa

Na lodowisku lub
w szkole, w hali
sportowej albo w bibliotece, a także na
warsztatach Wejherowskiego Centrum
Kultury mogą spędzać czas uczniowie,
którzy w czasie ferii
nie wyjadą z miasta.

Placówki oświatowe i
kulturalne przygotowały,
jak co roku bogatą ofertę zabaw, m.in. na świeżym powietrzu. Do akcji
zimowego
wypoczynku
włączyły się też organizacje pozarządowe, które w
ramach konkursów otrzymały dotacje na ten cel.
Przerwa w zajęciach
lekcyjnych w szkołach na
Pomorzu rozpocznie się
już w najbliższy poniedziałek, 30 stycznia.
W co i gdzie się?
Podpowiedzi znajdziesz
na str. 14.

Na Kwiatowej
niebezpiecznie
Budowa marketu przy ruchliwej,
czasem nawet zakorkowanej ulicy
Kwiatowej wzbudza kontrowersje i
zastrzeżenia - zarówno władz miasta, jak i okolicznych mieszkańców.
Chodzi nie tylko o hałas i spaliny, ale
przede wszystkim o bezpieczeństwo
kierowców i pieszych, których w rejonie dwóch dworców jest zawsze wielu.

Mimo, że władze miasta planują w tym rejonie inwestycję drogową, w tym budowę podziemnego przejazdu
pod torami i dojazdu do niego, PKS sprzedał dawny
plac manewrowy dla autobusów, a starosta wejherowski wydał pozwolenie na budowę dużego sklepu. Jak
starosta wyobraża sobie ruch samochodowy w tej części
miasta, wzmożony przez dojazdy na budowę, a potem
do marketu?
Nie wiadomo, bo na wysłane e-mailem pytania w tej
sprawie starosta nie odpowiedział.
		

			
reklama

Jak co roku, w wejherowskiej Kolegiacie pojawili się wspaniali artyści z aktorką Danutą Stenką oraz znakomici goście z ks. arcybiskupem Metropolitą Gdańskim Sławojem
Leszkiem Głódziem na czele. Nie zawiedli mieszkańcy, którzy w miniony poniedziałek
tłumnie wypełnili kościół św. Trójcy. Wszystko z powodu wydarzenia religijno-artystycznego VERBA SACRA, które po raz dziewiąty odbyło się w Wejherowie.
str. 8

Pogorzelcy potrzebują pomocy
Chwile
grozy
i
ogromny stres przeżyli
mieszkańcy parterowego budynku komunalnego przy ul. Iwaszkiewicza, i to dwukrotnie
jednej nocy.
W jednym z mieszkań
wybuchł pożar, ugaszony przez Straż Pożarną.
Dwie godziny później w
tym samym domu zapalił
się dach.
Trwa akcja pomocy dla
rodzin, które straciły dach
nad głową.
str. 4
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AKTUALNOŚCI

Niebezpiecznie
na „szóstce”

Z POLICJI

DOMOWA PRODUKCJA
AMFETAMINY

17 stycznia przed godz. 9.00 na drodze krajowej nr 6,
pomiędzy Redą a Wejherowem, doszło do zderzenia dwóch
pojazdów - samochodów marki Fiat oraz Opel.
Ze wstępnych ustaleń policjantów wynikało, że kierowca fiata, jadąc w kierunku Wejherowa, najprawdopodobniej nie zachował odpowiedniej odległości od poprzedzającego go pojazdu, w wyniku czego doszło do zderzenia.
52-letni kierowca fiata został przetransportowany do
wejherowskiego szpitala.
Kierowcy zostali poddani badaniom alko-testem, które
wykazało, że obaj byli trzeźwi.

PRAWNIK RADZI

KOMUNIKAT

Zaginiona
14 stycznia br. około godziny
09.30 wyszła z domu mieszkanka Gościcina, Ewa Papke,
córka Stanisława. Wydział
Kryminalny KPP Wejherowo
poszukuje tej zaginionej kobiety, która do chwili obecnej
nie powróciła do domu.
Rysopis: Wiek z wyglądu około
40 - 45 lat, wzrost ok. 168 cm,
średniej budowy ciała, włosy
blond, oczy szare, twarz okrągła, nos średni-prosty.
Ubiór: polar koloru pomarańczowego, spodnie materiałowe koloru czarnego, półbuty
koloru czarnego.
Osoby, które mogą pomóc
policji w ustaleniu miejsca pobytu zaginionej proszone są o
kontakt pod nr tel. 58 672 97
42 lub na numery alarmowe
112 i 997.

Kiedy jazda pod wpływem
alkoholu jest wykroczeniem
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy kto prowadzi pojazd
mechaniczny po użyciu alkoholu w ruchu
lądowym, wodnym lub
powietrznym, popełnia
wykroczenie, które zagrożone jest karą aresztu lub karą grzywny nie
niższą niż 50 zł.
Wykroczenie
popełnia
także osoba, która znajduje się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie
działającego środka (np.
narkotyków), która na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub strefie
ruchu prowadzi inny pojazd, nie będący pojazdem
mechanicznym np. rower,
albo zaprzęg konny.
Prowadzenie pojazdów
w stanie po użyciu alkoholu

oznacza, że zawartość alkoholu w organizmie wynosi
lub prowadzi do stężenia
we krwi od 0,2 do 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg
alkoholu w 1 dm sześc. (co
wychodzi na jaw, kiedy policjant każe nam dmuchać
w przysłowiowy balonik).
Przekroczenie tych progów oznacza, iż zostaje popełnione przestępstwo, a
wówczas zagrożenie karne
jest o wiele surowsze, aniżeli w przypadku popełnienia wykroczenia.
Przez ruch lądowy rozumiemy poruszanie się nie
tylko po drogach publicznych i w sferze zamieszkania, ale także w miejscach,
w których ruch się odbywa
w bardzo niewielkim stop-

niu - natężeniu (np. na drogach polnych).
Ruch lądowy jest pojęciem szerszym od drogi
publicznej, tak więc przykładowo jazda rowerem po
drodze polnej w stanie po
użyciu alkoholu nie będzie
wykroczeniem.
Karą za popełnienie powyższych wykroczeń jest
nie tylko orzeczona przez
sąd grzywna lub areszt, ale
co najważniejsze, Sąd obowiązkowo orzeka o zakazie
prowadzenia pojazdów na
okres od 6 miesięcy do 3 lat.

Adwokat
Dariusz Budnik

Gdynia,
ul. Świętojańska 61/2
www.adwokatbudnik.pl

tel. 790-410-250
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NARKOTYKI W SZAFIE

Parę dniu później policjanci operacyjni z Wejherowa
ujawnili kolejną sprawę związaną z narkotykami. Tym
razem zatrzymali 26-letniego mężczyznę posiadającego
narkotyki. Śledczy znaleźli w mieszkaniu mężczyzny w
kilku miejscach, w szafie zamykanej na klucz marihuanę oraz amfetaminę zawiniętą w sreberka
Mężczyzna został zatrzymany. Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Za posiadanie narkotyków grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

NIETRZEŹWI ZA KÓŁKIEM

W ostatni weekend, 21-22 stycznia, policjanci zatrzymali aż 5 nietrzeźwych kierowców.
Dwaj zostali zatrzymani w sobotę, w miejscowości
Zamostne i w Wejherowie. Pierwszy kierował rowerem
na „podwójnym gazie”, gdyż miał prawie 2 promile.
Okazało się, że cyklista miał sądowy zakaz kierowania
wszelkimi pojazdami mechanicznymi.
Z kolei na ul. Chopina w Wejherowie około godz. 2.00
w nocy kierowca daewoo tico spowodował kolizję drogową, gdyż uderzył w ogrodzenie prywatnej posesji. Badanie trzeźwości wykazało, że miał prawie 1,5 promila
alkoholu w organizmie.
Jeden z dwóch nietrzeźwych kierowców zatrzymanych w niedzielę w Gościcinie miał ponad 0,5 promila
alkoholu, a w dodatku sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi.
W Redzie 25-letni kierowca volkswagena golf miał
ponad 2 promile alkoholu w organizmie.

