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Czas na
głosowanie
Do poniedziałku 23 września trwa głosowanie na
projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.
Można głosować na jeden z 10 projektów inwestycyjnych oraz na jeden z 10 nieinwestycyjnych. Na ich
realizację miasto przeznaczyło 1 mln zł.
Str. 3

Rafał Szlas
kandyduje
Znany samorządowiec, wejherowski radny, działacz społeczny i sportowy Rafał Szlas kandyduje w
październikowych wyborach do Sejmu RP. Chce ratować finanse samorządów, wspierać organizacje
społeczne i dbać o rozwój sportu.
Str. 2

Wybuch butli
w Choczewie
Fot. Urząd Miejski

- Czekaliśmy na taką halę wiele lat, ale efekt już teraz przerasta nasze oczekiwania. Już na etapie projektowania hala została dostosowana do wszystkich naszych propozycji - mówi Beata Dampc, dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie, przy której powstaje nowoczesna hala sportowa. Obiekt jest już
zbudowany w stanie surowym, a prace budowlane postępują bardzo szybko. Plany zakładają otwarcie
hali wiosną przyszłego roku. 										
Str. 3

W poniedziałek 9 września w budynku wielorodzinnym przy ul. Kowalewskiego w Choczewie wybuchła
butla z gazem. Większość budynku uległa zawaleniu.
Mieszkały tam cztery rodziny, ale większość mieszkańców nie było w domu. Dwie osoby zostały poszkodowane, a jedna z nich została przewieziona do
szpitala z poparzeniami drugiego stopnia.
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Rafał Szlas kandydatem do Sejmu
Rząd zabiera samorządom miliony złotych

Tracą mieszkańcy,
trzeba działać!

Z RAFAŁEM SZLASEM, kandydatem do Sejmu RP z Koalicji Obywatelskiej - Platformy Obywatelskiej rozmawiamy o powodach kandydowania oraz poselskim programie, jakim jest
ratowanie finansów samorządowych, wspieranie organizacji
społecznych i rozwój sportu, jak również o tym, co oznacza jego
numer 11 na liście wyborczej.
- Dlaczego kandyduje
Pan do Sejmu?
- Kandyduję na posła,
gdyż chcę zabiegać o poprawę sytuacji finansowej
takich samorządów jak Wejherowo, Rumia, Reda, Puck,
Lębork i gminy wiejskie. Duże miasta może dadzą sobie
radę, ale mniejsze samorządy są dziś poważnie zagrożone przez decyzje rządu i
sejmu. Samorządy stracą
wkrótce znacząco możliwości
realizacji swoich zadań oczekiwanych przez mieszkańców, takich jak budowa dróg,
budynków
komunalnych,
obiektów sportowych, utrzymania przestrzeni publicznych, organizacji wydarzeń
kulturalnych i sportowych,
itd. Jestem drugą kadencję
radnym Miasta Wejherowa i
doskonale zdaję sobie z tego
sprawę.
- Dlaczego Pan tak
uważa?
- Najważniejszym problemem jest dopłacanie
z budżetu Wejherowa do
oświaty, która jest zgodnie
z Konstytucją zadaniem
rządowym i powinna być w
całości finansowana z budżetu państwa. A nie otrzymujemy aż 43 % środków na
jej utrzymanie. W 2015 roku dopłaciliśmy do oświaty
14,9 mln zł, ale już w 2019
będzie to ponad 29 mln zł,
czyli prawie 2 razy więcej! I
to bez uwzględniania ostatnich podwyżek wynagrodzeń nauczycieli.
- Jakie są jeszcze inne
zagrożenia finansowe?
- Chodzi oczywiście o dużo mniejsze środki z budże-
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tu państwa, które otrzymają
samorządy, na co nie mają żadnego wpływu. Same
tylko tegoroczne zmiany w
podatku PIT, polegające na
zwolnieniu z podatku osób
do 26 roku życia oraz obniżce
stawki z 18% do 17 % i podwyższeniu kosztów uzyskania przychodów, spowodują
utratę w budżecie Wejherowa 1,9 mln zł tym roku,
co najmniej 5 mln zł w roku 2020 i każdym kolejnym,
czyli lekko licząc 22 mln zł
do końca tej kadencji. Do tego gwałtownie rosną ceny, co
wszyscy wiemy.
- No tak, ale czy nie
popiera Pan obniżania
podatków? Co rząd ma
zrobić?
- Absolutnie popieram
obniżanie podatków. Trzeba to jednak robić odpowiedzialnie. Przecież tak
naprawdę to wejherowianie
stracą na tym, że Miasto
nie dostanie tych milionów
z budżetu państwa. Będzie
mniej wybudowanych dróg,
boisk, mieszkań, czy też imprez kulturalnych i sportowych, itd. Samorządy stoją
obecnie pod ścianą, bowiem
nie mają skąd wziąć.
Dlatego Koalicja Obywatelska proponuje, aby wpływy z podatku PIT i CIT w
całości zostały w samorządach, a nie jak obecnie miasta i gminy dostają tylko
38% z PIT i niecałe 7 % z
CIT. To znakomita i konkretna propozycja, jeden z
elementów programu „Polska Samorządna” Trzeba
pomóc samorządom! Rząd
sobie bez problemu pora-

Znany samorządowiec, wejherowski radny, działacz społeczny i sportowy Rafał Szlas podczas wtorkowego spotkania na Placu Jakuba Wejhera oficjalnie rozpoczął kampanię wyborczą do Sejmu. R.
Szlas startuje na posła z komitetu Koalicja Obywatelska - Platforma
Obywatelska, chociaż jest kandydatem bezpartyjnym. W czasie spotkania na rynku przedstawił powody swojego kandydowania i program poselski, o czym redakcji „Pulsu” opowiedział szerzej w wywiadzie, który prezentujemy obok. Wybory odbędą się 13 października.
Rafał Szlas.
dzi, gdyż - jak sam twierdzi
- bardzo wzrosły wpływy z
podatku VAT.
- To ile razem zabraknie pieniędzy w wejherowskim budżecie?
- Jeśli nic się nie zmieni, to jak do dopłat oświatowych dodamy te ponad 5
mln utraconych z PIT, to zabraknie nam każdego roku
prawie 35 mln zł, które powinniśmy otrzymać z budżetu państwa. Chcę to zmienić,
idę do Sejmu jako mieszkaniec i jako samorządowiec,
aby ratować miejskie finanse. Za te pieniądze w ciągu
jednej kadencji rozwiązalibyśmy wszystkie problemy
komunikacyjne w Wejherowie. Proszę zauważyć, że
działania rządu i Sejmu,
uniemożliwiają nam realizację rocznie co najmniej
jednego takiego węzła, jak
Kwiatowa czy Zryw.
- No właśnie, co konkretnie można by zrobić
za te zabrane 35 mln zł?
- Bardzo dużo. W konkret-

nych zadaniach - budowa
Węzła Wejherowo-Kwiatowa, czyli to co już zrobiliśmy przed dworcem PKP
oraz powstający tunel pod
torami i parking przy krajowej „szóstce”, będą kosztowały naszych środków
własnych 20,7 mln zł. Budowa ulic Leśnej, Brzozowej i
Ofiar Grudnia w Śmiechowie kosztowała łącznie 1,8
mln zł, zaś na wykonanie ul.
Krofeya na Os. Sucharskiego wydamy 1,6 mln zł. Hala
sportowa przy Szkole Podstawowej nr 5 to koszt 9,3
mln zł. Na wymianę starych
pieców w całej poprzedniej
kadencji 2014-2018 miasto
wydało z własnych środków
3,3 mln zł. Realizacja 35 projektów przygotowanych i wybranych przez wejherowian
we wszystkich dotychczasowych budżetach obywatelskich kosztowała dotąd
miasto 4,1 mln zł.. Jeszcze
dla porównania, te 35 mln zł
to wydatki na wszystkie inwestycje średnio w jednym

roku w kadencji 2014-2018.
Jak widać, mówimy o stracie
pieniędzy, za które moglibyśmy wiele dobrego zrobić dla
mieszkańców.
- Jakie jeszcze stawia
Pan przed sobą cele jako
poseł?
- Zawsze jestem blisko ludzi, sam działam społecznie.
Uważam, że warto pomagać
organizacjom
społecznym,
które robią wiele dobrego dla
mieszkańców. Jako poseł będę zabiegał m.in. o to, aby
państwo bardziej wspierało
finansowo takie organizacje
oraz stwarzało możliwości
ustawowe poprzez ulgi podatkowe dla prywatnych darczyńców. Będę walczył o
zwiększenie obecnego 1%,
który każdy może ze swojego
podatku PIT przeznaczyć na
cele charytatywne i społeczne.
- Nie zapominając o
sporcie…
- Oczywiście, sport jest
mi szczególnie bliski, sport
mnie wychował i ukształtował. Moim celem jest zawsze

rozwój sportu, w szczególności dzieci i młodzieży oraz
sportu powszechnego, budowa nowych obiektów,
wsparcie dla stowarzyszeń
sportowych. Jako poseł będę miał dużo większe możliwości działania, a na sporcie
się znam, zajmuję się tym od
wielu lat.
- Co oznacza 11, Pana
numer na liście wyborczej?
- W piłce nożnej 11 to
tradycyjnie numer zawodników ofensywnych, którzy
zdobywają bramki i zapewniają zwycięstwo swojej
drużynie. Wielu zawodników z „jedenastką” i Białym
Orłem na koszulce walczyło
i wygrywało w polskiej reprezentacji. Dziś w Sejmie
potrzebna jest silna polska
reprezentacja samorządowa, aby walczyć o Polskę
gminną. Chcę grać w tej reprezentacji i wygrywać dla
Polski lokalnej, dla Wejherowa. Ta 11 to dobry znak!
- Dziękuję za rozmowę.
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AKTUALNOŚCI
Wejherowski Budżet Obywatelski

Głosowanie do 23.09
Od poniedziałku 9 września trwa głosowanie mieszkańców Wejherowa na projekty piątej edycji Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Do wyboru jest 10 projektów inwestycyjnych oraz 10
nieinwestycyjnych. Głosować można do 23 września.

