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Mniej za Modlitwa i refleksja
dzierżawę
Prezydent Krzysztof Hildebrandt zdecydował o obniżeniu stawek czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych w Wejherowie, które są podstawą w przetargach.
Oznacza to, że przyszli użytkownicy lokali będących własnością miasta, będą płacić mniej za
czynsz. 					
str. 3

Grali dla Michała
Było dużo dobrej muzyki, ale jeszcze więcej
pozytywnych
emocji
i gorących odruchów
serca można było doświadczyć w piątkowy
wieczór podczas wspaniałego koncertu „Gramy dla Michała”.
Dzięki widzom, artystom i wolontariuszkom
z Caritas w Orlu, zebrano prawie 6 tys. zł na potrzebną rehabilitację dla
Michała Oziębło, który
od ośmiu lat choruje na
stwardnienie rozsiane.
		
N A S Z PA R T N E R
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Co tydzień w piątek na Kalwarię Wejherowską wyruszają tłumy wiernych, nie tylko z Wejherowa. Na kalwaryjskich wzgórzach jest czas
na modlitwę i refleksję nad własnym życiem,
postępowaniem, wiarą. Droga Krzyżowa w tym
miejscu ma szczególny wymiar.
W Wielki Piątek na Kalwarii pojawią się postaci w
historycznych strojach i po raz kolejny będziemy mogli obejrzeć Misterium Męki Pańskiej. Trwają przygotowania do tych uroczystości, o czym napiszemy
wkrótce. Fotoreportaż z Drogi Krzyżowej 2 marca
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PRAWO I BEZPIECZEŃSTWO

Z POLICJI

TRAGICZNY WYPADEK

W nocy z soboty na niedzielę w Dąbrówce Wielkiej na terenie gminy Łęczyce doszło do tragicznego w skutkach wypadku drogowego. Ze wstępnego śledztwa wynika, że 21-letnia
kobieta kierująca oplem corsa na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem, uderzyła w przydrożne drzewo w wyniku
czego samochód koziołkował.
Kobieta z ciężkimi obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala w Wejherowie, a 20-letni ranny pasażer
trafił do szpitala w Lęborku. Drugi pasażer, 19-letni mężczyzna
zmarł na miejscu wypadku.

W Komendzie Powiatowej Policji

Nowi zastępcy Oszust działał
komendanta przez internet

Znowu narkotyki

W ubiegły piątek policjanci z Rumi i Wejherowa zatrzymali 33-letniego mężczyznę, który w kieszeni kurtki miał ukrytą
amfetaminę, co wykazało badanie specjalistycznym sprzętem.
W mieszkaniu mężczyzny, funkcjonariusze znaleźli kolejne
porcje narkotyków. Łącznie zatrzymany miał około 100 porcji
amfetaminy i marihuany. Po przesłuchaniu i przedstawieniu
zarzutów mężczyzna został zwolniony.
Tego samego dnia zatrzymano dwie osoby posiadające
narkotyki. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w ubiegłym roku
odpowiadał już za posiadanie narkotyków.
Za posiadanie substancji narkotycznych grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat. Natomiast za posiadanie
znacznej ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności
nawet do 10 lat.

Zero promili!

Po koniec lutego wejherowska policja przeprowadziła kolejną akcję „Trzeźwy Poranek”. Efekt kontroli kierowców był
zaskakujący. Badaniom trzeźwości poddano około 800 kierujących i nie zatrzymano ani jednego, będącego pod wpływem
alkoholu! W trakcie kontroli funkcjonariusze ukarali natomiast
mandatami 22 kierowców za popełnienie innych wykroczeń
drogowych, m.in. za przekroczenie prędkości.
W akcji wzięło udział 12 policjantów oraz 2 funkcjonariuszy
Żandarmerii Wojskowej.

Włamywacze za kratkami

Policjanci z Wejherowa zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy
włamywali się do domków letniskowych. Funkcjonariusze podejrzewają sprawców o kilkanaście takich włamań. 20-latek i
jego młodszy o rok kompan trafili do policyjnego aresztu.
Obaj odpowiedzą przed sądem. Za kradzież z włamaniem
grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Na zdjęciu komendant Komendy Powiatowej Policji w
Wejherowie, mł. inspektor Krzysztof Lawer ze swoimi
dwoma zastępcami.

Niedawno informowalismy o powołaniu nowego pierwszego zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie, którym został podinsp. Mariusz Świniarski.
Zastąpił on na tym stanowisku nadkom. Marcina Potrykusa, który otrzymał nominację na stanowisko zastępcy
Komendanta Miejskiego Policji w Gdyni.
Nieco później w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie miała miejsce kolejna uroczystość wprowadzenia
drugiego zastępcy komendanta Powiatowego Policji w
Wejherowie - kom. Krzysztofa Murdzia.
Nowy zastępca komendanta będzie nadzorował pion
kryminalny i dochodzeniowo-śledczy, a także referat do
walki z przestępczością gospodarczą. Będzie też nadzorował pracę trzech Komisariatów Policji - w Redzie, Rumi
oraz w Szemudzie.

fałszywy alarm
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Policjanci z Wydziału do Walki z Przestępczością
Gospodarczą zatrzymali 19-letniego mężczyznę, który oszukiwał na aukcjach internetowych, sprzedając telefony komórkowe i konsole do gier, których
nie posiadał. W ten sposób wyłudził ok. 10 tys. zł.
W mieszkaniu zatrzymanego funkcjonariusze wejherowskiej policji znaleźli płyty CD-R, również zawierające
nielegalne wersje oprogramowania.
19-latek usłyszał aż 6 zarzutów za popełnione na przełomie stycznia i lutego br. oszustwa internetowe, za które
grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności.
Niewykluczone, że usłyszy kolejne zarzuty.
Zabezpieczone płyty zostały przekazane do szczegółowej analizy laboratoryjnej. Biegły sądowy oszacuje również straty jakie poniosły firmy, posiadające prawa autorskie do używanych nielegalnie programów.
Jeżeli wydane opinie potwierdzą wstępne ustalenia,
wówczas osobom odpowiedzialnym za ten proceder grozić
będzie kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Straż Miejska zatrzymała
złodziei urządzeń PKP
16 lutego br. około godziny 15.00 funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej zatrzymali dwóch mieszkańców Wejherowa na kradzieży przęsła z ogrodzenia terenów kolejowych przy ulicy Puckiej w Wejherowie.
Mężczyźni zostali zatrzymani na ulicy Kochanowskiego, gdy metalowe przęsło nieśli na złomowisko.
ZH

PRAWNIK RADZI

Alimenty dla dziecka od zaraz
Pani Joanna po rozstaniu z mężem sama pracuje, jednakże pieniędzy nie wystarcza na utrzymanie
jej i syna. Mąż nie płaci alimentów, mimo iż dobrze
zarabia. Pani Joanna zamierza pozwać męża o alimenty, jednakże obawia się, że nie dostanie zbyt
dużej kwoty, a poza tym że sprawa w sądzie będzie
trwała będzie trwała. Tymczasem pieniądze potrzebne są teraz, a nie za kilkanaście miesięcy.

Błyskawicznie, bo w ciągu niespełna dwóch godzin wejherowscy śledczy ustalili sprawcę fałszywego alarmu bombowego. Okazał się nim 16-latek, który zadzwonił do oficera dyżurnego wejherowskiej komendy z informacją, że w jednej ze szkół
jest podłożona bomba. Ponieważ sprawca nie podał nazwy
szkoły ani miejscowości, policjanci mieli utrudnione zadanie ze
zlokalizowaniem ładunku i miejsca jego podłożenia. Jednocześnie trwały czynności zmierzające do ustalenia sprawcy groźby.
Policjanci ustalili, iż dzwonił on z telefonu komórkowego na kartę Pre-paid. Nastolatek odpowie przed Sądem Rodzinnym.

Sprzedawał rzeczy, których ...nie miał

Obawy Pani Joanny są
niepotrzebne i nieuzasadnione. Kierując sprawę do
Sądu pamiętajmy, że orzekający w sądach sędziowie
to także ludzie. W dodatku sędziowie orzekający w
wydziałach rodzinnych są
szczególnie wyczuleni są na
potrzeby i krzywdę najmłodszych i najsłabszych osób.
To prawda, że postępowania sądowe o alimenty
może trwać dość długo, jednak nie powinno to martwić
pani Joanny. Po pierwsze,
sąd orzeknie o alimentach
od dnia, kiedy wniesiony

został pozew, więc pieniądze będą zasądzane od
chwili złożenia pozwu, a
nie od momentu wydania
wyroku.
Po drugie pani Joanna może złożyć wniosek o
udzielenie zabezpieczania
poprzez zobowiązanie pozwanego (ojca jej dziecka)
do łożenia alimentów w
określonej kwocie w trakcie
trwania postępowania sądowego.
Wniosek o udzielenie
zabezpieczenia sąd rozpoznaje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni

od dnia jego wpłynięcia do
Sądu, zaś postanowienie o
udzieleniu zabezpieczenia
(opatrzone klauzulą wykonalności) przesyła do powódki (pani Joanny).
Na tej podstawie można
już prowadzić postępowanie egzekucyjne.
Jeśli chodzi o kwotę alimentów, zgodnie z kodeksem
rodzinnym i opiekuńczym,
wysokość i zakres świadczeń
zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego
(dziecka) oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego (ojca).
To oznacza, że dzieci
mają prawo do równej stopy życiowej z rodzicami,
zarówno wtedy, gdy żyją z
nimi wspólnie, jak i oddzielnie. To nie ojciec będzie decydował, ile zapłaci na rzecz
syna, ale Sąd – po zbadaniu,

jaki jest koszt utrzymania
syna oraz zarobki jego ojca.
Jeżeli więc pani Joanna
w sposób uczciwy i rzetelny
przedstawi koszt utrzymania syna (np. miesięczny
koszt wyżywienia, ubrania, środków czystości, lekarstw, pomocy szkolnych,
najmu mieszkania i innych
opłat z tym związanych), to
Sąd mając na względzie powyższe, zasądzi odpowiednią kwotę alimentów dla
syna. Kwota ta na pewno
nie będzie niska, jeżeli ojciec dziecka dobrze zarabia.