NABÓR DO POLICJI

K O N D O LE N C J E

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel.: 606-101-502, 606-629-454
e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

W jednym z wejherowskich mieszkań funkcjonariusze policji, zajmujący się zwalczaniem przestępstw
związanych z handlem narkotykami odkryli domową
uprawę konopi indyjskich.
Policjanci stwierdzili, że młody mężczyzna samodzielnie skonstruował specjalną szafkę służącą do uprawy i suszenia konopi indyjskich. Policjanci zabezpieczyli 63 woreczki z amfetaminą, 13 mniejszych woreczków oraz jeden
większy woreczek z marihuaną. Znalezione środki odurzające na czarnym rynku warte są kilka tysięcy złotych.
Zatrzymany 22-latek trafił do policyjnego aresztu, a
śledczy ustalą szczegóły działalności przestępczej młodego wejherowianina.
Za nielegalną uprawę znacznej ilości konopi indyjskich grozi kara pozbawienia wolności do 8 lat.

wyrazy głębokiego współczucia z powodu
śmierci

MATKI
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

W związku z dużym zainteresowaniem osób zainteresowanych służbą w policji podjęto decyzję, iż przyjmowanie dokumentów od kandydatów w terminie od
25 stycznia do 10 lutego br. będzie realizowane, poza
wcześniej wskazaną Komendą Wojewódzką Policji w
Gdańsku. Dokumenty przyjmują od wczoraj również w
komendy powiatowe i miejskie, w tym Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.
Osoby zainteresowane, mogą zgłaszać się w tych
dniach, w godzinach 8.00-14.00 w Komendzie Policji
przy ul. Dworcowej 14 w Wejherowie.
Kandydaci powinni przygotować podanie o przyjęcie
do służby, wypełniony kwestionariusz osobowy kandydata do służby, własnoręcznie napisany życiorys, a także kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane
wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (oryginały do
wglądu). Potryebna będzie również książeczka wojskowa z wpisem o przeniesieniu do rezerwy, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.
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WYDARZENIA
Noworoczne spotkanie ruchu „Wolę Wejherowo”

Powstanie źródło energii

Z optymizmem o mieście Ciepła woda
i ogrzewanie

W wejherowskim klubie „Atlantic” spotkali się członkowie, sympatycy, osoby wpierające lokalny, samorządowy i bezpartyjny ruch „Wolę Wejherowo”.
Gości witał prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Noworoczne spotkanie
było okazją do rozmów
władz naszego miasta z
ludźmi, którym zależy na
spokojnym i racjonalnym
rozwoju Wejherowa.
Prezydent miasta opowiadał o tym, co udało się
już zrobić oraz wspólnie z
najbliższymi współpracownikami, przedstawił plany
na najbliższe lata, szczególnie dotyczące inwestycji
prorozwojowych.
Mowa była o inwestycjach w oświacie, o budowie
nowoczesnego
Centrum
Kultury i planach nowego
węzła drogowego Zryw, a
także o wielu innych pomysłach, które w tej kadencji
chcą zrealizować władze
Wejherowa przy poparciu
Rady Miasta.
- Przed Wejherowem kolejne lata trudnych decyzji.
Władze w Warszawie nas
nie rozpieszczają, zwłaszcza minister finansów, bo
przekazuje coraz mniej
pieniędzy, ale za to obowiązków i zadań mamy coraz więcej. Jednak jak Was
tu widzę, w tak licznym
gronie to wiem, że poko-

We wtorek 24 stycznia br. na terenie
ciepłowni Nanice przy ul. Weteranów 13
odbyło się przekazanie terenu pod budowę źródła, wytwarzającego energię elektryczną w skojarzeniu z ciepłem.
OPEC Sp. z o.o. otrzymał grant Unii Europejskiej w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na wybudowanie w Wejherowie elektrociepłowni opartej o silnik
gazowy. Całkowity koszt projektu wynosi 25 mln zł, a dofinansowanie zewnętrzne 7,4 mln zł.
Latem silnik będzie samodzielnie zaopatrywał w ciepłą
wodę miasto Wejherowo (średni pobór letni 4 MW cieplne), natomiast w sezonie grzewczym będzie wstępnie podgrzewał wodę, która w drugim stopniu będzie podgrzewana przez kotły węglowe.
Przybliżony udział gazu w paliwie zużywanym w Wejherowie Nanice będzie wynosił ok. 35 procent. Szacuje się,
że roczne zużycie gazu wyniesie ok. 10 mln metrów sześciennych.
Roczne oszczędności z tytułu wysokosprawnej produkcji prądu będą wynosiły ok. 10.000 ton węgla, poza tym
będą zmniejszone zanieczyszczenia na terenie Wejherowa.
Jest to kontynuacja bowiem prowadzonych przez OPEC
prac modernizacyjnych na terenie Wejherowa – w poszanowaniu środowiska naturalnego.
Wykonawcą robót związanych z budową elekrociepłowni w Wejherowie jest Konsorcjum: INTROL SA i GROS-POL PLUS Sp. z o.o.
Uruchomienie instalacji zaplanowano na wrzesień
2012 r.

namy wszystkie problemy
i zbudujemy nowoczesne
Wejherowo, miasto w którym każdy będzie chciał żyć
– powiedział prezydent K.
Hildebrandt.
Tradycyjnie na początku
nowego roku, ale i potem,
członkowie i sympatycy
ugrupowania „Wolę Wejherowo” spotykają się, aby
rozmawiać o sprawach dotyczących miasta, wymieniać doświadczenia i wspólnie rozwiązywać problemy.

Moc i sprawność silnika

Wejherowianin wyróżniony

Silnik gazowy będzie miał moc elektryczną 6,8 MW,
moc cieplną 6,1 MW, a zużycie gazu wyniesie 1440 metrów sześciennych na godzinę.
Sprawność elektryczna silnika wyniesie 47,5 procent, sprawność elektryczna całego agregatu 46,5 proc.,
a sprawność całkowita 85 proc.

W gdańskim Dworze Artusa po raz czternasty przyznano prestiżową nagrodę osobom,
które angażują się w różnorodną działalność społeczną, związaną z Kościołem. Wśród osób
uhonorowanych nagrodą „Pro Ecclesia et Populo” znalazł się, wejherowski nauczyciel i
animator kultury, katecheta w Szkole Podstawowej nr 9, Wojciech Rybakowski.
Uroczystość została zorganizowana przez Radę
Gdańskich Stowarzyszeń Katolickich oraz Sejmik
Województwa Pomorskiego. Szczególnym gościem
spotkania był Metropolita Gdański abp Sławoj Leszek Głódź oraz przewodniczący Rady Koordynacyjnej Gdańskich Stowarzyszeń Katolickich, Antoni
Szymański.
– Odznaczenie to wyraz uznania dla wszystkich
osób zaangażowanych w posługę propagowania chrześcijańskiej kultury teatralnej, w szczególności dla grupy „Misterników Kaszubskich” oraz osób zaangażowanych od wielu lat w działalność grupy teatralnej
„Eksperyment” - powiedział Wojciech Rybakowski.
W tym roku prestiżowe nagrody przyznano także:
Alinie Afanasjew, Jadwidze Sielskiej, Leszkowi Onychir, Wandzie i Antoniemu Walterom oraz Chórowi
„Symfonia”, który w Dworze Artusa zaśpiewał kolędy.
					
FS.

Przedstawiciele władz miasta, spółki OPEC, ich
goście i dziennikarze obejrzeli obiekty ciepłowni
Nanice, na terenie której powstanie nowe źródło
energii elektrycznej.
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WYDARZENIA
Osiem rodzin straciło mieszkania komunalne

Dwa pożary w jedną noc
Dwa razy tej samej nocy strażacy z
Wejherowa, Rumi i drużyn ochotniczych, gasili pożar w tym samym domu
socjalnym przy ul. Iwaszkiewicza w
Wejherowie. W nocy z 14 na 15 stycznia, w ciągu paru godzin straciło dach
nad głową osiem rodzin, w sumie 29
osób. Pracownicy urzędu i innych instytucji udzielają im pomocy, do której
włączają się mieszkańcy Wejherowa.
Jest już plan budowy w tym samym
miejscu nowego domu.
Na razie nie wiadomo
dlaczego po zakończeniu
pierwszej akcji gaśniczej i
odjechaniu strażackich wozów, doszło do kolejnego,
silniejszego pożaru. Trwa
postępowanie wyjaśniające
w tej sprawie.
Wiadomo tylko, że akcję
gaśniczą utrudniał silny
wiatr i że trwała ona bardzo długo.
W niedzielny ranek, po
kilkunastu godzinach gaszenia, nad wypalonym w
środku, całkowicie zniszczonym parterowym pawilonem wciąż unosił się dym,
a strażackie wozy i sprzęt
gaśniczy jeszcze pracowały.

ZAPALIŁ SIĘ DACH

Wszystko zaczęło się w
sobotni wieczór, ok. godz.
22, kiedy Straż Pożarna
otrzymała zgłoszenie o pożarze w jednym z mieszkań
na Iwaszkiewicza. Mieszkanie zapaliło się prawdopodobnie od niesprawnej ku-

chenki. Na miejscu zjawili
się strażacy, pożar ugasili,
oddymili pomieszczenie a
trzy osoby z podejrzeniem
zatrucia tlenkiem zostały
odwiezione do szpitala.
Elektrycy i gazownicy
sprawdzili instalacje. Wydawało się, że wszystko
wróciło do normy, więc pozostali mieszkańcy wrócili
do swoich mieszkań.
Tymczasem tuż po godz.
2.00 w nocy strażacy otrzymali kolejne zgłoszenie ...z
tego samego budynku. Gdy
ratownicy zjawili się przy
ul. Iwaszkiewicza palił się
już dach parterowego domu.
Mieszkańcy próbowali
ratować domowe sprzęty,
wynosząc co się da na zewnątrz, a płomienie rozprzestrzeniały się błyskawicznie.
W ciągu paru godzin
doszczętnie spłonęło osiem
mieszkań. Mieszkało w
nich w sumie 29 osób.

