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Remonty dróg
powiatowych
Systematycznie poprawia się jakość dróg powiatowych, a tym samym bezpieczeństwo na wyremontowanych drogach w powiecie wejherowskim. Właśnie
dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej w Kielnie w gminie Szemud. Utwardzono również drogę
powiatową w Gniewowie.
Str. 5

Powstaje cmentarz
komunalny
Trwają intensywne prace związane z przygotowaniem terenu pod nowy cmentarz komunalny w Wejherowie Śmiechowie, na ul. ks. E. Roszczynialskiego.
Ważna wiadomość jest taka, że pierwsza część cmentarza zostanie udostępniona jeszcze w tym miesiącu.
						Str. 3

Nowoczesny
sprzęt dla szpitala
Fot. Leszek Spigarski
Jarmark Bożonarodzeniowy co roku cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Święta coraz bliżej. W Wejherowie, jak co roku, poprzedzą je wydarzenia, wprowadzające mieszkańców
i gości w świąteczną atmosferę. Już jutro, 6 grudnia na wejherowskim rynku zagości Święty Mikołaj, a w
sobotę 7 grudnia zaplanowano pełne atrakcji otwarcie Jarmarku Bożonarodzeniowego.
Str. 8-9

Najwyższej klasy sprzęt do ratowania ludzkiego
życia oraz monitorowania czynności życiowych organizmu trafił do oddziału Anestezjologii i Intensywnej
Terapii Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w
Wejherowie. Zakup czterech kardiomonitorów wraz
z centralą monitorującą sfinansowała niemal w całości Fundacji Grupa Lotos. Wartość sprzętu wynosi
204 tys. złotych, z czego 200 tys. zł pochodzi z dotacji.
						
Str. 4
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AKTUALNOŚCI
Straż Miejska

Uroczystość
w ratuszu
Dwóch kolejnych aplikantów Straży
Miejskiej w Wejherowie - Sebastian Ostaszewski oraz Rafał Malewski - złożyło uroczyste ślubowanie. Uroczystość była okazją
do spotkania wejherowskich strażników z
władzami miasta.

Narkotyki w samochodzie, torbie, w lodówce i w kanapie

Dziewięć kilogramów

Funkcjonariusze Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej w Wejherowie zatrzymali dwie osoby w związku z posiadaniem oraz handlem narkotykami. Podczas akcji zabezpieczyli ponad 9 kilogramów narkotyków.
Policjanci
kryminalni
wspólnie z policjantami ruchu drogowego zatrzymali
w Wejherowie do kontroli
drogowej kierowcę audi a6.
Podczas kontroli znaleźli
amfetaminę w niewielkiej
ilości. Następnie wspólnie z
funkcjonariuszami Pomorskiego Urzędu Celno-Skar-

bowego w Gdyni z psem
tropiącym do wykrywania
narkotyków
przeszukali
mieszkanie 22-latka.
Pies pod schodami zaznaczył torbę, w której był
haszysz w wadze około 2 kg
oraz marihuana o wadze ponad 1,5 kg. W lodówce mundurowi znaleźli kokainę, a

Bezpieczeństwo na drodze

Ważne światła

Do 15 grudnia br. policja prowadzi ogólnopolską kampanię na rzecz bezpieczeństwa
w ruchu drogowym. Kierowcy będą mogli
bezpłatnie sprawdzić oświetlenie pojazdów
- Ślubuję uroczyście, Służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi,
przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej,
dbać o etykę i dobre imię służby - tymi słowami roty nowi funkcjonariusze wstąpili w szeregi Straży Miejskiej w
Wejherowie.
W uroczystości wzięli udział: prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt oraz sekretarz miasta Bogusław
Suwara. Uroczystość w sali obrad ratusza była również okazją do spotkania się funkcjonariuszy SM z władzami miasta.
Dyskusja toczyła się wokół spraw związanych z ochroną porządku i bezpieczeństwem w mieście Wejherowie.

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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Będą to mogli zrobić na stacjach funkcjonujących pod patronatem Instytutu Transportu Samochodowego oraz zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli Pojazdów.
Kierowcy muszą spodziewać się regularnych kontroli na
drogach, m.in. w zakresie oświetlenia pojazdów, a także
działań informacyjnych związanych z koniecznością posiadania sprawnych świateł.
Prawidłowe oświetlenie pojazdu nabiera szczególnego
znaczenia po zmroku, gdy staje się ono często jedynym źródłem światła na drodze. Kierujący często zapominają, że
w nocy zasięg widoczności może być znacznie ograniczony.
Eksperci twierdzą, że może to być jedynie 20 metrów.