Na wiosnę obiekt sportowy będzie gotowy

Hala w SP nr 5 rośnie
w szybkim tempie

Na wiosnę przyszłego roku wejherowianie otrzymają kolejną
nowoczesną halę sportową, która powstaje przy Szkole Podstawowej nr 5. Obiekt jest już zbudowany w stanie surowym, a prace budowlane postępują bardzo szybko.
Zadowolenia ze sprawnego i szybkiego prowadzenia
inwestycji nie ukrywa dyrektor SP nr 5 Beata Dampc.
- Czekaliśmy na taką halę
wiele lat, ale efekt już teraz
przerasta nasze oczekiwania.
Już na etapie projektowania
hala została dostosowana do
wszystkich naszych propozycji - ocenia dyrektor szkoły.
Podczas konferencji prasowej na budowie prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zapowiedział, że
inwestycja zostanie oddana
do użytku wiosną 2020 roku.
- Ten nowoczesny obiekt
sportowy był długo wyczekiwany, nie tylko przez
uczniów Szkoły Podstawowej nr 5, ale również ich
rodziców, no i szczególnie
przez dyrektor tej placówki,
panią Beatę Dampc - powiedział prezydent Krzysztof
Hildebrandt. - Inwestycja,
której częścią jest również
budowa przyległej do szkoły
ul. Waśkowskiego, wyniesie
ok. 10 milionów złotych.
Obecnie trwają roboty
związane z instalacją elektryczną, hydrauliczną oraz

kanalizacją, ciągami wentylacyjnymi, a także prace
wykończeniowe na zapleczu hali. Ściany oraz dach
hali sportowej zostały już
wykonane. Wstawiono także okna i drzwi. Na terenie
przylegającym do obiektu
trwa zagospodarowywanie
terenu szkoły, m.in. powstaje droga wewnętrzna, chodniki i parking.
- W nowej hali będzie

można grać w koszykówkę, mini piłkę nożną, piłkę ręczną, siatkówkę oraz
badmintona. Hala będzie
wyposażona w ściankę wspinaczkową o wysokości 7
metrów. Pojemność trybun
składanych teleskopowo wyniesie około 200 miejsc. Powstaną też miejsca dla osób
niepełnosprawnych - informuje zastępca prezydenta
Arkadiusz Kraszkiewicz.

Na realizację Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego miasto przeznaczyło
1 mln zł - 900 tys. zł na projekty inwestycyjne i 100 tys.
zł na nieinwestycyjne. Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwestycyjnego
nie mogła przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projektu nieinwestycyjnego - 10 tys. zł.
- Zachęcam mieszkańców
do głosowania na wybrane
przez siebie projekty. Wyłącznie od Państwa zależy, które
inicjatywy zostaną zrealizowane - przekonuje Krzysztof Hildebrandt, prezydent
Wejherowa.

- Wejherowski Budżet
Obywatelski cieszył się dotychczas dużym zainteresowaniem
mieszkańców.
Złożono dużo wniosków, a
frekwencja podczas głosowania była wysoka, wyższa niż
np. w Trójmieście - podkreśla Wojciech Kozłowski,
wiceprzewodniczący Rady
Miasta i ekspert w zakresie budżetu obywatelskiego.
- Wejherowianie widzą 28
zrealizowanych projektów,
które sami wybrali i doceniają pozytywne efekty budżetu
obywatelskiego.
Arkadiusz
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta

Wejherowa przypomina, że
każdy mieszkaniec, który
do dnia 31.12.2019 r. ukończy 16 lat, może oddać dwa
głosy: jeden na projekt inwestycyjny i jeden na nieinwestycyjny. Głosowanie
odbywa się elektronicznie
na stronie miasta albo tradycyjnie w: Ratuszu, Urzędzie
Miejskim przy ul. 12 Marca
195, Filharmonii Kaszubskiej, SP nr 9 os. 1000-Lecia,
SP nr 5, Miejskiej Bibliotece
Publicznej oraz na pływalni
przy SP 8.
Więcej informacji na:
www.wejherowo.pl/
budzetobywatelski.

Finał Modernizacji Roku 2018

Park Miejski doceniony
Wejherowo zostało finalistą Ogólnopolskiego Konkursu „Modernizacja Roku 2018 i Budowa XXI wieku” za rewitalizację-modernizację Parku Miejskiego w Wejherowie. To kolejna w ostatnich
latach nagroda dla Wejherowa za zrealizowane inwestycje.
Park Miejski im. Aleksandra Majkowskiego w
Wejherowie został założony
w XVIII wieku jako park pałacowy. W latach 2008-2011
przeprowadzono rewitalizację tego terenu. Powstały
m.in. ścieżki parkowe, pomosty, oświetlenie, siłownia zewnętrzna, duży plac
zabaw, aleja różana. Za tę
inwestycję Wejherowo zdobyło pierwszą nagrodę w
XVI edycji konkursu „Modernizacja Roku 2011”.
W tym roku nagrodzono
miasto Wejherowo za kolejne
prace na terenie parku, m.in.
wybudowanie dwóch wolier
dla ptaków, modernizację
stawu, remont mostku nad
rzeką Cedron, nowe ścieżki i
kolejny placu zabaw.
- Prace w parku prowadzone są systematycznie już
od wielu lat, a ich efekty budzą uznanie mieszkańców, a
także gości i turystów - mó-

W wejherowskim parku jest wiele urokliwych
miejsc, ulubionych przez mieszkańców.
wi Krzysztof Hildebrandt,
prezydent Wejherowa. - W
planach są kolejne modernizacje na tym terenie.
Nagrodę na Zamku w
Warszawie odbierał sekretarz miasta Bogusław Suwara, a także wykonawca
prac w parku - Mariusz
Gustowski, właściciel fi-

my WOJ-MAR.
- Park Miejski to miejsce,
gdzie można sobie zrobić
przerwę od zgiełku codziennego życia. Inwestycje, które
konsekwentnie realizujemy
mają zachęcić mieszkańców
do odpoczynku, w atrakcyjnym otoczeniu - podsumowuje Bogusław Suwara.
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MIASTO
Nowoczesna i bezpieczna komunikacja

Nowy autobus MZK

Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie zakupił i wprowadził do ruchu miejskiego nowoczesny autobus Solaris za 800 tys.
zł, który pomieścić może 83 osoby, w tym także niepełnosprawne.
W pełni klimatyzowany i wyposażony szersze drzwi pojazd już
jeździ na trasach w Wejherowie i okolicznych gminach.
Na Placu Jakuba Wejhera autobus został tradycyjnie
poświęcony oraz przekazany
kierowcy Sebastianowi Budziszowi. - Pojazd jest wyposażony w szersze drzwi,
co ułatwi wsiadanie i wysiadanie pasażerom, sprawniejszą i oszczędniejszą
klimatyzację, systemy elektroniczne. Kierowca otrzymał wygodniejsze miejsce
pracy oraz lepszy przegląd
wnętrza i na zewnątrz pojazdu dzięki kamerze - wyjaśnił Czesław Kordel
prezes Zarządu MZK Wejherowo Sp. z o.o.
- Bardzo nam się podoba
ten autobus, bo są w nim
oznaczone miejsca dla osób
niepełnosprawnych oraz na
wózki dla dzieci. Poza tym
w środku jest dużo miejsca
– mówi Alicja Orszulak,
która często korzysta z linii
nr 1, 2 i 6.
Podczas
uroczystości
przekazania autobusu prezydent Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt

Fot. Leszek Spigarski
wręczył
podziękowania
Zbigniewowi Leznerowi - kierowcy autobusu
MZK, który uratował życie i zdrowie pasażerów
wobec zagrożenia zderzeniem z pociągiem SKM. Po
wjeździe na torowisko na

ul. 12 Marca przy podniesionych rogatkach, kierowca zauważył nadjeżdżający
pociąg. Zachował spokój i
opanowanie, szybkim manewrem zjechał na pobocze
torów i uniknął najechania
przez pociąg.