TRUDNA AKCJA

Zdaniem strażaków z
Wejherowa była to jedna
z najtrudniejszych akcji
ratunkowych w mieście,
utrudniana przez silny
wiatr. Dogaszanie zakończyło się dopiero w niedzielę około godz. 15.00, a w akcji brało udział 11 zastępów
straży pożarnej - w tym
33 strażaków. Spaliło się
ponad 400 metrów kwadra-

towych budynku, a straty
wstępnie wyceniono na ponad 400 tysięcy złotych.
Wielu
mieszkańców,
m.in. spalonego domu, a
także sąsiednich bloków
Osiedla Kaszubskiego i
domów
jednorodzinnych
obwinia Straż Pożarną o
niedopatrzenie lub zaniedbanie. Mówili o tym sąsiedzi pogorzelców, gdy w
niedzielny ranek stali wo-

kół dymiącego się, dogaszanego budynku. Dziwili się,
że strażackie wozy odjechały po ugaszeniu pierwszego
pożaru, a dwie godziny później wybuchł następny...
Dlaczego do tego doszło?
To wyjaśni postepowanie
Straży Pożarnej i policji.

STRATY I STRES

Mieszkańcy okolicznych
budynków,
którzy
byli
świadkami pożaru i akcji

ratowniczej bardzo przeżyli
to wydarzenie. Głośno wyrażali zarówno duże emocje, jak i współczucie dla
poszkodowanych sąsiadów.
Wszyscy pogorzelcy zostali niemal natychmiast
objęci opieką i nadzorem
służb miejskich, ale i tak ponieśli nieodwracalne straty,
nie tylko materialne. Przeżyli z pewnością chwile grozy i ogromny stres. DS.

dokończenie na str. 5
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AKTUALNOŚCI
W miejscu spalonego domu socjalnego powstanie nowy

Trwa akcja pomocy
Tragicznej nocy, kiedy pożar rozszalał się na
dobre, na miejscu zdarzenia byli m.in. Bogdan Tokłowicz i Piotr
Bochiński,
zastępcy
prezydenta Wejherowa.
Dla
poszkodowanych
przygotowano
szybko
salę w pobliskiej Szkole
Podstawowej nr 11, ale
w międzyczasie na miejsce zdarzenia podstawiono autobus MZK, w
którym pogorzelcy mogli się schronić. Czekali
na ugaszenie pożaru, nie
chcąc zostawić swojego
dobytku.
Następnego dnia od rana
rozpoczęto intensywne poszukiwanie lokali zastępczych oraz przygotowania
do udzielenia wszelkiej innej pomocy. Decyzją prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, każda

z poszkodowanych rodzin
otrzymała pomoc z Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wejherowie w
postaci jednorazowej zapomogi finansowej w wysokości 2 tys. złotych.
Dodatkowo
uczniowie
otrzymają zasiłki losowe
w wysokości 400 złotych.
Urząd Miejski zapewni
również pomoc w odtworzeniu utraconych w pożarze
dokumentów.
Jak zapewniał zastępca
prezydenta Piotr Bochiński, Wejherowa, podjęto
starania, aby osobom poszkodowanym w pożarze
zabezpieczyć lokale. Na
początek większość z nich
trafiła do swoich bliskich,
a jedna rodzina zamieszkała w budynku socjalnym w
Gościcinie.
– Obecnie sześć rodzin
ma już lokale zamienne, a

dla dwóch jeszcze szukamy
mieszkań – informuje Stanisław Makles, dyrektor
Wejherowskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych. – To dla nas priorytetowe zadanie. Będziemy się
starali znaleźć lokum dla
dwóch rodzin w naszych zasobach lub wynająć mieszkania na wolnym rynku.
Mamy też porozumienie z
Wejherowską Spółdzielnią
Mieszkaniową, więc może
w jej zasobach znajdą się
odpowiednie lokale.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował
zbiórkę dla pogorzelców.
- Apelujemy o dary w
postaci sprzętów gospodarstwa domowego, takich
jak garnki, talerze, pościel,
ręczniki – mówi Ewa Kłosowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej. - W pierwszych

dniach po pożarze mieszkańcy
przynieśli
sporo
odzieży, więc ubrań jest już
pod dostatkiem. Bardziej
potrzebne są sprzęty domowe. Przyjmujemy też telefoniczne zgłoszenia od osób,
które mogą podarować meble, lodówki i inne tego typu
urządzenia. Zawieziemy je
do poszkodowanych, kiedy
otrzymają już mieszkania.
Pomoc przyjmowana jest
codziennie w godzinach pracy MOPS przy ul. Kusocińskiego 17, a więc codziennie
od godz. 7.30 do 15.30 (w
poniedziałki do godz. 17.00,
w piątki do 14.00).
Finansowe wsparcie zaproponowała wejherowska
parafia Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski w
Wejherowie, której księża
przeprowadzili już zbiórkę
pieniędzy na pomoc dla pogorzelców.

Spalony budynek nie nadaje się do zamieszkania.
Powiatowy Inspektor Nadzoru podjął decyzje, że to, co
z niego zostało, trzeba rozebrać. Miasto ma już plany budowy w tym samym miejscu nowego domu.
Trwa przygotowywanie dokumentacji technicznej.
Kiedy będzie gotowa, potrzebne będzie pozwolenie na
budowę, wydawane przez starostę wejherowskiego. Po
uzyskaniu tego dokumentu, inwestycja rozpocznie się
jak najszybciej.

REKLAMA

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w WEJHEROWIE
OFERUJE:

84-200 Wejherowo ul. Obr. Helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

e-mail: zuk@wejherowo.pl

www.zukwejherowo.pl

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

MASZ ODPADY
- MASZ ZUK
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INWESTYCJE
Kontrowersyjna budowa na byłym placu PKS

Kwiatowa jeszcze bardziej
zatłoczona i niebezpieczna?
Przy ruchliwej ulicy Kwiatowej rozpoczęto inwestycję, która od początku
wzbudza kontrowersje. Niezadowolone są władze miasta, planujące w tej części miasta inwestycje drogowe oraz mieszkańcy, obawiający się natężenia ruchu samochodów. Chodzi nie tylko o hałas i spaliny, ale również o trudności z
dojechaniem do własnego domu. Chodzi wreszcie o bezpieczeństwo kierowców
i pieszych, których w okolicy dwóch dworców jest zawsze bardzo wielu, zwłaszcza dojeżdżającej do szkół młodzieży.

Prace na placu przy ul. Kwiatowej rozpoczęły się na
poczatku stycznia. W tym samym czasie PKS prowadził roboty remontowe nawierzchni przy stanowiskach autobusowych (zdjęcie poniżej).

Gdy na początku stycznia za metalowym ogrodzeniem przy ul. Kwiatowej
pojawił się ciężki sprzęt,
mieszkańcy
okolicznych
domów zaniepokoili się.
Wprawdzie już wcześniej
mówiło się o planach budowy w tym miejscu marketu, ale póki były to tylko
pogłoski, istniała szansa
na inny rozwój wypadków.
Z początkiem roku na
dotychczasowym placu manewrowym dla autobusów,
sprzedanym przez PKS nowemu właścicielowi, rozpoczęto inwestycję. Wkrótce
prasa doniosła, że powstanie tam sklep sieci Netto.

OBAWY O
BEZPIECZEŃSTWO

Pytania bez odpowiedzi
17 stycznia 2012 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłaliśmy pytania do pana starosty Józefa
Reszke (na powszechnie dostępny adres: starostwo@powiat.wejherowo.pl ).
Niestety, e-mail ze starostwa do dziś nie pojawił się na
redakcyjnej poczcie. W związku z tym prezentujemy pytania, które pozostały bez odpowiedzi.
Dlaczego Starostwo wydało pozwolenie na budowę dużego sklepu przy tak wąskiej i ruchliwej ulicy, prowadzącej do przejazdu przez tory i do drogi krajowej nr 6?
Czy pan Starosta nie obawia się paraliżu komunikacyjnego w tym miejscu, zważywszy na zwiększony ruch
samochodów (w tym dostawczych) do sklepu oraz ograniczone warunki manewrowe autobusów PKS i w rejonie
placu przed dworcem PKP?
Czy nie będzie to zagrażać bezpieczeństwu pieszych?
Dlaczego Starostwo nie wzięło pod uwagę sprzeciwu i
zastrzeżeń mieszkańców ul. Kwiatowej ani sprzeciwu i zastrzeżeń prezydenta Wejherowa w tym zakresie?
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- Nie mamy nic przeciwko
nowym sklepom Netto, ale
tym razem wybrano niefortunne miejsce – mówi jedna z
mieszkanek ul. Kwiatowej –
Nasza ulica jest zatłoczona,
a często wręcz zakorkowana. Wystarczy, że przejazd
kolejowy jest zamknięty, a
samochody ustawiają się na
całej Kwiatowej. Mieszkańcy i inni kierowy dojeżdżają
tędy do przejazdu kolejowego i dalej do drogi numer 6.
Tą drogą w odwrotnym kierunku dojeżdżają do szóstki
do centrum miasta. To jest
ulica tranzytowa, a wjazd
na sklepowy parking będzie
tamował ruch pojazdów.
- Do nowego sklepu będą
przyjeżdżać nie tylko klienci, ale też tiry i ciężarówki
z dostawami – dodaje inny
mieszkaniec
tej
części
Wejherowa. - Ktoś, kto pozwolił na taką budowę nie
pomyślał ani o bezpieczeń-

stwie mieszkańcach ani
przechodniów.
Nasi rozmówcy zwracają uwagę na utrudnienie
funkcjonowania
dworca
PKS, na wyjeżdżanie i
wjeżdżanie autobusów tylko od strony dworca PKP,
w sąsiedztwie postoju taksówek i parkingu, gdzie
zawsze jest dużo ludzi. To
zwiększa zagrożenie.

