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Zima zła Pomóc chorym
Zima dostarcza nam ładnych widoków, obsypując
pozbawione zieleni krajobrazy nieskazitelną bielą, ale
zima daje się nam również we znaki.
Termometry bezlitośnie pokazują minusowe temperatury. Marzną ludzie i zwierzęta, samochody odmawiają
posłuszeństwa, rosną rachunki za ogrzewanie, a miejskie przedsiebiorstwa muszą pracować, niezależnie od
surowej aury. Muszą też walczyć ze skutkami zimy.
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11 lutego odbchodzimy Światowy Dzień Chorego, ustanowiony przez bł. Jana Pawła II. Wejherowianie mogą nie
tylko pomodlić się w intencji cierpiących, ale też wesprzeć
finansowo działalność hospicjum, niosącego chorym niezbędną pomoc.
Jak co roku, 11 lutego w kościele św. Anny
odbędzie się uroczysta
msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa
Ryszarda Kasyny w
intencji osób cierpiących
(szczegóły na str 9).

O potrzebujących pomocy chorych mieszkańcach miasta i okolicy pomyśleli też organizatorzy
akcji charytatywnej na
rzecz wejherowskiego Hospicjum pw. św. Tadeusza
Judy w Wejherowie.

Już jutro, 10 lutego w
auli Gimnazjum nr 1 w
Wejherowie odbędzie się
charytatywny „Wieczór
z Fredrą”. Na scenie o
wystąpią znani wejherowianie, którzy wcielą
się w role z fredrowskich

komedii. Warto ich zobaczyć w zabawnych scenach, a tym samym wesprzeć ważną i potrzebną
ideę pomagania chorym.
Nie ma już biletów na
przedstawienie o godz.
18.00, ale organizatorzy zapraszają na godz.
19.15, na drugi spektakl.
Przedsięwzięciu
patronuje m.in. „Puls Wejherowa”, który towarzyszył aktorom podczas
próby.
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Z
POLICJI
Nowy zastępca komendanta
Zmiany w wejherowskiej policji

W wejherowskiej Komendzie Powiatowej
Policji zmiany na stanowiskach. Pierwszym
zastępcą komendanta został podinspektor Mariusz Świniarski.
Piastujący do tej pory tę funkcję nadkomisarz Marcin
Potrykus otrzymał nominację na stanowisko zastępcy
Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni.
Z tej okazji w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie odbyła się odprawa funkcjonariuszy oraz uroczystość wprowadzenia nowego zastępcy do komendy Policji
w Wejherowie.
Szef wejherowskiej policji mł. inspektor Krzysztof
Lawer wręczył swojemu nowemu zastępcy rozkaz personalny o powołaniu na to stanowisko, a kadra kierownicza
oraz policjanci przywitali nowego szefa.
Podinspektor Mariusz Świniarski pracuje w policji
od 1995 roku. Ma 35 lat, jest mieszkańcem Rumi. Pełnił
funkcje kierownicze, nadzorując pracę policjantów w pionie prewencji, a ostatnio był zastępcą komendanta Komisariatu Policji w Gdyni Chyloni.
Dodajmy, że w wejherowskiej komendzie odbyło się
uroczyste pożegnanie I zastępcy komendanta powiatowego policji w Wejherowie nadkom. Marcina Potrykusa.
Z szefem, współpracownikami i gośćmi żegnał się też odchodzący na emeryturę zastępca komendanta - nadkom.
Artur Raś.
Podziękowania za pełną zaangażowania pracę na rzecz
poprawy bezpieczeństwa w powiecie złożył obu odchodzącym zastępcom komendant mł. insp. Krzysztof Lawer.

Swojego nowego zastępcę (pod lewej) przedstawia komendant KPP w Wejherowie, mł. insp. Krzysztof Lawer.

Groźne pożary

Płonęły domy
i samochody
Ostatnio pisaliśmy szeroko o pożarze domu
przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie, a w
ostatnich dniach stycznia strażacy z miasta i
okolic walczyli z kolejnymi pożarami.

Policjanci, pracownicy i goście żegnali odchodzących
komendantów, wręczając pamiątkowe upominki.
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Kilkanaście tego typu groźnych zdarzeń miało miejsce
podczas ostatniego weekendu stycznia. W Redzie ogień
strawił świetlicę Polskiego Związku Hodowców Gołębi
Pocztowych, natomiast w Kniewie w gminie Wejherowo
spłonął dach domu przy ul. Polnej.
Ogień zauważono w sobotę 28 stycznia około godz. 18.
W wyniku pożaru zniszczeniu uległ dach domu jednorodzinnego, a kilka osób w nim mieszkających znalazło tymczasowe mieszkanie u rodziny i znajomych. Dwie osoby
zostały umieszczone przez gminę w pobliskiej szkole w
Orlu. Dom jednorodzinny w Kniewie był własnością Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa, która ma
wyremontować lokal. Dopóki nie będzie się on nadawał
do zamieszkania, poszkodowani mogą skorzystać z lokalu zastępczego w Gościcinie, który zaoferował wójt gminy
Wejherowo. Wstępnie straty oceniono na około 50 tys. zł.
W akcji gaśniczej brało udział 6 jednostek zawodowych
strażaków i ochotników.
Kolejne pożary wybuchły w ten sam weekned w pobliżu Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie na ul. Jagalskiego. Do jednostki ratowniczo-gaśniczej w Wejherowie
wpłynęło zgłoszenie, że płonie stojący niedaleko szpitala
vw golf. Tymczasem płomienie błyskawicznie przeniosły
się na stojącą w pobliżu skodą octavię i obydwa pojazdy
doszczętnie spłonęły.
W opinii strażaków pożarom sprzyja mroźna pogoda.
Domy są intensywnie dogrzewane, a z konserwacją różnych urządzeń grzewczych nie jest najlepiej. Bardzo często
przewody kominowe nie mają odpowiedniej izolacji albo
są zapchane. Każda nieszczelność w układzie paliwowym
samochodu błyskawicznie może zamienić się w płomień,
który przy tak niskich temperaturach trudno jest ugasić.

POTRĄCIŁ DZIEWCZYNĘ I UDERZYŁ W DOM
W Wejherowie, w minioną niedzielę doszło do
potrącenia 15-letniej dziewczyny, która prawdopodobnie przechodziła przez przejście dla pieszych na ul. Rzeźnickiej.
5 lutego przed godziną 18.00 oficer dyżurny z wejherowskiej komendy otrzymał zgłoszenie o wypadku
drogowym. Z wstępnych szkicowych informacji wynika,
że 30-letni kierowca audi jadąc ulicą Rzeźnicką w kierunku ul. Puckiej najprawdopodobniej na oznaczonym
przejściu dla pieszych potrącił 15-letnią pieszą, następnie skręcił w lewo i uderzył w budynek mieszkalny.
Nieletnia z potłuczeniami ciała i utratą przytomności została przetransportowana do wejherowskiego
szpitala. Kierowca był trzeźwy. Śledczy szczegółowo
wyjaśniają przyczyny i okoliczności tego zdarzenia
To już drugi podobny wypadek w ciągu ostatnich
dwóch tygodni. Niesprzyjająca aura, silne mrozy, śliska nawierzchnia dróg i szybko zapadający zmrok powinny zmusić kierowców oraz pieszych do zachowania
większej ostrożności.

Narkotyki i suplementy

Pod koniec stycznia wejherowscy policjanci zatrzymali kolejnych posiadaczy narkotyków. Tym
razem byli to dwaj mężczyźni w wieku 34 i 35 lat.
Policjanci z Wejherowa-Śmiechowa zatrzymali do
kontroli drogowej samochód. Poruszali się nim dwaj
panowie, którzy byli już znani śledczym. Okazało się,
że w jednym plecaku przewożą substancje narkotyczne, a w drugim - suplementy diety dla sportowców oraz
4 pulsometry. Wartość tych przedmiotów to przynajmniej kilka tysięcy złotych.
Policjanci ustalili również, że częściowo przedmioty pochodzą z przestępstwa. Pozostała część jest nadal
weryfikowana przez śledczych. Obaj zatrzymani byli
notowani za kradzieże i posiadanie narkotyków.
Za przestępstwo posiadania narkotyków grozi kara
pozbawienia wolności nawet do 3 lat. Za przestępstwo
kradzieży grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat.

Wyładował złość na szybie

Policjanci z Szemuda zatrzymali 45-letniego
mężczyznę, który wyładował swoją złość na szybie.
Mężczyzna był wcześniej u znajomej na obiedzie,
jednak, gdy zaczął się awanturować, został wyproszony z domu. Po kilku minutach powrócił i zaczął dobijać
się do swojej znajomej. Gdy drzwi pozostały zamknięte,
45-latek złapał łopatę do odśnieżania i ze złości wybił
szybę w oknie, po czym uciekł.
Policjanci po krótkich poszukiwaniach zauważyli
sprawcę ukrywającego się w baraku za sklepem. Od
zatrzymanego wyczuli silną woń alkoholu. Badanie
alkomatem wykazało że ma w organizmie 3 promile
alkoholu.
Sprawcę zatrzymano do wytrzeźwienia po czym został przesłuchany.

ODZYSKANY TELEFON

Nieletni mieszkaniec Wejherowa trafił w ręce
mundurowych, po tym jak okradł 15-letniego
chłopaka z tej samej szkoły. 14-latek zabrał telefon komórkowy htc w szatni szkolnej. Teraz za
swój czyn odpowie przed sądem rodzinnym.
Policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży 5 stycznia 2012 roku. Poszkodowany pozostawił swój telefon
w szkolnej szatni w kieszeni spodni. Kryminalni ustalili sprawcę tej kradzieży, który wykorzystał nadarzającą się okazję. Wartość strat została oszacowana na
kwotę około 1600 zł. Jak ustalili policjanci, 14-latek
kradziony telefon sprzedał za 250 złotych.
Mundurowi odzyskali telefon, który niebawem zostanie przekazany właścicielowi.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Silne mrozy dokuczają ludziom i zwierzętom. Oby do wiosny...

Zima nas nie rozpieszcza
Tęgie mrozy dokuczają nam bardzo, ale pół biedy, kiedy
mieszkamy i pracujemy w dobrze ogrzewanych pomieszczeniach. Zimowe uciążliwości rosną, jeśli praca wymaga
przebywania w terenie. Doświadczają tego na przykład patrolujący ulice strażnicy miejscy, pracownicy ZUK, oczyszczający miasto ze śniegu oraz śmieci, a także kierowcy autobusów, narażeni przez kilka godzin na chłód. Jednocześnie
to właśnie od nich wymagamy zimą wzmożonego wysiłku.
Mimo, że na razie na terenie Wejherowa nie było
intensywnych opadów śniegu (nasz materiał powstał
na początku tygodnia, ale
sytuacja może się zmienić), pracownicy ZUK mają
mnóstwo pracy, w dodatku
w trudnych warunkach.
- Wprawdzie dookoła
jest biało, ale śnieg przynajmniej na razie nie jest
naszym głównym zmartwieniem. Mimo to, po kilku
większych opadach m.in.
podczas poprzedniego i
ostatniego weekendu, nasze
pługi i inne urządzenia do
odśnieżania m.in. chodników, wyjeżdżały już na ulice
miasta – mówi Jarosław
Pergoł, dyrektor Zakładu
Usług Komunalnych w Wejherowie. – Wprowadziliśmy
popołudniowe zmiany, a
także nocne dyżury. Ludzie
pracują również w soboty i
niedzielę, wtedy, kiedy jest
to konieczne.