Adwokat
Dariusz Budnik
Gdynia, ul. Świętojańska 61/2

www.adwokatbudnik.pl
Tel. 790 410 250

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Sześć spektakli „Wieczór z Fredrą”

Ponad 10 tysięcy
dla hospicjum
Podczas sześciu spektakli „Wieczór z Fredrą”, zorganizowanych przez Powiatową i
Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie
oraz Wejherowskie Centrum Kultury, udało
się zebrać 10 395,78 zł! Kwota ta zostanie przekazana na konto Hospicjum Domowego im.
św. Judy Tadeusza w Wejherowie.

Zamiast pierwotnie planowanych dwóch przedstawień, odbyło się aż sześć: dwa w Wejherowie i cztery w
gminach powiatu wejherowskiego: Szemudzie, Luzinie,
Bolszewie i Gniewinie.
Wszyscy aktorzy i realizatorzy poradzili sobie wspaniale z nietypowym i nowym zadaniem. Urzędnicy, nauczyciele i pracownicy różnych instytucji wcielili się w
role aktorskie i zagrali na scenie fragmenty „Zemsty”
oraz Ślubów Panieńskich”.
Pomysł okazał się znakomity, a widzowie świetnie się
bawili. Przy okazji wsparli szczytny cel, bo działające
od dwudziestu lat hospicjum bardzo potrzebuje pomocy.

Mamy dobrą wodę
Państwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Wejherowie informuje,
że w 2011 roku zgodnie z
Ustawą o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz
Rozporządzeniem Ministra
Zdrowia w sprawie jakości
wody przeznaczonej do
spożycia przez ludzi, przeprowadzono na terenie
miasta Wejherowa badania wody.
Poboru próbek wody do
badań bakteriologicznych i
fizykochemicznych z wodo-

ciągu publicznego dokonano dwukrotnie z ulic: Budowlanych 2, Pomorskiej
9, Fenikowskiego 21, Jagalskiego 10, Bukowej 2a,
Budowlanych 2, Gdańskiej
30, Przebendowskiego 1 i
Pomorskiej 9.
Po rozpatrzeniu danych
zawartych w protokółach
poboru próbek wody oraz
wyników badań laboratoryjnych tych próbek pobranych z wodociągu publicznego w Wejherowie
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny stwierdza przydatność wody do
spożycia przez ludzi.

Księgi wieczyste
w nowej siedzibie
Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego
w Wejherowie przeprowadził się do nowych pomieszczeń. Miesiąc temu księgi wieczyste przeniesiono do budynku przy ulicy Reformatów 9 w
Wejherowie.
Wszyscy interesanci, zainteresowani wpisem do księgi wiczystej lub sprawdzeniem zapisów, muszą udać się
pod nowy adres.
Przy okazji informujemy, ze godziny pracy Wydziału
Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego nie uległy zmianie.
Wydział czynny jest w poniedziałki w godz. 8.30–18.00
oraz od wtorku do piątku w godz. 8.30–15.00.

Właściciele małych firm, sklepów i zakładów usługowych będą płacić mniejsze czynsze za lokale usługowe,
będące własnością miasta, m.in za pomieszczenia wynajmowane w centrum Wejherowa.

Dobra wiadomość dla małych przedsiębiorców

Mniejsze czynsze
za lokale użytkowe
Zarządzenie prezydenta Wejherowa z 20 lutego br. jest ważne zwłaszcza dla właścicieli małych firm i przedsiębiorstw usługowo-handlowych, chcącyhc wynając
lokal w mieście. Prezydent Krzysztof Hildebrandt zdecydował o obniżeniu stawek
czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych w Wejherowie, które są podstawą
w przetargach. Oznacza to, że przyszli użytkownicy lokali będących własnością
miasta, którzy przystąpią do nowych przetargów zapłacą mniej za czynsz.
- Przedstawiciele środowisk gospodarczych i
organizacji społecznych
coraz częściej informowali o trudnej sytuacji
gospodarczej, szczególnie
małych przedsiębiorstw.
Dlatego zdecydowałem o
wprowadzeniu minimalnych stawek czynszu dla
lokali użytkowych - mówi
prezydent
Wejherowa,
Krzysztof Hildebrandt.
– Będą one podstawą w
nowych przetargach, dotyczących wynajmu lokali, które są własnością
miasta.
W myśl zarządzenia
prezydenta z 20 lutego br.,

w lokalach, w których prowadzona będzie działalność usługowa: np. usługi
szewskie, szklarskie, krawieckie, gastronomiczne,
naprawa sprzętu biurowego oraz sklepy zoologiczne - minimalna stawka
czynszu będzie wynosić 7
zł netto za metr kw.
Prezydent obniżył minimalną stawkę dla użytkowników lokali handlowych
za 1 metr kwadratowy
powierzchni lokali użytkowych z 21 zł na 15 zł miesięcznie.
Natomiast minimalna
stawka czynszu za najem
1 metra kw. powierzchni

pomieszczeń, przynależnych do lokali użytkowych
wynosi 5 zł miesięcznie.
Minimalna stawka czynszu może być obniżona nawet o 50 procent jeżeli lokal
znajduje się w przyziemiu
lub budynek wymaga kapitalnego remontu.
Na 90-procentową bonifikatę mogą liczyć organizacje, realizujące cele
oświatowe oraz organizacje kombatanckie.
To jednak nie wszystko,
bo jak informuje sekretarz miasta Bogusław
Suwara, prezydent Wejherowa dodatkowo może
zastosować szczególną ob-

niżkę stawki minimalnej
czynszu.
_ Jest to możliwe w
przypadku
przeznaczenia lokalu użytkowego
na działalność związaną
z promocją regionu i kultury kaszubskiej - mówi,
sekretarz Wejherowa.
Trzeba pamiętać, że
stawki te dotyczą lokali,
będących własnością miasta. Na wysokość opłat za
dzierżawę
pomieszczeń
prywatnych (a takich lokali jest w Wejherowie
dużo), władze miasta nie
mają wpływu.
Anna Kuczmarska
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PARAFIE

Tłumy wiernych na Kalwarii

Dodatkowe autobusy
dla powracających
Z inicjatywy prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, Miejski Zakład Komunikacji wprowadził udogodnienia dla
uczestników Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej.
W każdy piątek Wielkiego Postu, po zakończeniu uroczystości podstawiane będą dodatkowe autobusy, którymi będzie
można wrócić do domu.
W każdy piątek, o godzinie 17.30 na uczestników czekają dwa autobusy niskopodłogowe.
Autobus z oznakowaniem linii nr 2 będzie jechał trasą „do
szpitala” . Autobus z oznakowaniem linii nr 3, który będzie jechał trasą do pętli „Odrębna”.
Odjazd autobusów nastąpi po zajęciu miejsc przez pasażerów. Dodatkowe informacji o przewozie udziela dyspozytor
MZK pod nr tel. 58 572 29 33
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PARAFIE
Pierwszy taki sklep w powiecie
Salezjańska Fundacja Zwiastowanie w Rumi otworzyła sklep
pod nazwą „Dobry Uczynek - Sprzedaż na cele charytatywne”.
Fundacja działająca od
2008 r. pod kierownictwem
ks. Marka Barańskiego,
oprócz wspierania rumskich
dzieł wychowawczych, poszerzyła swoją działalność o
nowatorską inicjatywę, choć
w Polsce ta forma jest już
znana.
Współpracować ze sklepem można na dwa sposoby.
Można w nim kupować za
niewielkie pieniądze wszyst-

ko oprócz jedzenia, środków
chemicznych i lekarstw, a
tym samym wspierać salezjańską fundację. Zyski ze
sprzedaży w sklepie zostaną przeznaczone na cele
statutowe fundacji, krótko
mówiąc na pomoc dzieciom i
młodzieży.
Jest jeszcze druga forma
pomocy - można przekazywać do sklepu dary: rzeczy
nowe bądź używane, ale wy-

łącznie w dobrym stanie.
Pomysł został pozytywnie przyjęty nie tylko przez
parafian z Rumi (salezjańska parafia NMP Wspomożenia Wiernych), ale też innych mieszkańców miasta.
Być może wejherowianie
będą zainteresowani zakupami w tym sklepie, który
mieści się w Rumi, przy ul.
Abrahama 15, niedaleko
dworca PKP.