Zmiany w rozkładzie jazdy MZK

Autobus 11 nieco inaczej
Od poniedziałku, 2 grudnia 2019 roku wprowadzone zostały zmiany w
rozkładzie jazdy autobusów linii 11.
W dni powszednie:
- kurs w dni nauki do Kąpina o 7:06 z przystanku Wejherowo Kochanowskiego SKM Nanice 01 zostaje przyspieszony o 7 minut: na godzinę 6:59,
- kurs skrócony w dni nauki o 7:20 z pętli Kąpino Kościół do przystanku Wejherowo
Prusa-Szkoła 02 zostaje przesunięty na godzinę 7:15 umożliwiając przesiadkę na linię 2,
- kursy o 10:42, 12:22 i 13:42 z pętli Gniewowo Spacerowa zostają opóźnione o 10 minut:
odpowiednio na godziny 10:52, 12:32, 13:52,
- kurs skrócony do przystanku Wejherowo Kusocińskiego 02 o godzinie 20:53 z Kąpina
zostaje opóźniony na godzinę 20:59 umożliwiając przesiadkę na linię 2.
W soboty i niedziele:
- kursy z przystanku Wejherowo Pruszkowskiego 01 po godzinie 11:30 w kierunku Gniewowa zostają przyspieszone o 1 minutę w celu zachowania równej częstotliwości kursowania.
UWAGA! Przystanek Wejherowo Myśliwska 03 zmieni charakter ze stałego na
warunkowy „na żądanie”.

w bagażniku drugiego auta
torbę z około 4 kg amfetaminy, marihuana o wadze
około 200 gramów oraz 76
tabletek extasy.
W mieszkaniu pasażera
audi pies tropiący wskazał
kanapę, w której były narkotyki: haszysz, amfetamina i
marihuana o wadze około 1,6

kg. Łącznie znaleźli ponad 9
kilogramów narkotyków.
Obaj 22-latkowie zostali
przesłuchani i tymczasowo
aresztowani na okres 3 miesięcy. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków oraz
wprowadzanie ich do obrotu
grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

Z POLICJI
Włamywacz ujęty

Dzięki pracy policji kryminalnej z Wejherowa, 29-letni mieszkaniec naszego powiatu odpowie za włamanie.
Mężczyzna w październiku włamał się do lokalu usługowego i ukradł z niego komputer stacjonarny o wartości
około 8 tys. zł.
Kryminalni podczas zatrzymania sprawcy ujawnili w
jego mieszkaniu skradziony sprzęt, który został zabezpieczony i zostanie przekazany właścicielowi.
Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Na podwójnym gazie w dom

Mieszkanka gminy Gniewino po północy wsiadła do samochodu będąc pod wpływem alkoholu. Kobieta uderzyła samochodem w dom sąsiadów. Policja sprawdziła, co
wydarzyło się na miejscu i udało się im odnaleźć kobietę,
która oddaliła się z miejsca zdarzenia.
Po zatrzymaniu policjanci zbadali delikwentkę alkomatem, stwierdzając ponad promil alkoholu w wydychanym
powietrzu. Teraz sprawę wyjaśniają policjanci z Gniewina.

Dwa auta na skrzyżowaniu

W Robakowie doszło do zdarzenia drogowego. Na
skrzyżowaniu ulic Wejherowskiej i Św. Jana około godz.
17.00 zderzyły się dwa samochody. Prawdopodobnie typowe wymuszenie w trakcie włączania się do ruchu, zakończyło się akcją trzech zastępów straży pożarnej oraz
odwiezieniem dwóch osób do szpitala na konsultacje medyczne. I w tym przypadku przebieg zdarzenia wyjaśniają
policjanci z drogówki.

Uderzył w rowerzystę

Natomiast w Wejherowie około godz. 21.00 doszło do
wypadku na ulicy Gdańskiej. Samochód osobowy potrącił
rowerzystę, który jechał pasem drogi w kierunku Gdyni.
Na miejsce przyjechali strażacy-ratownicy, ratownicy medyczni oraz policjanci z Wejherowa.
Rowerzysta został przewieziony do szpitala na dalsze
badania, a przyczyny wypadku badać będą policjanci z
wejherowskiej Komendy.
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MIASTO
Atrakcja dla mieszkańców i turystów