ULICE I
PRZYSTANKI

Pracownicy ZUK przy
pomocy specjalistycznego
sprzętu nie tylko usuwają
z ulic gminnych śnieg, ale
przede wszystkim posypują
jezdnie piaskiem lub mieszanką piasku z solą, żeby
nie było ślisko.
- Kilkanaście osób, które w pozostałych okresach
sprzątają ulice, teraz odśnieżają chodniki i deptaki ręcznie – dodaje dyrektor Pergoł.
– Te osoby pracują głównie
w centrum Wejherowa.
Jak informuje Jarosław
Pergoł, w porozumieniu
z zakładem komunikacji,
ZUK zajmuje się oczyszczaniem ze śniegu wszystkich
przystanków autobusowych
w mieście, niezależnie od ro-

dzaju drogi. Ekipy ZUK odśnieżają przystanki zarówno na drogach gminnych,
powiatowych i innych, w
pierwszej kolejności oczyszczając te, z których korzysta najwięcej pasażerów.
Silny mróz na pewno
nie ułatwia pracy w terenie, tym bardziej, że nawet
dobry sprzęt czasem odmawia posłuszeństwa. Zdarzyło się na przykład, że
zamarzło paliwo w jednym
z samochodów, albo doszło
do drobnych awarii.
- W zimowych warunkach sprzęt jest bardziej
eksploatowany,
szybciej
się niszczy – mówi dyrektor ZUK. - Znamy to już
z wcześniejszych doświadczeń i potrafimy sobie
radzić w trudnych sytuacjach. Jeżdżąc po Wejherowie w dzień, ale też nocą
zauważyłem, że nasze drogi
wyglądają dobrze. Dzięki
temu kierowcy i przechodnie są bezpieczniejsi.

AUTOBUSY
SĄ NA CZAS

Mieszkańcy chcą nie
tylko poruszać się wygodnie i bezpiecznie po mieście (chociaż wobec zimowej aury dobrze jest brać
pod uwagę utrudnienia i
okazać nieco wyrozumiałości), ale też nie chcą zbyt
długo czekać na autobusy.
Najgorsze jest, kiedy trzeba stać na przystanku na
mrozie i marznąć.
Tymczasem ostra zima
to trudny czas również dla
kierowców miejskich autobusów oraz pracowników
warsztatów oraz dyspozytorni MZK. Czy mróz bardzo zakłóca ich pracę?
- Same mrozy na razie
nie wpływają na realizację

kursów na liniach autobusowych. Wszystkie drogi, po których porusza się
komunikacja miejska są
przejezdne, co nie zawsze
jest pewne, gdy występują
opady śniegu. To one są dla
nas najgorsze – wyjaśnia
Czesław Kordel, dyrektor Miejskiego Zakładu komunikacji w Wejherowie.
- Najważniejsi są dla nas
pasażerowie, dlatego staramy się, żeby autobusy były
na czas.
Dyrektor Kordel dodaje, że pracownicy MZK
nie mają na szczęście problemów z uruchamianiem
pojazdów. Liczba awarii i
spóźnień jest niewielka i
nie różni się od występujących w innych porach roku.

ROSNĄ KOSZTY

- Jak jest zima, to powinno być zimno i nie jest
to dla nas zaskoczeniem
– mówi Czesław Kordel.
- Nasz tabor autobusowy
jest przygotowany do pracy
w zimowych warunkach,
ale występujące ostatnio
silne mrozy powodują ponoszenie przez nas znacznie większych kosztów
na ogrzewanie pojazdów.
Występuje również zwiększone zużycie paliwa przy
jazdach na liniach autobusowych, silniki są po prostu rzadziej wyłączane, bo
przeróżne urządzenia autobusu wymagają większej
ilości prądu.
Silne mrozy to również
zwiększone koszty ogrzewania warsztatów, a więc tam
gdzie autobusy przechodzą
przeglądy lub naprawy
przed wyjazdem na trasę dodaje dyrektor. - . Dbamy
o wszystkich pracowników,
żeby nie przemarzli, a dla

Pracownicy MZK starają się, żeby autobusy jeździły punktualnie, a pasażerowie
nie marzli na przystankach.

mechaników pracujących
w kanałach warsztatowych
zapewniamy dodatkowe posiłki regeneracyjne.
Wszyscy
pracownicy
MZK dzielnie znoszą panującą mroźną aurę, a
szczególne uznanie należy
się dyspozytorom, którzy
24 godziny na dobę pracują
dla zabezpieczenia planowego ruchu autobusów na
liniach komunikacyjnych.

POTRZEBNA
WYROZUMIAŁOŚĆ...

Podczas
wysokich
mrozów ze względów technicznych i bezpieczeństwa
ograniczyliśmy
częstotliwość mycia zewnętrznego
pojazdów, bez zmian jest
natomiast zapewnianie czystości wewnątrz – informuje Czesław Kordel, dyrektor
MZK. - Jeżeli pasażerowie
mają uwagi w tej kwestii, to
prosimy o niezwłoczne informacje, których to pojazdów dotyczy. Niskie temperatury odczuwają też nasi
kierowcy podczas otwierania drzwi na przystankach,
co w tych warunkach powoduje wychładzanie wnętrza
autobusu, i tu prośba do pasażerów- bądźmy dla nich
bardziej wyrozumiali.
My również apelujemy
o wyrozumiałość, nie tylko
wobec kierowców.

... I TROSKA
O ZWIERZĘTA

Pozostaje też zaapelować gorąco do właścicieli
zwierząt o zapewnienie im
ciepłego schronienia! Nie
można zostawiać psów i
kotów na mrozie, zwłaszcza
na noc!
Przy tak niskich temperaturach, zwierzęta tego
nie przeżyją, nie mówiąc
już o ich cierpieniu. Pozostawianie ich na mrozie jest
karygodnym i okrutnym postępowaniem!
Pamiętajmy też o ptakach, które są teraz szczególnie głodne i czekają na
naszą pomoc.
Najlepszy jest łuskany
słonecznik. Wielu ptakom
potrzebna jest też słonina
mielona, którą można wcierać w korę drzew.
AK.

NIE BĄDŹ
OBOJĘTNY
Ponieważ od ponad
tygodnia panują siarczyste mrozy, powinniśmy zwrócić szczególną
uwagę na bezdomnych,
którzy potrzebują naszej
pomocy.
Informacje o osobach
bez dachu nad głową,
koczujących na dworcach, w przepustach itp.
można zgłaszać do:
Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w
Wejherowie, tel. 58 677
79 60, e-mail: sekretariat@mops.wejherowo.pl
Straży Miejskiej w
Wejherowie, tel. 677 70
40, e-mail: sm@wejherowo.pl

NA RAZIE NIE PŁACIMY
ZA PARKOWANIE AUT
Zarządzeniem prezydenta Wejherowa Krzysztofa
Hildebrandta do 19 lutego br. wstrzymane zostały w
Wejherowie opłaty za parkowanie samochodów w
strefach płatnego parkowania.
Opłata nie jest pobierana z powodu niskich temperatur, które mogą powodować nieprawidłowe działanie parkomatów i niedogodności dla osób z nich korzystających.
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Akcja charytatywna
Znani wejherowianie w rolach postaci z „Zemsty” i „Ślubów Panieńskich”

Wieczór z Fredrą
na rzecz hospicjum

10 lutego o godz. 18.00 (bilety sprzedane) i 19.15 w auli Gimnazjum nr 1 w Wejherowie odbędzie się „Wieczór z Fredrą”. We fragmentach fredrowskich komedii „Zemsta” i „Śluby Panieńskie” wystąpią znani wejherowianie m.in. dyrektorzy, radni, urzędnicy i działacze społeczni. Całkowity dochód ze sprzedaży
biletów przeznaczony jest na potrzeby Hospicjum pw. św. Tadeusza Judy.
Organizatorem tego niezwykłego spektaklu jest
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, we
współpracy z Wejherowskim Centrum Kultury.
- Od kilku lat, z okazji obchodzonego w lutym
Światowego Dnia Chorego,
organizujemy akcje charytatywne na rzecz hospicjum–
informuje Danuta Balcerowicz, dyrektor PiMBP
w Wejherowie. – Zwykle
były to aukcje i kiermasze
obrazów lub przedmiotów,
podarowanych przez mieszkańców powiatu wejherowskiego. Po raz pierwszy
przygotowujemy spektakl,
w dodatku w nietypowej
obsadzie. Mam nadzieję,
że nasze przedsięwzięcie
spodoba się mieszkańcom,

którzy poprzez udział w
wieczorze pomogą chorym,
będącym pod opieką hospicjum. To jest najważniejsze,
bo hospicjum i jego podopieczni bardzo potrzebują
naszego wsparcia.
Skąd pomysł na organizowanie akcji właśnie przez
bibliotekę? Jak wyjaśnia
dyrektor Balcerowicz, ma
to związek z patronem placówki, Aleksandrem Majkowskim, który był m.in.
lekarzem, wrażliwym na
krzywdę ludzką.
Aktorzy i realizatorzy
przedsięwzięcia przygotowują się do niego intensywnie, nie ukrywając, że mają
ogromną tremę.
- Na pewno przygotowaniom towarzyszy stres,
ale pozytywny, który mo-

Obsada i realizacja
narrator - Jolanta Rożyńska
Klara - Olga Tomaszewska
Pani Dobrójska/Podstolina - Gabriela Lisius
Aniela - Ewelina Magdziarczyk-Plebanek
Albin - Jacek Thiel
Klara Raptusiewiczówna - Monika Dampc
Cześnik Raptusiewicz - Mirosław Lademann
Dyndalski - Tomasz Fopke
Józef Papkin - Ryszard Nalepka
Wacław Milczek - Bartosz Aleksandrowski
Rejent Milczek - Maciej Baran
reżyseria - Ewelina Magdziarczyk-Plebanek
scenografia - Jolanta Rożyńska
realizacja - Danuta Balcerowicz

W bibliotece i przed spektaklem
Bilety w cenie 30 zł (lub więcej według uznania) są
do nabycia w siedzibie PiM Biblioteki Publicznej przy ul.
Kaszubskiej 14 w Wejherowie.
Można też kupić zaproszenia na spektakl przed rozpoczęciem się „Wieczoru z Fredrą” o godz. 19.15.
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bilizuje do osiągnięcia jak
najlepszego efektu – mówi
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, reżyser przedstawienie, na co dzień
pracująca w wejherowskiej
bibliotece. – Cieszę się, że
mamy profesjonalne warunki: scenę, oświetlenie,
nagłośnienie, co pozwala
nam „rozwinąć skrzydła”.
Aktorzy są niesamowicie
zaangażowani i oddani
sprawie. Wkładają w to
przedsięwzięcie całe serce,
począwszy od nauki tekstu
(co dla osób tak obciążonych obowiązkami zawodowymi nie jest łatwe),
poprzez
przygotowanie
własnego stroju, aż po aktywne uczestnictwo w próbach, na które poświęcają
swój czas wolny.

To wszystko sprawia, że
praca nad tym spektaklem
jest prawdziwą przyjemnością - dodaje pani Ewelina.
- Zwłaszcza, że przyświeca
nam tak szczytny cel i wiemy, że możemy pomóc osobom chorym.
Oprócz „Wieczoru z Fredrą”, biblioteka tradycyjnie
organizuje kiermasz, który
odbędzie się w dniach 1011 lutego.
To ważna informacja dla
wszystkich, którzy nie mogą
przyjść na piątkowyspektakl w Gimnazjum nr 1, ale
chcieliby wesprzeć cel.
Całkowity dochód z obydwu przedsięwzięć przekazany Hospicjum pw. św.
Judy Tadeusza w Wejherowie, o którym piszemy szerzej na str. 10.