Reklamuj się w PULSIE WEJHEROWA
606 629 454, redakcja@pulswejherowa.pl
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Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie
						INFORMUJE o przeprowadzeniu na zlecenie Prezydenta Miasta Wejherowa
						wiosennej zbiórki odpadów: wielkogabarytowych i nietypowych
						Zbiórka realizowana będzie w formie tzw. wystawek i kontenerów objezdnych
WYSTAWKI – 23 marca 2012 r.

od godz. 15.00, obszar centrum miasta
ograniczony ulicami:
św. Jana, 10 Lutego, Kwiatowa, Zachodnia,
Inwalidów Wojennych, Sobieskiego, Harcerska,
Strzelecka, 3 Maja, Wybickiego,
Parkowa, Zamkowa, Wniebowstąpienia,
12 Marca, Judyckiego, Rzeźnicka.
Odpady, w tym zużyty sprzęt, należy wystawić w
dniu zbiórki na chodniku przy krawędzi jezdni, w
sposób nieutrudniający ruchu pieszym.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy
ustawić obok kontenera, pozostałe odpady należy
wrzucić do kontenera.
Za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny uznaje się urządzenie wycofane z eksploatacji zawierające wszystkie podstawowe podzespoły i części.

		

KONTENERY OBJEZDNE – dostępne będą dla Mieszkańców
od godziny 15.00 w piątek do godz. 15.00 w sobotę, w niżej podanych miejscach i terminach:
23-24.03.2012r.						 30-31.03.2012 r.
skrzyżowanie Nadrzeczna – Derdowskiego- Krasińskiego 		
skrzyżowanie Broniewskiego – Kolejowa				
skrzyżowanie Kotłowskiego – Mostnika				
skrzyżowanie Urocza – Zielna					
skrzyżowanie Gryfa Pomorskiego – Ogrodowa			
skrzyżowanie Stefczyka – Konopnickiej				
skrzyżowanie Asnyka – Tuwima					
skrzyżowanie Staromłyńska – Obr. Wybrzeża - Ludowa		
skrzyżowanie Okrężna – Ofiar Piaśnicy				
skrzyżowanie Sikorskiego – Południowa
skrzyżowanie Krofeya – Mostnika, przy stacji Trafo

skrzyżowanie Leśna – Brzozowa
skrzyżowanie Paderewskiego – Kasprowicza
skrzyżowanie Łęgowskiego-Rogaczewskiego
skrzyżowanie Łęgowskiego – Słowińców
skrzyżowanie Gryfa Pomorskiego - Patoka
skrzyżowanie Gulgowskiego – Karnowskiego
skrzyżowanie Lelewela – Niska
skrzyżowanie Stefczyka – Chmielewskiego
skrzyżowanie Marynarki Wojennej – Krzywa

W ramach prowadzonej akcji zbiórce nie podlegają typowe bytowe odpady komunalne, odpady niebezpieczne,
odpady gruzowe oraz opakowania z zawartością cieczy.
	Przypominam, iż odpady niebezpieczne przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych, natomiast odpady komunalne o większej pojemności należy gromadzić w oznakowanych workach,
które są do nabycie w Zakładzie lub bezpośrednio u kierowców ZUK. 			

											DYREKTOR
										
mgr Jarosław P. Pergoł

5

8 marca 2012

www.pulswejherowa.pl

ORGANIZACJE
Nowy Zarząd, prezes bez zmian Finansowe wsparcie organizacji pozarządowych

Wybory w PCK

23 lutego br. odbyło się spotkanie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Rejonowego PCK
w Wejherowie, które zakończyło kadencję poprzedniego zarządu. Wybrano nowy zarząd
oddziału, a została ponownie Gabriela Lisius.
W spotkaniu uczestniczyli delegaci reprezentujący
jednostki, podległe Oddziałowi Rejonowemu PCK w Wejherowie (grupę ratowniczą GR PCK, grupę Społecznych
Instruktorów Młodzieżowych PCK, kluby Honorowych
Dawców Krwi, szkolne koła PCK) oraz zaproszeni goście.
W trakcie zebrania udzielono absolutorium poprzedniemu Zarządowi oraz wybrano nowy.
Oto nowy skład Zarządu Oddziału PCK w Wejherowie:
Gabriela Lisius - prezes, Waldemar Mróz - wiceprezes, Karolina Grzenkowicz - skarbnik, Adam Dargacz
- sekretarz, Adam Majkowski - członek
Komisja rewizyjna: Blandyna Łuba - przewodnicząca,
Rafał Piotrowicz i Adam Wawrzyński
Delegaci na Zjazd Okręgowy: Karolina Grzenkowicz
i Adam Majkowski
Członkowie nowego zarządu będą pełnić swoje funkcje
przez cztery lata. W najbliższym okresie Zarząd Oddziału
Rejonowego zamierza kontynuować działania poprzednich
kadencji, jak również przyjrzeć się nowym kierunkom rozwoju i szkoleń dla swoich wolontariuszy. Wśród priorytetów znajduje się także pozyskiwanie nowych dotacji na
działania statutowe, usprawnienie pracy biura i nawiązanie ściślejszej współpracy z jednostkami ratowniczymi,
instytucjami publicznymi z powiatu wejherowskiego.
PCK w Wejherowie ma swoją siedzibę
przy ul. Hallera 1, tel.: 58 672- 12- 16,
adres mailowy: pck.wejherowo@gmail.com,
strona internetowa: zr.wejherowo@pck.org.pl

Harcerstwo, edukacja,
sport, fotografia...

Kolejne organizacje pozarządowe, działające w dziedzinie sportu, kultury oraz
ochrony zdrowia otrzymały dofinansowanie od Prezydenta Miasta Wejherowa na
realizację swoich zadań. Dotacje na łączną kwotę 426 tysięcy zł otrzymają w tym
roku 43 organizacje trzeciego sektora.
W poprzednim wydaniu
„Pulsu” pisaliśmy o podpisaniu w ratuszu umów z
przedstawicielami
ośmiu
organizacji w mieście. W
drugiej połowie lutego umowy podpisali przedstawiciele kolejnych siedmiu stowarzyszeń,działających w
obszarze kultury, ochrony
zdrowia i sportu.
Dzięki podpisanym dokumentom dofinasowanie
otrzymają: Związek Harcerstwa Polskiego, Fundacja
Fotografii Analogowej i Klasycznych Technik Fotograficznych „Antykwariat Foto-

graficzny”, Stowarzyszenie
Akademia Złotego Wieku,
Uczniowski Klub Sportowy
„Basket - Ósemka”, Klub
Sportowy „Chopina” Wejherowo, Klub Sportowy „MAXIMUS” oraz Wejherowskie
Towarzystwo Tenisowe.
Wiceprezes tej ostatniej
organizacji zapowiedział, że
otrzymane z urzędu pieniądze towarzystwo przeznaczy
na szkolenia zawodników.
- Dotację przeznaczymy
także na zakup sprzętu
sportowego oraz finansowanie wyjazdów na turnieje tenisowe i zgrupowania

Umowę na dotacje podpisują: zastępca prezydenta
Wejherowa, Bogdan Tokłowicz i wiceprezes WTT,
Lech Bieńkowski.

– stwierdził Lech Bieńkowski, wiceprezes Wejherowskiego Towarzystwa
Tenisowego.
Wszystkie wejherowskie

organizacje mają ważne
cele, na realizację których
potrzebne jest finansowe
wsparcie. W efekcie pieniądze te służą mieszkańcom.

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.
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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).

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie
przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-13.00
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

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

redakcja@pulswejherowa.pl
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POMOC
Choroba Alzeihemera nie ustąpi, ale można nauczyć się z nią żyć

Opiekują się swoimi bliskimi
i wspierają siebie nawzajem
Ciężko żyć, gdy pamięć zawodzi tak bardzo, że zapomina się
tego, co było wczoraj lub nawet chwilę temu, gdy ciągle trzeba
szukać różnych przedmiotów i odnajdywać na nowo miejsca,
kiedyś dobrze znane miejsca. Trudno jest funkcjonować, gdy zapomina się nazw, adresów, imion i nazwisk, nawet najbliższych
osób... O swoich bliskich, cierpiących na choroby otępienne lub
chorobę Alzheimera dbają na co dzień członkowie grupy wsparcia, spotykający się co tydzień przy ul. św. Jacka w Wejherowie.
Osoby cierpiące z powodu starczych zmian (miażdżyca) lub neurologicznych
schorzeń (choroba Alzheimera) codziennie muszą
radzić sobie z trudnymi
sytuacjami. Nie mogą żyć
bez pomocy lekarskiej i
pielęgniarskiej, ale równie
ważna jest opieka rodziny
lub opiekunów, a także ich
stała obecność.
Wiedzą o tym dobrze
mieszkańcy
Wejherowa,
którzy utworzyli grupę
wsparcia dla opiekunów
osób z zaburzeniami pamięci, chorych na chorobę
Alzheimera i inne choroby
otępienne. Cotygodniowe
spotkania pozwalają im
wspólnie rozwiązywać niektóre problemy i lepiej pomagać chorym, ale także
podtrzymywać się nawzajem na duchu i przekazywać ważne informacje.

TRUDNE
ZADANIE

- Wiele starszych ludzi
w naszym otoczeniu cierpi
na różne choroby typu otępiennego lub na chorobę
Alzheimera, a choroba postępuje do tego stopnia, że
nie mogą już żyć samotnie –
mówi Jolanta Węsierska,
mieszkanka Wejherowa. Rodzina, nawet najbardziej
troskliwa, staje przed niełatwym wyzwaniem. Tak było
w naszym przypadku, to
znaczy moim, mojej mamy
i siostry. Musiałyśmy otoczyć właściwą opieką tatę, u
którego rozpoznano chorobę
Alzheimera. Okazało się, że
to bardzo trudne zadanie.
Dzisiaj wiem, że choroba

Alzheimera to jeszcze nie
koniec świata. Trzeba nauczyć się żyć z tą chorobą
i radzić sobie na co dzień.
Dotyczy to nie tylko samego
chorego, ale też jego najbliższych – rodziny, sąsiadów i
przyjaciół.