Przystań kajakowa
w Wejherowie
Na rzece Redzie w Wejherowie, w pobliżu drogi w kierunku Krokowej powstanie przystań kajakowa z pomostem i miejscem odpoczynku. Marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk
podpisał z Beatą Rutkiewicz, zastępcą prezydenta Wejherowa umowę o dofinansowanie projektu „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Północy, rzeka Reda - miasto Wejherowo”.
Umowy o dofinansowanie
podpisywali także włodarze innych miast, gmin, jak
również podmioty prywatne, które są odpowiedzialne
za realizację zadań z zakresu
rozwoju pomorskich szlaków
kajakowych oraz turystyki wodnej. Dofinansowanie
tych projektów opiewa na
łączną kwotę ponad 34 mln
zł. Na terenie województwa
pomorskiego znajduje się ponad 30 rzek i tysiąc kilometrów szlaków kajakowych.
- Od kilku lat konsekwentnie pracujemy nad poprawieniem jakości naszych
szlaków kajakowych. Dobór
beneficjentów nie jest przypadkowy. Mamy tu projekty
z Łupawy i Redy. One wszystkie łączą się ze sobą. To projekty sieciowe. Podobnie, jak
przystanie jachtowe. Razem
tworzą wspaniały produkt
turystyczny - powiedział w
Gdańsku marszałek pomorski Mieczysław Struk.
W Wejherowie, na rzece
Redzie, przebudowany zostanie parking leśny oraz
zbudowana przystań kajakowa wraz z infrastrukturą.
Powstanie pomost o długości
20 m, miejsce do cumowania
i wodowania kajaków, dwie
wiaty wypoczynkowe z ław-

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Fot. Leszek Spigarski

Trwają intensywne prace budowlane

Powstaje nowy
cmentarz komunalny
Na ul. ks. E. Roszczynialskiego trwają intensywne prace związane z przygotowaniem terenu pod pochówki. Obok cmentarza parafialnego powstaje nowy cmentarz komunalny, którego pierwsza
część zostanie udostępniona jeszcze w tym miesiącu.
Zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz w
towarzystwie marszałków pomorskich: Mieczysława
Struka i jego zastępcy Wiesława Byczkowskiego.
Fot. Urząd Miejski
kami, stołami, jako miejsce
dla uczestników spływów
kajakowych, gdzie można
odpocząć. Będą też stojaki
dla rowerów z miejscem naprawczym. Teren zostanie
utwardzony, a parking przygotowany do postoju sześciu
samochodów.
- Miłośnicy sportów wodnych będą mogli korzystać z
nowej przystani kajakowej
z infrastrukturą od sezonu

w 2021 roku - powiedziała
Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
- Przystań będzie punktem
etapowym spływów na rzece
Redzie. Powstanie naprawdę wspaniałe miejsce, które
z pewnością uatrakcyjni turystycznie nasze miasto.
Całkowita wartość projektu to 977,5 tys. zł, a dofinansowanie wyniosło prawie
831 tys. zł.

Uchwałę o powstaniu
prowadzonego przez miasto
cmentarza komunalnego w
Wejherowie radni podjęli w
marcu br., ale pozwolenie na
budowę Urząd Miejski uzyskał pod koniec września.
Decyzja ta uprawomocniła
się w połowie października
i wówczas rozpoczęto prace
przy urządzaniu cmentarza.
Teren liczy 1,5 hektara i
graniczy z dotychczasowym
cmentarzem parafialnym.
Znajdzie się na nim około 2
tys. miejsc pochówku.

Prace utrudnia fakt,
że teren położony jest na
wzniesieniu. Trzeba więc

przemieścić masę ziemi i odpowiednio uformować, a także postawić mury oporowe.

Fot. Leszek Spigarski

Pomorska Gala Rzemiosła 2019

Wejherowianin nagrodzony
W Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku wyróżniono przedsiębiorców w ramach Pomorskiej Gali Nagroda Rzemiosła 2019. Pomysłodawcą oraz organizatorem była Pomorska
Izba Rzemieślnicza Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Gdańsku, która od lat nagradza małe i średnie firmy za ich osiągnięcia biznesowe, a także za działalność społeczną
i charytatywną.
Pomorską Nagrodę Rzemiosła dla wyróżniającego się w swojej codziennej pracy rzemieślnika otrzymały cztery osoby, w tym Marek Kierznikowicz, szef firmy Elmark
Sp. z o.o., sp. kom. w Wejherowie.
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AKTUALNOŚCI
Dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Dzień Pracownika Socjalnego

Najwyższej klasy sprzęt do ratowania ludzkiego życia oraz monitorowania czynności
życiowych organizmu trafił do oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Szpitala
Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie. Są to cztery kardiomonitory wraz z
centralą monitorującą. Wartość zakupu sprzętu wynnosi 204 tys. złotych, z czego 200
tys. zł pochodzi z dotacji Fundacji Grupa Lotos.

Miejskie obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w Miejskim Ośrodku
Pomocy Społecznej w Wejherowie. Podczas
spotkania mówiono o trudach tego zawodu,
tak potrzebnego, a często niedocenianego.
Uznanie dla pracowników socjalnych przekazał zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz Kraszkiewicz.