W KOLIZJI Z
PLANAMI MIASTA

Wydanie przez starostę
wejherowskiego pozwolenia
na budowę i w konsekwencji prowadzona inwestycja
kolidują z planami miasta.
Dotyczą one budowy bezkolizyjnego połączenie ul.
Dworcowej i Kwiatowej z
Rondem „Solidarności” i
krajową „szóstką”. Dokładnie będzie to połączenie
miedzy dwoma rondami.
Jedno z nich ma powstać
przed dworcem PKP.
- Według opracowanej
na zlecenie Urzędu Miasta
koncepcji,
skrzyżowanie
ulic Dworcowej, 10 Lutego
i Kwiatowej zamieni się w
wygodne i bezpieczne rondo o średnicy 18 metrów
- informuje Piotr Bochiński, zastępca prezydenta
Wejherowa. - Od ronda w
kierunku zachodnim odchodzić będą dwie jezdnie –
ulicy Kwiatowej oraz nowej
drogi, prowadzącej do obecnego przejazdu pod torami
kolejowymi.
Jak wyjaśnia P. Bochiński, dojazd do tunelu zostanie poprowadzony w pobliżu torów kolejowych, tam,
gdzie obecnie stoi budynek
z kasami biletowymi PKS.

Dzięki temu strumień pojazdów, zmierzających do
„szóstki”, zostanie odsunięty od ul. Kwiatowej.
POŁĄCZYĆ CZĘSCI
WEJHEROWA
Koncepcja tego rozwiązania drogowego jest już
gotowa, a Rada Miasta podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany miejscowego
planu
zagospodarowania
przestrzennego.
- Jeżeli pojawią się
możliwości
finansowe,
chcielibyśmy w ten sposób rozwiązać problemy
komunikacyjne tej części
miasta. – mówi Piotr Bochiński. - Ulica Kwiatowa
jest zbyt wąska jak na ruch
pojazdów, który się tam odbywa, a korki powodowane
są głównie przez zamykane rogatki na przejeździe
kolejowym.
Podziemny
przejazd, z odpowiednio
wyprofilowanym dojazdem,
pozwoli na płynny ruch.
To rozwiązanie to „element układanki”, a dokładnie fragment koncepcji
komunikacyjnej dla całego
miasta. Chodzi w niej o
rozładowanie ruchu i bezkolizyjne połączenie dwóch
części Wejherowa, a także
o poprawę bezpieczeństwa.
Służyć temu ma m.in. tunel pod torami na końcu
ul. Kwiatowej wraz z całym układem drogowym od
planowanego ronda przed
dworcem PKP.

PO CO TEN
POŚPIECH?

Koncepcja, obejmująca
połączenie tunelem pod torami kolejowymi nowego
ronda przed dworcem PKP

oraz istniejącego ronda „Solidarności” została przekazana wszystkim zainteresowanym, czyli dyrekcji PKS
oraz firmie Netto, która
zamierza postawić przy ul.
Kwiatowej nowy sklep.
Inwestor ma świadomość planowanych przedsięwzięć, podobnie jak starosta wejherowski, który
wydał pozwolenie na budowę marketu. Niestety, o tej
decyzji ani o planowanym
rozpoczęciu inwestycji nie
zostali powiadomieni ani
mieszkańcy, którzy nie mogli w odpowiednim terminie wnieść zastrzeżeń.
Wejherowski starosta nie
uznał prezydenta miasta
za stronę postępowania administracyjnego w sprawie
wydania decyzji o budowie
marketu i nie brał zastrzeżeń prezydenta pod uwagę.
A zastrzeżeń jest wiele.
Na przedmiotową inwestycję zgody nie wydał zarówno
konserwator zabytków, jak
i zarządca dróg miejskich,
czyli Urząd Miejski w Wejherowie, w zakresie dojazdu.
Starosta znał te zastrzeżenia i mógł je uwzględnić
lub przynajmniej wyjaśnić,
aby nie było wątpliwości.
Prezydent domagał się
m.in. pomiarów określających wpływ planowanej inwestycji na ruch drogowy w
obrębie ul. Kwiatowej i ulic
przyległych ze szczególnym
uwzględnieniem przejazdu
kolejowego.
Można zapytać: komu i
dlaczego tak się spieszy, aby
market powstał, mimo istotnych uwag i zastrzeżeń?
Anna Kuczmarska

redakcja@pulswejherowa.pl
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ROZMOWA
Pomorskie ośrodki szkolenia mają nowe problemy i wydatki

Rywalizować jakością, a nie cenami
Rozmowa z Arkadiuszem Żukowskim, właścicielem
Ośrodka Szkolenia „Artex” w Wejherowie, prezesem Pomorskiego Stowarzyszenia Instruktorów Nauki Jazdy
- Jak wiadomo, zapowiadane na luty br.
zmiany w egzaminach
na prawo jazdy zostaną
przesunięte w czasie ze
względu na brak rozporządzenia do nowej
ustawy. Ale to nie jedyny temat, dyskutowany
ostatnio m.in. w środowisku instruktorów jazdy oraz kursantów.
- Oprócz planowanych
zmian w egzaminach teoretycznych oraz w niektórych zasadach szkolenia
kierowców, dojdzie do wymiany pojazdów w ośrodku
egzaminacyjnym. Nastąpi
to w lutym tego roku, niezależnie od ustawy i zmian
w przepisach.
- Dlaczego podczas egzaminów na prawo jazdy Toyota zastąpi samochody matki Fiat Punto?
- Ponieważ po rozstrzygnięciu przetargu Pomorski
Ośrodek Ruchu Drogowego
zawarł umowę właśnie z
firmą Toyota.
Ośrodki szkolenia w województwie pomorskim nie
muszą wymieniać pojazdów, ale każdy z nich będzie
starał się to zrobić, żeby
uczyć jazdy na takich samochodach, jakie są wykorzystywane na egzaminie.
- Domyślam się, że dla
szkół jazdy oznacza to
spore wydatki i poważny
problem ekonomiczny.
– I tak nie jest łatwo prowadzić taką działalnosć wobec rosnącej ceny benzyny i
innych kosztów, wynikających m.in. z eksploatacji samochodów. W dodatku trzeba
kupić nowe auta. Na początek przynajmniej jedno.
Niestety, w samochodach
Toyota nie można zamontować instalacji gazowej, pozwalającej obniżyć koszty.
Obawiam się, że nie wszystkie firmy wytrzymają ten
ciężar, a jeśli się nie utrzymają, pracę stracą również
niektórzy instruktorzy.
- Czy spowoduje to
wzrost opłat za kurs?

- Staramy się nie podnosić cen kursów, ale przy rosnących wydatkach będzie
to konieczne.
- Nie wszyscy są w
stanie od razu wymienić
auta, co oznacza, że kursanci będą jeździć samochodami punto, a egzamin zdawać w toyocie?
- Tak może się zdarzyć,
ale na razie wynegocjowaliśmy inne rozwiązanie. Jako
stowarzyszenie
instruktorów rozmawialiśmy z marszałkiem województwa oraz
z kierownictwem ośrodka
egzaminacyjnego, postulując, aby zmiany samochodów
odbyły się stopniowo. Po spotkaniu , które odbyło się 20
stycznia w PORD w Gdańsku uzyskaliśmy zapewnienie, że przynajmniej do
końca maja egzaminy będą
się odbywały zarówno w samochodach marki Fiat jak i
Toyota. To przynajmniej częściowo złagodzi zmiany.
- A co z planowanymi
zmianami w zasadach
egzaminów? Czy jest pan
zadowolony z zapisów
ustawy?
- Wszystko zależy od
treści rozporządzenia ministra, na które czekamy.
tam znajdą się szczegółowe
zapisy. Mówiąc ogólnie, nie
jestem zadowolony z proponowanych zmian, podobnie
jak moi koledzy instruktorzy. Dobrze się stało, że
wprowadzanie ustawy w
życie przesunięto w czasie,
bo szkoły jazdy nie były
na to przygotowane. Trzeba m.in. zadbać o nowe
programy informatyczne,
potrzebne do przeprowadzenia egzaminów wewnętrznych, co oczywiście
jest dla ośrodków kolejnym
koniecznym wydatkiem.
Zmiany nie dotyczą jednak tylko egzaminu teoretycznego. Ustawa zakłada
większą kontrolę samorządu nad ośrodkami, co w
praktyce nakłada nowe
obowiązki zarówno na szkoły jazdy, jak i na wydziały

komunikacji w starostwach
powiatowych. Bedzie więcej
biurokracji, moim zdaniem
niepotrzebnej.
- Dlaczego?
- Każdy, kto chce rozpocząć szkolenie będzie musiał zgłosić się w wydziale
komunikacji, podając tam
swoje dane i zaświadczenie
lekarskie o dobrym stanie
zdrowia. Po otrzymaniu
karty uczestnika kursu
trafi do ośrodka szkolenia,
który z kolei musi przekazać wydziałowi komunikacji dokładny plan zajęć teoretycznych i praktycznych.
- To dość kontrowersyjny pomysł.
- Tak, zwłaszcza że nie
sposób ustalić terminów i
godzin zajęć praktycznych
na dwa, trzy miesiące z
góry. Trudno przewidzieć,
kiedy kursanci będą mogli
wziąć udział w zaplanowanych zajęciach, a każdą
nieobecność będzie trzeba
zgłaszać w Starostwie. Jeśli dojdzie do takich zmian,
skomplikują one nie tylko
naszą pracę, a także Starostwa, które będzie chyba
musiało zwiększyć liczbę
urzędników.
- Nie macie państwo
wpływu na ostateczny
kształt reformy?
- Projekt rozporządzenia do ustawy, był dyskutowany i opiniowany przez
środowisko, m.in. przez
branżową
Ogólnopolską
Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia Kierowców z
siedzibą w Koszalinie, której jestem członkiem. Niestety, postulaty i wnioski
instruktorów nie zostały na
razie uwzględnione przez
ministra.
- Zmiany mają służyć
lepszemu szkoleniu kierowców i bezpieczeństwu. Co pana zdaniem,
jako
doświadczonego
instruktora może rzeczywiście wpłynąć na poprawę szkolenia, a zwłaszcza bezpieczeństwa na
naszych drogach?