Zarząd MZK Wejherowo Sp. z o.o. kupił łącznie 42 autobusy. Aktualnie wejherowski przewoźnik wykorzystuje 28 pojazdów, z czego 26 to Solarisy.

W ratuszu wręczono nagrody

Za piękne ogrody i balkony
Rozstrzygnięto konkurs na najładniej ukwiecony i zazielenionybalkon, okno lub ogród na terenie miasta Wejherowa. Jak co roku z laureatami spotkał się prezydent KrzysztofHildebrandt oraz sekretarz
miasta, Bogusław Suwara, którzy podziękowali wszystkim mieszkańcom za ich wkład w upiększanie miasta
W kategorii balkony i okna pierwsze miejsce zajęli Teresa i i Tadeusz Kaweccy z ul.
Kusocińskiego, drugie - Elżbieta Malewska z ul. Nanickiej, a trzecie - Ewa Ellwart
z ul. Rejtana ex aequo z Michałem Maszką
z os. Kaszubskiego. Wyróżniono także Aniele Bartnicką z Osiedla Kaszubskiego i Ryszarda Gleske z ul. Nanickiej.
Właścicielką najpiękniejszego ogrodu
przydomowego została Danuta Pohnke z
ul. Ludowej. Drugie miejsce zdobyła Maria
Łuczak z ul. Marynarki Wojennej, a trzecie
- Alicja Kobiella z ul. Kotłowskiego.
Wyróżnienia otrzymali Teresa Szimi-
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chowska z Osiedla Kaszubskiego oraz Stanisław Ryło z ul. Środkowej.
Za najpiękniejszy ogród w ogrodach
działkowych pierwszą nagrodę otrzymała
Violeta Drawc z ROD im. mjr. Henryka
Sucharskiego. Drugie miejsce zajęli Magdalena i Leon Miotk z ROD im. Jakuba
Wejhera, a trzecie Alina Żywicka z ROD
im. Floriana Ceynowy oraz Tadeusz i Danuta Szymkowiak z ROD „Cementownia”.
Ponadto wyróżniono Alinę Sinieć z ROD
im. mjr Henryka Sucharskiego oraz Piotra
Strakowskiego z ROD im. Floriana Ceynowy. Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Święto strażników miejskich

Strzegą porządku
w mieście od 28 lat
Zgodnie z tradycją strażnicy miejscy w Wejherowie obchodzili
swoje święto. Minęło właśnie 28 lat, jak w Grodzie Wejhera pojawiła się formacja strzegąca porządku. 29 sierpnia obchodzony jest
Dzień Strażnika Gminnego i Miejskiego.
Z tej okazji władze miasta na czele z prezydentem
Krzysztofem Hildebrandtem oraz szefowie innych
służb i formacji zajmujących
się bezpieczeństwem spotkali się ze strażnikami, aby podziękować za ich codzienną
pracę oraz wręczyć odznaczenia i awanse.
Prezydent
Wejherowa
awansował na wyższe stanowiska służbowe siedmiu
strażników.
Kilkunastu
funkcjonariuszy SM otrzymało podziękowania i nagrody. Wyróżnienia i nagrody
odebrali także pracownicy
cywilni i pomocniczy.
- Mija ponad 28 lat gdy
jako jedną z pierwszych
Straży Miejskich w kraju,
powołano Straż Miejską
w Wejherowie. Pierwszy
wejherowski patrol pojawił się na ulicach miasta 6 kwietnia 1992 roku
- przypomniał prezydent
Krzysztof Hildebrandt.
- Funkcjonariusze towarzyszą wejherowianom codziennie. Spotykają się z
życzliwością oraz przychylnością mieszkańców, bo
działają szybko i skutecznie. Chciałbym serdecznie
podziękować przede wszystkim za skuteczne działania
w zakresie bezpieczeństwa,
ochronę porządku publicznego oraz wykonywanie
odpowiedzialnych i niebezpiecznych zadań.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt wyróżnił Nagrodą
Prezydenta Miasta Wejherowa mł. insp. Stanisława Dąbrowskiego oraz
aplikanta Sebastiana Ołtarzewskiego ze Straży
Miejskiej, a także druhów
z OSP Wejherowo - Dariusza Pollikejta i Wojciecha Naczka za bohaterską
interwencję, która przyczyniła się do uratowania życia
kierowcy pojazdu.

Fot. Urząd Miejski

Działamy sprawnie przez całą dobę
- mówi Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej
w Wejherowie
- Służbę pełnimy 24-godziny na dobę. Realizujemy różnorodne zadania, których najważniejszym przesłaniem jest
dbanie o porządek i bezpieczeństwo mieszkańców naszego miasta. Podejmujemy działania prewencyjne i interweniujemy w każdej sytuacji.
Nasza codzienną służbę wspiera system kamer monitorujących rozlokowanych w różnych częściach Wejherowa.
Służbę w Straży Miejskiej pełni 27 strażników. Jest też
czterech pracowników cywilnych.
W ubiegłym roku podejmowaliśmy ponad 24 tysięcy interwencji, a w pierwszych sześciu miesiącach bieżącego
roku mamy ich już ponad 13 tysięcy. Bardzo ściśle współdziałamy z Policją, Strażą Pożarną i innymi służbami.
Priorytetem dla mnie jest to, że straż miejska ma pełnić służebną rolę wobec społeczeństwa i dlatego jest więcej pouczeń niż sankcji. Gdy one nie skutkują nakładamy
mandaty.
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POWIAT

Fot. Leszek Spigarski

Fot. Starostwo w Wejherowie

Powiatowy Zespół Szkół w Redzie

W nowej siedzibie
Powiatowa Inauguracja Roku Szkolnego 2019/2020 w powiecie
wejherowskim odbyła się w świeżutkich i nowoczesnych murach
Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie. Ta placówka zyskała właśnie nową siedzibę przy ul. Łąkowej. Rozpoczęcie roku szkolnego
połączono z otwarciem szkoły.
Nowy budynek to dla całej społeczności Powiatowego Zespołu Szkół w Redzie
spełnienie marzeń. Młodzi ludzie będą mogli swoje pasje i zainteresowania
rozwijać w nowoczesnych
i dobrze wyposażonych pomieszczeniach.
W ramach inwestycji powstało 10 nowych pracowni
zawodowych, a także biblioteka multimedialna oraz
przestronna aula.
Inwestycja, sfinansowana
w całości z budżetu Powiatu
Wejherowskiego kosztowała
blisko 8 milionów złotych.
W uroczystości otwarcia szkoły 1 września br.
uczestniczyło wielu gości,
w tym parlamentarzyści i

Archiwalne
wydania
„Pulsu
Wejherowa”
dostępne
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Pomoc finansowa i szkolenia

Dla przedsiębiorców
Samorząd powiatowy uczestniczy w projekcie „Wsparcie Przedsiębiorczości na Kaszubach”, dzięki któremu powstało ponad 50
nowych mikroprzedsiębiorstw. W Starostwie w Wejherowie odbyła
się uroczystość wręczenia 55 przedsiębiorcom z powiatu umów o
przyznaniu wsparcia finansowego na własną działalność.

ze starostą wejherowskim
Gabrielą Lisius oraz wicestarostą wejherowskim
Jackiem Thielem.

Projekt realizowano w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Pomorskiego
2014-2020. Wzięły w nim
udział trzy samorządy: Powiat Wejherowski, Powiat
Kartuski i Powiat Pucki.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Fot. Leszek Spigarski

radni powiatu wejherowskiego. Obecny był również
metropolita gdański, arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź - na zdjęciu poniżej

Łącznie przyznano 270 dotacji. Uczestnicy otrzymali
jednorazowe wsparcie finansowe (blisko 20 tys. zł),
wsparcie pomostowe, a także mieli okazję wziąć udział
w szkoleniach dla przedsiębiorców.

W spotkaniu w Starostwie w Wejherowie wziął
udział marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, a także
starosta wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta Jacek Thiel.