POTRZEBA
CIERPLIWOŚCI

Jak wyjaśnia pani Jolanta, chorzy są zagubieni
w otoczeniu, zachowują się
nietypowo, wręcz dziwnie,
m.in. chowają różne przedmioty w najdziwniejsze
miejsca, a potem szukają
zguby. Chorzy powtarzają
coś uporczywie, są nadpobudliwi ruchowo, nawet
agresywni albo odmawiają
wykonania podstawowych
czynności, np. umycia się.
- Takie zachowania budzą zdziwienie, dla otoczenia wydają się śmieszne
albo budzą podejrzenia o
złośliwość, rodzą zniechęcenie, zdenerwowanie – mówi
pani Węsierska. – Często
błędnie choroba Alzheimera kojarzona jest jako
choroba psychiczna, tymczasem są to zaburzenia
neurologiczne. Potrzebne
są leki, terapia i dużo cierpliwości.

WIEDZĄ WIĘCEJ

Córki chorego dowiadywały się coraz więcej o chorobie i szukały wsparcia także poza domem i gabinetem
lekarza. Podobnie jak wiele
innych ludzi z takim zmartwieniem, ta rodzina skorzystała z terapii organizowanej
przez Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera w Gdańsku.

Dwa razy w miesiącu
spotkania
terapeutyczne
dla chorych i opiekunów
odbywały się w Gdyni Witominie, teraz odbywają się
w Sopocie. Rodzinom chorych marzy się powołanie
w Wejherowie Dziennego
Domu Pomocy, takiego, jakie działają w Trójmieście.
Póki co, założyli grupę, pomagającą zarówno chorym,
jak i ich opiekunom.
Działająca na co dzień
w Akcji Katolickiej Jolanta
Węsierska ma już doświadczenie w pracy społecznej.
Razem ze swoją siostrą
Joanną Lubocką, a także
innymi osobami, prowadzi
grupę, która stopniowo się
rozszerza.
Przytulne miejsce na spotkania, a ponadto fachową
poradę ofiarowały im Siostry Szarytki w Wejherowie,
prowadzące Dom Opieki
przy ul. Św. Jacka. Finansowego wsparcia udzieliły
władze miasta, dzięki czemu
stowarzyszenie mogło kupić
drukarkę, papier, projektor, filmy, ksiązki, termosy
i kilka innych drobiazgów,
potrzebnych w pracy.

NIKT SIĘ
NIE SKARŻY

Podczas jednego ze spotkań w starym szpitalu
zastałam kilkoro chorych
oraz ich opiekunów. Gdy
jedna z pań zajęła się starszymi i chorymi osobami,
ich najbliżsi spotkali się w
sąsiednim pokoju z Siostrą
Teresą, Szarytką, która
ma odpowiednie wykształcenie (po części medyczne)
i mimo młodego wieku duże

doświadczenie w codziennej
pracy z chorymi. Dlatego
jej wskazówki były bardzo
cenne dla członków grupy
wsparcia, którzy dzielili się
swoimi wątpliwościami i
problemami.
Co ważne, nie było to
narzekanie i skarżenie się
na ciężki los. Wystarczyło posłuchać pana Jana.
Z uśmiechem opowiadał o
codziennej opiece nad żoną,
która miewa ataki agresji
albo zupełnie nie reaguje
na obecność innych, jakby
żyła we własnym zamkniętym świecie.
Męża cieszą drobiazgi,
takie jak choćby wskazanie
przez chorą żonę drzwi, za
którymi odbywają się zajęcia.
– To znaczy, że wie,
gdzie idziemy, że zapamiętała – cieszy się pan Jan i
mimo wielu obowiązków
podkreśla, że lubi zajmować się żoną, bo wie, że jest
jej potrzebny.
– Gdybym mógł wybrać
po raz drugi, bez wahania
wybrałbym takie samo życie – mówi pan Jan.

WSKAZANA
AKTYWNOŚĆ

Równie pogodna i życzliwa Siostra Teresa podkreślała, że trzeba być z
chorymi, ale najlepiej, jeśli rodzina może podzielić
się tym obowiązkiem, zbyt
obciążającym jedną osobę.
Mówiła też o zmianach, powodowanych przez chorobę
i metodach walki z nią.
- Choroba niszczy mózg
bezpowrotnie, ale ćwiczenia
pomagają w pobudzeniu
innych komórek. Terapia,

rehabilitacja i odpowiednia
opieka są bardzo ważne powiedziała siostra Teresa.
– Pomagają takie ćwiczenia jak pisanie, czytanie,
uczenie się na nowo różnych pojęć. Trzeba powtarzać nazwy, słowem wzbudzać aktywność umysłową.
W czasie, gdy w pokoju
odbywała się ważna rozmowa, w sali obok osoby
dotknięte chorobą miały
zajęcia terapeutyczne.
Rozmowa, proste zadania, zgadywanie, a także
śpiewanie pomaga ćwiczyć
pamięć. Wskazana jest też
aktywność ruchowa chorych, stąd polecane proste
ćwiczenia gimnastyczne.

- Pod warunkiem, że nie
zmusza się chorego do zachowań i zabiegów, które
go męczą, lecz zachęca się i
przekonuje, aby sam chciał
z nami współpracować –
dodaje Jolanta Węsierska.
- Serdecznie zapraszamy
na spotkania u Sióstr Szarytek chorych z opiekunami i wszystkie osoby, które
dostrzegają u siebie problemy z pamięcią.
Przyglądając się takiemu spotkaniu przy herbacie, kawie i ciasteczkach,
chłonąc życzliwą atmosferę i pogodę ducha członków grupy zapewniam, że
warto tam przyjść.
Anna Kuczmarska

Każdy może się włączyć
Żyj godnie – grupa wsparcia dla opiekunów osób z
zaburzeniami pamięci, chorych na chorobę Alzheimera i
inne choroby otępienne
przy ul. Świętego Jacka 14 (u Sióstr Szarytek)
w każdą środę, w godz. 17.00 – 18.30.
Kontakt telefoniczny i mailowy:
parafialny oddział Akcji Katolickiej
p. Jola – 500-088-902; jolan57@wp.pl,
http://www.zyj-godnie.cba.pl
Każdy, kto chce, może włączyć się w pomoc, dzielić
swoją wiedzą, zdobytym doświadczeniem – także osoby,
które wcześniej opiekowały się chorymi na Alzheimera i
chcą uczestniczyć w grupie.
Grupa zbiera i upowszechnia najpotrzebniejsze informacje, np.: gdzie szukać pomocy (chodzi tu o Przychodnie
Alzheimerowskie, a także Stowarzyszenie na rzecz osób
chorych na Alzheimera).

Potrzebny dzienny dom opieki
Członkowie grupy marzą o uruchomieniu w Wejherowie Domu Dziennego Pobytu, gdzie można by zostawić
chorego pod opieką na kilka godzin – w bezpiecznym
miejscu i przyjaznym otoczeniu. Takie placówki funkcjonują w Trójmieście, a codzienne zajęcia dają dobre efekty.
Chodzi też o odciążenie dla opiekunów – ulżenie im i
„podarowanie” choćby kilku godzin odpoczynku lub czasu na załatwienie innych spraw.
Funkcjonowanie domu dziennego pobytu ułatwiłoby
życie zwłaszcza tym opiekunom, którzy pracują zawodowo i muszą korzystać z pomocy opiekunek.
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KULTURA
Charytatywny koncert i licytacja płyt

Grali i śpiewali dla Michała
„Gramy dla Michała” to tytuł koncertu, który odbył się w
miniony piątek w sali wejherowskiego Gimnazjum nr 1. Dopisali artyści, nie zabrakło też licznej publiczności. Dzięki
temu udało się zebrać ok. 5 950 zł na rehabilitację 24-letniego
Michała, który od ośmiu lat walczy z ciężką chorobą.
Widzowie mogli posłuchać piosenek w znakomitym wykonaniu Krystyny
Stańko, Weroniki Korthals, Joanny Knitter i
Krzysztofa Majdy.
Było dużo dobrej muzyki i pozytywnych emocji,
a także mnóstwo gorących
odruchów serca, dzięki którym za pośrednictwem parafaialnego Caritas z Orla
zebrano pieniądze dla Michała Oziębło.
24-letni wejherowianin
choruje na stwardnienie
rozsiane. Z początkiem
2012 r. skończyła się refundacja leku, który jest w
stanie zahamować chorobę.
Potrzebna jest rehabilitacja, na którą nie stać rodziców Michała.
To smutne, że chory nie
ma możliwości korzystania
z leczenia i rehabilitacji w
pełnym zakresie i potrzebuje naszej pomocy. Na
szczęście Michałowi nie
brakuje troskliwej rodziny
i przyjaciół, a w naszym
mieście nie zabrakło wielu
ludzi dobrej woli.
Uczestnicy wspaniałego
wieczoru nie tylko zasilali puszki wolontariuszek z
Caritas, ale też brali udział
w licytacji płyt z autografami, m.in. zespołu Kombi,
Ewy Farny i Weroniki Korthals. Płyty osiagały ceny
ok. 150-200 zł, a jedna z
nich nawet 400 zł (za taką
sumę płytę Weroniki Korthals kupił zastępca prezydenta, B. Tokłowicz).
Podczas koncertu czynna była również kawiarenka z napojami i słodkościami. Tam również zbierano
pieniądze do puszek.
Patronat nad koncertem
objęli: poseł Jerzy Budnik, prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt
i wójt gminy Wejherowo,
Henryk Skwarło.
Kilka firm zgodziło się
sponsorować koncert.
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Wokalista Krzysztof Majda nie tylko wystąpił z zespołem na scenie, ale był także
jednym z kilku organizatorów piątkowego koncertu.