Arkadiusz Żukowski jest instruktorem jazdy od 14 lat.

- Najważniesza jest odpowiedzialność instruktorów i
egzaminatorów, bo nawet
najlepsze zasady szkolenia
i egzaminowania nic nie dadzą, jeśli zawiodą ludzie.
Potrzebna jest też konsekwencja policji i straży
miejskiej w egzekwowaniu
przestrzegania przepisów.
Skoro już mamy znaki i
ograniczenia, nie pozwólmy, żeby kierowcy je lekceważyli i zagrażali innym.
- Czy nie uważa pan, że
egzaminy na prawo jazdy
są u nas zbyt trudne.
- Na pewno nie powinny
być zbyt łatwe, ale przydałaby się większa elastyczność
niektórych egzaminatorów,
patrzenie na umiejętności
i wiedzę kursanta całościowo, a nie przez pryzmat jednej, czasem mało znaczącej
pomyłki.
Bywa, że człowiek dobrze jeździ samochodem,
pamięta o bezpieczeństwie,
jest staranny i rozważny,
ale nie zda egzaminu, bo
przejedzie linię na placu manewrowym, choćby
przez stres.

- Nerwy przeszkadzają
egzaminowanym osobom.
- Dlatego moim zdaniem
na egzaminie obok zdającego powinien siedzieć
jego instruktor, a egzaminator mógłby obserwować
wszystko z tylnego siedzenia. To złagodziłoby stres,
który czasem nie pozwala pokazać rzeczywistych
umiejętności. Tak jest w
niektórych innych krajach.
Dobrze by było, aby taki
pomysł zastosowano u nas.

- Jaki powinien być
dobry instruktor?
- Do szkolenia przyszłych
kierowców potrzebna jest
pasja, powołanie i takie
niezbędne cechy, jak cierpliwość i konsekwencja. To
ważne, bo chodzi nam nie
tylko o wiedzę i umiejętności kursantów, ale także o
bezpieczeństwo.
Chciałbym, żeby szkoły
jazdy rywalizowały jakością, a nie cenami.
- Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska

Instruktorzy jazdy zrzeszeni
Pomorskie Stowarzyszenie Instruktorów Nauki Jazdy
powstało wiosną ub. roku, a rejestracji doczekało się w
grudniu. Stowarzyszenie ma siedzibę w Wejherowie,
ale zasięg znacznie większy. Należą do niego nie tylko
instruktorzy z naszego powiatu, z także m.in. z Pucka,
Gdyni i Kościerzyny.
Około stuosobowa grupa zrzeszonych instruktorów
stara się wspólnie walczyć o swoje interesy, a pośrednio
też o interesy kursantów, którzy odczują skutki wyższych kosztów prowadzenia ośrodków.
Jego członkowie zajmują się nie tylko sprawami ekonomicznymi. Zależy im na poprawie jakości szkolenia i
podniesieniu prestiżu zawodu instruktora.
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KULTURA I RELIGIA
Psalmy po kaszubsku, muzyka i śpiew

Verba Sacra
Po raz dziewiąty prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, ksiądz prałat Tadeusz Reszka oraz Uniwersytet
Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprosili na widowisko z
cyklu Verba Sacra - Modlitwy Katedr Polskich. W wejherowskiej Kolegiacie znów zabrzmiały słowa Pisma Świętego w języku kaszubskim, w znakomitym wykonaniu rodowitej Kaszubki, Danuty Stenki.
W poniedziałek 23 stycznia ta znana aktorka czytała Księgę Psalmów cz.
II, czyli Psalmy w Nowym
Testamencie.
Przekład z hebrajskiego i komentarz teologiczny napisał o. prof. dr hab.
Adam Ryszard Sikora w
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konsultacji z wejherowianinem, prof. dr hab. Jerzym
Trederem. Widowisko wyreżyserował
Przemysław
Basiński z Poznania.
Usłyszeliśmy
dziesięć
psalmów,
przeplatanych
nastrojowymi
utworami
Cezarego Paciorka, za-

śpiewanymi przez Antoninę Krzysztoń.
Na kolejny wieczór w cyklu Verba Sacra do Wejherowa przybył Metropolita
Gdański, abp. Sławoj Leszek Głódź.
dokończenie na str. 9
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KULTURA I RELIGIA
Po raz dziewiąty

WAŻNE
TELEFONY

Verba Sacra
dokończenie ze str. 8
Obecny był również prowincjał Prowincji św. Franciszka w Poznaniu – o. Filemon Janka oraz ojcowie
franciszkanie z Poznania
i Wejherowa z o. gwardianem Tyberiuszem Nitkiewiczem.
Prezydent
Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt
witał zacnych gości, przybyłych m.in. z poznańskiego Uniwersytetu Adam
Mickiewicza, który jest inicjatorem i współorganizatorem imprezy.
Prezydent K. Hildebrandt witał również serdecznie mieszkańców Wejherowa, którzy co roku
chętnie przybywają na kolejne prezentacje z cyklu
„Verba Sacra”. Dla wielu
osób jest to szczególna okazja do przeżyć artystycznych i duchowych.
reklama

Przypomnijmy, że ten
projekt interdyscyplinarny,
a ściślej artystyczno-naukowo-religijny powstał dla
uczczenia Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 i poświęcony jest tradycji słowa w
kulturze duchowej narodu
polskiego.
Wartościowa inicjatywa
doczekała się kontynuacji,
a w grudniu 2003 roku w
Poznaniu w ramach cyklu
„Verba Sacra”, literacki język polski został wzbogacony językiem kaszubskim.
Od tego czasu, co roku
w styczniu słowa Biblii w
tłumaczeniu na język kaszubski za sprawą ojca Adama Ryszarda Sikory, rozbrzmiewają w Wejherowie.
Dlaczego właśnie tutaj?
Bo Wejherowo ze swoją
Kalwarią i Sanktuarium
Matki Bożej jest duchową
stolicą Kaszub.
AK.

Szpital Specjalistyczny
centrala 58 572-70-00
Pogotowie Ratunkowe
58 677-61- 02
lub 677-61-03
Komenda Policji
Dyżurny 58 672 97 22
Komisariat w Śmiechowie
58 677 91 44
Komenda Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej
Dyżurny 58 677-61-00
O oprawę muzyczną niezwykłego wieczoru zadbali: Cezary Paciorek i Antonina Krzysztoń. Usłyszeliśmy pieśni: Dixie Dominus meo, Quare fremuerunt gentes,
Domine, Dominus noster oraz Confitemini Domino, do których muzykę napisał Cezary Paciorek - muzyk jazzowy, akordeonista, pianista i kompozytor, który edukację
muzyczną rozpoczął w wejherowskiej szkole muzycznej i w naszym mieście zdobywał
doświadczenia.
Pieśni zaśpiewała Antonina Krzysztoń - artystka, która występuje na najważniejszych imprezach związanych z poezją śpiewaną, gra wiele koncertów w kościołach,
a w jej pięknych balladach słychać również zamiłowanie do muzyki folkowej.

Straż Miejska
58 677-70-40
Urząd Miejski
centrala 58 677-70-00
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
58 677-79-60
Zakład Usług
Komunalnych - Dział
Sanitarno- Porządkowy
58 672-35-68,
58 672-17-18
Wejherowski
Zarząd Nieruchomości
Komunalnych
58 677-50-00, 672-47- 97
telefon alarmowy:
668 12 72 45

Redakcja

Pulsu
Wejherowa
poszukuje

AGENTA
REKLAM
606-629-454
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KONKURS ŚWIĄTECZNY

Mieszkańcy nagrodzeni

W ratuszu nagrodzono laureatów konkursu na najbardziej atrakcyjną dekorację
świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na
terenie Wejherowa. Zdobywcy głównych
nagród oraz wyróżnień spotkali się z prezydentem Wejherowa, jego zastępcą i sekretarzem miasta, a także członkami komisji konkursowej.

Ewa Tukalska (I miejsce) i Dorota Grochalska z Urzędu Miasta.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt i Jolanta Damaszke, laureatka I miejsca.

Urszula Boszke zajęła III
miejsce w konkursie.