Będzie więcej
przedstawień
Z powodu dużego
zainteresowania dobroczynnym spekaklem, organizatorzy postanowili
zagrać dwa razy. Drugie
spotkanie z Fredrą odbędzie się również w piatkowy wieczór, o godz. 19.15
To samo przedstawienie zostanie zaprezentowane w przyszłym
tygodniu mieszkańcom
Bolszewa, a także Szemuda. W tych miejscowościach także zbierane
będa datki na Hospicjum
pw. św. Tadeusza Judy,
które opiekuje się również chorymi poza miastem, zwłaszcza w gminie
Wejherowo.

redakcja@pulswejherowa.pl
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GOSPODARKA KOMUNALNA
Szykują się wielkie zmiany w zasadach odbioru odpadów komunalnych

Nowe obowiązki gmin
Znowelizowana ustawa o Utrzymaniu Czystości i Porządku
spowoduje rewolucję w dziedzinie zagospodarowania i wywozu
odpadów komunalnych. Nowe obowiązki i cała odpowiedzialność
za odbiór odpadów, ich wywóz, a także odzyskiwanie i przetwarzanie spadnie na samorządy lokalne.
Nowe przepisy, wynikające z dyrektyw unijnych,
zostaną wprowadzone według określonego harmonogramu, najpóźniej do 1
lipca 2013 roku.
Wejherowscy
radni,
urzędnicy i dyrektorzy jednostek miejskich poznali
nowe przepisy dzięki prezentacji na nadzwyczajnej
sesji Rady Miasta. Nowe
zasady wyjaśniał Tadeusz
Wiśniewski, przewodniczący Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i
Chylonki.
Prezydent
Krzysztof
Hildebrant podkreślił, że
rewolucja dotyczy obowiązków samorządów, zwią-

zanych z utrzymywaniem
czystości w miastach i gminach.
ZA WYWÓZ ŚMIECI
ZAPŁACIMY MIASTU
Najważniejszą zmianą,
związaną z nowelizacją
tzw. ustawy śmieciowej
jest przejęcie przez gminy
obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych.
]Właściciele posesji nie
będą już sami podpisywać
umów z firmami, wywożącymi odpady, a tym samym
nie będą samodzielnie zlecać wywozu śmieci.
Opłatę za wywóz śmieci
mieszkańcy będą uiszczać

do miejskiej kasy, natomiast obowiązkiem gminy
będzie
przeprowadzenie
przetargu na odbieranie
odpadów komunalnych od
mieszkańców.
W związku z tym konieczne będzie przekształcenie
zakładów
komunalnych w spółki prawa
handlowego,
ponieważ
tylko takie podmioty będą
mogły startować w przetargach na odbiór odpadów
organizowanych przez samorządy.
Ten wymóg dotyczy
Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie, który
zostanie przekształcony w
spółkę.

GMINA
ODPOWIEDZIALNA
- Gmina przejmie odpowiedzialność za odpady i
system ich zagospodarowania – powiedział Tadeusz
Wiśniewski. - Gmina ma
obowiązek wskazać miejsce, gdzie mają trafić odpady. Musi też zadbać o selektywną ich zbiórkę.
Jak zauważył przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza, będzie sporo
pracy na komisjach i koniecznych spotkań z ekspertami.
- Czasu mamy niewiele,
więc czekając na dokładne
wytyczne, czyli rozporządzenia ministra, możemy
przygotowywać
projekty
uchwał w tej sprawie.
Rada Miasta ma obowiązek uchwalić regulamin
gospodarowania odpadami
komunalnymi oraz zasady
pobierania opłat.

- Spotkanie uświadomiło
nam, ile trudnych zagadnień do rozwiązania przed
nami: od segregacji odpadów, poprzez regulaminy,
przetargi, powołanie spółki,
po ustalenie opłat – mówił prezydent Wejherowa
Krzysztof
Hildebrandt.
– Podchodzimy do tego z
powagą, a szczególnie leży
nam na sercu sprawa Zakładu Usług Komunalnych
i ochrona miejsc pracy w tej
firmie.

CELE ZMIAN
SYSTEMU
- zmniejszenie ilości
odpadów,
zwłaszcza
ulegających biodegradacji, kierowanych na
składowisko śmieci
- uszczelnianie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
- selektywne zbieranie odpadów „u źródła”
- całkowite wyeliminowanie nielegalnych
wysypisk
- monitorowanie postępowania z odpadami
- podział województwa na regiony gospodarki odpadami

ZESPÓŁ ROBOCZY
Na wniosek prezydenta Wejherowa, radni wybrali
członków zespołu roboczego, który zaplanuje prace, związane z wprowadzeniem w życie tzw. ustawy śmieciowej w
naszym mieście. W skład zespołu weszli:
członkowie prezydium Rady Miasta, czyli przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza i dwaj wiceprzewodniczący - Wojciech Kozłowski i Maciej Łukowicz,
zastępca prezydenta Piotr Bochiński
oraz radca prawny Joanna Naczk.

REKLAMA

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

e-mail: zuk@wejherowo.pl

www.zukwejherowo.pl

OFERUJE:
- 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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KONTROWERSJE
Spór o lokalizację placówki z księgozbiorem prof. Gerarda Labudy

Kiedy powstanie biblioteka?
– Gdyby to ode mnie zależało, siedziba muzeum prof. Labudy byłaby

już gotowa – twierdzi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, odpierając zarzuty dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Powodem pretensji dyrekcji muzeum i sprawujących
nad nim nadzór władz powiatu do prezydenta miasta jest różnica zdań
w sprawie lokalizacji nowej placówki.

UCZONY WŚRÓD PROFESORÓW
Kim był prof. Gerard Labuda i dlaczego
jest tak ważny dla Wejherowa?
Urodził się 28 grudnia 1916 r. w Nowej Hucie na Kaszubach. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Luzinie uczył
się w gimnazjum klasycznym w Wejherowie. W 1936 r. rozpoczął studia historyczne na Uniwersytecie Poznańskim
(dzisiejszy Uniwersytet Adama Mickiewicza).
Wkrótce związał swoją aktywność zawodową z tamtejszym środowiskiem naukowym i osiadł w Poznaniu na
stałe. Zwykł jednak mówić o sobie: „...jestem Kaszubą w
Poznaniu”.
Kariera naukowa Gerarda Labudy rozwijała się szybko.
Pracę magisterską napisał na pierwszym roku studiów, rozprawę doktorską – na drugim. Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 1600 publikacji. Dla studentów był wymagającym, ale podziwianym autorytetem. Współpracownicy cenili
go za nienaganny warsztat, historyczną erudycję i szczególną lekkość, z jaką dokonywał najpoważniejszych analiz.
Okrzyknięto go nestorem polskich mediewistów, ponieważ
wyspecjalizował się w badaniu dziejów średniowiecza.
Gerard Labuda zmarł 1 października 2010 r. Pochowano go na cmentarzu w Luzinie. Ceremonia pogrzebowa
zgromadziła wielu ludzi, m.in. przedstawicieli władz i
świata nauki.
W ciągu dziesięcioleci pracy badawczej prof. Gerard
Labuda zebrał w swoim domu przeszło 20 tysięcy książek oraz czasopism naukowych. To niemal kompletny
warsztat historyka i skarbnica wiedzy, głównie z dziedzin:
historii i historiozofii, dziejów Pomorza, językoznawstwa,
filozofii, socjologii.
Na imponującą kolekcję składa się także literatura piękna w języku kaszubskim oraz beletrystyka w językach niemieckim i francuskim.
Niektóre książki zawierają dedykacje od znanych naukowców, polityków i artystów.
Ostatnią wolą Profesora było, aby cały księgozbiór przekazać w darze Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Przekazując dar, Profesor
zobowiązał muzeum do utworzenia w Wejherowie biblioteki, która służyłaby mieszkańcom regionu poprzez rozwój
edukacji i kultury.
Gerard Labuda zajmuje poczesne miejsce w historii Wejherowa – jest Honorowym Obywatelem Miasta Wejherowa
(1976 r.) oraz Honorowym Obywatelem Powiatu Wejherowskiego (2002 r.).
W 1995 r. Rada Miasta Wejherowa uhonorowała wielkiego Profesora Statuetką Jakuba Wejhera.
– Piękno i przyszłość miasta Wejherowa zależy od aktywności jego obywateli – powiedział prof. Gerarda Labuda podczas pobytu w Wejherowie w 1991 r.
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Księgozbiór
zmarłego
ponad rok temu prof. Gerarda Labudy, przekazany
w testamencie Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
w
Wejherowie stał się przedmiotem sporu między władzami miasta i powiatu.
Chodzi o ok. 22 tysiące
książek i woluminów – w
tym dorobek naukowy wybitnego historyka, a także
wydawnictwa z historii i
innych dziedzin, gromadzone przez profesora przez
wiele lat. Aby wyeksponować cenną kolekcję, władze
powiatu
wejherowskiego
postanowiły zbudować placówkę o charakterze muzeum i biblioteki.

NA MIEJSKIEJ
DZIAŁCE

W ubiegłym roku Rada
Powiatu Wejherowskiego
przeznaczyła na budowę
biblioteki 600 tysięcy zł.

Rozważając różne lokalizacje biblioteki prezydent
wraz ze starostą ustalili
wstępnie, że budynek biblioteki będzie budowany na
działce prywatnej, na pozyskanie której złożą się miasto i powiat. Dzisiaj problem
w tym, że Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
(prowadzone
przez powiat) postanowiło
budować nową placówkę na
działce, należącej do miasta,
wobec której władze Wejherowa mają inne plany.
Ponieważ
wskazana
działka ma inne przeznaczenie, dyrektor zarzucił
prezydentowi Hildebrandtowi i jego współpracownikom utrudnianie budowy
biblioteki prof. Gerarda
Labudy, nie dbając o stosowną ekspozycję zbiorów
uczonego.
W wejherowskim ratuszu te zarzuty są zdecydowanie odpierane.

- Dziwię się bardzo, że
sprawa jest przedstawiana
przez dyrektora muzeum,
Radosława Kamińskiego
w taki sposób. To dla mnie
niezrozumiałe, ponieważ z
dotychczasowej korespondencji wynika, że miasto
stara się wspierać powiat i
muzeum w idei budowy biblioteki ze zbiorami profesora Labudy – mówi prezydent Wejherowa, Krzysztof
Hildebrandt.

OD KILKU LAT

Zdaniem prezydenta, zaangażowanie miasta przejawia się w konkretnych propozycjach, które jak na razie
nie spotkały się z akceptacją
Muzeum i Starostwa.
- Proponujemy konkretne lokalizacje, a nawet wsparcie finansowe w
wykupie jednej z działek.
Gdyby to od nas zależało,
ten budynek byłby już gotowy. Jestem zdumiony,
że to tak długo trwa, tym
bardziej że słyszy się o deklaracjach wsparcia finansowego powiatowej inwestycji z zewnątrz - dodaje
K. Hildebrandt.
Korespondencja w tej
sprawie między starostwem a ratuszem trwa od
kilku lat.

PARKING
ODRZUCONY

Podległy wejherowskiemu staroście dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
najpierw chciał budować
nową placówkę w miejscu
obecnego parkingu przed
pałacem.
Z powodu szeroko zakrojonej rewitalizacji parku,
władze Wejherowa uznały,
że nowy budynek zasłoni frontową część parku
od strony ulicy Parkowej i
wraz z konserwatorem zabytków zdecydowanie zakwestionowały ten pomysł.
- Naszym zdaniem pomysł
miał jeszcze jedną wadę - doprowadziłby do likwidacji potrzebnego parkingu – mówi
prezydent.

PROPOZYCJE
MIASTA

Urząd Miejski zaproponował trzy lokalizacje
pod budowę biblioteki, ale
jak stwierdził w wypowiedziach prasowych dyrektor muzeum, działki te nie
odpowiadają przyszłemu
inwestorowi i jego planom.
Jedna z nich jest częściowo
obciążona hipoteką, inne
są za małe.
O jakie miejsca chodzi?
- Najpierw proponowaliśmy teren przy ul. Parkowej, na przeciw parku,
gdzie obecnie powstaje budynek WTBS – wyjaśnia
prezydent Wejherowa. –
Rozważaliśmy też przekazanie działki, przylegającej
do parku od strony ul. św.
Jacka, na której obecnie
stoi niewielki budynek
mieszkalny.
To wymagałoby wykwaterowania i zapewnienia
kilku rodzinom mieszkań.