Odsłonięto tablice

Starosta i sekretarz
upamiętnieni
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego odbyło się uroczyste odsłonięcie odnowionej tablicy upamiętniającej Starostę Morskiego Antoniego Potockiego, który
został zamordowany w Lasach Piaśnickich jesienią 1939 r.
Odsłonięto także tablicę, poświęconą pierwszemu sekretarzowi Starostwa w Wejherowie - Augustynowi Westphalowi, zamęczonemu po wojnie przez Urząd Bezpieczeństwa.
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UROCZYSTOŚCI
Dożynki w gminach

Tradycja i zabawa
W gminach powiatu wejherowskiego organizowane są tradycyjne Dożynki. W najbliższą niedzielę 15 września Powiatowo-Gminne Dożynki odbędą się w Bożympolu Wielkim w gminie Łęczyce.
Szczegóły na plakacie na sąsiedniej stronie 7.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

W sierpniu Święto Plonów odbyło się w gminie
Wejherowo (w Górze), w
gminie Gniewino (w Nadolu) oraz w Luzinie, a we
wrześniu w Szemudzie oraz
w Choczewie. Wszędzie zadbano o atrakcje, o dobrą zabawę, a także o tradycyjny
przebieg uroczystości.
O tym, jak piękne są kaszubskie dożynki w powiecie wejherowskim świadczą
zdjęcia naszego fotoreportera Leszka Spigarskiego z
Luzina, Góry i Szemuda.
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WYDARZENIA
Teatr OKO na scenie Filharmonii

Premiera i jubileusz
W Filharmonii Kaszubskiej 5 września zaprezentowano premierowy spektakl „Od czasu do czasu” w wykonaniu wejherowskiego
Teatru „OKO”. Po spektaklu uczczono 20-lecie pracy twórczej reżysera przedstawienia - Wojciecha Rybakowskiego.

Koncertowo i charytatywnie

Fot. Leszek Spigarski

Muzyka i dobra zabawa
Od lewej: Waldemar Czaja z WCK oraz aktorzy Izabela Barzowska, Bożena Wójcik
i Jakub Szumilas, reżyser Wojciech Rybakowski, aktorzy Andrzej Szmidke, Monika Płomin i Artur Szymerowski. 			
Fot. Franciszek Sychowski

Podziękowania
reżyserowi przekazał Waldemar
Czaja, zastępca dyrektora
Wejherowskiego Centrum
Kultury, a aktorzy i widzowie nagrodzili go brawami.
Wojciech
Rybakowski, kiedyś z grupą „Eksperyment”, a obecnie z grupą
„OKO”, przygotowuje ciekawe przedstawienia. Re-

żyseruje również coroczne
Misterium Męki Pańskiej
na Kalwarii Wejherowskiej.
- Dziękuję wszystkim aktorom i współpracownikom,
którzy przewinęli się przez 20
lat jego działalności teatru mówi Wojciech Rybakowski. - Zachęcam dorosłych
amatorów teatru do udziału w zajęciach Teatru OKO,

działającego w Wejherowskim Centrum Kultury. W
roku artystycznym 2019/20
będziemy wystawiać „Moralność pani Dulskiej” G. Zapolskiej. Zachęcamy dawnych i
nowych uczestników.
Próby odbywają się w
poniedziałki i środy w
godz.17.30-19.30 w WCK w
Wejherowie.

Na koniec wakacji w Parku Miejskim w Wejherowie zagościli
wykonawcy hip-hopu i rapu w ramach czwartej edycji „Wejherowo Hip Hop Fest”, która już na stałe wpisała się w kalendarz koncertowy naszego miasta. W ostatni weeked w amfiteatrze odbył
się Open Arts Festival.
Podczas „Hip Hop Fest”
wystąpili czołowi polscy raperzy i legendy polskiego
hip-hopu (zdjęcie u góry).
Festiwal zainaugurowały
występy taneczne - Dance
Jam oraz pokaz umiejętności artystów, specjalizujących się w sztuce ulicznej

Wejherowskie Stragany Art

Stragany, pokazy, spektakle

- Street Art Jam. Następnie
na scenie zagrali: Filar/Format, Noniemoge, Wójto, Michał Kisiel, Atopic Beatbox i
Dejlu, a gwiazdami festiwalu byli: Kleszcz, Joda, Zeus
oraz Borixon.
Podczas koncertu zbierano
pieniądze na leczenie 24-letniej Marty, która zmaga się z
chorobą nowotworową.
Liczną widownię, głównie młodą zgromadził również w parku XIV Open

Arts Festiwal. Gwiazdą tego wydarzenia, które
odbyło się 7 września pod
hasłem „Stop przemocy i
terrorowi” był zespół LAO
CHE. Publiczność nie zawiodła (zdjęcie poniżej).
Open Arts Festiwal, to
festiwal muzyki i innych
sztuk, mający charakter
muzycznego pikniku. Podczas imprezy występują artyści, reprezentujący różne
gatunki muzyczne.

W pierwszą niedzielę września ulica Wałowa w Wejherowie po raz kolejny była miejscem wydarzeń artystyczno-wystawienniczych podczas barwnego jarmarku VI Stragany
Art. Były stoiska, spektakle, pokazy akrobacji, a nawet bezpłatne przejażdżki z kucykiem.
Tegoroczna edycja rozpoczęła się od przemarszu ulicą w towarzystwie Mosaic Circus Orchestra, a zakończyła pokazem fireshow. Nie zabrakło atrakcji dla małych i dużych uczestników. Organizatorem imprezy byli: prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Wejherowskie Centrum Kultury.
Fot. Urząd Miejski

Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
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WYDARZENIA
Aktywni seniorzy wystąpili w Chojnicach

Zabawa i integracja

Grupa pięćdziesięciu seniorów ze Stowarzyszenia Wejherowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku, na zaproszenie władz Chojnic, wzięła udział w Pomorskim Dniu Aktywności Seniora w ramach Święta
Powiatu Chojnickiego.

Laureaci konkursu i samorządowcy podczas uroczystości w Kąpinie.

Fot. Leszek Spigarski

Finał Powiatowego Konkursu
Piękna Wieś 2019

Wygrało Kąpino

25 sierpnia wejherowscy
seniorzy ubrani w koszulki promujące swoje miasto
wybrali się na spotkanie w
Chojnicach. Wyróżniali się
wśród grup przybyłych tam
z całego Pomorza. Koszulki z logo i napisem ,,Wejherowo jakość miasta”,
ufundowały władze miasta
Wejherowa.
Imprezę rozpoczęła uroczysta msza św., a następnie po przemarszu na Stary
Rynek wszystkie grupy
powitali
przedstawiciele władz miasta i powiatu
chojnickiego, a także Urzę-

du Marszałkowskiego.
Wejherowianie wręczyli gospodarzom upominki
promujące Wejherowo.
W ramach aktywnego pobytu w Chojnicach, seniorzy
oglądali międzypokoleniowe występy artystyczne
oraz korzystali z poczęstunku w ramach integracji, a
następnie przybyli goście
występowali na letniej scenie z koncertami i formami
teatralnymi. Wejherowska
grupa teatralna „Srebrna Nitka” zaprezentowała
sztukę pt. „Ostatnia bezludna wyspa” wyreżyserowaną

przez Ewelinę Magdziarczyk-Plebanek, otrzymując od publiczności wielkie
brawa.
Aktorzy seniorzy zapracowali na sukces przygotowując się do chojnickiego
występu przez całe wakacje pod profesjonalną opieką reżyserki.
Pisząc o aktywności seniorów, warto przypomnieć
słowa Świetego Jana Pawła II: „Mimo ograniczeń
mego wieku, bardzo wysoko cenię sobie życie i umiem
się nim cieszyć”
Alicja Orszulak

Wieś Kąpino w gminie Wejherowo wygrała Powiatowy Konkurs
„Piękna Wieś 2019”. Drugie miejsce zajęło Łebno w gminie Szemud,
a trzecie Rozłazino w gminie Łęczyce.
Zgodnie z tradycją, uroczystość wręczenia nagród
odbyła się w zwycięskim
Kąpinie z udziałem władz
powiatu i gminy Wejherowo.
Uczestniczyli w niej i nagrody wręczali: starosta wejherowski Gabriela Lisius,
wicestarosta Jacek Thiel
oraz wójt gminy Wejherowa
- Henryk Skwarło.
Obok prezentujemy wyniki powiatowego konkursu,
przeprowadzonego w dwóch
kategoriach.

Kategoria „Piekna Wieś”
I miejsce - Kąpino
II miejsce - Łebno
III miejsce - Rozłazino
Wyróżnienia otrzymały: Niepoczołowice, Mierzyno i
Borkowo Lęborskie
Kategoria „Piekna Zagroda”
I miejsce - Iwona i Andrzej Majtacz z gm. Choczewo
II miejsce - Wioletta i Eugeniusz Zarach z gm. Linia
III miejsce - Marcin Kloka z gm. Wejherowo
Wyróżnienia otrzymali państwo Holender z gm. Gniewino oraz państwo Rejter z gm. Łęczyce.