Komisja pod przewodnictwem Teresy Patsidis
oceniała m.in. pomysłowość, samodzielność, jakość
wykonania dekoracji i jej
widoczność na zewnątrz, a
także niepowtarzalność dekoracji na danym obiekcie.
Liczyły się też ogólne wrażenia estetyczne.
- Zaangażowanie mieszkańców Wejherowa w świąteczne dekorowanie okien,
balkonów i domów spowodowało, że wszyscy mogliśmy odczuć wszechogarniającego ducha Świąt Bożego
Narodzenia – powiedziała
radna Teresa Patsids.
Za inicjatywę i pracę
dziękował też mieszkańcom
prezydent Krzysztof Hildebrandt, podkreślając, że
autorzy dekoracji wykazali
się wielką pomysłowością i
pasją, a także talentem artystycznym.
- Jestem dumny, że Wejherowo ma takich mieszkańców – powiedział prezydent miasta.
Uczestnicy
spotkania
zgodnie przyznali, że praca
nad świąteczną iluminacją
przynosi radość i satysfakcję, a kolejni członkowie
rodziny „zarażają się” tą

pasją. Większośc uczestników spotkania zaznaczała,
że nagrody od władz miasta
i docenienie ich wysiłku są
dodatkową motywacją na
przyszłość.
Adam Korzeniowski,
który wraz z żoną otrzymał
drugą nagrodę za przydomowe iluminacje, porównał
rozświetlone domy i ogrody
do Gwiazdy Betlejemskiej,
oznajmiającej
narodziny
Jezusa i prowadzącej do
Stajenki.
Lauretaka
pierwszego
miejsca, Jolanta Damaszke stwierdziła, że przygotowywanie świątecznych dekoracji jest bardzo przyjemnym
zajęciem, a w trakcie pracy
pojawiają się pomysły na
kolejny rok. Już niedawem
zacznie przygotowywać elementy przyszłorocznej dekoracji, bo niektóre wymagają
wielomiesięcznej pracy.
Świąteczne domy, ogrody, okna i balkony w Wejherowie oceniała komisja w
składzie: Teresa Patsidis
(przewodnicząca), Dorota
Grochalska, Leszek Miś,
Roman Górecki, Gabriela Wańdoch, Jacek Thiel,
Natalia Borkowska-Mudlaff i Tacjana Bielawa.

Laureaci konkursu
Najlepsze dekoracje świąteczne ogrodów:
I miejsce - Jolanta Damaszke (ul. Pruszkowskiego)
II m. - Dana i Adam Korzeniowscy (ul. Okrężna)
III m. - Jolanta Kłusak (ul. Sędzickiego)

Najlepsze dekoracje świąteczne balkonów
i okien w budynkach:
I miejsce - Ewa Tukalska (os. Kaszubskie)
II m. - Patrycja Danisewicz (ul. Sędzickiego 13)
III m. - Urszula Boszke (ul. Rejtana)

Patrycja Danisewicz oraz zastępca prezydenta Piotr
Bochiński i sekretarz miasta Bogusław Suwara.

10

Wejherowianie, Dana i Adam Korzeniowscy zajęli II
miejsce w konkursie za dekorację domu i ogrodu.

Wyróżnienia:
Elżbieta Poczan (ul. Iwaszkiewicza)
Elwira Jaedtka-Pieszak (ul. Stefczyka)
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KULTURA

Wejherowskie kolędowanie
Na koniec okresu bożonarodzeniowego nie brakowało
okazji do wysłuchania polskich i innych kolęd w znakomitym wykonaniu. Co najmniej w dwóch kościołach wejherowskich odbyły się koncerty chórów i zespołów.
Piękny koncert kolęd w wykonaniu Wejherowskiego
Chóru
Mieszanego „Camerata
Musicale” pod dyrekcją
Aleksandry Janus odbył
się w niedzielę 15 stycznia w kościele św. Trójcy
w Wejherowie. Był to zarazem wejherowski debiut nowego chóru, który
rozpoczął koncertowanie
dzień wcześniej występem
w Bolszewie.
Wejherowski
Chór
Mieszany „Camerata Musicale” powstał w połowie
grudnia ubiegłego roku, a
jego nazwa oznacza muzykujących przyjaciół.
- Pierwsza próba odbyła się zaledwie miesiąc
wcześniej, od tego czasu
dokładaliśmy wszelkich
starań, aby jak najszybciej i jak najlepiej przyswoić nowe utwory i móc
występować – powiedziała Karolina Czarnecka,
prezes chóru.

Dyrygentem i kierownikiem artystycznym chóru jest Aleksandra Janus,
absolwentka
Akademii
Muzycznej w Gdańsku,
od 2007 roku współpracująca z Zespołem Muzyki
Dawnej „Cappella Gedanensis”. A. Janus uczestniczyła w polskich i zagranicznych kursach oraz
warsztatach muzycznych.
Członkowie chóru „Camerata Musicale” śpiewali kolędy podczas mszy
św. o godz. 9.30, a po zakończeniu liturgii dali
krótki recital. Niektóre
utwory chór wykonał przy
akompaniamencie Karoliny Czarneckiej. Solo klarnetowe zagrał Mateusz
Cyman.
W kolejną niedzielę, 22
stycznia w kościele pw.
św. Stanisława Kostki w
Wejherowie odbył się coroczny koncert kolęd w
wykonaniu chórów z Wejherowa i regionu.

Na koncert, a właściwie
festiwal kolęd zaprosili
mieszkańców prezydent
Wejherowa,
Wejherowskie Centrum Kultury
oraz proboszcz parafii
p.w. św. Leona Wielkiego
- ks. Marian Dettlaff.
W pięknych wnętrzach
kościoła, obok tradycyjnej szopki wystąpiło kilka
zespołów, w tym: Chór
Szkoły Muzycznej I st.
im. Fryderyka Chopina w Wejherowie, Chór
Męski „Harmonia” z
Wejherowa, Stowarzyszenie Chór „Lira” im.
ks. St. Ormińskiego z
Rumi, Chór Świętojański przy parafii św.
Jana z Kęt w Rumi, Zespół Wokalny Art.’n’Voices z Wejherowa, Towarzystwo Śpiewacze
im. Jana Trepczyka z
Wejherowa oraz Chór
Żeński „Gaudeamus” z
Wejherowa.
AK.

Chór Mieszany „Camerata Musicale” i jego dyrygentka, Aleksandra Janus.

Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka z Wejherowa zaśpiewało obok innych
chórów w kościele pw. św. Stanisława Kostki.

Rejonowy Konkurs Biblijny

Uczniowie znają Pismo Św.
Po raz ósmy w Wejherowie odbył się Rejonowy Finał Konkursu Biblijnego
im. Sługi Bożego Kardynała Augusta Hlonda. Tematem tegorocznej rywalizacji
dzieci i młodzieży była Ewangelia Św. Mateusza. Kolejnym etapem zmagań konkursowych będzie finał diecezjalno-wojewódzki w Rumi.
W etapie rejonowym,
spośród uczniów 54 szkół z
powiatu lęborskiego i wejherowskiego wyłoniono 170
finalistów.
Spotkali się oni 20 stycznia w gościnnych murach
wejherowskiego „Elektryka” (ZSP nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł”).
W konkursie wiedzy o
Ewangelii Św. Mateusza
rywalizowali
uczniowie
szkół podstawowych (klasy
IV do VI), gimnazjalnych i
średnich, wyłonieni w eliminacjach szkolnych.

Powiat
wejherowski
reprezentowały szkoły z
Będargowa, Bolszewa, Bożegopola Wielkiego, Częstkowa, Gościcina, Góry,
Kębłowa, Kostkowa, Lini,
Luzina, Nowego Dworu
Wejherowskiego, Orla, Rozłazina, Strzepcza oraz Wejherowa.
Powiat lęborski reprezentowały szkoły z Cewic,
Garczegorza,
Lęborka,
Łeby, Łebienia, Łebunia,
Nowej Wsi Lęborskiej, Tawęcina i Wicka.
Wyniki etapu rejonowego

prezentujemy obok.
Ponadto roztsrzygnięto
konkurs plastyczny. W kategorii prac plastycznych
zgłosiło się 13 szkół (10 z
powiatu wejherowskiego i
3 z lęborskiego) – w sumie
było to 77 prac.
Wśród klas „0” zwyciężyła Zofia Wychert z Kębłowa, druga była Agata
Jarzembińska z Kębłowa, a
trzecia Patrycja Maszota z
Luzina.
W klasach pierwszych
wygrał Natan Sikora z Luzina przed Jackiem Erdma-

nem z Choczewa i Adrianną
Fularczyk z Nowego Dworu
Wejherowskiego.
Wśród klas drugich najlepsza była Anna Grzegrzółka z Luzina przed Julią Bargańską z Barłomina
i Darią Tederka z Luzina.
W gronie trzecioklasistów zwyciężył Maciej
Markiewicz z Bożegopola
Wielkiego przed Kornelią
Otrębą z SP 11 w Wejherowie oraz Oliwią Wieczorek
z Kostkowa.
Prace dzieci prezentowano podczas finału.