WSPÓLNYMI
SIŁAMI?

Trzecia propozycja miasta – wobec braku zainteresowania
poprzednimi - dotyczyła prywatnej
działki po drugiej stronie
ul. Zamkowej, czyli po lewej stronie patrząc od ul.
Klasztornej. W tym wypadJedną z pierwszych proponowanych przez muzeum lokalizacji był teren parkingu
przed pałacem. Teraz mówi się o terenie z drugiej strony siedziby muzeum.

dokończenie na str. 7
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Spór o
lokalizację
placówki
dokończenie ze str. 6
ku władze miasta zaproponowały zakup terenu od
jego właściciela na spółkę,
przez miasto i starostwo.
Ten wariant został wstępnie uzgodniony ze starostą
Józefem Reszke.
Szkoda tylko, że ta propozycja nie odpowiada dyrekcji muzeum. Zdaniem
dyrektora, nowa placówka
powinna powstać w bezpośrednim
sąsiedztwie
obecnej siedziby muzeum,
ponieważ pozwoli to na
scalenie budynków muzealnych w jednej przestrzeni i ułatwi komunikację
między nimi.

KONKRETNE
PLANY

- Mamy wobec tego
terenu konkretne plany
inwestycyjne - tłumaczy
prezydent Krzysztof Hildebrandt. - Stopniowo wyburzane są stare domy, a
ich dotychczasowi mieszkańcy otrzymują inne
mieszkania. Wszystko po
to, żeby w przyszłości można zbudować w pięknym
otoczeniu, w sąsiedztwie
pałacu i parku, Centrum
Hotelowo-Konferencyjne,
które ożywi i uatrakcyjni
ten rejon miasta.
To spokojny, dobrze skomunikowany teren, blisko
centrum, czyli idealny pod
funkcję hotelowo-konferencyjną - kontynuuje prezydent. - Podjęliśmy już wysiłek i ponieśliśmy niemałe
koszty, więc dlaczego mielibyśmy teraz rezygnować z
naszych planów, przekazując działkę bezpłatnie dla
muzeum.

Budowa na Kwiatowej
Starostwo

odpowiada
Z opóźnieniem, ale dotarły do nas
odpowiedzi na pytania, które zdaliśmy
staroście wejherowskiemu Józefowi
Reszke w sprawie inwestycji na ul.
Kwiatowej. Starosta wydał pozwolenie
na budowę mimo, że sprzeciwiają się
jej mieszkańcy tej części miasta oraz
władze Wejherowa.
W poprzednim numerze pisaliśmy o rozpoczętej
w styczniu br. budowie marketu przy ul. Kwiatowej,
na terenie byłego placu manewrowego dla autobusów, sprzedanego przez PKS. Ta inwestycja wzbudziła spore kontrowersje. Niezadowolone są władze
miasta, planujące w tej części miasta inwestycje
drogowe oraz mieszkańcy, obawiający się natężenia
ruchu samochodów.
Jak informowaliśmy w styczniowym wydaniu
„Pulsu”, chodzi nie tylko o hałas i spaliny, ale również o trudności z dojechaniem do własnego domu, a
także o bezpieczeństwo kierowców i pieszych. W rejonie dwóch dworców jest ich zawsze bardzo wielu,
m.in. dojeżdżającej do szkół młodzieży.
Informowaliśmy również, że pytania w tej sprawie, wysłane do starosty pozostały bez odpowiedzi.
Otrzymaliśmy je już po ukazaniu się poprzedniego
wydania naszej gazety, od Gabrieli Lisius, Etatowego Członka Zarządu Powiatu.
O komentarz poprosiliśmy zastępcę prezydenta
Wejherowa, Piotra Bochińskiego, który zajmuje
się inwestycjami w mieście.
Obok zamieszczamy informację ze starostwa (z niewielkim skrótem) uzupełnioną komentarzem P. Bochińskiego, zaznaczonym pochyłą czcionką. 				 AK.

MNIEJSZA
DOTACJA

Należy dodać, że miasto
wspiera już finansowo budowę wspomnianej biblioteki, obniżając kwotę dotacji powiatu do prowadzenia
przez miasto Powiatowej
i Miejskiej Biblioteki Publicznej na osiedlu Kaszubskim. Chodzi o łączną kwotę ponad 240 tys. zł.
A. Kuczmarska

Budowa na Kwiatowej zaczęła się w styczniu br.

Dlaczego starosta wejherowski wydał
pozwolenie na budowę marketu przy
ruchliwej ulicy?
Starosta Wejherowski
nie mógł odmówić wydania
decyzji o pozwoleniu na
budowę budynku usługowo-handlowego na działkach nr 159/13, 159/18,
159/19, obręb 7 przy ul.
Kwiatowej w Wejherowie.
–- Inwestor spełnił wymagania określone w ustawie
Prawo budowlane.
Projekt budowlany był
kompletny, zgodny z ustaleniami
obowiązującego
planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego miasta Wejherowa,
zatwierdzonego Uchwałą
Rady Miasta Wejherowa
Nr IIIk/XXXV/379/2001 z
dnia 18.12.2001 r.(Dz. Urz.
Woj. Pom. nr 13, poz. 267
z dn. 28.02.2002 r.), obowiązującymi przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi, wymaganiami ochrony
środowiska, posiadał wymagane prawem opinie,
uzgodnienia, pozwolenia,
sprawdzenia, był wykonany i sprawdzony przez osoby posiadające wymagane
uprawnienia
budowlane,
legitymujące się aktualnymi na dzień opracowania
projektu zaświadczeniami
o przynależności do izby zawodowej.
Inwestor złożył pod rygorem odpowiedzialności
karnej oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością
na cele budowlane. Wobec
powyższego nie można
było odmówić wydania pozwolenia na budowę. (...)
- pisze Gabriela Lisius,
Etatowy Członek Zarządu
Powiatu
Zastępca
prezydenta
Piotr Bochiński:
- Brakuje wymaganej
opinii konserwatora zabytków dotyczącej budynku,
uzgodnienia zarządcy ul.
Kwiatowej - Urzędu Miejskiego w Wejherowie w zakresie dojazdu do marketu
objętego pozwoleniem na

budowę i uzgodnienia zjazdu z pl. Piłsudskiego przed
dworcem PKP. Dziwię się,
że starosta tych zastrzeżeń
nie uwzględnił, poinformowaliśmy go o tym.
G. Lisius: Gmina Miasta Wejherowa dokonując
uzgodnień Projektu budowlanego nowo powstającej
inwestycji zapewne brała
pod uwagę zwiększenie
ruchu w mieście. Starosta
Wejherowski nie mógłby
wydać decyzji o pozwoleniu
na budowę tego obiektu,
gdyby nie posiadał uzgodnienia w zakresie połączenia komunikacyjnego z drogami publicznymi.
Gmina Miasta Wejherowa, jako właściciel drogi,
uzgodniła wjazd na teren
inwestycji z ul. Kwiatowej.
P. Bochiński - Uzgodnienie dla marketu wydał
zarząd dróg powiatowych.
Starosta próbuje teraz
udowadniać, że niby było
uzgodnienie Urzędu Miejskiego w Wejherowie na
zjazd z Kwiatowej. Otóż,
nie było uzgodnienia na
wjazd objęty wydanym pozwoleniem na budowę z ul.
Kwiatowej i starosta wie o
tym i chyba udaje, że tego
nie widzi.
A może starosta pokaże
rysunek z dojazdem w pozwoleniu na budowę, który
jest aktualnie budowany,
który niby posiada akceptację Urzędu Miejskiego w
Wejherowie?
G. Lisius: Odnosząc się
do zapytania w kwestii
sprzeciwu i zastrzeżeń
mieszkańców informuję, iż
starostwo zawsze dąży do
szerokich konsultacji społecznych.
Jednak sprzeciwy i zastrzeżenia
mieszkańców
ulicy Kwiatowej, jak również Prezydenta Miasta
Wejherowa, wpłynęły już
po wydaniu decyzji o po-

zwoleniu na budowę.
P. Bochiński - Nie można zgodnie z prawem złożyć
odwołania od decyzji, która
nie została jeszcze wydana,
jest więc oczywiste, że odwołanie prezydenta wpłynęło
po wydaniu pozwolenia.
To podstawowa wiedza z
zakresu prawa administracyjnego. Co ciekawe, mieszkańcy w ogóle nie zostali o
tej decyzji poinformowani
przez starostę. Mimo to i
tak złożyli odwołania.
Starosta mógł uwzględnić zastrzeżenia prezydenta
i mieszkańców, czego nie
uczynił.
G. Lisius: Odwołanie
Prezydenta Miasta Wejherowa zostało rozpatrzone
przez Wojewodę Pomorskiego, który umorzył postępowanie odwoławcze decyzją z dnia 27.10.2011 r.
P. Bochiński - Wojewoda
umorzył, ale z innego powodu. Starosta wejherowski nie uznał prezydenta
miasta za stronę postępowania administracyjnego
przy wydawaniu decyzji
o pozwoleniu na budowę,
tzn. że prezydent nie może
składać odwołania i np.
podnosić zastrzeżeń jak w
odwołaniu, co nie znaczy,
że nie są one nieprawdziwe i nieuzasadnione. Tak
samo starosta potraktował
mieszkańców.
To jednak nie ma znaczenia merytorycznego, starosta
sam mógł uznać argumenty
prezydenta przedstawione w
odwołaniu.
G. Lisius: Postępowanie
z wniosków mieszkańców
zostało zawieszone do czasu powrotu akt sprawy,
które w chwili obecnej
znajdują się w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku.
W przypadku zwrotu
akt, sprawa ta zostanie
załatwiona w jak najkrótszym terminie.
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PARAFIE
Znany twórca wykona tabernakulum dla wejherowskiego kościoła Świętej Trójcy

Dzieła sztuki w kolegiacie
Dobiega końca kolejny etap rewaloryzacji wejherowskiej
kolegiaty. Od niedawna możemy podziwiać frontową elewację świątyni w jasnej, pastelowej odsłonie. Zmienia się
także odnowione kilka lat temu wnętrze kościoła. Z inicjatywy proboszcza parafii Trójcy Świętej wzbogaci się ono o
dzieło sztuki - tabernakulum autorstwa znanego gdańskiego artysty.
Tego zadania podjął
się Mariusz Drapikowski,
nagradzany i wyróżniany
twórca sztuki sakralnej,
którego prace znajdują się
w wielu kościołach i muzeach, m.in. w Sanktuarium
na Jasnej Górze, w Katedrze Oliwskiej oraz w Muzeum Watykańskim.
- Na początku tego roku
spotkałem się z panem
Drapikowskim i rozmawiałem z nim o wspólnych planach, dotyczących
wejherowskiej
kolegiaty
- mówi ks. Tadeusz Reszka. - Ten rok liturgiczny
obchodzimy pod hasłem
„Kościół naszym domem”.
Chciałbym, żeby ten dom
był jak najpiękniejszy,
żeby przez cały rok promieniał światłem, którego
czasem nam brakuje.
Kiedy nie ma słońca, zastępujemy jego promienie
światłem świec lub ogniem
w kominkach – dodaje
ksiądz Reszka. – Światło
dają nam wybitni ludzie,
ale także dzieła sztuki, z
którymi możemy obcować
m.in. w kościołach.