Koncerty
W kręgu zdrowia w WCK
Miejska Biblioteka zaprasza

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza 19 września o godz. 17.00 na kolejne spotkanie w
ramach cyklu „W kręgu zdrowia i urody”.
Gościem biblioteki i jej czytelników będzie trener personalny - Katarzyna Szymańska (Ćwicz z Kasią), a tematem
spotkania będzie aktywność fizyczna i zdrowe odżywianie.
W programie znajdzie się nie tylko wykład pt. „Aktywność
fizyczna i zdrowe odżywianie”, ale również 10-minutowytrening nastawieniem na całe ciało. Zaplanowano również
prezentację ćwiczeń na kręgosłup oraz analizę składu ciała
Biblioteka zaprasza do swojej siedziby przy ul. Kaszubskiej 14 w Wejherowie.
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Zespół „Raz, dwa, trzy”,
Hanna Banaszak, Julia
Pietrucha, Mafalda Vasques (fado), polski duet
Kwiat Jabłoni i gruziński
zespół NARTEBI wystąpią
we wrześniu i w październiku w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie.
Szczegóły na stronie:
www.wck.org.pl

Wejherowscy seniorzy w Chojnicach.

Fot. Jerzy Murlikiewicz

Wkrótce VI Zlot Seniorów Turystów
Z okazji Światowego Dnia Turystyki oraz Dni Powiatu Wejherowskiego, w Wejherowie i powiecie wejherowskim odbędzie się VI Zlot Turystów Seniorów SWUTW.
Tegoroczny Zlot odbędzie się w pietek 20 września pod nazwą „Śladami Stolemów”, a jego uczestnicy odwiedą m.in. „Kaszubskie Oko” w Gniewinie oraz Skansen w Nadolu.
Trwają zapisy chętnych do udziału w zlocie seniorów. Na imprezę można się
zapisać do 19 września w biurze Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku przy ul. Kopernika 13 w Wejherowie, w godz. 10-14.
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AKTUALNOŚCI
Narodowe Czytanie w Wejherowie

Polskie nowele

Przedstawiciele władz miasta i powiatu, pracownicy placówek
kulturalnych i oświatowych, nauczyciele, młodzież i seniorzy wszyscy aktywnie uczestniczyli w ogólnopolskiej akcji Narodowego Czytania, zorganizowanej m.in. w Wejherowie. W tym roku cała
Polska czytała polskie nowele.
W sobotnie popołudnie 7 września na
placu Jakuba Wejhera zaprezentowano
„Katarynkę” B. Prusa i „Dobrą panią” E.
Orzeszkowej. Oprócz aktorów grup teatralnych „Errata” i „Srebrna Nitka” nowele czytali m.in. zastępcy prezydenta
miasta - Beata Rutkiewicz i Arkadiusz
Kraszkiewicz, a organizatorem wydarzenia była Miejska Biblioteka Publiczna.
Na dziedzińcu Powiatowej Biblioteki
Publicznej przy ul. Dworcowej nowelę H.
Sienkiewicza „Sachem” nie tylko czytano.
Grupa Poetycko-Teatralna „Pod Sową”

zaprezentowała wspaniały barwny spektakl.
Nowelę czytali m.in. radni powiatowi oraz starosta wejherowski Gabriela Lisius i wicestarosta Jacek Thiel.
Pani starosta i jej zastępca wzięli też udział
w Narodowym Czytaniu w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana II Sobieskiego w
Wejherowie, gdzie dwie grupy lektorów (m.in.
dawni członkowie szkolnego teatru prof. Adama Luterka, aktorzy Teatru „Prawie Lucki"
oraz uczniowie wraz z rodzicami) zaprezentowały fragmenty „Dobrej Pani” E. Orzeszkowej
oraz „Sachem” H. Sienkiewicza.

Fot. Leszek Spigarski

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Niemieckie zbrodnie hitlerowskie na Pomorzu

Jubileusz PCPR

Jesienią 1939 roku w Lasach Piaśnickich Niemcy bestialsko mordowali mieszkańców
Pomorza. Do podobnych egzekucji dochodziło też w innych miejscach. W 80. rocznicę
tragedii Muzeum Piaśnickie w Wejherowie zorganizowało konferencję naukową.

Powiatowe Centrum Pomocy Społecznej w Wejherowie obchodzić będzie dwudziestolecie swojej działalności. Z tej okazji 18 września odbędzie
się jubileuszowa gala w Filharmonii Kaszubskiej.

Konferencja w rocznicę zagłady Pomoc od 20 lat
W pierwszych miesiącach
II wojny swiatowej na Pomorzu zamordowano około 30
tys. osób. Masowe zbrodnie
miały miejsce w Piaśnicy,
Szpęgawsku, Skarszewach,
Tczewie, Fordonie i innych
miejscowościach. Trzydniowa konferencja naukowa odbyła się w ubiegłym tygodniu
w Filharmonii Kaszubskiej i
Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Wejherowie.
- Wejherowo nieprzypadkowo zostało wybrane na

miejsce konferencji. Do więzienia w Wejherowie zwożono ludzi i po wstępnej
selekcji wywożono do Lasów
Piaśnickich w celu ich unicestwienia. Zginęła sól tej ziemi, ludzie, którzy budowali
potencjał Rzeczypospolitej.
Ludzie, którzy byli liderami, aktywistami lokalnej
społeczności - powiedziała
Teresa Patsidis, dyrektor
Muzeum Piaśnickiego w
Wejherowie.
Wykład na temat nie-

mieckiej okupacji na Pomorzu przedstawił prof. Józef
Borzyszkowski. Jarosław
Sellin - wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego poinformował, że Sejm
RP przyjął uchwałę, dotyczącą zbrodni pomorskiej.
Przedstawił wyniki badań
socjologicznych
polskiego społeczeństwa na temat
wiedzy o II wojnie światowej. Wynika z nich, że zainteresowanie drugą wojną
utrzymuje się na wysokim

poziomie, a nawet rośnie.
Uczestnicy
konferencji obejrzeli film pt. „Pelplin” pokazujący niemieckie
zbrodnie na kilkunastu wykładowcach
Seminarium
Duchownego w Peplinie i
członków Kolegium Marianum. Wszystkie ofiary II
wojny światowej, szczególnie zbrodni niemieckich na
Pomorzu, uczczono minutą
ciszy. We foyer Filharmonii
otwarto wystawę na temat
zbrodni piaśnickiej.

Podczas uroczystości wręczone zostaną podziękowania dla
osób zasłużonych dla idei niesienia pomocy, realizowanej w ramach pracy zawodowej oraz rodzin zastępczych działających na
terenie powiatu wejherowskiego. Zaprezentowane zostaną również efekty pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Wejherowie odbędzie się pokaz filmu przedstawiającego ważne
okoliczności z życia powiatowej instytucji.
Przed uczestnikami uroczystości wystąpi dziecięcy zespół artystyczny. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz
województwa, powiatu, miast i gmin powiatu wejherowskiego,
pracownicy Powiatowych Centrów Pomocy Społecznej, Ośrodków Pomocy Społecznej i Sądu oraz wielu innych gości współpracujących oraz wspierających działalność PCPR w Wejherowie.
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AKTUALNOŚCI
Z Nawcza do Osieka wygodnie i bezpiecznie

Bezpieczeństwo i płynność ruchu

Powiatowa droga jak nowa
Cieszą się mieszkańcy i samorządowcy. Wreszcie jest
- zmodernizowana,
gładka i bezpieczna
droga, prowadząca
z Nawcza w gminie
Łęczyce do Osieka
w gminie Linia.
Zakończyła się budowa
drogi powiatowej Godętowo Nawcz - Tłuczewo, na odcinku Nawcz - Osiek. Długość
wyremontowanego odcinka
drogi wynosi 3,4 km.
Podstawowy
zakres
prac obejmował poszerzenie jezdni do szerokości 6
m, wzmocnienie istniejącej
nawierzchni,
przebudowę
skrzyżowań,
przebudowę
zjazdów, budowę chodników
w miejscowości Nawcz oraz
budowę poboczy.
Ekipy budowlane pod
nadzorem Zarządu drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego zrealizowąły również przebudowę

Fot. Starostwo w Wejherowie

Na ulicy Śmiechowskiej w Wejherowie od
2 września zmieniono organizację ruchu poprzez wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, z wjazdem od ul. Wniebowstąpienia.
O wprowadzenie takichzmian skutecznie wspólnie
zawnioskowali
mieszkańcy tej ulicy, Rada Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 6
wraz radnymi miejskimi:
Piotrem Bochińskim i
Wojciechem Kozłowskim.
Od lat ruch dwukierunkowy budził kontrowersje,
bo był problem z mijaniem
się aut, zastawianiem wjazdów na posesje i parkowaniem, zwłaszcza w okolicach
szkoły. Chęć wprowadzenia zmiany wyraziło ponad
70 mieszkańców Spółdzielni Mieszkaowej, czterech
Wspólnot Mieszkaniowych,
domków jednorodzinnych,
jednogłośnie Rada Rodzicówprzy SP nr 6, którzy
zwrócili się o pomoc do swoich radnych.

kanalizacji deszczowej. Wykonano także elementy
stałej organizacji ruchu i
bezpieczeństwa ruchu.
Na zdjęciu: W uroczystym otwarciu nowej
drogi uczestniczyli samorządowcy z powiatu
wejherowskiego, gminy
Łęczyce i gminy Linia.