Laureaci REJONOWEGO
konkursu BIBLIJNEGO
(w nawiasach nazwiska katechetów)

Szkoły Podstawowe

1. Natalia Wasilke - SP Bolszewo (Marek Czoska)
2. Dawid Selonka - SP Kostkowo (Maria Dominik)
3. Anna Rompca - SP 11 Wejherowo
			
(Sylwia Klamrowska)
4. Marta Choszcz - SP 11 Wejherowo
			
(Małgorzata Rompca)
5. Szymon Stankowski - SP Gościcino
(Karolina Korzystaniak)
6. Kamila Treder - SP Orle
(Honorata Formella)

Gimnazja

1. Monika Myszka - Bolszewo (ks. Łukasz Porąbka)
2. Anna Szymańska - Gimnazjum nr 2 Wejherowo
				
(Grażyna Blok)
3. Szymon Rudźko Gniewino (ks. Karol Cieślewicz)
4. Magdalena Olewniczak - Cewice
			
(Jolanta Mielewczyk)
5. Michalina Szykut - Gimnazjum nr 1 Lębork
				
(Grażyna Klimczuk)

Szkoły średnie

1. Maciej Klamrowski
2. Krzysztof Bojarski,
3. Paweł Hinc
- wszyscy troje z I LO Wejherowo

(Hanna Kalota)
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LUDZIE I ICH PASJE
Wejherowscy rzemieślnicy – Edward Szulta

Dobra jakość jest najważniejsza
Producent Mebli Stylowych Edward Szulta z Łebna do
stolarskiego mistrzostwa dochodził sam. Wymagało to czasu i ciężkiej pracy, ale efekt jest doskonały. Meble - kiedyś
wykonywane przez pana Edwarda własnoręcznie, a obecnie powstające w jego zakładzie - są znane i popularne nie
tylko w powiecie wejherowskim. Trafiają do klientów w całej Polsce i do odbiorców zagranicznych.
– Po zakupy przyjeżdżają do nas kolejne pokolenia
klientów – mówi właściciel
firmy EDA, działający w
branży od 1988 roku. Od
początku swojej działalności Edward Szulta jest aktywnym członkiem Cechu
Rzemiosł w Wejherowie.
Od dzieciństwa mieszka
w Łebnie, w gminie Szemud. Przy głównej drodze
w kierunku Luzina stoi
jego rodzinny dom, a teraz
także zakład oraz salon
sprzedaży mebli z dwupoziomową ekspozycją. Można tam zobaczyć i kupić
głównie meble stylowe,
tzw. gdańskie, ale nie brakuje też nowoczesnych.

NAJPIERW
SAMODZIELNIE

- W mojej rodzinie nie
było tradycji stolarskich,
chociaż mam nadzieję, że
teraz będą kontynuowane
– mówi Edward Szulta.
– Ja pierwszy w rodzinie
zainteresowałem się stolarką, ukończyłem odpowiednią szkołę, pracowałem w
różnych warsztatach. Po-

stanowiłem spróbować samodzielnej działalności i od
24 lat prowadzę zakład w
rodzinnej miejscowości.
Od początku interesowały mnie tylko meble.
Robiłem je najpierw samodzielnie, ale z biegiem lat
mogłem i musiałem zatrudnić pracowników.
Na szczęście klientów
przybywało, meble z Łebna
spodobały się mieszkańcom
okolicznych miejscowości,
a także Wejherowa i Trójmiasta. Klienci przekazywali swoim znajomym
i krewnym dobre opinie.
Dzięki temu zakład z Łebna zyskał dobrą renomę.

RECEPTA
NA SUKCES

- Niełatwo ją zdobyć, ale
jeszcze trudniej utrzymać –
mówi pan Edward. - Klienci
są coraz bardziej wymagający, a konkurencja na rynku coraz większa.
Co jest podstawą sukcesu
w tej branże? Na to pytanie
Edward Szulta odpowiada
bez wahania, wymieniając
na pierwszym miejscu do-

brą jakość mebli.
- Poza wyglądem mebli,
które po prostu muszą się
klientowi podobać, jakość
jest bardzo ważna – mówi
E. Szulta. – Trzeba stosować najlepsze materiały,
okucia bardzo dobrych firm
. Klienci to doceniają i na
ogół wolą zapłacić więcej za
trwałe i funkcjonalne meble. Poza tym ważna jest
solidność i terminowość,
bo co z tego, że ktoś potrafi
zrobić ładne meble, ale jest
niesłowny i nie przestrzega
terminów? Ważny jest też
montaż u klienta, m.in. porządne wykończenie.
Pan Edward podkreśla,
że duży wpływ na dobrą
opinię ma jest życzliwość i
uprzejmość wobec klientów.

NOWOŚCI
I MOŻLIWOŚCI

Kolejna istotną sprawą,
nie tylko w tej dziedzinie,
jest stałe nadążanie za nowościami i zmianami w
branży.
Trzeba znać nowe technologie, maszyny, orientować się w dostępnych na

Edward Szulta w swoim salonie meblowym.

rynku materiałach i wykończeniach.
Rzemieślnik i jego pracownicy codziennie „gonią”
zmieniające się gusta, rozwijają asortyment . W sklepie przybywa mebli stylowych i nowoczesnych do
salonu, ale są też sypialnie
i kuchnie.
- Nawet pani nie wie, jak
dużo na rynku jest nowych

REKLAMA

Producent Mebli Stylowych

meble gdańskie, nowoczesne
dębowe, bukowe, olchowe
meble patynowane
Salon firmowy „EDA”
Łebno, ul. Ofiar Stutthofu 7
www.eda-szulta.pl

pomysłów i propozycji. Nie
chcemy, żeby klient nas
zaskoczył. Musimy to wiedzieć wcześniej – twierdzi
E. Szulta, który uważa, że
wobec klienta trzeba być
szczerym. – Staramy się
przyjmować wszystkie, nawet trudne zamówienia, ale
czasem jest to niemożliwe,
więc trzeba odmówić i wyjaśnić dlaczego.
Meble firmy EDA trafiają do sklepów w Polsce i za
granicą, na przykład ostatnio wysyłane są na Litwę.
Zakład realizuje też zamówienia indywidualne klientów z Holandii i Niemiec.
Pan Edward sam projektuje meble, wymyśla wzory
i wykończenia, wykonywane potem w jego zakładzie.
Elementy dekoracyjne sty-

lowych mebli wykonuje na
zlecenie artysta.

BĘDZIE
KONTYNUACJA

- Cieszę się, że mam zdolnych i oddanych pracowników – mówi pan Szulta. –
Dobry pracownik to skarb.
Nasz zakład zatrudnia 24
osoby, mieszkańców Łebna
i najbliższej okolicy.
Dorosły syn Edwarda
Szulty, Szymon jeszcze się
uczy, ale jednocześnie pracuje i pomaga ojcu w prowadzeniu firmy.
- Widzę, że syn interesuje się tą pracą i chce kontynuować moją działalność, z
czego jestem bardzo zadowolony – mówi producent
mebli.
Anna Kuczmarska

PREZENTUJEMY RZEMIEŚLNIKÓW
W tym cyklu prezentujemy rzemieślników z powiatu wejherowskiego, zrzeszonych w Powiatowym
Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw
- Związek Pracodawców w Wejherowie.
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FERIE ZIMOWE
Z książką lub nie,
ale zawsze w bibliotece

Aktywne
zajęcia zimowe
Jak spędzić w mieście czas wolny od zajęć
szkolnych? Powiatowa i Miejska Bibliote-

ka Publiczna w Wejherowie dla wszystkich
uczniów szkół podstawowych, którzy chcą
spędzić czas kreatywnie, ucząc się nowych
umiejętności i poznając nowych ludzi, przygotowała cykl zajęć i warsztatów.

Tym razem ich mottem stały się słowa Janusza Korczaka „Bądź sobą - szukaj własnej drogi!”.
Dlatego we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Pedagogiczną - Filią w Wejherowie w dniach 31.01 - 11.02
organizuje zajęcia w trzech grupach tematycznych, tak,
żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie:
zajęcia manualne
przeznaczone dla uczniów klas 0-3 (od 10.00 do 11.30),
warsztaty teatralne
dla uczniów klas 4-6 (od 11.00 do 13.00)
zajęcia gimnastyczno-taneczne
- dla uczniów klas 4-6 (od 9.00 do 10.30).
Warsztaty zwieńczy pokaz przygotowany przez uczestników 11 lutego o godz. 12.00.
Z uwagi na warsztatową formułę zajęć, ilość miejsc
jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.
Szczegółowe informacje i zapisy w Wypożyczalni dla
Dzieci tel. 58 677 65 75.
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
W Wejherowie
ul. Kaszubska 14
www.biblioteka.wejherowo.pl
http://www.facebook.com/BibliotekaWejherowo

teatr w bibliotece
Krakowska grupa teatralna Duet ucieka w swoich
przedstawieniach dla dzieci od nudy i rutyny! Ich występy przybierają niecodzienne formy, które podobają
się młodemu pokoleniu widzów.
W czasie nadchodzących ferii zimowych występy
Teatru Duet będzie można zobaczyć w Powiatowej i
Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie.
„Przygody Kota Filona” to bajka interaktywna,
nawiązująca do telewizyjnej wieczorynki. Dla młodego kociaka świat jest pełen niespodzianek i wyzwań.
Na podwórku i w wiejskim domku przecież tyle się
dzieje! Z opresji ratuje Filona stary czarny kocur Bonifracy.
„Grzecznie i Bezpiecznie” to bajka ucząca dzieci
jak zachowywać się kulturalnie i bezpiecznie na ulicy.
Mówiąca również o bezpieczeństwie w domu, w szkole, a także na wycieczkach i wakacjach.
Biblioteka zaprasza na przedstawienia:
„Przygody Kota Filona” - 8 lutego o godz. 10.00
„Grzecznie i Bezpiecznie” - 9 lutego o godz. 16.30
Wstęp wolny.
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Gobelin, wiklina, origami, czyli ...artFERIE 2012

Warsztaty, spektakl i wystawa
Wejherowskie Centrum Kultury serdecznie
zaprasza dzieci i młodzież do udziału w tegorocznych zajęciach w ramach ferii zimowych.
WCK przygotowało kilka ciekawych propozycji
warsztatowych, jak np.
warsztaty filcowania czy
gobelinu, które z pewnością dostarczą wielu wrażeń i umilą czas wolny.
Zakończenie ferii odbędzie się 10 lutego w holu
Gimnazjum nr 1, gdzie
zaprezentowana zostanie
wystawa prac uczestników
artFERII.
Najmłodszych uczestników (od 7 lat) zapraszamy na warsztaty origami.
Uczniów klas III - VI szkoły podstawowej dodatkowo
na warsztaty filcowania,
wikliniarstwa, linorytu i
grafiki oraz wokalne.
Dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej odbędą się warsztaty
komiksu. Odpłatność: 2 zł
za jednorazowy udział w
warsztacie.