OBRAZY I FIGURY

Jeszcze nie wiadomo,
kiedy powstanie i jak będzie wyglądało tabernakulum, które obok funkcji
sakralnej, będzie zapewne
prawdziwą ozdobą prezbiterium i całego kościoła,
który z rok na rok pięknieje. Odnowione wnętrze
kolegiaty przez ostatnich
kilka lat wzbogaciło się o
obrazy i figury, ofiarowane przez wiernych.
- Siedem lat temu prezydent Wejherowa i jego
zastępcy ufundowali portret Jana Pawła II – przypomina ksiądz proboszcz.
– Zamówiłem też portret
kard. Stefana Wyszyńskiego, Sługi Bożego, który
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podobnie jak bł. Jan Paweł
II jest naszym słońcem,
oświetlającym drogą i prowadzącym naród.
W prezbiterium, po obu
stronach barokowego ołtarza znalazły miejsce dwa
inne nowe obrazy: portret Ojca Pio, ufundowany
przez małżonków Jolantę
i Stanisława Krause oraz
portret bł. ks. Jerzego Popiełuszki, który ofiarował
Czesław Drewa, prezes
firmy Hydroinstal z okazji
50-lecia działalności.
Figurę św. Huberta
ufundowali leśnicy z okazji
niedawnego poświęcenia
sztandaru Nadleśnictwa
Wejherowo. W realizacji
jest natomiast rzeźba Michała Archanioła.

ZNAKI WIARY

Darem od wiernych są
też nowe włoskie figury
do żłobka, który będzie w
przyszłości większy. Nowe
postaci Matki Bożej oraz
św. Józefa mogliśmy podziwiać już w tegorocznej bożonarodzeniowej szopce.
Figura Maryi została
ufundowana z racji I Komunii Św. Jakuba Borcowskiego, który walczy z
białaczką, natomiast święty Józef to dar Agnieszki i
Alojzego Kolmetz z okazji
50-lecia ślubu.
- Każde pokolenie daje
w taki sposób znaki wiary – informuje ks. Tadeusz Reszka. – Rodziny lub
indywidualni
darczyńcy
ofiarowują nam elementy
wystroju świątyni, chcąc w
ten sposób uczestniczyć w
życiu kościoła.
Nie można zapomnieć o
odnowionych figurach świętych Piotra i Pawła, które
zdobią wewnętrzne ściany
kościoła, a na zewnętrznej
frontowej elewacji zamiast
tych rzeźb trafią wkrótce

ich repliki.

PROŚCI, ALE
NIE PROSTACY

Jak mówi ksiądz prałat,
piękne przedmioty, obrazy, rzeźby kształtują naszą
wrażliwość. Dzięki obcowaniu z dziełami artystów, podobnie jak z muzyką i śpiewem, stajemy się wrażliwsi
na sztukę i po prostu lepsi,
piękniejsi. M.in. dlatego w
kościołach nie powinno zabraknąć pięknych elementów wystroju.
- Pan Bóg tego nie potrzebuje, On przychodzi do
nas w prostym znaku chleba, ale my chcemy uczynić
Dom Boży pięknym, bo
„czyniąc Bogu, czynimy sobie” – mówi ksiądz prałat.
– My wierzący dajemy wyraz naszej wiary najpiękniej jak umiemy. Robimy
to dla nas i dla następnych
pokoleń. Do kościoła przychodzą różni ludzie, m.in.
ludzie prości, którzy są
wrażliwi na piękno. Myślę
tu o ludziach prostego serca, a nie o prostakach.

PIĘKNIEJE
SPOŁECZEŃSTWO

W dążeniu do coraz
piękniejszego wystroju kolegiaty, narodził się pomysł
stworzenia tabernakulum
przez jednego z największych współczesnych twórców sztuki sakralnej.
- Spośród dzieł Mariusza
Drapikowskiego moją uwagę zwróciła bursztynowa
sukienka Matki Bożej Częstochowskiej. Jest też szata
o wymowie historycznej, z
elementami rozbitego samolotu – mówi ks. dziekan Tadeusz Reszka. – Piękne jest
tabernakulum tego artysty
w kościele Opatrzności Bożej
na Zaspie. Wierzę, że w Wejherowie powstanie równie
zachwycające dzieło.
Ksiądz dziekan podkre-

Kościół Trójcy Świętej pięknieje na zewnątrz i wewnątrz.

śla, że pięknieje nie tylko kościół, ale też społeczeństwo.
- Mija siedem lat mojej
pracy w tej parafii, a siedem to liczba pełni – dodaje ks. Reszka. - Odnoszę
wrażenie, że wejherowianie
nabierają ufności, akceptują zmiany i włączają się
w dzieło rewaloryzacji kościoła, podobnie jak w wydarzenia artystyczne w naszej parafii. Świadczy o tym
choćby udział mieszkańców
Wejherowa w niedawnym
widowisku Verba Sacra.
AK.

Co zrobiono w kolegiacie
W kościele Trójcy Świętej zamontowane zostało m.in. nowe
oświetlenie i nagłośnienie.
Zastosowano geotermiczne ogrzewanie budynku, nie tylko
oszczędne, ale utrzymujące stałą temperaturę i określoną
wilgotność, co jest istotne dla ochrony zabytkowych wnętrz
i wyposażenia.
Kilka lat temu kościół pomalowano, a następnie odnowiono
wieżę świątyni.
W minionym roku, za przynane przez miasto 100 tys. zł
wykonano renowację drzwi zewnętrznych oraz rozpoczęto
odnawianie frontowej elewacji.
Latem ubiegłego roku osuszono fundamenty i zamontowano instalację odwodnienia na dziedzińcu między świątynią a
starym murem cmentarza.

W Gdańsku i Jerozolimie
Dzieła Mariusza Drapikowskiego można podziwiać w całej
Polsce i za granicą. Zarówno sztuka sakralna, jak i rzeźby oraz
unikatowa biżuteria, wykonywane są głównie z bursztynu i
srebra. Do największych osiągnięć artysty należy krucyfiks
ofiarowany Ojcu Świętemu podczas pielgrzymki do Ojczyzny
w 1999 roku, znajdujący się obecnie w Muzeum Watykańskim
oraz bursztynowa Monstrancja Milenijna, znajdująca się w
Bazylice Św. Brygidy w Gdańsku.
W tej samej świątyni M. Drapikowski wraz z bursztynnikami
gdańskimi pracował nad Bursztynowym Ołtarzem.
Jego dziełem jest także Tryptyk Jerozolimski na IV stacji Drogi
Krzyżowej w Jerozolimie oraz Bursztynowo-Brylantowa Sukienka Zawierzenia do Cudownego Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Na Jasnej Górze możemy oglądać również srebrno-bursztynowe tabernakulum gdańskiego artysty.
Wspaniałe tabernakulum M. Drapikowskiego zobaczymy w
Katedrze Oliwskiej (w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu po lewej stronie) oraz w kościele Opatrzności Bożej na
gdańskiej Zaspie.

Bursztynowa Monstrancja
Milenijna w Bazylice św.
Brygidy w Gdańsku

redakcja@pulswejherowa.pl
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PARAFIE
W sobotę 11 lutego

Modlitwa za
cierpiących

Film z Wejherowa w Betlejem, głosowanie w internecie

Żłóbek w konkursie
Wejherowo słynie nie tylko z Sanktuarium, pięknego parku z pałacem i starówki. Co roku na Boże Narodzenie w
Sanktuarium, czyli kościele klasztornym św. Anny powstaje wspaniały ruchomy żłóbek. Mogliśmy go podziwiać przez
ostatnich kilka tygodni, a teraz będziemy mogli głosować
na niego w międzynarodowym konkursie.
Konkurs jest organizowany przez region Umbria
we Włoszech, Burmistrza
Miasta
Betlejem
oraz
Urząd Dzielnicy Wilanów.
Wszystkie zgłoszone prace
trafią do Międzynarodowego Muzeum Narodzenia
Pańskiego w Betlejem.
W regulaminie przewidziano następujące formy
zgłaszania prac konkursowych: fotografia, film lub
żłóbek w materialnej postaci (w przypadku małych
konstrukcji). Wejherowski
żłóbek został sfilmowany,
a realizacji tego przedsięwzięcia podjął się Jarosław
Okoń, pracownik Urzędu
Miejskiego w Wejherowie.

PO RAZ 65.

Żłóbek AD 2011/2012
zagościł w kościele św.
Anny już po raz. 65. o
czym można przeczytać na
stronie internetowej www.
franciszkanie-wejherowo.
pl. Tradycję budowania
monumentalnych żłóbków
w świątyniach franciszkańskich, a następnie w całym
Kościele,
zapoczątkował

w 1223 r. św. Franciszek
z Asyżu. Pierwszy żłóbek
powstał w skalnej grocie w
Greccio.
Początki dokumentacji
fotograficznej budowy wejherowskiego żłóbka sięgają
1948 roku, ale wiadomo z
kronikarskich zapisów, że
już w 1946 roku zamówiono w Częstochowie Świętą
Rodzinę i 3 owieczki oraz
odnowiono siedem starych
80-centymetrowych figur.
Kolejne figury: pasterzy,
wielbłąda, owiec i królów
przyjechały do Wejherowa
z Piekar Śląskich w 1947
roku.

120 FIGUR

- W wejherowskim Greccio pojawia się 120 różnych
figur: drewnianych, gipsowych, z masy żywicznej i
plastiku. Towarzyszą im
zwierzęta i takie obiekty,
jak wiatrak, młyn, domki,
dworzec kolejowy – informuje Bartłomiej Muński, rzecznik Sanktuarium
Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie. - Są także ogniska, choinki, i inne drze-

wa, krzaki jagody i wrzos.
Wszystko to, co naturalne,
nawet morski piasek.

23 silniki

- Aby szopka była ruchoma,
wykorzystujemy
23 silniki o mocy 12V, 60
żarówek, 3 kg wkrętów i
ok. 50 metrów przewodów
elektrycznych - dodaje B.
Muńśki.
Niebo nad miniaturowym Betlejem powstało z
30 metrów materiału. Znalazło się na nim ok. 120
gwiazd. Cała instalacja
miała 18 metrów wysokości, 15 metrów szerokości
i 10 m głębokości. W tym
roku dodatkowa ekspozycja
o wymiarach 4 x 11 m (2 m
głębokości) zajęła częściowo
ołtarz św. Antoniego.

PRACA
CAŁY ROK

Praca nad żłóbkiem w
kościele trwała od 1 grudnia, ale ta niewidoczna
trwała już od lutego ub.
roku. Potrzebna była konserwacja wszystkich ruchomych elementów, także

ich naprawa. Odnowieniu
i renowacji poddane zostały wszystkie stare figury.
W czasie tych prac okazało
się, iż dwóch pasterzy pamięta pierwszy powojenny
żłóbek z 1946 r.
- Na końcowy efekt składa się praca wielu osób dobrej woli – dodaje B.Muński.

DUŻE SZANSE

Rozmach żłóbka, pomysłowość twórców i niezwykła dbałość o szczegóły
sprawia, że ma on duże
szanse na wyróżnienie w
konkursie. Możemy jednak
tę szansę zwiększyć, oddając swój głos za pośrednictwem internetu.
Głosowanie rozpocznie
się niebawem, ale rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano dopiero w grudniu
2012 roku.
- O międzynarodowym
konkursie
dowiedzieliśmy się niedawno z informacji, przysłanej do nas
przez Urząd Wojewódzki w
Gdańsku i o. Tyberiusz postanowił, że nasze tegoroczne Greccio zgłaszamy – wyjaśnia Bartłomiej Muński.
- Liczymy na głosy, powiem
skromnie, nie tylko parafian, sympatyków Sanktuarium, czy mieszkańców
naszego miasta.
		