Na drodze wojewódzkiej

Remont mostu
i objazdy
Przypominamy, że trwa remont mostu na
drodze wojewódzkiej nr 218 w Wejherowie
realizowany przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, który również wyznaczył
objazdy na czas budowy. Urząd Miejski w
Wejherowie nie uczestniczy w realizacji
tego zadania.
Most na ul. Ofiar Piaśnicy będzie zamknięty na około 80
dni licząc od 19 sierpnia, czyli ruch zostanie tam przywrócony w pierwszej połowie listopada, natomiast roboty trwać
będą do końca listopada 2019 r.
Urzędnicy z Zarządu Dróg Wojewódzkich wyznaczyli objazdy dla samochodów:
• dla pojazdów do 3,5 t: drogą powiatową nr 1438G Bolszewo-Kniewo i drogą powiatową nr 1440 Kniewo-Wielka
Piaśnica;
• dla pojazdów powyżej 3,5 t: drogą wojewódzką nr 213
Krokowa-Celbowo, drogą wojewódzką nr 216 Celbowo-Reda,
drogą krajową nr 6 Reda-Wejherowo.
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Ul. Śmiechowska
jednokierunkowa

Z POLICJI
Zderzenie 4 samochodów

Niezachowanie odpowiedniej i bezpiecznej odległości od poprzedzającego pojazdu
doprowadziło do zderzenia czterech samochodów na drodze krajowej nr 6 w Kębłowie,
w kierunku Luzina. Na początku września
około godz. 15.00, strażacy mieli pełne ręce
pracy, aby uprzątnąć i odblokować drogę po
tym zdarzeniu. Okoliczności wyjaśniają funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

Konopie z Łęczyc

Policjanci z Łęczyc zlikwidowali plantację
konopi indyjskich w przydomowym ogrodzie, w foliowym tunelu, gdzie krzewy rosły
wśród innych roślin. Zatrzymano 46-letniego
mężczyznę, zabezpieczono kilka prawie trzymetrowych roślin konopi. W domu mężczyzny ujawnili także ścięte już rośliny oraz susz
roślinny przechowywany w słoikach. Badania
potwierdziły, że była to marihuana.
Za popełnione przestępstwa mężczyźnie
grozi kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Krewka para rówieśników

Policjanci z Wejherowa zatrzymali kobietę podejrzewaną o dokonanie rozboju,
do którego doszło w jednej z miejscowości
gminy Luzino. 42-letnia kobieta wspólnie z
42-letnim mężczyzną zaatakowali innego
mężczyznę szarpiąc go i kopiąc po całym
ciele, a następnie zabrali mu pieniądze oraz
telefon komórkowy.
Policjanci otrzymali zgłoszenie dopiero
następnego dnia. Kryminalni z wejherowskiej komendy wspólnie z policjantami z
Luzina prowadzili działania, których efektem było ustalenie tożsamości sprawców
przestępstwa i kilka dni po zdarzeniu zatrzymanie parę.
Mężczyzna został przesłuchany i usłyszał
zarzut dotyczący rozboju oraz pobicia, bo
sprawca był odpowiedzialny za pobicie innej osoby. Został tymczasowo aresztowany
na okres 3 miesięcy.
42-letnia wspólniczka została zatrzymana podczas patrolowania Wejherowa. Za
rozbój grozi im kara od 2 do 12 lat pozbawienia wolności.

- Obawy mieszkańców
wzmaga kończąca się budowa pobliskiego kompleksu
budynków sądu i spodziewany wzmożony ruch samochodowy. - wyjaśnia radny Piotr
Bochiński, a radny Wojciech
Kozłowski dodaje:
- Razem z radnym Piotrem Bochińskim złożyliśmy
w imieniu mieszkańców oficjalny wniosek do Prezydenta
Miasta, który następnie zgodnie z kompetencjami został
przekazany do Starosty Wejherowskiego. Dziękujemy za
jego pozytywne rozpatrzenie.
- Zmiana organizacji ruchu pozwoli na upłynnienie
ruchu na ulicy. Ważnym jej
elementem jest jasne wyznaczenie miejsc do parkowania bez zakłócania ruchu.
Ta zmiana razem z poszerzeniem parkingu na terenie
szkoły w roku ubiegłym oraz
uruchomieniem ronda w ulicach Sikorskiego / 12 Marca
znacząco wpłynie na bezpieczeństwo dzieci i mieszkańców tej ulicy - podkreśla
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.

WAŻNE
TELEFONY:
Pogotowie
58 677 61 02
PolicjA
58 672 97 22
Straż Pożarna
58 677 61 00
Straż Miejska
58 677 70 40
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Dołącz do grona ponad 286 tys. osób, które uwolniły się od przewlekłego bólu kolan, bioder i kręgosłupa

Czy nastąpi rewolucja w zwalczaniu

ZWYRODNIEŃ STAWÓW?
Koniec ukrywania faktów

Na całym świecie osoby cierpiące z powodu artrozy bez przeszkód korzystają z nowoczesnych metod, dzięki którym wygranie walki z bólem stawów jest możliwe nawet w 98,7%.
Niestety Polacy są pozbawieni tej szansy, ze względu na utrudniony dostęp do innowacyjnych kuracji i technololgii. Chorzy nie mają żadnego wyboru…

G

abinety ortopedyczne z roku na rok pękają w szwach, coraz więcej ludzi szuka pomocy i ulgi w bólu. Nieleczona
artroza nierzadko skutkuje całkowitym
zanikiem tkanki chrzęstnej, która chroni zakończenia kości przed tarciem. W efekcie przy
każdym ruchu kości trą się o siebie, co powoduje
dyskomfort, ból, obrzęki i stany zapalne. W niektórych przypadkach ta bolesna przypadłość może
doprowadzić do całkowitego unieruchomienia stawów, a nawet trwałego kalectwa.

Stawy jak nowe!
Przez siedzący tryb
życia i znaczną
nadwagę, z roku na rok
odczuwałam coraz większe bóle w stawach.
Mało się ruszałam, ale nawet zwykłe wchodzenie po schodach sprawiało mi trudności.
Okazało się, że moje chrząstki stawowe są
doszczętnie zrujnowane i na dodatek wdał
się stan zapalny. Lekarze załamywali ręce
i nie potrafili mi pomóc, a ja ledwo mogłam
chodzić. Na szczęście trafiłam na preparat
prof. Palmera, bo inaczej pewnie teraz poruszałabym się na wózku. Wystarczył zaledwie
miesiąc, żeby moje stawy się zregenerowały,
a ból minął!”
Katarzyna, 53l., Supraśl

Odzyskaj zdrowe stawy
Panu Henrykowi (68l.) z Żyrardowa udało się
uniknąć najgorszego. Jest żywym przykładem
tego, że ze zwyrodnienami stawów można wygrać:

Owszem, zaledwie 30 dni wystarczy aby odbudować tkankę chrzęstną w stawach, pozbyć się
bólu, trzeszczenia, obrzęków i stanów zapalnych.
Takie działanie jest możliwe dzięki nowatorskiej
metodzie prof. Rufusa Palmera, która zyskała
szeroki poklask wśród ortopedów i reumatologów na całym świecie.
Zanim jednak pan Henryk skorzystał z tej innowacyjnej formuły, próbował wielu sposobów, by pozbyć
się dokuczliwych dolegliwości.
Nic mi nie pomagało, nawet lekarze nie byli
w stanie znaleźć antidotum. Trudno jest skutecznie wyleczyć kogoś, kogo boli dosłowie wszystko.
Polecali mi doraźne środki, ale byłem świadomy, że
będę się męczyć z bólem do końca życia.

Skuteczna metoda istnieje
Pan Henryk sądził, że znajduje się w sytuacji bez
wyjścia: „Zwyrodnienia z dnia na dzień pogłębiały
się, rujnując moje stawy. Żadne ćwiczenia, fizjoterapia, naświetlania nie przynosiły mi ulgi w bólu.
Mało brakowało, a stałbym się więźniem własnego łóżka.”
O swoich problemach opowiedział swojej siostrze, która mieszka w Londynie. Zmartwiona losem brata, zaczęła szukać sposobu, by mu pomóc.
Po 3 dniach zadzwoniła z dobrą nowiną. Okazało
się, że w Wielkiej Brytanii już dawno jest dostępna
naturalna i bezpieczna metoda zwalczania artrozy oparta na leczniczych właściwościach wyciągów
roślinnych. Została opracowana przez prof. Rufusa
Palmera, cenionego eksperta w dziedzinie ortopedii
i reumatologii.