Dużą dawkę znakomitej, energetycznej muzyki jazzowej zaprezentowali w Wejherowie muzycy z zespołu Krystyny Stańko i sama wokalistka.

Jak zwykle pięknie śpiewała Weronika Kothals, m.in.
po kaszubsku.

Michał Oziębło z rodziną byli honorowymi gośćmi koncertu.

Tomasz Fopke świetnie prowadził koncert i licytację.

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA
Międzynarodowe wystawy w Wejherowie

Wagner i Grupa Chanteloube
Kobieta
w sztuce
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę malarską
Stowarzyszenia Artystów Plastyków „PASJA”
pt. „Kobieta w malarstwie i w tańcu”.
Wernisaż odbędzie się już
jutro, 9 marca br. o godz.
17.00 w siedzibie Muzeum
przy ul. Zamkowej 2a, czyli
w pięknym Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków.
Organizatorzy imprezy
dotrzymają słowa, zapowiadając temat „Kobieta w malarstwie i tańcu”. Uczestnicy
wernisażu (wstęp wolny)
będą mogli nie tylko obejrzeć interesujące obrazy, ale
także zobaczyć prezentacje
taneczne. W programie znalazł się bowiem występ zespołu BALLARE ze Szkoły
Tańca w Wejherowie.

Satyra
i poezja
Jutro 9 marca o godz.
17.00 w auli Gimnazjum
nr 1 przy ul. Sobieskiego
odbędzie się spotkanie z
Marią Czubaszek, jedną
z najważniejszych dam polskiej satyry.
Natomiast za dwa tygodnie 23 marca w tym samym miejscu o godz. 19.00
odbędzie się spotkanie z poezją, zatytułowane „Strofy
życia”.
Bilety na wieczór z poetą
Krzysztofem
Cezarym
Buszmanem i pieśniarzem Jarosławem Jar
Chojnackim można kupić
w Wejherowskim Centrum
Kultury, w cenie 20 zł. Rezerwacja pod nr tel. 58 672
27 75.

Nazwisko Wagner kojarzy się nam z muzyką i to poważną,
ale jest też współczesny niemiecki artysta o tym nazwisku,
który zajmuje się zupełnie inną sztuką. Prace malarza i
grafika – Horsta Wagnera możemy oglądać w ratuszu. W
galerii wejherowskiej biblioteki zakończyła się natomiast
międzynarodowa wystawa prac artystów z siedmiu krajów.
Wystawę prac niemieckiego malarza i grafika –
Horsta Wagnera w wejherowskim ratuszu uroczyście
otworzyli wiceprezydent
Wejherowa Bogdan Tokłowicz oraz dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury
Jolanta Rożyńska. Na
wernisażu gościł główny
bohater wydarzenia, Horst
Wagner, a także Wolfgang
Werner, reprezentujący
Muzeum w Rostoku.
Horst Wagner, członek
Stowarzyszenia Artystów
Plastyków Turyngii, wystawiał swoje obrazy na
licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych
w wielu miastach Niemiec.
Główne tematy jego prac, to
człowiek, przyroda i krajobrazy urbanistyczne.
Artysta dokumentuje
ludzką egzystencję w trudnych czasach, w niebezpiecznych miejscach. Szuka prawdy o człowieku w
każdym malowanym przez
siebie ujęciu, a w poszukiwaniu ludzi wyrusza do
miejsc publicznych, na ulice,
place, dworce.

Prace Wagnera stanowią
studia stanu psychicznego,
zachowań jednostek. Podchodzi do swoich modeli
indywidualnie, ale stara się
przedstawić uniwersalne
prawdy o ludzkim losie.
- Jestem zainteresowany
tymi ludźmi, którzy zatrzymali się w oczekiwaniu na
coś, ludźmi usuniętymi poza
nawias – powiedział Horst
Wagner. - Jestem zainteresowany tym, co dzieje się
poza fasadami i maskami,
za którymi ukrywamy siebie.
Najczęściej stosowane
przez niego techniki to
akryl, węgiel, ołówek.
To niepowtarzalna okazja, by zobaczyć rysunki niemieckiego malarza-grafika.
Miłośnicy wystaw plastycznych z pewnością nie
omieszkali obejrzeć prac,
wystawionych do niedawna
w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej. Finisaż wystawy „SILVA
RERUM” odbył się w bibliotece w ubiegłym tygodniu,
ale wcześniej przez trzy
tygodnie prezentowano tam
prace o zróżnicowanej te-

Kolejny wernisaż w bibliotece

matyce i formie wypowiedzi
artystycznej, autorstwa 22
artystów z siedmiu krajów
europejskich.
Trzon wystawy stanowiły prace artystów z Grupy
Chanteloube, założonej w
2002 r. w okolicach alpejskiego miasta Grenoble.
Pokazana w Wejherowie wystawa gościła już w innych
miastach Francji i Polski
ostatnio m.in. w Gdyni.

Wystawa Horsta Wagnera w wejherowskim Ratuszu
będzie czynna do końca marca br. Można ją oglądać
od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Dyrektor WCK, Jolanta Rożyńska (po prawej) w rozmowie z gośćmi wernisażu w
wejherowskim Ratuszu.

Kaszuby na obrazach
Macieja Tamkuna

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza na
wernisaż wystawy malarskiej
Macieja Tamkuna „Poszukiwania piękna w naturze i tradycji.
Wernisaż odbędzie we wtorek
13 marca br. o godz. 17 w bibliotece przy ul. Kaszubskiej 14.
Maciej Tamkun - malarz,
ilustrator książek i poeta, prezes
bałtyckiego Stowarzyszenia

Marynistów Mare Rostrum im. Antoniego Suchanka, członek
Związku Polskich Artystów Malarzy i Grafików. Jego obrazy
stanowią plon wędrówek po ukochanych Kaszubach. Pejzaże
artysty cechuje epicki spokój i romantyczność nastroju.
M. Tamkun uważa, że Kaszubi, to ludzie pięknie dumni ze
swej przynależności etnicznej, wreszcie wyzwoleni od ucisku
ideowego i od zasłony odrzucenia narodowego.

Komisarz wystawy SILVA RERUM, Anna Misiek (pierwsza z prawej) opowiada o
pracach i artystach poczas finisażu ekspozycji w bibliotece przy ul. Kaszubskiej.
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EDUKACJA I REKREACJA
Turyści seniorzy rozpoczęli kolejny semestr zajęć - nie tylko terenowych

Wycieczki, wykłady i zlot
W lutym w Centrum Organizacji Pozarządowych w Wejherowie odbyła się inauguracja II
semestru zajęć Sekcji Turystycznej Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA.
Na spotkanie przybyło 30 osób, co wskazuje
na duże zainteresowanie turystyką pieszą w
naszym mieście.

To zdjęcie piechurów z Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku pochodzi z
jesiennych zajęć. W rozpoczętym własnie drugim semestrze zaplanowano kolejne
wycieczki pod kierunkiem wolontariuszy: Edwina Nawrockiego i Alicji Orszulak
(na pierwszym planie).

Rocznicowy
marsz z kijkami
Wejherowski Klub Nordic Walking zaprasza w najbliższą
sobotę 10 marca br. na marsz z kijkami ulicami i okolicami miasta. Ta rekreacyjna impreza zorganizowana
została z okazji 67. rocznicy wyzwolenia Wejherowa,
przypadającej dwa dni później.
Spotkanie uczestników marszu wyznaczono w centrum
miasta, przed ratuszem. Tam zainteresowani spotkają się
o godz. 11.00. Przed wymarszem na trasę zaplanowano
wspólną rozgrzewkę (początek o godz. 11.15), a o godz.
11.30 wszyscy wyruszą na trasę start.
Spacer z kijkami zakończy ok. godz. 13.00-13.30
ogniskiem z grochówką. Jęsli ktoś chce się wybrać na
wędrówkę, musi się pospieszyć i jeszcze dzisiaj, 8 marca
zapisać się na imprezę!
Można to zrobić wysyałająć e-maila - poprzez stronę
internetową www.wejhernordic.pl (w zakładce Kontakt)
lub telefonicznie pod numerem 609 359 615.
Udział w rajdzie jest bezpłatny.
Jeśli ktoś jest zainteresowany, ale nie ma kijków, nie
szkodzi. Istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu.
Na wspomnainej stronie internetowej można dowiedzieć się więcej na temat działalności Wejherowskiego
Klubu Nordic Walking, m.in. harmonogramu zajęć, a także
na temat techniki nordic walking.
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W tym roku akademickim odbyło się 10 wycieczek,
również 10 osób otrzymało
plakietkę „Turysta Senior”,
zaprojektowaną i wykonaną
przez członków naszej Sekcji
Turystycznej.
Członkowie Sekcji Turystycznej nie tylko wędrują.
We wrześniu odbyła się wystawa fotograficzna „Seniorzy
na szlakach ziemi wejherowskiej”, w grudniu - spotkanie
z Mikołajem w Betlejem, a w
styczniu spotkanie opłatkowe
w „Ptaszarni”.
Z okazji ogłoszenia roku
2012 Rokiem Krajobrazów
wysłuchaliśmy prelekcji Ryszarda Wrzoska z Oddziału