Nowe kardiomonitory
dla ratowania życia
Fundacja kolejny już raz
wspiera tego rodzaju darami służbę zdrowia, a zwłaszcza przekazuje go szpitalom.
Jarosław Wittstock z Zarządu Grupy Lotos stwierdził, że koncern i fundacja
realizują wiele zadań na
rzecz szpitali. Zapewnił też,
że w przyszłym roku szpital
w Wejherowie znowu otrzyma specjalistyczny sprzęt.
Zadowolenia nie ukrywali: szef Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
dr Wojciech Piotrowicz
oraz dyrektor wejherowskiej lecznicy i wiceprezes
Szpitali Pomorskich - Andrzej Zieleniewski. Podziękowania przekazała też
prezes zarządu Szpitali Pomorski Sp. z o.o. - Jolanta
Sobierańska-Grenda.
- Nie można wyobrazić
sobie funkcjonowania oddziału intensywnej terapii
bez aparatury monitorującej, która zapewnia bezpieczeństwo pacjentom, ale
również usprawnia pracę

Praca, którą wykonuje pracownik socjalny, to coś więcej
niż zawód. To trudna misja, poświęcenie, niesienie pomocy
osobom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych.
- W imieniu swoim i prezydenta Wejherowa, na ręce pani dyrektor składamy słowa uznania za profesjonalizm, zaangażowanie i olbrzymie serce włożone w wypełnianie tej
ważnej służby - powiedział Arkadiusz Kraszkiewicz. Każdego dnia, swoją ciężką pracą, niesiecie pomoc mieszkańcom naszego miasta, często najbardziej pokrzywdzonym
i znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Praca, którą
na co dzień wykonujecie jest niezwykle trudna. Dlatego niech
zawsze towarzyszy wam wdzięczność podopiecznych.
Jak powiedziała Anna Kosmalska, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie, Dzień Pracownika Socjalnego jest okazją do podziękowania wszystkim
pracownikom służb społecznych, którzy niosą pomoc osobom
będącym w trudnej sytuacji.
- Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby stwarzać odpowiednie warunki życia osobom potrzebującym - stwierdziła
Anna Kosmalska. - Dziękuję wszystkim pracownikom za cały
rok ciężkiej pracy, coraz cięższej pracy.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
personelowi. Oddział dysponuje bardzo wyeksploatowanym sprzętem, który
sukcesywnie wymieniamy.
Dzisiejszy dzień to wspaniała chwila dla naszego
szpitala - ocenił dyrektor
Andrzej Zieleniewski.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii mieści 10 stanowisk i pracują w nim wysokiej klasy lekarze specjaliści i najwyższej klasy pielęgniarki i ratownicy medyczni.
Dzięki nowej, nowoczesnej aparaturze przekazanej przez
Fundację Grupa Lotos, zespół jest w stanie obserwować funkcje życiowe pacjentów oraz prowadzić niezwykle skomplikowane leczenie.

Nowe oświetlenie uliczne

Będzie
bezpieczniej
Oficjalne przekazanie nowego sprzętu miało miejsce
w miniony poniedziałek w wejherowskim szpitalu.

Szkolenie. Mały ZUS i zmiany w podatku
Na szkolenie poświęcone działalności gospodarczej i zmianom w podatku dochodowym zaprasza wejherowski ZUS.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie ZUS przy ul. Sobieskiego w
Wejherowie już jutro 6 grudnia o godzinie 09.00 i potrwa około
2 godzin. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu przyjmowane są
mailowo pod adresem: zaneta.grzybek@zus.pl lub telefonicznie po numerem: 58 572-97-17.
W trakcie szkolenia zostaną omówione m.in. warunki, jakie musi
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Trudny zawód

spełnić przedsiębiorca, aby mógł skorzystać z ,,małego ZUS". Wyjaśnione zostanie również ustalenie limitu osiągniętego przychodu
oraz najniższej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, a także jak wygląda zgłoszenie i składanie dokumentów
rozliczeniowych. Inspektorzy omówią też obowiązki i konsekwencje związane z korzystaniem z „Małego ZUS-u”. Przedstawiciele
Krajowej Administracji Skarbowej przybliżą zmiany w podatku
dochodowym od osób ﬁzycznych w roku 2019 i 2020.