AK.
Fot. Wojciech Koliński

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w Wejherowie
(kościół klasztorny Św. Anny) zaprasza chorych,
cierpiących duchowo i fizycznie, do wspólnej modlitwy u tronu Matki Bożej Uzdrowienia Chorych
na Duszy i Ciele.
Modlitwa, połączona z uroczystą liturgią odbędzie się w
najbliższą sobotę 11 lutego br. Uroczystościom przewodniczyć będzie ks. biskup Ryszard Kasyna.
Tych, którzy przybyć nie mogą zapraszamy do duchowej więzi.
Oto program uroczystości:
O godz. 9.15 odmówiony zostanie różaniec, będzie też
okazja do spowiedzi świętej.
O godz. 10.00 odbędzie się msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Ryszarda Kasyny, połączona z udzieleniem
Sakramentu Namaszczenia Chorych.
Msze św. w intencji chorych przed Cudowanym Obrazem zostaną odprawione w kościele pw. św. Anny również
o godz. 12.00 i 19.00.

Po raz dwudziesty

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście
do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia kard. Fiorenzo Angeliniego z 13
maja 1992 r. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego
Dnia 11 lutego, gdy Kościół powszechny wspomina pierwsze
objawienie Maryi w Lourdes. Ogólnoświatowe obchody tego
Dnia odbywają się co roku w którymś z sanktuarium maryjnych na świecie.
Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego zostało skierowane do całego Kościoła
powszechnego jako wezwanie, aby poświęcić jeden dzień w
roku modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy
cierpią na duszy i na ciele.
W 2012 r. obchody Światowego Dnia Chorych odbywają
się już po raz dwudziesty.

Żłóbek - podziękowania
dla oddanych pomocników
Specjalnie podziękowania kierujemy w stronę:
Państwa Cecylii i Edmunda Mehringów - Pani Cecylii za
anielskie zastępy, Panu Edmundowi za przegląd i naprawę
wszystkich elementów ruchomych, za przygotowanie nowej
figurki ruchomej, a także za „pogotowie elektryczne”.
Pana Mieczysława Angel za wypożyczenie narzędzi stolarskich i fachową pomoc.
Pana Stanisława Nastały - za naprawę i odnowienie „starych figur”; w czasie tych prac okazało się, iż dwie figury pasterzy pamiętają 1 żłóbek.
Pani Reginy Bandosz - za krawieckie pogotowie: nieboskłon i nowe ubranka dla kilku figurek.
Sióstr Zmartwychwstanek - za nowe, arabskie ubranka
dla drwali.
Państwa Ireny i Zygmunta Potrykusów z Nowego Dworu
Wejherowskiego i Pana Brunona Szulcy z Przodkowa, Państwa Bużan z Przetoczyna - za „leśne zasoby”
Wszystkich nie wymienionych, którzy w jakikolwiek sposób
pomagali, szczególnie dobrym słowem, radą i uśmiechem.
		
Pomysłodawcy i budowniczowie:
		
o. Tyberiusz Nitkiewicz OFM,
		
Tomasz Bandosz i Bartłomiej Muński
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POMOC
Hospicjum uczy sztuki słuchania, a także pokory

Ulżyć w cierpieniu i być razem
Kiedy wszystkie możliwości leczenia okazały się nieskuteczne, pozostaje cierpienie i bezsilność. Pomoc najbliższych na ogół okazuje się nie wystarczająca. Trudno jest im
radzić sobie z problemami ciężko chorej osoby, nierzadko
sami potrzebują wsparcia. Nieocenioną pomoc niesie wówczas hospicjum.
O tym, jak wielu cierpiących na chorobę nowotworową potrzebuje tego rodzaju pomocy świadczy coraz
większa liczba zgłoszeń. Co
miesiąc do Hospicjum p.w.
św. Judy Tadeusza w Wejherowie dzwoni około dziesięciu mieszkańców miasta
lub okolic z prośba o opiekę
nad babcią, mężem, żoną
lub inną bliską osobą.
Wówczas przy łóżku
chorego pojawiają się pielęgniarki, lekarze i wolontariusze, którzy pomagają
radzić sobie z chorobą i cierpieniem. Podają lekarstwa,
starają się skutecznie ulżyć
w bólu, rozmawiają z chorym i jego rodziną, wspierając ich psychicznie.

PODZIĘKOWANIA

„Wiadomo, że nie ma nic
bardziej pewnego dla każdego człowieka, niż umieranie...” – czytamy na stronie
internetowej
www.hospicjum wejherowo.org. Napisano tam również, że hospicjum uczy sztuki słuchania,
bo pacjent w chwili bliskości
końca życia niejednokrotnie
,,wymusza” taką postawę.
Z licznych, zamieszczonych na tej stronie wpisów
można się dowiedzieć, jak
wielkim wsparciem są w
trudnym czasie pielęgniarki, lekarze i inne osoby z
hospicjum.
Najbliżsi
tych,
którzy odeszli, dziękują im
z całego serca, wyrażając
wdzięczność.

TA PRACA

WCIĄGA I OBCIĄŻA

- Trafiamy do równych
domów i różnych środowisk,
spotykamy się z odmiennymi postawami rodziny i
samych chorych. Uczymy
się nie tylko obcowania z
chorobą, ale także pokory
wobec tego, co nieuchronne. Wieloletnia praktyka
nauczyła nas, jak sobie ra-
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dzić w trudnych sytuacjach
– mówi Teresa Dzięcielska, prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych pw.
św. Judy Tadeusza. – Niektórzy oczekują od nas zbyt
wiele, nawet poprawy stanu zdrowia chorej osoby.
Trudno sprostać ich wymaganiom, bo hospicjum nie
uzdrawia, a jedynie stara
się ulżyć w cierpieniu.
Jak mówi pani Teresa, ta
praca bardzo wciąga, a jednocześnie obciąża psychikę.
- Bardzo angażujemy się
w pomoc każdemu choremu,
nawiązujemy z nim bliski
kontakt. Mimo, że staramy
się zachowywać dystans,
trudno jest nie przeżywać
cierpienia drugiej osoby i jej
rodziny – dodaje pani prezes. – Trzeba tylko umieć
zachować granicę, której
przekraczać nie wolno.

POD TELEFONEM

Każda z osób pracujących
w hospicjum ma własne życie, obowiązki i problemy,
czasem również związane z
chorobą. To wszystko z pewnością zwiększa stres. Dlatego trzeba szukać sposobu
na relaks i odreagowanie
stresu. Jednak nawet w wolnym czasie, w domu, na spacerze czy na działce, pracownicy i wolontariusze są na
ogół dostępni pod telefonem.
Może zadzwonić ktoś z rodziny chorego, kiedy on sam
potrzebuje pomocy. Zdarza,
że dzieje się coś niedobrego
i trzeba jak najszybciej dotrzeć do podopiecznych.
Pracownicy i wolontariusze hospicjum dojeżdżają
do chorych w promieniu 30
kilometrów od Wejherowa.
Korzystają z własnych samochodów, a często także
z pomocy rodziny. W tego
rodzaju działalności nie
sposób całkowicie oddzielić
życia prywatnego od obowiązków i trudno odseparować od nich najbliższych.

Zazwyczaj członkowie rodzin pracowników i wolontariuszy włączają się w pomaganie innym.

NIE TYLKO PRACA
Z CHORYMI

Hospicjum jest Niepublicznym Zakładem Opieki
Zdrowotnej i ma podpisany kontrakt z NFZ na
świadczenie opieki hospicyjno-paliatywnej, jednak
w działalności statutowej
działa również na zasadzie
wolontariatu. W hospicjum
pracuje obecnie dziewięć
pielęgniarek, czterech lekarzy, farmaceuta i psycholog, a także pracowniczka
biura. Pani Sandra udziela
informacji i pilnuje wielu
ważnych spraw.
Jest jeszcze około 15 wolontariuszy nie mających
wykształcenia medycznego
(ich liczba się zmienia), których pracę koordynuje pani
Agnieszka. Pięcioro młodych ludzi rozpoczyna kurs
medyczny, który pozwoli na
pracę w domu chorych. Natomiast wolontariusze niemedyczni zajmują się tzw.
wolontariatem akcyjnym.
Większość młodzieży pomaga w kampaniach informacyjnych i akcjach charytatywnych, które stanowią
ważne wsparcie działalności tego rodzaju placówek.
W akcjach uczestniczą też
tzw. wolontariusze seniorzy, założyciele Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych
pw. św. Judy Tadeusza.
- Naszym wolontariuszom należą się specjalne
podziękowania za ich bezinteresowną pracę – mówi
Teresa Dzięcielska.

POTRZEBNY
SPRZĘT

Akcje i kampanie mają
na celu informowanie społeczeństwa o opiece hospicyjnej, przyciąganie młodzieży
do pracy wolontariackiej,

Hospicjum
w liczbach
Średnio w ciągu miesiąca hospicjum opiekuje się 25 pacjentami.
W 2011 r. wejherowskie
Hospicjum miało w sumie
122 pacjentów (63 kobiety, 59 mężczyzn). Rok
wcześniej liczba ta była
podobna ( 121 osób).
W ubiegłym roku najstarszy pacjent miał 93
lata, a najmłodszy 33
(rok wcześniej najstarszy
pacjent miał 100 lat, najmłodszy – 24).
Najwięcej pacjentów w
2011 r. (20 osób) cierpiało na nowotwór złośliwy
oskrzela i płuca.
a także zbieranie dodatkowych środków.
- Pieniądze są potrzebne
zwłaszcza na sprzęt medyczny i inny – informuje Teresa Dzięcielska. – Jestem
wdzięczna za dotychczasowe akcje oraz za okazywane nam serce pani dyrektor
biblioteki Danucie Balcerowicz, a także pani Jolancie Rożyńskiej, dyrektor
Wejherowskiego Centrum
Kultury. Za fundusze, uzyskane z trzech dotychczasowych akcji charytatywnych
w bibliotece, kupiliśmy koncentraty tlenu, ułatwiające
chorym oddychanie.
Aukcję obrazów na rzecz
hospicjum, połączoną z
koncertem, zorganizowało jesienią ubiegłego roku
również
Stowarzyszenia
Artystów Plastyków PASJA z Wejherowa. Dzięki
tej imprezie zebrano niespełna 3 tysiące złotych na
zakup najpotrzebniejszego
sprzętu medycznego.
Mile widziana jest każda
pomoc, nie tylko przy okazji
akcji. Do hospicjum, które
ma swoją siedzibę na terenie parafii Św. Leona można przynosić sprzęt, a także
wspierać je finansowo.
O szczegóły najlepiej pytać pod nr tel. 58 672-2042, w biurze hospicjum.
AK

Podczas czerwcowego jubileuszu 20-lecia wejherowskiego hospicjum, w pomieszczeniach parafii św.
Leona Wielkiego odbyło się uroczyste spotkanie. Była
okazja do wspomnień i podziękowań.