Morskiego PTTK Gdynia o
walorach krajoznawczych
ziemi wejherowskiej i Małego Trójmiasta Kaszubskiego.
Sukcesem wolontariuszy
naszej sekcji jest opracowanie projektu i regulaminu
(z wykazem tras) Odznaki
Turystycznej PTTK „Ziemia Wejherowska”, którą
będą mogli zdobywać turyści
wędrujący po Wejherowie i
powiecie wejherowskim.
Jest to efekt rocznej pracy naszego zespołu, który pragnie popularyzować
piękno naszej Małej Ojczyzny wśród turystów.
Na II semestr przygotowaliśmy plan 10 wycieczek,

które zostały zaakceptowane przez naszych członków i będą realizowane do
czerwca br.
Z okazji ogłoszenia przez
Senat roku 2012 Rokiem
Uniwersytetów Trzeciego
Wieku oraz z okazji Europejskiego Roku Aktywności
Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej
w Polsce/ER 2012/, a także
z okazji 80-lecia YMCA
Gdynia, planujemy zorganizować I Zlot Turystów
Seniorów Uniwersytetów
Trzeciego Wieku Małego
Trójmiasta Kaszubskiego.
Zlot ten ma na celu popularyzację tej formy zajęć,
a także integrację i wymianę doświadczeń między
uniwersytetami trzeciego
wieku.
Edwin Nawrocki
Alicja Orszulak
wolontariusze turystyki
pieszej WUTW YMCA

Słuchacze WUTW w dworku w Gościcinie

Samorząd i wystawa
Słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkali się w gości-

cińskim Dworku Drzewiarza, gdzie odbył sie jeden z wykładów oraz wystawa plastyczna.
Wykład z politologii mgr Marcina Drewy z udziałem doradcy wójta gminy Wejherowo dr
Krzysztofa Zabieglińskiego poświęcony był funkcjonowaniu samorządu terytorialnego.
Dr Zabiegliński wyjaśnił
definicję samorządu oraz
omówił bieżącą sytuację w
gminie Wejherowo. Ponieważ
słuchacze mieli możliwość
zadawania pytań, wywiązała
się ciekawa dyskusja.
Po wykładzie można było
podziwiać prace wolontariuszek WUTW: Longiny Wysockiej, Elżbiety Bieńko–
Kornackiej i Aleksandry
Mazurkiewicz.
- Jestem zadowolonyy, że
wykład cieszył się dużym zainteresowaniem – powiedział
Marcin Drewa, wykładowca
politologii na WUTW - Staram się przybliżyć słuchaczom zasady funkcjonowania państwa, administracji
oraz władzy.

Jak zwykle na wykładach Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, studenci z zainteresowaniem słuchali prelegentów.
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Fabularyzowany nocny rajd, czyli wielka przygoda z historią

Wędrowcy z XIV wieku
Wędrują wieczorem i nocą, a po drodze doświadczają niezwykłych przygód,
cofając się do wydarzeń historycznych
sprzed setek lat. Młodzi uczestnicy XII
Zimowego Fabularyzowanego Rajdu
Nocnego „Mors Negri”, który odbył się z
2 na 3 marca, częściowo w Wejherowie,
wrócili z tej imprezy pełni niezwykłych
i niezapomnianych wrażeń.
Stowarzyszenie Miłośników Turystyki „Włóczykij” z Rumi po raz
dwunasty zaprosiło gimnazjalistów na rajd z fabułą
historyczną, a honorowy
patronat nad imprezą objął prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.
Co roku organizatorzy
tworzą fabułę i wcielają
się w postacie mające swoje pierwowzory w historii.
Wykorzystują autentyczne
wydarzenia historyczne i
na ich bazie konstruują grę.
Dbają o zachowanie wierności zarówno, jeśli chodzi
o dzieje, jak i stroje oraz kostiumy i scenografię. Dzięki
temu w jedną noc wszyscy
przenoszą się w inną epokę.
W tym roku młodzież poznała epizody historyczne z
lat 1348-1349. Jako chłopi
z Pomorza, gdzie panuje
epidemia dżumy, uczestnicy wyruszyli w drogę, szukać pomocy. Trafili m.in.
na Śląsk, do Namysłowa,
Oleśnicy i Wrocławia, spotykając tam oraz po drodze
różne ciekawe postacie.

W piątkowy wieczór (2
marca) do Wejherowa przybyło 11 grup turystycznych.
Na trasie rajdu czekało na
uczestników 12 fabularyzowanych scenek.
Niektóre z nich rozgrywały się w Restauracji „Kamienica” na wejherowskim
rynku, w klasztorze franciszkanów i w parku. Pozostałe punkty realizowano
w Gniewowie, Wyspowie
i Zbychowie, na trasie do
Rumi, gdzie uczestnicy powrócili w sobotę rano.
Rajd jest dużym i poważnym przedsięwzięciem.
Zabawę edukacyjną przygotowała grupa osób ze stowarzyszenia „Włóczykij”,
przy współpracy pedagogów
zajmujących się turystyką
w Rumi, instruktorów PUK
w Gdańsku i innych osób z
Trójmiasta (łącznie ok. 120
osób, pracujących na zasadzie wolontariatu).
W rajdzie uczestniczyło ok. 130 uczniów dwóch
rumskich szkół - Gimnazjum nr 4 oraz Gimnazjum
Salezjańskiego.

WAŻNE
TELEFONY
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
Straży Pożarnej
Dyżurny 58 677-61-00
Straż Miejska
58 677-70-40
Urząd Miejski
centrala 58 677-70-00

W piatkowy wieczór w wejherowskim parku , w okolicach klasztoru i na rynku
mozna było zobaczyć takich nietypowych wędrowców.

Starostwo Powiatowe
centrala 58 572-95-50
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
58 677-79-60
ZUK - 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

USŁUGI
POGRZEBOWE
ZUP „Ostatnia Posługa”
Ł. M. Słowikowscy

pełen zakres usług
całodobowo:
58 77 12 800
501-163-354
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ZDROWIE

Przychodnia się rozwija

Rozmowa z Grzegorzem Szalewskim, dyrektorem największego NZOZ w powiecie wejherowskim, mającego przychodnię m.in. w Wejherowie
- Dokładnie rok temu,
uroczyście otwarto nową
przychodnię przy ul. 10
Lutego w Wejherowie.
Podczas otwarcia mówił
pan o planach rozwoju
placówki. Jak po roku
wygląda realizacja tych
zamierzeń?
- Nasze plany realizujemy zgodnie z nakreślonym
przez nas harmonogramem. Przychodnia rozpoczęła funkcjonowanie w
marcu 2011 roku. Pracuje
w niej dwóch lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i dwie pielęgniarki. Na
miejscu wykonujemy badanie EKG i badania laboratoryjne. Rozszerzając zgodnie z zapowiedziami naszą
ofertę, uruchomiliśmy poradnię stomatologiczną.
- Jak zauważyliśmy,
stomatolog
przyjmuje
w nowych pomieszczeniach ośrodka zdrowia.
- Tak, latem 2011 roku
rozbudowaliśmy
dawną
przychodnię kolejową i po
otrzymaniu stosownych pozwoleń, od 1 grudnia 2011
codziennie przyjmuje pa-

cjentów lekarz stomatolog.
Jeden dzień w tygodniu
przyjmuje tam również chirurg-stomatolog.
Co więcej, od 2011 roku
uruchomiliśmy dyżur lekarzy stomatologów, dotyczący nagłych przypadków.
Pacjenci z silnym bólem
zęba mogą skorzystać z
pomocy lekarza nawet w
nocy oraz w dni wolne od
pracy.
- Dyżury w przychodni pełnią tylko lekarze
stomatolodzy?
- Na razie tak, ale mamy
nadzieję ze w 2013 roku
uruchomimy całodobową
oraz świąteczną pomoc lekarską internistyczną.
- Czy to się wiąże z
planami dalszej rozbudowy przychodni? Kiedy
inwestycja będzie realizowana?
- Wszystko zależy od decyzji dyrekcji PKP, do której wystąpiliśmy z wnioskiem o wykup sąsiednich
działek. Problem w tym, że
na razie nie doczekaliśmy
się decyzji w tej sprawie.
Jeżeli tylko wykupimy

działkę, rozbudujemy naszą placówkę o część specjalistyczną.
- Wygląda na to, że
wszystko przebiega zgodnie z zamierzeniami.
- Owszem, jedynie brak
decyzji PKP wstrzymuje
nasze działanie.
- Mieszkańcy Wejherowa korzystają z niektórych poradni specjalistycznych NZOZ nr 1
w Rumi, nic dziwnego
więc, że interesują się
także planami budowy
szpitala w tym mieście.
Czy potwierdza pan, że
w Rumi powstanie taka
placówka medyczna?
- Szpital w Rumi wybudujemy. Znaleźliśmy już
odpowiedni teren, powstaje dokumentacja, staramy
się też o pozyskanie środków zewnętrznych na tę
inwestycję.
Prowadzimy rozmowy z
przyszłą kadrą - pracownikami Gdańskiego Uniwersytetu
Medycznego,
Szpitala Specjalistycznego
w Wejherowie i Szpitala
Miejskiego w Gdyni.