Będzie jaśniej i bezpieczniej, bo na połączeniu ulic Norwida i Fenikowskiego
stanęły nowe lampy. Na ulicy Norwida w
Wejherowie rozpoczęła się budowa oświetlenia ulicznego.
Na odcinku od skrzyżowania z ul. Konopnickiej wybudowano trzy latarnie oświetleniowe LED i szafkę oświetleniową. Jest to pierwszy etap oświetlenia ul. Norwida. Docelowo
na tej drodze stanie 25 latarni oświetleniowych.
- Na prośbę mieszkańców budujemy oświetlenie na tej ulicy - wyjaśnia zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz. - Na tym odcinku będzie jaśniej, a przez to dużo
bezpiecznej. Wartość prac wyniosła prawie 30 tys. zł, a wykonawcą była firma PMP Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie.
- Budowa oświetlenia w tej części miasta jest konieczna i
bardzo oczekiwana przez mieszkańców. Poprawi to komfort
życia okolicznych mieszkańców, a przede wszystkim ich bezpieczeństwo - mówi radny Mariusz Łupina, wejherowski
radny, jeden z inicjatorów inwestycji.

redakcja@pulswejherowa.pl

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie
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Droga w Kielnie i ulica w Gniewowie

Wygodne i bezpieczne
Dobiegła końca przebudowa drogi powiatowej w Kielnie w gminie Szemud (zdjęcia po prawej). Z kolei w Gniewowie w gminie
Wejherowo utwardzono ulicę Spacerową (zdjęcie poniżej).
Wyremontowana droga
w Kielnie otrzymała kilkusetmetrowy odcinek nowej
nawierzchni.
Inwestycja
zdecydowanie
poprawiła
bezpieczeństwo w tym miejscu, zwłaszcza, że wybudowano tam również chodnik.
Powstały też zatoki autobusowe oraz przejście dla pieszych z wyspą.
W ramach modernizacji ulica w Kielnie została
oświetlona, a przejścia dla
pieszych doświetlone.
Inna droga powiatowa
- ulica Spacerowa w Gniewowie w gminie Wejherowo
została utwardzona na odcinku blisko kilometra.

Na tej drodze dodatkowo
wykonano trzy progi zwalniające. Wymieniono również nawierzchnię w obrębie
skrzyżowania wraz z pętlą

Dzień z życia firmy
oczami uczniów

autobusową, wykonano pobocza, oczyszczono rowy i i
wycięto krzewy, a także zamontowano
oznakowanie
pionowe.

Młodzieżowa Rada Powiatu

Konkurs „Dzień z życia firmy”, organizowany jest przez Powiatowy Urząd Pracy w
Wejherowie, ma na celu zapoznanie uczniów
z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
Zadaniem uczestników było pokazanie w kilkuminutowym filmie jak wygląda praca w konkretnej branży.
Do konkursu zgłosiło się dziewięć drużyn. Uczniowie zaprezentowali między innymi pracę w firmie budowlanej, w
zakładzie pogrzebowym, a także pracę strażaka.
Wręczenie nagród i podsumowanie konkursu odbyło się
w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.

Młodzieżowa Rada Powiatu Wejherowskiego, licząca 22 członków, rozpoczęła drugą
kadencję. W Starostwie odbyła się uroczysta inauguracja działalności tego gremium.
Radę tworzą uczniowie
szkół ponadpodstawowych
z powiatu wejherowskiego. Podczas pierwszej sesji

młodzi ludzie złożyli ślubowanie, wybrano także prezydium rady.
Uczniowie chcą działać na

rzecz placówek do których
uczęszczają, chcą organizować spotkania, konkursy, a
także akcje charytatywne.

Opiekunką rady młodych ze
strony Rady Powiatu Wejherowskiego jest radna Anna
Jamróz-Szadaj.
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WYDARZENIA
Uroczysta zbiórka strażaków

Honorowi Dawcy Krwi

W siedzibie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Wejherowie odbyła się uroczysta zbiórka z okazji 101. rocznicy odzyskania Niepodległości przez Polskę.

Pod koniec listopada z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa
w siedzibie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK w Wejherowie
odbyło się uroczyste spotkanie krwiodawców. Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa w tym roku zbiegły się ze stuleciem Polskiego Czerwonego Krzyża.

Awanse, nagrody
i nowy sprzęt
Podczas uroczystości odbyło się ślubowanie strażaka, wręczone zostały awanse
w stopniach i stanowiskach
służbowych dla wyróżniających się w służbie funkcjonariuszy.
Przekazano również nową łódź na wyposażenie
Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Wejherowie.
Zakup łodzi zrealizowany
został dzięki wsparciu finansowemu uzyskanemu z
WFOŚiGW w kwocie 67 tys.
zł, fundacji LOTOS w kwocie 40 tys. zł oraz Starostwa
Powiatowego w Wejherowie
w kwocie 13 tys. zł.
Dotychczas użytkowaną
przez JRG w Wejherowie
łódź płaskodenną aluminiową typu Marine 15Y z
silnikiem zaburtowym oraz
przyczepą podłodziową Pomorski Komendant Wojewódzki PSP przekazał dla
Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Strzepczu.