W czym tkwi sekret kuracji
prof. Palmera?

Już od początku stosowania kuracji w organizmie
zachodzą procesy prowadzące do stopniowego
cofania się zmian zwyrodnieniowych. Chrząstka
stawowa odbudowuje się, przez co zmniejsza się
tarcie oraz stany zapalne. Po 30 dniach stawy są
zregenerowane, a ból i uciążliwe
trzeszczenie bezpowrotnie miPo kuracjii
jają. Zwiększa się produkcja mazi
stawowej, która stanowi ‘smar’ dla
stawów i dodatkowo niweluje tarcie. Stawy są ‘naoliwione’, a ruchy
płynne i bezbolesne.

ü naturalnie, bez trucia się chemicznmi

tabletkami
ü bez ingerencji chirurgicznej i czekania
w kolejkach do specjalistów
ü w 30 dni...

Przed kuracją

Zdjęcie po lewej przedstawia staw dotknięty zwyrodnieniem – zauważalne są
puste przestrzenie w obrębie torebki stawowej, które są następstwem utraty
gęstości tkanki i jej częściowego zaniku. Po prawej widzimy efekty kuracji – staw
jest „naoliwiony” odpowiednią ilością mazi, co zapobiega tarciu kości o siebie.

Kuracja prof. Palmera przywraca pełną sprawność fizyczną
wszystkim, bez względu na płeć,
wiek czy stan zaawansowania
zmian zwyrodnieniowych. Nie
ważne, czy boli Cię kręgosłup,
kolana, biodra, łokcie czy nadgarstki. Nieistotna jest również

przyczyna
bólu.
W każdym przypadku wyleczenie jest możliwe
– artroza to nie wyrok.

30 dni i po bólu!

Eksperci zaskoczeni
W jednym z wywiadów udzielonych zagranicznej prasie prof. Palmer opowiedział o swoich
osiągnięciach:
„Kiedy specjaliści od schorzeń stawów zobaczyli efekty kuracji na zdjęciach byli zszokowani
- dotąd panowało przekonanie, że zmian zwyrodnieniowych nie da się cofnąć. Tkanka chrzęstna
odbudowała się aż w 98,7%, zwiększyła się również poślizgowość mazi stawowej. Wszystkie
osoby biorące udział w testach zgodnie zadeklarowały, że bóle stawów znacząco się zmniejszyły.
Przez wiele tygodni przeprowadzaliśmy testy
laboratoryjne, aby finalnie odkryć formułę, która stymuluje organizm do samodzielnej walki ze
stanem zapalnym. Uderza ona w źródło schorzenia, odżywia chondrocyty i inicjuje proces
samoodbudowy uszkodzonych tkanek. W ten
sposób dolegliwości artretyczne stopniowo ustępują, a ból zostaje uśmierzony. Prawdopodobnie
jest to najsilniejsza broń przeciwko zwyrodnieniom stawów wymyślona przez matkę naturę. To przykre, że większość lekarzy z premedytacją ignoruje fakty i doniesienia o pojawieniu
się innowacyjnych kuracji” – dowiadujemy się
z wywiadu.

Koncerny chcą nas
wykończyć?

Nie tylko bierność lekarzy stoi na przeszkodzie do pozbycia się bólu stawów i odzyskania
sprawności ruchowej. Kuracja prof. Palmera
szturmem wkroczyła na rynek, stanowiąc zagrozenie dla dużych koncernów farmaceutycznych.
Wobec tego 6 koncernów postanowiło zawiązać
sojusz, który miał na celu zablokowanie ludziom
dostępu do preparatu Palmera i niedopuszczenie do jego sprzedaży
w aptekach.

Chodziłem od ortopedy do ortopedy, dostawałem coraz to nowe recepty na drogie, chemiczne
środki, które zupełnie mi nie pomagały.
Dopiero gdy sięgnąłem po ten preparat,
poczułem prawdziwą ulgę. Ból zmalał
już po 1. dniu stosowania, a po 30 dniach
zupełnie zapomiałem o problemach ze
stawami. Polecam!”
Ryszard, 74l., Krasnystaw
Nasza kuracja jest w pełni bezpieczna dla
zdrowia. Naturalne substancje aktywne zawarte
w formule działają leczniczo, ale nie powodują przy
tym absolutnie żadnych skutków ubocznych”.

Pozbądź się bólu
Wystarczą 2 kapsułki dziennie, aby błyskawicznie
i trwale pozbyć się bólu. Pierwsze efekty działania
preparatu są zauważalne już na drugi dzień od rozpoczęcia kuracji – ból zacznie wyraźnie słabnąć. Po
kilku dniach zmniejszy się obrzęk i ustanie uciążliwe
drętwienie i trzeszczenie. Ale to dopiero początek!
Po zakończeniu kuracji przekonasz się, że
Twoje życie znów wygląda tak, jak dawniej, przed
pojawieniem się dolegliwości związanych ze zwyrodnieniami stawów. Na zawsze uwolnisz się od
bólu i powrócisz do młodzieńczej sprawności ruchowej, a to wszystko zaledwie w 30 dni.
Mimo usilnych starań koncernów, preparat
prof. Palmera jest dostępny w Polsce i zyskuje
coraz większą popularność. Można go zamówić
jedynie w sprzedaży telefonicznej.

OFERTA LIMITOWANA

„Wielkie koncerny prześcigają
się w produkcji chemicznych, nieskutecznych środków, które są wykonane z wątpliwej jakości składników obciążających wątrobę”
– komentuje prof. Palmer. „Próbują nam zaszkodzić, bo jako pierwsi
zaoferowaliśmy w 100% naturalną kurację, która nie tylko hamuje rozwój zwyrodnień stawów, ale
przede wszystkim naprawia szkody
wyrządzone przez artrozę.

Zdrowe i silne stawy w zasięgu ręki,
a teraz w lepszej cenie!
Tylko dla pierwszych 120 osób!
By otrzymać oryginalny preparat
ze zniżką -73%, zadzwoń:

DARMOWA
WYCWENA

81 300 32 74
Od poniedziałku do niedzieli: 8:00–20:00
Zwykłe połączenia lokalne bez dodatkowych opłat.
Oferta ważna do 26.09.2019

PRZESYŁKA GRATIS!
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SPORT
Piłkarze Gryfa na końcu tabeli

Tylko dwa punkty
Przez moment było miło i optymistycznie, bo piłkarze Gryfa
Wejherowo zremisowali z Bytovią Bytów 1:1, ale już w kolejnym
pojedynku ulegli na wyjeździe Błękitnym Stargard 2:1.
Na Wzgórzu Wolności
wszystko zaczęło się normalnie, bo wejherowianie w
18. minucie, pierwsi stracili bramkę. Druga połowa to
niespodziewana
odmiana
gry gospodarzy, którzy zaczęli skutecznie atakować.
Na wyrównanie kibice czekali aż na końcówkę meczu,
gdy po kontrze w polu karnym sfaulowany został M.
Hebel, a karnego wykorzystał M. Mateusz Majewski
i mecz zakończył się wyni-

kiem 1:1. Jednak punkt zdobyty w meczu z Bytovią nic
nie zmienił, bo w Stargardzie wejherowianie znowu
polegli. Od początku Błękitni ruszyli do ataku i mieli
okazje do zdobycia bramek,
a Gryf tak jakby „błagał o
litość”. Druga połowa rozpoczęła się błyskawicznie od
bramki zdobytej przez gospodarzy. Niespodziewanie
równie szybko padło wyrównanie po golu F. Szewczyka. Od tego momentu gra

Turniej skata
20 września o godz. 17.30 rozpoczną się rozgrywki XXII Turniej Skata o Puchar Prezydenta Wejherowa, Wójta Gminy Wejherowo oraz
Prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w
Wejherowie.
Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do udziału w turnieju w siedzibie ZK-P przy placu Jakuba Wejhera
11. Więcej informacji pod nr tel. 511 095 441
OGŁOSZENIE
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obu drużyn stała się bardzo
wyrównana, ale tylko do 71.
minuty, gdy zawodnik Błękitnych strzałem z kilkunastu metrów zaskoczył W.
Ferrę. Potem żaden z ataków podopiecznych Ł. Kowalskiego nie znalazł drogi
do bramki.
Gryf Wejherowo: Ferra, Kankowski, Biedrzycki
(Burkhard), Koprowski, Goerke (Czychowski), Lisiecki,
Szewczyk, Gabor (Kolus),
Hebel, Sławek, Majewski.

Tenis stołowy
Znakomicie rozpoczęły ligowe zmagania podopieczne
trenera Waldemara Płotki, które we własnej hali w Luzinie
pokonały Chrobrego Międzyzdroje 8:2.
Żeńska drużyna GOSRiT
Luzino gra w składzie: Maja
Garbino, Nuriya Zhaludok, Katarzyna Płotka i Magda Płotka.