- Czy pana zdaniem w
powiecie wejherowskim
jest potrzebny drugi
szpital?
- Uważam, że tak, bo
dzięki temu pacjent będzie
miał możliwość wyboru
usług, a zdrowa konkurencja jeszcze nikomu nie zaszkodziła.
Jestem przekonany, że
oba szpitale będą współpracowały i uzupełniały się.
- Jak długo potrwa budowa nowego szpitala?
- Taka inwestycja to kwestia pięciu lat. Na początek
gmina Rumia musi zmienić
miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego.
Samo przygotowanie dokumentów i uzyskanie pozwoleń wymaga czasu, ale
zanim zbudujemy szpital,
mamy zamiar otworzyć sieć
przychodni w Rumi, Gdyni
i Wejherowie, tak, aby zapewnić ciągłość leczenia.
Obecnie jesteśmy w
trakcie uzyskania pozwolenia na budowę zakładu
lecznictwa opiekuńczego,
wraz z rehabilitacją. Cała
oferta NZOZ nr 1w Rumi,

dotycząca m.in. Wejherowa,
znacznie usprawni poruszanie się pacjentów w systemie ochrony zdrowia.
Przy okazji chciałbym
podziękować władzom miasta Wejherowa z panem
prezydentem Krzysztofem
Hildebrandtem na czele
oraz Gdyni z panem prezydentem Wojciechem Szczurkiem za pomoc w realizacji
naszych planów, a także
pogratulować obu samorządom sprawności funkcjonowania urzędów.
- Dziękuję za rozmowę.

Grzegorz Szalewski – absolwent gdańskiej Akademii
Medycznej, lekarz pediatra i specjalista medycyny rodzinnej,
właściciel i dyrektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rumi.
Obecnie radny Rady Powiatu Wejherowskiego.
W latach 1998-2002 pierwszy samorządowy starosta powiatu wejherowskiego, m.in. inicjator otwarcia pierwszej
szkoły wyższej w Wejherowie – filii Akademii Morskiej (wydział administracji), a także inicjator przekazania budynku
przy ul. Dworcowej na działalność Kaszubskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie.
Działacz społeczny, pomysłodawca corocznych Zjazdów
Kaszubskich, wieloletni działacz klubów sportowych: WKS
Gryf Wejherowo i Orkan Rumia; fundator (wraz z małżonką)
nagrody dla najlepszego maturzysty z języka kaszubskiego.

reklama
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SPORT
Zawodnicy z naszego powiatu na międzynarodowych zawodach

Dziewiętnaście medali
6 złotych, 3 srebrne i 10 brązowych medali przywieźli zawodnicy klubu „Fight Zone” z Międzynarodowych Mistrzostw
Polski Universal Fighting Rules. Dwoje zawodników klubu
„Fight Zone”, działającego w ramach Kaszubskiego Towarzystwa Sportowo-Kulturalnego, zostało powołanych do Kadry
Narodowej UFR . Trener Rafał Karcz może być dumny ze
swoich podopiecznych.
W oddalonych od Wejherowa o blisko 600 kilometrów Ciepłowodach w
województwie dolnośląskim,
25 i 26 lutego br. w odbyły się Międzynarodowe
Mistrzostwa Polski Universal Fighting Rules. W
Mistrzostwach brały udział
polskie kluby kickboxingu,
taekwondo, karate i inne,
a także reprezentacja Słowacji. KTS-K „Fight Zone”
osiągnął znakomite wyniki.
Brawa należą się zwłaszcza
najmłodszym wychowankom R. Karcza, chociaż
starsi też nie zawiedli.
Złote medale zdobyli:
Nikola Siecińska, Zuzia
Kalbarczyk – w dwóch
kategoriach, Kornelia
Szymańska, Paulina
Stenka oraz Cezary Maciejewski.
Srebro wywalczyli: Remigiusz Zalewski, Cezary

Maciejewski i Łukasz
Blok – podopieczny trenera
Daniela Żółtowskiego z
sekcji Łęczyce.
Brązowe medale przypadły w udziale: Weronice
Kalbarczyk – w dwóch kategoriach, Paulinie Stenka, Marcinowi Wołoszyn,
Grzegorzowi Hewelt,
Konradowi Kaczmarkiewiczowi – trzykrotnie w
różnych kategoriach , a także Michałowi Stachowskiemu i Łukaszowi Blok.
- Na wyróżnienie zasługują wszyscy zawodnicy,
jednak szczególnie debiutantki na zawodach, Nikola Siecińska oraz Paulina
Stenka, które zdobyły złote
medale po dwóch zwycięskich pojedynkach – mówi
trener Rafał Karcz. - Paulina po świetnych walkach
została powołana do Kadry
Polski UFR, podobnie Ceza-

ry Maciejewski, który wygrał kategorię walki ciągłej.
Nasza sprawdzona zawodniczka z rocznika 2002, Zuzanna Kalbarczyk podczas
zawodów w Ciepłowodach
pokonała zdobywczynię Pucharu Świata w kickboxingu
w Austrii, Paulinę Turulską
z Lubawy.
Ten pojedynek był wyrównany i widowiskowy,
gdyż obie zawodniczki posiadają wysokie umiejętności.
Obie znajdują się w składzie
Kadry Polski.
Miłą niespodziankę sprawił trenerowi, kibicom, a
także koleżankom i kolegom
z klubu, Marcin Wołoszyn,
który widowiskowo zakończył walkę o brąz, trafiając
swojego przeciwnika dwukrotnie nogą w kask. Otrzymał za to po dwa punkty.
Warto dodać, że wielką
pomoc okazali rodzice mło-

Ekipa wejherowskiego klubu KTS-K „Fight Zone” na mistrzostwach w Ciepłowodach.

dych zawodników, Krzysztof Sieciński oraz Marcin
Laskowski (przewodniczący Rady Rodziców w Klubie),
którzy sprawowali opiekę
nad dziećmi podczas 3-dniowego wyjazdu sportowego.
Dopisali również kibice, którzy wraz z drużyną

wyruszyli na podbój Ciepłowodów.
Nieocenione jest wsparcie
sponsora głównego, firmy
firmie ELSTARK, a także
pomoc pana Tomasza Hinza – apteka internetowa
APTE.PL
Klub „Fight Zone” zapra-

sza na treningi. Klub posiada
sekcje dzieci w Wejherowie,
Luzinie, Gościcinie, natomiast grupy starsze zaprasza do Wejherowa i Łęczyc.
Informacje na temat nowego naboru do klubu znajdują się na stronie www.
fightzone.pl

Mistrzostwa Powiatu w Unihokeju

Wejherowianki najlepsze
Pod koniec lutego w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 1 w Rumi odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Unihokeju Dziewcząt. W zawodach wystąpiło dziewięć zespołów. Zwycięzcą turnieju została drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie i jest to czwarte z rzędu Mistrzostwo
Powiatu Wejherowskiego tego zespołu.

Zwycięska drużyna, czyli: Angelika Bużan, Kinga Bużan, Kinga Damps, Weronika Miotk, Angelika Lessnau, Weronika Szymikowska, Dorota Grablowska, Alicja
Kukowska, Marcela Miszka, Natalia Behmke, a także opiekun drużyny – Agnieszka Krekora.
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Drugą lokatę wywalczyły także wejherowianki, a dokładnie zawodniczki z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1.
Na trzecim miejscu uplasowały się rumianki, czyli drużyna gospodarzy.
Poziom rywalizacji był bardzo wyrównany, a mecze emocjonujące i stojące na
wysokim poziomie.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wejherowie oraz Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi.
AB.

WYNIKI TURNIEJU
I miejsce II miejsce III miejsce IV miejsce V miejsce VI miejsce VII miejsce VIII miejsce IX miejsce -

ZSP nr 2 w Wejherowie
ZSP nr 1 w Wejherowie
ZSP nr 1 w Rumi
ZSP w Redzie
ZSP nr 4 w Wejherowie
ZSP nr 3 w Wejherowie
ZSP nr 2 w Rumi
ZSO - II LO w Rumi
Niepubliczna Szkoła
Rzemiosła w Wejherowie
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SPORT I OGŁOSZENIA
Turniej o Puchar Prezydenta Wejherowa

Zaczarowani futbolem
Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa, zorganizowany przez
Wejherowską Akademię Piłki Nożnej dla
rocznika 2004, przebiegał w wyjątkowej atmosferze, o czym świadczyły uśmiechnięte
buzie dzieci. Po raz kolejny okazało się, że
wyniki pojedynków najmłodszych nie są
tak ważne, jak sama możliwość gry w piłkę.
Trenerzy, rodzice i opiekunowie drużyn dbali o to,
aby dzieci czerpały radość z
uczestnictwa w turnieju piłkarskim. Turniej „Zaczarowani futbolem” rozgrywany
był tak, aby uczestniczącym
drużynom udało się rozegrać
aż 8 meczów w ciągu trzech
godzin. Mecze odbywały
się równolegle na dwóch
boiskach.
W turnieju najlepsi okazali
się gracze Sztormu Mosty,
którzy awansowali do grupy finałowej z ostatniego
miejsca, ale w decydujących
meczach osiągnęli najlepsze
wyniki. Na drugim miejscu
rozgrywki zakończyła drużyna z Luzina, która cały
turniej grała najrówniej, odnosząc 5 zwycięstw i 3 remisy.
Świetnie zaprezentował
się zespół UKS Jedynka
Reda, który jako jedyny
wprowadził do grupy finałowej dwa zespoły. Oba
zespoły Sapy Rumia miały
niezbyt udany początek, ale
końcówkę wręcz piorunującą. Drużyny z Rumi wygrały
rozgrywki grupy F, co dało
im w efekcie 6 i 7 miejsce.