Fot. Leszek Spigarski
Do wyposażenia Jednostki
Ratowniczo-Gaśniczej
nr 2 w Rumi trafiła z kolei
nowa kamera termowizyjna, która zakupiona została dzięki wsparciu Gminy
Miasta Rumi.

Nowy sprzęt na pewno
wpłynie na podniesienie
skuteczności prowadzonych
działań ratowniczych, a
zarazem na poprawę bezpieczeństwa pracy samych
ratowników.

Pomagają i ratują
ludzkie życie
Podczas corocznej uroczystości nie mogło zabraknąć
podziękowań, wyróżnień i
gratulacji. Kilkunastu dawców krwi uhonorowano odznaczeniami
trzeciego,
drugiego i pierwszego stopnia. Natomiast Medalem
100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża, w dowód uznania za wieloletnie efektywne
wspieranie PCK, odznaczony został Waldemar Mróz.
Podziękowania Honorowym Dawcom Krwi złożył
uczestniczący na uroczystości zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz
Kraszkiewicz.
- W imieniu prezydenta
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta i swoim własnym
chciałbym
pogratulować
wszystkim krwiodawcom zaangażowania w ideę bezinteresownego oddawania krwi.

Ewa Trocka - przewodnicząca Klubu HDK w Wejherowie i zastępca prezydenta miasta - Arkadiusz
Kraszkiewicz.
Fot. Urząd Miejski
Jesteście prawdziwymi bohaterami, ponieważ dajecie
nadzieję i ratujecie ludzkie
życie. Z okazji święta Honorowego Dawcy Krwi z całego
serca życzę wam dużo zdro-

wia, tak bardzo potrzebnego
w pełnieniu misji krwiodawstwa oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
- stwierdził A. Kraszkiewicz.
Członkom Klubu HDK
PCK podziękowała również
przewodnicząca wejherowskiego Klubu - Ewa Trocka.
- W tym roku udało nam
się zebrać aż 57 litrów krwi.
Dlatego bardzo dziękujemy
krwiodawcom za aktywne
wspieranie zdrowia i życia
ludzi oraz za to, że zawsze
tak licznie uczestniczą we
wszystkich naszych zbiórkach - powiedziała pani
przewodnicząca.

Badania mammograficzne
Grupa LUX MED zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne, które odbędą
się 18 grudnia w godz. 10-16 koło Centrum Handlowego „Kaszuby” w Wejherowie (ul.
I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28).

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

W badaniu mogą wziąć udział kobiety w wieku
50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone
z powodu raka piersi, a także nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi finansowanego przez NFZ w ciągu
ostatnich 24 miesięcy lub są w grupie ryzyka i w

roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po
upływie 12 miesięcy. Organizatorzy akcji proszą o
wcześniejszą rejestrację pod nr tel. 58 666 24 44
lub na stronie http://www.mammo.pl/formularz i przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.
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ZDOLNI SENIORZY
Podziękowania dla aktorów i uczestników Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej

Słuchacze SWUTW promują miasto

Aktorzy-amatorzy grupy teatralnej „Srebrna Nitka” oraz uczestnicy wojewódzkiego etapu Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej „Obywatel-Senior” im. Pawła Adamowicza spotkali się w ratuszu z prezydentem Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem. Prezydent pogratulował osobom, działającym w Stowarzyszeniu Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku osiągnięć i podziękował za promocję miasta.
Grupa teatralna „Srebrna Nitka”, działająca od kilku lat przy Stowarzyszeniu
WUTW, wzięła udział w projekcie „Teatralny pasjans” i
przy współpracy z reżyserem Maciejem Wiznerem z
Teatru Miejskiego w Gdyni
wystawiła sztukę „Komedia
omyłek - próba otwarta” w
oparciu o dramat W. Szekspira. Przedstawienie zaprezentowano m.in. w Teatrze
Szekspirowskim w Gdańsku
o czym pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu”.
Słuchacze SWUTW wzięli
także udział w Olimpiadzie
Wiedzy Obywatelskiej „Obywatel Senior”, prezentując
wysoki poziom wiedzy podczas eliminacji miejskich i
wojewódzkich. W etapie wojewódzkim czworo seniorów