Będzie też spektakl teatralny, wbrew pozorom
nie tylko dla najmłodszych odbiorców. We wtorek 7 lutego w auli Gimnazjum nr 1 zaplanowano
bezpłatne przedstawienie
dla dzieci pt. „Czerwony
Kapturek”.
Na kanwie znanej bajki Jana Brzechwy powstał
żartobliwy, wręcz kabaretowy spektakl pełen piosenek. Główna bohaterka to
lalka z wielką sympatyczną buźką, a wilk to jegomość w długim skórzanym
płaszczu.

LODOWISKO JUŻ CZYNNE

Wypoczynek
na ślizgawce
Miłośnicy jazdy na łyżwach będą mogli korzystać ze
sztucznego lodowiska w Wejherowie.
Otwarta została sztuczna tafla przy Zespole Szkół
nr 3 w Wejherowie. Lodowisko będzie otwarte przez
cały tydzień, również w sobotę niedzielę oraz w święta.
Bilet normalny kosztuje 7 zł, natomiast za bilet ulgowy zapłacimy 3 zł.
Na miejscu można wypożyczyć łyżwy, co kosztuje - 7
zł; wypożyczyć kask - 3 zł; naostrzyć łyżwy - 7 zł, jest
także szatnia - 1 zł.
Godziny otwarcia lodowiska w Wejherowie w weekendy i ferie:
godz. 9-10; godz. 10.05-11.05; godz. 11.10-12.10; godz.
12.10-13.10 (przerwa do godz. 14.20); godz. 14.20-15.20;
godz. 15.30-16.30; godz. 16.30-17.30 (przerwa do godz.
18.40); godz. 18.40-19.40; godz. 19.50-20.50.

Sport i zAbawa w szkole
Zajęcia świetlicowe, sportowe i inne, m.in. spacery i wycieczki organizowane są w czasie zimowych ferii we wszystkich szkołach na terenie Wejherowa. Każdy uczeń, a także zainteresowany rodzic znajdzie informacje na
ten temat w swojej szkole.

REKLAMUJ SIĘ
W

„PULSIE
WEJHEROWA”
OFERUJEMY
ATRAKCYJNE
CENY REKLAM
I RABATY
tel: 606-629-454
www.pulswejherowa.pl
redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIA

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

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

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

CZYTAJ NAS W INTERNECIE
Wszystkie numery „Pulsu Wejherowa”
znajdziesz na naszej stronie
www.pulswejherowa.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Wejherowo centrum. Odnajmę pokój umeblowany z
używalnością kuchni i łazienki
osobie pracującej i niepalącej.
Tel.: 58 672-78-96,
609-79-39-47
***
Wynajmę mieszkanie lub na
biuro w centrum Wejherowa
– Wałowa – Orlex , 38,4 m2, 2
pokoje z aneksem kuchennym.
Tel. 58 672 67 94 ,
664 935 300
***
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
***
Wynajmę mieszkanie w
Rumi - dwa pokoje z kuchnią.
Tel.: 604-350-800

SPRZEDAM

Sprzedam sukienkę komunijną 140 cm. Bardzo dobry
stan. Cena 250 zł.
Tel.: 503-699-586
***
Suknie ślubną, rozmiar 3840. Cena 250 zł.
Tel.: 508-274-302
***
Sprzedam sprawną drukarkę atramentowa HP Deskjet
3816 zachwycające rezultaty,
sprawdzona technologia hp
specjalne atramenty i papiery
hp pozwalają drukować trwałe
fotografie i dokumenty.
Cena 60 zł. Rumia.
Tel. 516-256-424
***
Telewizor sprawny z pilotem
21 cali z telegazetą. Okolice
Wejherowa, możliwość dostarczenia. Cena 150 zł.
Tel.: 516-256-424
***
Spacerówka firmy BERTONI,
niebieska, przednie koła kręcone. 180 zł.
Tel.: 507-543-912

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.
***
Pani w średnim wieku zaopiekuje się dziećmi lub osobą
starszą. Wejherowo lub okolice.
Tel.: 504-258-064
***
Przyjmę pracę chałupniczą
Tel.: 668-076-468

NAUKA

Korepetycje z fizyki i chemii,
w tym uczę matematyki. Wejherowo.
Tel.: 58 677-01-50
***
Indywidualne nauczanie języka szwedzkiego.
Tel.: 781-830-808
***
Język niemiecki
- branżowy.
Tel.: 506 - 082 - 134

OGŁOSZENIA DROBNE ZA DARMO

Prywatne ogłoszenia (nie dotyczy firm) zamieszczamy bezpłatnie.
Każde ogłoszenie ukaże się trzy razy (chyba że nadawca
zaznaczy inaczej).
Należy wysłać ogłoszenie e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606-101-502.

Rządowy program

wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
w okresie I-III 2012 r.
Matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o
świadczeniach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie.
Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób, złożony w terminie do 31 stycznia
2012 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie, ul. Kusocińskiego 17.
Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, NIE są objęte
rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
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ROZRYWKA

Najlepsze polskie filmy sezonu
Najbliższy ENEMEF,
czyli Najlepsze Polskie
Filmy Sezonu to dowód na to, że z roku
na rok z polskim kinem jest coraz lepiej.
W repertuarze znalazły się cztery polskie
filmy, wobec których
nie można pozostać
obojętnym, w tym dwa
pokazy „prawie” premierowe!

Zaplanowano je podczas
nocnego maratonu filmowego w piątek, 27 stycznia
br. w 21 kinach sieci MULTIKINO w Polsce, m.in.
w MULTIKINIE w Gdyni
oraz w Rumi.
Prezentowane tej nocy
produkcje zostały obsypane
nagrodami na festiwalach i
zdobyły uznanie krytyków
i widzów.
Pokazane zostaną: zaledwie tydzień po polskiej
premierze
przezabawna
„Rzeź” Romana Polańskiego, poruszający polski
kandydat do Oscarów „W

www.wtbs.wejher.pl

REKLAMA

ciemności”
Agnieszki
Holland,
najmocniejszy
polski film ostatnich lat
czyli „Wymyk” oraz nowatorska i wciągająca „Sala
samobójców”.
Pokaz rozpocznie się o
godz. 22:00, a przewidywany koniec projekcji nastąpi
przed 5.00 rano.
Ceny biletów wynoszą:
25 zł - ulgowa dla kilku tysięcy osób, wylosowanych
wśród wszystkich, którzy
zarejestrowali się na www.
enemef.pl, 29 zł - zniżkowa z biletem z poprzedniego ENEMEFu, 30 zł - cena
ulgowa z ważną legitymacją
uczniowską lub studencką
oraz 33 zł - cena normalna.
Do każdego biletu dodawany jest kupon uprawniający do jednorazowej dolewki Coca Coli, Fanty, Sprita.
Więcej informacji na temat przedsprzedaży oraz
rezerwacji pod adresem:
www.enemef.pl.
Pod adresem http://
www.enemef.pl znajdują
się też informacje o filmach.

Zaproszenia dla
Czytelników
Dla Czytelników „Pulsu Wejherowa” mamy 5 pojedynczych zaproszeń na maraton filmowy, który odbędzie
się jutro, 27 stycznia w Multikinie w Rumi.
Aby zdobyć jedno z nich trzeba dzisiaj, tj. w czwartek 26 stycznia o godz. 15.00 zadzwonić pod nr tel.:
606-101-502 i odpowiedzieć na pytanie:
Który z polskich filmów, prezentowanych w ramach ENEMEF - Najlepsze Polskie Filmy Sezonu,
jest kandydatem do Oskara?
REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski

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

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

POZOSTAŁO DO SPRZEDANIA
JEDNOPOKOJOWE 34 m2
DWUPOKOJOWE 45 - 53 m2
TRZYPOKOJOWE 51 - 83 m2

u siebie

Kameralny budynek tylko 18 mieszkań
Dwie windy w budynku
Lokalizacja w sercu Wejherowa, przy Parku Miejskim

W CENIE MIESZKANIA
MIEJSCE POSTOJOWE
I KOMÓRKA LOKATORSKA
W PODZIEMNEJ HALI
GARAŻOWEJ

INFORMACJE: Biuro WTBS Sp. z o.o. 84-200 Wejherowo ul. Sobieskiego 251
pokój 203, tel.58 677 46 16; e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl; www.wtbswejherowo.pl
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