Hospicjum działa od dwudziestu lat
Hospicjum Domowe p.w. św. Judy Tadeusza powstało z
inicjatywy pani Marii Kosowskiej, w czerwcu 1991 roku,
przy parafii św. Leona Wielkiego w Wejherowie. Opiekunem i przewodnikiem duchowym był jest od początku ks.
proboszcz Marian Dettlaff.
Hospicjum domowe działa od początku na zasadach
pełnego wolontariatu.
W skład zespołu wchodzą pielęgniarki, lekarze, farmaceutki, wolontariusze różnych zawodów oraz psycholog.
Całodobowa opieka sprawowana jest nad chorymi dotkniętymi chorobą nowotworową, w stanie terminalnym,
na wyraźne życzenie pacjenta lub rodziny.
W opiece hospicyjnej najważniejszy jest pacjent.
Pod koniec 2001 roku powstało Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych pw. św. Judy Tadeusza, które w dalszym ciągu
realizuje ideę sprawowania opieki nad chorym w domu.
W 2002 roku Stowarzyszenie utworzyło NZOZ pod tą
samą nazwą i zawarło kontrakt z Narodowym Funduszem
Zdrowia w Gdańsku, dzięki czemu nadal świadczy posługę
lekarsko – pielęgniarską w pełnym zakresie.
W czerwcu 2011 r. Hospicjum św. Judy Tadeusza w Wejherowie świętowało 20-lecie powstania.
Wejherowskie Hospicjum przystąpiło do kampanii „Hospicjum to też życie”, w której bierze czynny udział. Wolontariusze zorganizowali koncerty „Głosy dla Hospicjów”, „Pola
Nadziei”, akcję „Znicz pamiętam” oraz sprzedaż palemek w
Niedziele Palmową.

redakcja@pulswejherowa.pl
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MŁODZI ZDOLNI
Na Mistrzostwach Świata

Opowiadania, które opisują wszystkie stany duszy

Sukces
Komputer i ołówek
Mateusza

Czy można lubić matematykę, fizykę, a jednocześnie literaturę i historię? Czy
można pisać opowiadania i malować, a w tym samym czasie na studiach na Politechnice Gdańskiej zgłębiać tajemnice mechaniki i automatyki? Okazuje się, że
można nie tylko łączyć tak różne zainteresowania i zajęcia, ale w dodatku wszystkie je lubić! Udowadnia to Magdalena Topp, utalentowana wejherowianka.

Mateusz Kępka, pracujący w Studiu
Fryzjerskim Henryk w Wejherowie odniósł sukces na międzynarodowych mistrzostwach fryzjerskich w Mediolanie.
Chociaż z opóźnieniem, z przyjemnością informujemy o utalentowanym reprezentancie naszego miasta.
W Mediolanie jesienią ub. roku odbyły się pierwsze indywidualne Mistrzostwa Świata OMC we fryzjerstwie artystycznym, body paintingu, makijażu i zdobieniu paznokci.
Wzięło w nich udział ponad 500 artystów z 36 krajów
świata, a wśród nich reprezentant Polski - Mateusz Kępka, pracownik Studnia Fryzjerskiego Henryk w
Wejherowie. W trudnej rywalizacji najlepszych fryzjerów Mateusz zajął bardzo wysokie 7 miejsce.
Na start w OMC zasłużył sobie ciężką pracą i wielogodzinnymi treningami. Udział w mistrzostwach świata był
z pewnością bardzo stresujący. Potrzebne były nie tylko
umiejętności i talent, ale też wytrzymałość psychiczna. Na
szczęście Mateusz ma już doświadczenia w konkursach,
ponieważ startował w licznych zawodach fryzjerskich, od
konkursów wojewódzkich w Gdańsku po Mistrzostwa
Polski w Poznaniu, gdzie zdobywał czołowe nagrody i rozwijał swoje możliwości.
Bardzo dumny z sukcesów Mateusza jest jego nauczyciel, mistrz fryzjerski Henryk Mosiejko.
- Start w tak ogromnym, prestiżowym konkursie jest nie
lada wyróżnieniem – mówi pan Henryk. - Droga którą trzeba przejść, żeby móc się tam zaprezentować jest bardzo długa. To niezwykłe wyróżnienie również dla Studia Fryzjerskiego, gdzie możemy spotkać naszego mistrza na co dzień.

Rozmowy o książce
Dyskusyjny Klub Książki w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece w Wejherowie zaprasza na kolejne spotkanie
23 lutego br. o godz. 16.00, które poświęcone będzie powieści Wojciecha Kuczoka pt. „Senność”.
W kwietniu br. zaplanowano spotkanie autorskie z
tym pisarzem.

Magdalena jest dwukrotną laureatką konkursu literackiego „Powiew
Weny” (w 2008 i 2009 r.),
organizowanego przez wejherowską bibliotekę. Za
swoje opowiadania „Mont
Blanc” oraz „Kobieta numer dwadzieścia siedem”
otrzymała drugą i trzecią
nagrodę. Nic dziwnego, bo
są bardzo dojrzałe teksty,
zwłaszcza jak na młody
wiek autorki. Mimo, że nie
ma w nich wartkiej akcji, te
historie wciągają i zaciekawiają. Pisane w pierwszej
osobie dotyczą doświadczeń, przemyśleń i obserwacji głównej bohaterki.
We wstępie do zbioru
nagrodzonych w konkursie
„Powiew Veny” 2009 wierszy i opowiadań, w krótkiej recenzji opowiadania
M. Topp czytamy: „Mont
Blanc” to praca, która urzekła mnie zwłaszcza językiem i kobiecym punktem
spojrzenia. (...) Od dziecinnej prostoty i naiwności po
kobiecą dojrzałość i zrównoważony sentymentalizm
– spod pióra autorki wychodziły opisy każdego stanu
duszy...”
- Nigdy nie piszę o sobie i
swoim życiu, chociaż narracja w pierwszej osobie może
sprawiać takie wrażenia –
wyjaśnia pani Magda. – Są
to fikcyjne historie, absolutna fantazja.
Wcześniejsze opowiadania pochodzą z okresu nauki w szkole średniej, czyli
w Liceum Ekonomicznym
w Wejherowie. Uczennica Magda Topp napisała
opowiadanie na konkurs
literacki, namówiona przez
nauczycielkę języka polskiego.
- Lubiłam pisać, m.in.
długie listy do kuzynki czy
koleżanek, ale jeszcze bardziej lubiłam czytać i ta
pasja została mi do dzisiaj
– mówi Magdalena Topp. -

Magdalena Topp i jej rysunki: „Anioł” i „Jazmann”.

Innym moim ulubionym zajęciem jest malowanie i rysowanie, a także słuchanie
muzyki – rocka, metalu,
jazzu. Malowanie i muzyka
uspokajają, pozwalają zrelaksować się po pracy.
Magda przyznaje, że zaniechała na razie pisania,
ostatnio nie powstały żadne opowiadania, ale często
maluje, próbując nowych
technik. Niedawno zaczęła
malować farbami olejnymi na płótnie, najchętniej
martwą naturę.
- Wszystko zaczęło się od
rysowania kredą na boisku
przed moim blokiem – śmieje się pani Magda. – Latem
pozostawiałam na asfalcie

skomplikowane wzory, rysunki i kompozycje.
Dużo później miałam
okazję poznać zasady rysunku, kompozycji i aksonometrii na kursach
przygotowawczych na Politechnikę Gdańską. Bardzo
chciałam studiować architekturę, dlatego uczyłam
się m.in. rysunku, ale wobec kilkorga chętnych na
jedno miejsce nie dostałam
się na wybrany kierunek.
Zgodnie z wykształceniem w szkole średniej,
kandydatka na studia wybrała zarządzanie i ekonomię na Politechnice. Wśród
przedmiotów na tym kierunku znalazły się takie

przedmioty inżynieryjskie,
jak mechanika i automatyka. No i dużo matematyki.
Magdalena Topp nie tylko poradziła sobie z tym
dziedzinami, ale należała
do najlepszych studentek,
korzystających ze stypendium naukowego. Na trzecim roku miała średnią
ocen 5,1. Nic dziwnego, że
studentka z Wejherowa
otrzymała Złotą Odznakę
Politechniki Gdańskiej.
Ale studia to już wspomnienie. Teraz pani magister inżynier Magdalena
Topp pracuje w wejherowskim Urzędzie Skarbowym,
a w wolnych chwilach czyta,
rysuje, maluje, a od czasu
do czasu odwiedza wystawy, które bardzo lubi.
- Niedawno byłam na
wystawie
współczesnych
prac w Sopocie, a wcześniej
podziwiałam obrazy Jacka
Malczewskiego w Zielonej Bramie” – mówi Magda Topp. – W tym samym
miejscu oglądałam kiedyś
prace Jerzego Dudy-Gracza, które zrobiły na mnie
ogromne wrażenie.
Magdalena ma zamiar
wrócić do pisania i jeszcze
raz spróbować sił w konkursie. Przyznaje, że nagrody
dostarczyły jej dużo radości,
a zamieszczenie opowiadań
w pokonkursowym wydawnictwie przyniosło dodatkową satysfakcję.
Może uda się doświadczyć tego jeszcze raz?
Warto dodać, 26-letnia
wejherowianka bardzo lubi
swoje miasto.
- Wejherowo to piękne,
przyjazne i idealne miejsce
do mieszkania. Lubię nasze
miasto i zalesione wzgórza
wokóło, lubię park i stare
miasto – mówi Magdalena
Topp, ale dodaje, że chętnie
zobaczy inne piękne miejsca. - Chciałabym móc dużo
podróżować, bo to bardzo
ciekawe zajęcie.
AK.
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KULTURA I EDUKACJA
Policjantki w przedszkolu

Wystawa w ratuszu

Policjantki z wejherowskiej komendy spotkały się z dziećmi ze „Słonecznego Przedszkola” przy ul. Sobieskiego w Wejherowie, aby
porozmawiać o bezpieczeństwie, a także poczytać maluchom bajki.

Jeszcze przez tydzień, dokładnie do
15 lutego br. w wejherowskim ratuszu
(sala na parterze)
można oglądać wystawę twórców ze
Stowarzyszenia
Plastyków im. Stefana Lewińskiego.
Stowarzyszenie
działa przy oddziale
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskim.

Jak się bawić Piękne miejsca, portrety
bezpiecznie i martwa natura
Policjantki omówiły zasady bezpieczeństwa w ruchu
drogowym. W trosce o bezpieczeństwo naszych najmłodszych, mówiły także o bezpiecznych zabawach w domu i
na podwórku. Dzieci dowiedziały się, co należy zrobić kiedy zaczepia je obca osoba.
Była też mowa o bezpiecznych zabawach na śniegu. Policjantki przestrzegały dzieci przed zabawą na zamarzniętych jeziorach i stawach a także przed jazdą na sankach,
ciągniętych przez samochód,.
Funkcjonariuszki policji czytały też przedszkolakom
bajki, w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”.

Swoje prace zaprezentowali: Jadwiga Grünholz, Jadwiga Piotrowicz, Tadeusz Trocki,
Teresa
Uzdrowska-Szlagowska oraz Ludwika i Leon Wesserlingowie.
Obrazy pokazują miejsca dobrze znane mieszkańcom naszego miasta,
czyli różne zakątki Wejherowa, ale nie tylko. Są
także obrazy, które powstały na podstawie arREKLAMA

chiwalnych szkiców, fotografii i starych pocztówek.
Tematem innych prac
są natomiast portrety,
martwa natura, a także
morze i zwierzęta.
Podczas
uroczystego
wernisażu w ratuszu pod
koniec stycznia br. artystów i ich gości przywitali
zastępca prezydenta miasta Bogdan Tokłowicz
oraz Henryk Kanczkowski, prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego.

Leon Wesserling pokazuje swoją pracę.