Kickoxing

Brązowy
medal
W rozgrywanych w Győr (na
Węgrzech) w sierpniu Mistrzostwach Europy w kickboxingu dzieci, kadetów i juniorów,
Zuzanna Kalbarczyk sięgnęła
po brązowy medal w kategorii
kick-light do 65 kg.
Mieszkająca w Kębłowie, podopieczna
trenera Rafała Karcza reprezentantka GOSRiT Luzino o wejście do półfinału wygrała
z Irlandką, która wcześniej, bo w maju, pokonała naszą kickboxerkę w finale Pucharu Świata. Tym razem to Zuzia okazała się
lepsza i następnego dnia mistrzostw stanęła do walki przeciwko Węgierce, z którą niestety przegrała swoją walkę półfinałową.
Tym samym wywalczyła medal brązowy.
Blisko 2000 zawodników z 39 państw
starego kontynentu rywalizowało o medale
Mistrzostw Europy w kickboxingu. Dla Z.
Kalbarczyk to już czwarty medal wywalczony na zawodach rangi międzynarodowej
mistrzowskiej. W kickboxingu Mistrzostwa
Europy i Mistrzostwa Świata odbywają się
na przemiennie co dwa lata. Dotychczas
Zuzia walczyła w Hiszpanii (2015 r., ME –
eliminacje), w Irlandii (2016 r., MŚ – brą-

zowy medal), Macedonii (2017 r., ME – dwa
brązowe medale - light contact i kick-light),
we Włoszech (2018 r., MŚ - eliminacje) i teraz
na Węgrzech. (2019 r,. ME - brązowy medal)
Wielkie gratulacje za sukces zarówno dla
Zuzi i jej trenera Rafała Karcza
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Zmiany w kursowaniu
autobusów MZK
Z początkiem września br. Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o.
wprowadził zmiany w rozkładach jazdy autobusów oraz w niektórych trasach.

Linia nr 1 - wprowadzono korekty wszystkich wieczornych i wybranych porannych
odjazdów dla polepszenia koordynacji z linią nr 5. Jednocześnie nie jest realizowany kurs
w dni nauki o godzinie 14:36 z pętli Bolszewo Gimnazjum do Góry, a kurs o godzinie 7:15
z pętli Góra Szkolna nie zajeżdża na pętlę Bolszewo Gimnazjum.
Linia 4 - wydłużono funkcjonowanie linii do około godziny 20:00 oraz wprowadzono
nową częstotliwość co ok. 80 minut.
Linia 5 - w dni powszednie w godzinach szczytu oraz w soboty, niedziele i święta w
okresie największego ruchu pasażerskiego, czyli między godzinami 10:30, a 17:00 funkcjonuje ze zwiększoną częstotliwością, co 40 minut. Do trasy w kierunku szpitala zostaje
dodany nowy przystanek: Nadrzeczna 01 n/z.
Linia 12 - autobusy będą kursowały na trasie: Gowino Brzozowa - Wejherowo Dworzec PKP. Wprowadzono 60-minutowy takt zapewniający dojazd do Wejherowa na pełne
godziny i odwóz po pełnych godzinach do Gowina.
Linia 13 - poranny kurs o 7:27 z przystanku Gościcino Fabryczna 01 n/z do Bolszewa
został skrócony do przystanku Gościcino Szkoła 04. Nie będą wykonywane popołudniowe
kursy z Bolszewa do Gościcina.

Linia nr 14 - kursuje na nowej trasie: Bolszewo Leszczynowa – Orle Szkoła

Zachodnia cześć Orla zyskała tym samym bezpośrednie połączenie z centrum Bolszewa. Na przystanku Bolszewo Leszczynowa 02 w godzinach porannych rozkład zapewnia
możliwość przesiadki do autobusów linii nr 1 do Wejherowa, a po południu - na przystanku
Bolszewo Leszczynowa 01 z autobusów linii nr 1 z Wejherowa.
Linia funkcjonuje w dni powszednie w godzinach szczytu porannego i popołudniowego.
Dla linii nr 14 wprowadzono następujące przystanki:
Bolszewo Leszczynowa - Bolszewo Prusa 01 (tylko w kierunku Orla) - Bolszewo Słowackiego 02 (tylko w kierunku Leszczynowej) – Bolszewo Paradyz n/z - Orle Topolowa n/z - Orle
Kwiatowa - Orle Krótka n/z – Orle Kościół - Orle Łąkowa - Orle Szkoła.
OGŁOSZENIE

OBSŁUGA PRZEDSIĘBIORCÓW
W URZĘDZIE MIEJSKIM
W WEJHEROWIE
Prezydent Miasta Wejherowa informuje,
że obsługa przedsiębiorców w zakresie wszelkich
spraw związanych z działalnością gospodarczą
znajduje się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195.

Redaktor naczelna:
Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502, e-mail:
redakcja@pulswejherowa.pl
Współpraca: Leszek Spigarski
Adres korespondencyjny:
84-200 Wejherowo,
ul. Polna 3/41
(w siedzibie firmy „ARTEX”)
Spotkanie z dziennikarzem
- tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy
w terenie): 606 101 502
Wydawca: INFO-PRZEKAZ
z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media
w Bydgoszczy
Nakład: 10000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671

Interesanci przyjmowani są
w Punkcie Obsługi Przedsiębiorców, znajdującym się
w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego (parter) lub
w pokoju 114 (I piętro) w godzinach:

Redakcja nie odpowiada za treść
nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów.
OGŁOSZENIE

poniedziałek 7.30-17.00
od wtorku do piątku 7.30-15.30
Wszelkie informacje dotyczące działania Urzędu
i poszczególnych wydziałów znajdą Państwo na stronie
www.wejherowo.pl lub pod numerem tel. 58 677 70 00.

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek
7.00-15.00
Środa
7.00-15.00
Czwartek
7.00-15.00
Piątek
7.00-13.00

Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów po wcześniejszym uzgodnieniu terminu
w: poniedziałek
07.00-08.00
16.00-17.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506
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SPORT
Wejher Cross Games

Rywalizacja
siłaczy
Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych „Apollo” i Healthy Performance Supplements byli organizatorami czwartej
edycja zawodów Wejher Cross Games, czyli
dwudniowych zmagań atletów. Patronat nad
zawodami objął prezydent Wejherowa.
W turnieju wystartowała
krajowa czołówka zawodników uprawiających crossfit
(program treningu siłowego
i kondycyjnego). W kategorii Open Woman zwyciężyła
Agnieszka Podwysocka.
Wśród mężczyzn najlepszy okazał się Miłosz Staworzyński. W kategorii
Masters 35+ Man triumfował Marcin Kalandyk. W
kategorii Masters 40 zwyciężył Łukasz Dabbachi.
Najsilniejszym
zespołem
okazał się Only Victory.
Na zakończenie zmagań,
zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz
pogratulował
wszystkim uczestnikom zawodów sportowej i zdrowej
rywalizacji. Najlepszym zawodnikom wręczył nagrody
pieniężne - wspólnie z wice-

starostą powiatu wejherowskiego Jackiem Thielem.

Fot. Leszek Spigarski
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Koszykówka uliczna

Streetball MTK
Przy sklepie sportowym „Decathlon” w Rumi rozegrano dziewiątą edycję turnieju koszykówki ulicznej pod nazwą „Streetball Małego
Trójmiasta Kaszubskiego”. Zagrało 100 osób.
W kategorii Open Mężczyzn, wystartowało 8 zespołów,
a zwyciężyła drużyna „Wesoły Basket” w składzie: Kacper
Szuszkiewicz, Kacper Jastrzębski i Aleksander Winkel. Wśród kobiet wygrała „Three City” w składzie: Anna
Todys, Dagmara Bojek, Patrycja Leonowicz i Marina
Vilalta Armesto, zawodniczka z Hiszpanii.
Przy 30 stopniowym upale zagrało 24 zespołów z Elbląga,
Gdańska, Lęborka, Sopotu czy Gdyni. Wystartowała również najstarsza wiekiem ekipa „Chyże Laski” z Lęborka. W
rywalizacji chłopców z roczn. 2004-2005 najlepszy był zespół
„Partizan”, a w zmaganiach dziewcząt wygrały „Schaby”. W
najmłodszej kategorii - rocznik 2006 i młodszych dziewcząt
wygrała drużyna „Osy Team”, a w rywalizacji chłopców zwyciężyli „Na spontanie”. W konkursie rzutów za trzy punkty
wśród chłopców zwyciężył Michał Pałubicki, a wśród dziewcząt Rozalia Zabrocka.

OGŁOSZENIE

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

ADMINISTRATOR
NIERUCHOMOŚCI
Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości
20 lat doświadczeń

Zapraszamy do współpracy
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WTBS sp. z o.o. Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26 e-mail: biuro@wtbs.wejher.pl
http://www.wtbswejherowo.pl/