Dwie drużyny wejherowskiej Akademii grały ze
zmiennym szczęściem, w
porannej części turnieju odnosząc 5 zwycięstw, 5 remisów i
6 porażek. Naszym chłopcom
udało się strzelić 11 goli.
W drugiej części turnieju
najlepszy okazał się zespół Arki Gdynia, strzelał
najwięcej goli i zasłużenie
wywalczył pierwsze miejsce.
Popołudniowa rywalizacja miała swoją dramaturgię
i niewiele zabrakło aby Puchar Prezydenta Wejherowa
pozostał w naszym mieście.
Nasi najmłodsi piłkarze w
decydującym meczu zremisowali z Arką, a wynik
premiował w całym turnieju
zespół z Gdyni. Na kolejnych
miejscach uplasowały się
drużyny Olimpic Gdańsk
i Santos Gdańsk.
Do sprawnego przebiegu
turnieju przyczynili się trenerzy, rodzice, członkowie i
sympatycy WAPN Błękitni
oraz wiceprezydent Wejherowa Bogdan Tokłowicz,
który na zakończenie obiecał
wspieranie kolejnych inicjatyw Akademii piłkarskiej.

Błękitni Wejherowo walczyli dzielnie, m.in. remisując
z dobrym i równie ambitnym zespołem Arki.

NIERUCHOMOSCI

Sprzedam działkę – Mosty koło
Lęborka, przy drodze krajowej nr 6,
1800 metrów kw. – pod działalność
gospodarczą. Tel. 604-626-623
***
Sprzedam mieszkanie: 56 m 2, 3
pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica,
zamykane podwórko, z garażem 20
m 2, ogrzewanie OPEC, gaz. Mieszkanie do odświeżenia; ul. 10 Lutego, blisko dworzec PKP, SKM, ZKM,
ośrodek zdrowia. Mieszkanie wolne
od zaraz. Niskie koszty utrzymania.
Tel.: 698-635-491
***
Dom w surowym stanie, atrakcyjna lokalizacja w Wejherowie.
Tel.: 608-083-608
***
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

SPRZEDAM

Turniej to nie tylko sportowa rywalizacja, ale też rozmowy i zawieranie nowych znajomości.

Puchar dla BorHydu
23 drużyn startowało w eliminacjach Turnieju
Halowej Piłki Nożnej o Puchar Wejherowa, zorganizowany przez TKKF. Do finału, który rozegrano
systemem bezpośredniej eliminacji zakwalifikowało
się 8 najlepszych zespołów.
W meczu o pierwsze miejsce spotkały się dwie drużyny
reprezentujące wejherowski BorHyd. Mecz był bardzo
zacięty, a w regulaminowym czasie uzyskano remis 1:1
(bramki: Witold Cirocki i Ryszard Westphal).
Zawodnicy BorHydu A lepiej wykonywali rzuty karne
(9:8) i to oni zdobyli Puchar Wejherowa, ufundowany przez
Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.
Finaliści wystąpili w następujących składach:
BorHyd A Wejherowo: Adam Krauza, Mateusz Białk,
Błażej Miszka, Witold Cirocki (najlepszy strzelec turnieju
– 9 bramek), Sławomir Maliszewski, Arkadiusz Kwalek,
Mateusz Pawłowski (najlepszy zawodnik).
BorHyd I Wejherowo: Przemysław Pytel (najlepszy
bramkarz), Ryszard Westphal, Jakub Leske, Dawid Bogucki, Tomasz Dzienisz, Leszek Stebnicki, Karol Albecki.
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Sprzedam telewizor kolorowy
z pilotem 28 Samsung z płaskim
kineskopem, stan idealny, możliwy
odpłatny transport. 250 zł.
Tel. 516-256-424
***
Sprzedam tanio nową butlę gazową 11 kg z atestem. Możliwość
odpłatnego transportu.
Tel. 516 256 424
***
Spacerówka firmy BERTONI, niebieska, przednie koła kręcone. 180
zł. Wejherowo. Tel.: 507-543-912
***
Suknię ślubną rozmiar 36-38,
bolerko, welon. Stan bardzo dobry,
cena 380 zł. Tel. 788-459-785
***
Suknię ślubną rozm. 38-40. Cena
250 zł. Tel.: 508-274-302
***
Telewizor Thomson 52 cale, stan
idealny, atrakcyjna cena.
Tel.: 504-343-040

Używany telewizor firmy Curtis
21 - sprawny, w bardzo dobrym stanie, wejście antenowe i 1 eurozłącze. Możliwość odpłatnego transportu. Cena 160 zł.
Tel. 516-256-424
***
Oferuję nową butlę gazowa turystyczną 3 kg. Przeznaczenie: domki campingowe, pola namiotowe,
domki letniskowe, łodzie itd.
CENA 50 zł. Tel. 516-256-424
***
Telewizor Daewoo 14 cali,
sprawny, możliwość odpłatnego
transportu cena 100 zł.
Tel. 516-256-424

PRACA

Doświadczona niania zaopiekuje się dzieckiem lub osobą starszą.
Wejherowo lub okolice.
Tel.: 504-258-064
***
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
***
Pracownik wykończeń budowlanych poszukuje pracy
– szpachlowanie, malowanie,
płyty GK, układanie wełny itd.
Mam 22 lata.
Tel.: 510-275-967

NAUKA

Korepetycje z fizyki i chemii, w
tym uczę matematyki. Wejherowo.
Tel.: 58 677-01-50
***
Indywidualna nauka języka
szwedzkiego. Tel. 781-830-808
***
Korepetycje dla dzieci klas I-III
szkoły podstaw. z trudnościami w
nauce czytania i pisania oraz matematyki, a także dla dzieci starszych
- z matematyki, udzieli miła i cierpliwa nauczycielka.
Tel. 507-931-173

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
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ROZRYWKA

Krzyżowka z kwiatkiem
nie tylko dla pań
Krzyżowka z kwiatkiem, dedykowanym
dziś paniom z okazji
Dnia Kobiet, jest propozycją dla wszystkich
Czytelników,
którzy lubią tego rodzaju zabawę.

UEFA Champions League w Multikinie
Multikino od zawsze było czymś więcej niż tylko kinem.
Jako jedyna sieć w Polsce Multikino transmituje od 2006
najważniejsze rozgrywki piłkarskie w technologii High Definition, zapewniając najwyższą jakość obrazu i dźwięku.
W Multikinie widzowie mogli wspólnie przeżyć takie wydarzenia sportowe, jak Mistrzostwa Świata, Euro i Liga
Mistrzów 2011.
Transmisje na żywo w kinie dają kibicom dodatkowe
emocje wywołane możliwością wspólnego kibicowania w
atmosferze zbliżonej do tej panującej na stadionie.
Telewizja nowej generacji n oraz Multikino zapraszają
na mecze rewanżowe 1/8 finału Ligi Mistrzów UEFA
(UEFA Champions League).
Nie pozwól, by ominęło Cię historyczne wydarzenie.
Kup bilet na transmisję meczów w Multikinie.
Oto terminarz meczów Ligi Mistrzów UEFA na wielkim ekranie w Multikino Galeria Rumia:
Marzec: 13-14.03 i 27-28.03
Kwiecień: 3-4.04, 17-18.04, 24-25.04
Maj: 19.05 (finał)
Wszystkie seanse zaczynają się o godz. 20.30.
REKLAMA
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Bilety dla
Czytelników
Dla Czytelników „Pulsu
Wejherowa” mamy dwa
podwójne bezpłatne zaproszenia do Multikina
Galeria Rumia na transmisję Ligi Mistrzów UEFA w
wybranym marcowym terminie.
Aby obejrzeć mecz na
dużym ekranie, trzeba zadzwonić do nas dzisiaj, czyli w czwartek 8 marca od
godz. 17.00 (nie wcześniej!)
pod numer telefonu:

606-101-502

W diagramie obok znajdują się niektóre spółgłoski.
Po rozwiązaniu krzyżówki,
litery z kolorowych pól,
czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
Rozwiązania można przysyłać do redakcji e-mailem
na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer:
606-629-454
Można też wysłać odpowiedź pocztą na adres:
„Puls Wejherowa”, ul. Polna 3, 84-200 Wejherowo
lub osobiście wrzucić kartkę
z odpowiedzią do skrzynki
pod tym adresem (skrzynka
przy ośrodku szkolenia kierowców ARTEX)
Oprócz hasła prosimy o podanie nazwiska i numeru
telefonu.

Na rozwiązania czekamy
przez tydzień, do 15 marca
włącznie. Spośród nadawców
wylosujemy dwie osoby, które otrzymają drobne upominki rzeczowe (skontaktujemy
się ze zwycięzcami).

Znaczenie wyrazów (w kolejności alfabetycznej):
* był nim Winnetou
* nie zgub go w czasie podróży
* moment
* 10 dni
* w Wejherowie – część ulic:
		
Sobieskiego i 12 Marca
* mleczny cukierek, ciągutka
* wielkie jezioro afrykańskie
* talerz na owoce
* na nosku – dodają paniom uroku
* automatyczna – zazwyczaj w łazience
* okazuj ją, gdy spotka cię szczęście
* przy placu Jakuba
* Reda lub Cedron
* ... większa niż życie – serial z kpt Klossem
* nabój bez pocisku
* most nad autostradą
		
Jerzy Piotr Kozerski