REKLAMA

REKLAMUJ SIĘ
W

PULSIE
WEJHEROWA
Atrakcyjne ceny
i rabaty

606 629 454
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ZIMOWE FERIE
Uczniowie malują, lepią, tańczą, grają w piłkę i jeżdżą na łyżwach

Nikt nie może narzekać na nudę
W szkołach, salach i halach sportowych, na basenie i na lodowisku, w
muzeum i w bibliotece - wszędzie tam
wypoczywają podczas feriii uczniowie z Wejherowa. Nie mają czasu na
nudę, bo placówki i organizacje przygotowały atrakcyjne zajęcia.
Ciekawe zabawy odbywają się podczas zimowych
ferii m.in. w Powiatowej
i Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie mottem zajęć są słowa Janusza Korczaka „Bądź sobą - szukaj
własnej drogi!”.
Dzieci ze szkół podstawowych uczestniczą tam
w zajęciach manualnych,
warsztatach
teatralnych
oraz zajęciach gimnastyczno-tanecznych. Na zakończenie, 11 lutego, zaplanowano pokaz przygotowany
przez uczestników.
Zanim jednak odbędzie
się impreza na zakończenie
ferii, dzisiaj, 9 lutego o
godz. 16.30 w bibliotece
zaplanowano spektakl
„Grzecznie i Bezpiecznie”. Ta bajka uczy dzieci,
jak zachowywać się kulturalnie i bezpiecznie na
ulicy. Mówi również o bez-

LODOWISKO
Sztuczne lodowisko przy
„ósemce” jest otwarte przez
cały tydzień.
Bilet normalny kosztuje 7
zł, natomiast bilet ulgowy 3
zł. Na miejscu za 7 zł można
wypożyczyć łyżwy.
W czasie feriii lodowisko
czynne jest w godzinach:
9-10; godz. 10.05-11.05; godz.
11.10-12.10; godz. 12.1013.10 – przerwa; godz. 13.1014.10; godz. 14.20-15.20;
godz. 15.30-16.30; godz.
16.30-17.30 – przerwa; godz.
17.30-18.30; godz. 18.4019.40; godz. 19.50-20.50.

pieczeństwie w domu, w
szkole oraz na wycieczkach.
Wstęp wolny.
Warsztaty z różnych
dziedziń, na przykład gobelinu, origami, wikliniarstwa lub komiksu zaproponował dzieciom i młodzieży
Wejherowskie
Centrum
Kultury. Wszystko to w ramach artFERII 2012.
Chętnych na zajęciach
nie brakowało. WCK, podobnie jak biblioteka, zprosiło też dzieci na spektakle teatralne. We wtorek
w auli Giomnazjum nr w
dzieci obejrzały zabawną,
wręcz kabaretową wersję
„Czerwonego Kapturka”.
Na zdjęciu powyżej:
uczestnicy zajęć plastycznych w bibliotece.
Niżej: w mroźny poniedziałek z lodowiska
korzystała młodzież licealna i studencka.

REKLAMA

promocjA

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
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WYDARZENIA
Petycja w sprawie ACTA

Akcja na śniegu
Około 200 podpisów pod petycją w sprawie zorganizowania ogólnopolskiego referendum dotyczącego ACTA zebrali młodzi
ludzie, którzy zorganizowali akcję na wejherowskim rynku.
W miniony piątek, 3 lutego kilkoro uczniów szkoły
średniej w Wejherowie, występująch w maskach anonymous, zbierało podpisy mieszkańców w namiocie, ustawionym obok pomnika Jakuba Wejherowa. Mimo zimowej
aury, śniegu i mrozu, akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem przechodniów, głównie młodych. Warunkiem
dołączenia do grona protestujących internautów, przeciwników porozumienia ACTA było ukończenie 18 lat.
Jak tłumaczyli organizatorzy akcji, zainspirowały ich
działania studentów z Wrocławia. Uczniowie z Wejherowa
postanowili przesłać im zebrane w naszym mieście podpisy.
Wkrótce okazało się, że premier Donal Tusk zawiesił
udział Polski w negocjacjach w sprawie ACTA i zaprosił
internautów na debatę.				
FP.
ACTA to porozumienie wielostronne, mające ustalić międzynarodowe standardy w walce z naruszeniami własności intelektualnej. Przedmiotem regulacji są kwestie obrotu podrabianymi
towarami oraz problem rozpowszechniania dzieł prawnie chronionych poprzez Internet (tzw. piractwo medialne).
Przeciwnicy dokumentu uważają, że jest on narzędziem
ograniczającym wolność.

Uchwała latem, uroczystość zimą

Plac otrzymał imię
Ryszarda Jakubka
Teren rekreacyjno-sportowy na Osiedlu
Sucharskiego otrzymał nazwę „Plac im. Ryszarda Jakubka”, upamiętniającą zmarłego w zeszłym roku znanego działacza społecznego, wieloletniego przewodniczącego
Rady Osiedla Sucharskiego. Z tej okazji
30 stycznia na tym osiedlu odbyła się mała
uroczystość.

Mimo mrozu i śniegu, młodzi ludzie w maskach anonymous prowadzili na rynku akcję protestacyjną.
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Uchwałę w tej sprawie
Rada Miasta Wejherowa
podjęła 8 lipca 2011 r., a
miesiąc wcześniej uchwała
o nadaniu terenowi imienia
R. Jakubka została przyjęta przez Radę Osiedla.
Treść
dokumentów
sprzed kilku miesięcy, potwierdzających
nadanie
imienia Ryszarda Jakubka
osiedlowemu placowi zabaw
u zbiegu ulic Mostnika i Krofeya przedstawił sekretarz
miasta Bogusław Suwara.
- Ta uchwała jest wyrazem uznania i upamiętnienia zasług założyciela i
wieloletniego
przewodniczącego Rady Osiedla Sucharskiego – podkreślił sekretarz miasta Wejherowa.
Sylwetkę bohatera uroczystości przypomniał zastępca prezydenta Bogdan
Tokłowicz.

Jak powiedział B. Tokłowicz, zmarły w ubiegłym
roku Ryszard Jakubek
prawie całe życie zawodowe związał z Wejherowem.
Przez 38 lat pracował w
Ośrodku
Szkolno-Wychowawczym w Wejherowie,
którego był dyrektorem.
Wcześniej organizował Ośrodek Specjalny dla dzieci niepełnosprawnych w Lęborku.
- Ryszard Jakubek pokazał, że bezinteresowność
i zgoda są drogami do tworzenia wspólnoty aktywnych ludzi. Takich, którzy
nie zamykają się w ścianach swoich domów, ale
poświęcają czas na działalność publiczną dla dobra
innych - powiedział Bogdan
Tokłowicz. - Był obywatelem-demokratą w naszej
małej ojczyźnie.
Przewodnicząca
Rady

Osiedla
Sucharskiego,
Hanna Szewczyk przypomniała, że z inicjatywy
Ryszarda Jakubka powstała świetlica i plac rekreacyjno-sportowy przy ul.
Mostnika. Pod jego kierownictwem powstało wiele
cennych inicjatyw, dzięki
którym odbyły się m.in. cykliczne imprezy na osiedlu,
integrujące mieszkańców.
- Jesteśmy mu bardzo
wdzięczni za kilkunastoletnia pracę na rzecz osiedla
– powiedział radny miejski Dariusz Kreft, bliski
współpracownik R. Jakubka.
Dyrektor
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie Helena
Ostrowska
dziękowała
prezydentowi Wejherowa
i jego współpracownikom
oraz radnym za podjęcie tej
inicjatywy.
- Mówi się, że tak długo
jesteśmy wśród żywych, jak
długo pozostajemy w ich
pamięci. Myślę, że m.in.
nasz pan dyrektor długo
zostanie w naszej pamięci, bo każde dziecko, które
przyjdzie na ten plac zabaw
zapyta rodziców kim on był

– dodała Helena Ostrowska, która bardzo ciepło
wspomina lata współpracy
z Ryszardem Jakubkiem.
Krzysztof
Jakubek,
syn patrona placu, podziękował w imieniu rodziny za
inicjatywę prezydenta Wejherowa, mieszkańców osiedla i radnych miejskich.
- Dziękuję że wybrano
właśnie takie miejsce. Ten
plac oddaje charakter pracy mojego taty, związanej
z dziećmi, m.in. z rekeacją.
Dziękuję również za termin
uroczystości, bo 31 stycznia
to akurat dzień jego urodzin. W tym roku miałby
75 lat. To bardzo ładny prezent dla taty – stwierdził
Krzysztof Jakubek.
W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele rodziny patrona placu rekreacyjnego, władze miasta
Wejherowa, radni miejscy,
powiatowi i osiedlowi, dyrekcja Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1,
dyrektorzy i pracownicy
miejskich jednostek budżetowych, Bracia Kurkowi,
policjanci, strażnicy miejscy
oraz mieszkańcy osiedla.
FP.

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 WAŻNE
NIERUCHOMOŚCI
TELEFONY
Sprzedam działkę – Mosty koło
Lęborka, przy drodze krajowej nr 6,
1800 metrów kw. – pod działalność
gospodarczą.
Tel.: 604-626-623
***
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
***
Wynajmę mieszkanie w Rumi dwa pokoje z kuchnią.
Tel.: 604-350-800
***
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, II piętro, 43,5 m kw. Wejherowo Os. 1000-lecia. Cena 155 tys.
zł. Tel. 608-619-599
***
Wynajmę mieszkanie 40 m kw.
z ogrzewaniem, w centrum Bolszewa. Tel.: 513-104599
***
Magazyn 80 m kw., wys. 3,20 –
do wynajęcia w Wejherowie.
Tel.: 608-083-608
***
Mam do wynajęcia kawalerkę-2 pokoje w Wejherowie na Os.
Fenikowskiego. Umeblowane i
wyposażone. Niskie koszty utrzymania. Tel.: 889 269 459
***
Wejherowo centrum. Odnajmę
pokój umeblowany z używalnością
kuchni i łazienki osobie pracującej i
niepalącej.
Tel.: 58 672-78-96,
609-79-39-47

SPRZEDAM

Sprawną drukarkę atramentową HP Deskjet 3816 - sprawdzona
technologia hp, specjalnie opracowane atramenty i papiery hp.

Cena drukarki 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. Wejherowo.
Tel.: 507-543-912
*
**
Sprzedam suknię ślubną rozmiar 36-38, bolerko, welon. Stan
bardzo dobry, cena 380 zł.
Tel. 788-459-785
***
Sprzedam suknię ślubną rozm.
38-40. Cena 250 zł.
Tel.: 508-274-302
***
Sprzedam telewizor Thomson
52 cale, stan idealny, atrakcyjna
cena. Tel.: 504-343-040

PRACA

Pani w średnim wieku zaopiekuje się dziećmi lub osobą starszą.
Wejherowo lub okolice.
Tel.: 504-258-064
***
Przyjmę pracę chałupniczą
Tel.: 668-076-468
***
Szukam pracy: remonty mieszkań, szpachlowanie, malowanie,
glazura itp.
Tel.: 793-263-586
***
Pani 37 lat poszukuje pracy:
opieka nad osobami starszymi lub
dziećmi, obiady, sprzątanie – praktyka. Tel.: 604-705-711

NAUKA

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

OGŁOSZENIA DROBNE ZA DARMO
Prywatne ogłoszenia (nie dotyczy firm) zamieszczamy bezpłatnie. Firmy mogą zamieszczać bezpłatnie
ogłoszenia o zatrudnieniu (poszukiwaniu pracowników). 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.

Szpital Specjalistyczny
centrala 58 572-70-00
Pogotowie Ratunkowe
58 677-61- 02
lub 677-61-03

Komenda Powiatowa
Policji
Dyżurny 58 672 97 22
Komisariat w Śmiechowie
58 677 91 44
Komenda Powiatowa
Państwowej
Straży Pożarnej
Dyżurny 58 677-61-00
Straż Miejska
58 677-70-40
Urząd Miejski
centrala 58 677-70-00
Starostwo Powiatowe
centrala 58 572-95-50
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,
58 672-47-97
telefon alarmowy:
668 12 72 45
Miejski Zakład
Komunikacji
58 572-29-30
58 572-29-32
Wejherowskie
Centrum Kultury
672-27-75 ; 58 672-43-84
MiP Biblioteka Publiczna
- Wypożyczalnia
58 677-65-74

15

9 lutego 2012

www.pulswejherowa.pl

REKLAMY
Redakcja

Pulsu
Wejherowa
poszukuje

AGENTA
REKLAM
606-629-454

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna
zdjęcia urodzinowe
chrzciny i przyjęcia
imprezy integracyjne
fotografia mody
fotografia reklamowa
Tel.: 502 178 344
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