z Wejherowa wywalczyło
awans do udziału w konkursie na szczeblu ogólnopolskim, który odbędzie się w
Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie.
- Cieszę się, że Wejherowski
Uniwersytet Trzeciego Wieku
tak prężnie działa. Olimpiada „Obywatel Senior” już po
raz drugi i pokazała olbrzymią wiedzę wejherowskich
seniorów, z czego jesteśmy
bardzo dumny. Grupa teatralna „Srebrna Nitka” nie
po raz pierwszy zaskoczyła nas ambitnym repertuarem, mistrzowskim - jak
na amatorów - aktorstwem
oraz znakomitym humorem
scenicznym. Z całego serca
wszystkim Państwu gratuluję i cieszę się, że mamy w
Wejherowie tak aktywnych i

uzdolnionych seniorów, znakomicie promujących nasze
miasto - powiedział prezydent
Krzysztof
Hildebrandt.
Wspólnie ze swoim zastępcą
Arkadiuszem Kraszkiewiczem wręczył seniorom
podziękowania i najnowszy
folder o Wejherowie.
Podziękowania otrzymali m.in. koordynator Olimpiady Wiedzy Obywatelskiej
Teresa Malinowska, koordynator spektaklu „Komedia omyłek - próba otwarta”
Elżbieta Kilikowska, prezes Stowarzyszenia WUTW
Krystyna Laskowska, reżyser spektaklu „Ostatnia
bezludna wyspa” Ewelina
Magdziarczyk-Plebanek,
oraz pianista Artur Sychowski, który wspiera seniorów swoją muzyką.

Fot. Urząd Miejski

Dzień Seniora w Miejskiej Bibliotece

Fot. Leszek Spigarski

Porady, konsultacje
i prezentacje na scenie
Jesienią odbywa się najwięcej wydarzeń, poświęconych seniorom. O starszych mieszkańcach Wejherowa nie zapomnieli m.in.
pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, przygotowując atrakcje z okazji Dnia Seniora. Przed publicznością wystąpili m.in. niezastąpieni seniorzy z teatru „Srebrna Nitka”.
Najpierw jednak na scenie w Miejskiej Bibliotece
Publicznej im. A. Majkowskiego dla seniorów wystąpili uczniowie Szkoły
Podstawowej nr 5 w Wejherowie. Następnie odbyły się warsztaty plastyczne
podczas których seniorzy
tworzyli m.in. kartki świąteczne. Każdy mógł również
zasięgnąć porad zielarskich,
których udzielał lokalny fitoterapeuta, Michał Konkel. Do dyspozycji seniorów
były również punkty konsultacyjne, prowadzone przez
słuchaczy Powiatowego Ze-

społu Szkół Policealnych w
Wejherowie.
- Już od kilku lat w listopadzie organizujemy Dzień
Seniora, podczas którego
możemy wspólnie świętować
z naszymi czytelnikami, seniorami - mówi Ewelina
Magdziarczyk-Plebanek,
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej. - W naszej bibliotece stanowią oni
jedną z najaktywniejszych
grup. Wydarzenie to przygotowujemy m.in. z myślą
o członkach Stowarzyszenia
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pod-

opiecznych wejherowskich
domów pomocy społecznej,
jak i wszystkich najstarszych mieszkańcach naszego miasta.
Całodniową
imprezę zwieńczył spektakl pt.
„Ostatnia bezludna wyspa”
w wykonaniu grupy teatralnej „Srebrna Nitka” ze
Stowarzyszenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Prapremiera
przedstawienia odbyła się
w Chojnicach podczas Pomorskiego Dnia Aktywnego
Seniora. Zarówno w Chojnicach, jak i w Wejhero-

wie widzowie bawili się
znakomicie. Spektakl w
bibliotece oglądał także zastępca prezydenta
Wejherowa Arkadiusz
Kraszkiewicz,
który
na zakończenie wydarzenia pogratulował grupie teatralnej „Srebrna
Nitka” kolejnego znakomitego spektaklu, wręczając kwiaty Bognie
Zubrzyckiej.
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IDĄ ŚWIĘTA
W tym roku 6 i 8 grudnia

Już jutro spotkanie
ze Świętym Mikołajem
Tradycyjnie, jak każdego roku, w piątek 6 grudnia o godzinie
16.00, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają wszystkie dzieci na spotkanie
ze Świętym Mikołajem i zabawę z elfami. Natomiast w niedzielę 8
grudnia rozstrzygnięty zostanie konkurs na najpiękniejszą ozdobę
choinkową, a laureaci otrzymają nagrody.
W tym wyjątkowym dniu
z pewnością każdemu uda
się poczuć atmosferę zbliżających się świąt Bożego Narodzenia. Główną atrakcją
popołudnia będzie niewątpliwie spotkanie ze Świętym
Mikołajem, którego twarz
może dla wielu uczestników

imprezy wydać się znajoma.
Będzie można spotkać
także najprawdziwsze i wesołe elfy oraz wziąć udział
w świątecznych zabawach i
licznych konkursach.
Kolejne przedświąteczne spotkanie dla dzieci zaplanowano w najbliższą w

niedzielę, 8 grudnia o godz.
15. Wówczas po raz drugi na
wejherowskim rynku pojawi się Święty Mikołaj, który
tym razem wręczy pozostałe wyróżnienia i nagrody dla
dzieci, biorących udział w
konkursie na najpiękniejszą
ozdobę choinkową.

Świąteczne kramy i atrakcje dla dzieci

Jarmark po raz siódmy
Oby dwie siódemki przyniosły organizatorom, handlowcom i
uczestnikom imprezy szczęście. 7 grudnia, po raz 7. rozpocznie się
w Wejherowie Jarmark Bożonarodzeniowy.
Kramy ze smakołykami, upominkami i ozdobami świątecznymi stanęły jak
zwykle na rynku i będa czynne od 7 do 22 grudnia. Przygotowano także atrakcje dla
dzieci, w tym syntetyczne lo-

dowisko oraz konkursy i zabawy.
W najbliższą sobotę od
godz. 17.00 na pl. Jakuba
Wejhera odbędą się wydarzenia artystyczne, towarzyszące uroczystemu otwarciu

Jarmarku.
Zaplanowano
występy grup wokalnych,
muzycznych i teatralnych.
Będzie można wziąć udział
w warsztatach plastycznych
o tematyce świątecznej. Pojawi się także św. Mikołaj.

Zdjęcie z przygotowań do jarmarku w ubiegłym tygodniu wykonał Leszek Spigarski.
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Co roku na placu Jakuba Wejhera 6 grudnia pojawia się św. Mikołaj.
OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza po raz siedemnasty:

KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ
DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ
BALKONU, OKNA LUB OGRODU
NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA
Celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w szczególności podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego w swym charakterze i
uroku czasu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien lub ogrodów
obiektów położonych na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w konkursie.
2. Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch kategoriach:
I - dekoracje świąteczne okien i balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych
II - dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych.
3. Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone
dekoracje wg następujących kryteriów:
• pomysłowość i samodzielność dekoracji,
• widoczność dekoracji z zewnątrz,
• niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie,
• ogólny wyraz estetyczny.
4. W terminie do 1 lutego 2020 r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, po 3 miejsca w każdej kategorii, za zdobycie których zostaną przyznane nagrody
pieniężne. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień i nagród za wyróżnienia i uczestnictwo
w konkursie.
5. Zgłoszenia pisemne do dnia 20 grudnia 2019 r. przyjmuje Urząd Miejski w
Wejherowie, ul. 12. Marca 195, Wejherowo. Więcej informacji można uzyskać pod nr
tel. 58 677-71-06.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela dekoracji, numer
telefonu, kategorię dekoracji przedstawionej do konkursu, dokładny adres obiektu na
którym umieszczono dekorację oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Druk
jest dostępny w Urzędzie Miejskim w Wejherowie oraz na stronie www.wejherowo.pl.
6. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów,
znajomych itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji. Zgłoszenie musi
zawierać dodatkowo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej.
7. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po
uprzednim uzyskaniu zgody właściciela dekoracji.
8. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
9. Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są organizatorzy.

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA
Medal dla Teresy Uzdrowskiej

Nie tylko malowanie
W Miejskim Domu Kultury w Rumi odbył się wernisaż malarski
Teresy Uzdrowskiej pt. „Malowane marzeniami”, podczas którego
bohaterka wydarzenia została uhonorowana Medalem „Za Zasługi
dla Powiatu Wejherowskiego”.
Wyróżnienie
zostało
wręczone przez wicestarostę wejherowskiego Jacka
Thiela i wiceprzewodniczącego Rady Powiatu Bogdana Tokłowicza.
Teresa Uzdrowska artystka, malarka, poetka,
znawczyni lokalnej historii. Promotorka Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w
Wejherowie, od 2012 r. pełni
funkcję prezesa Klubu Plastyka im. Stefana Lewińskiego przy ZKP w Wejherowie.
Tajniki malarstwa Teresa Uzdrowska zgłębiała
w klubie ,,Kunszt” w Redzie, a swoje umiejętności rozwijała m.in. podczas
udziału w licznych plenerach. Prace wejherowskiej
artystki uczestniczyły w
wielu wystawach, zarówno
lokalnych, krajowych jak i
międzynarodowych.

Tematyka obrazów T.
Uzdrowskiej jest różnorodna, począwszy od kwiatów
po pejzaże czy portrety. Pani Teresa nie zajmuje się
wyłącznie malowanie, jest
osobą aktywną i udziela się
społecznie. M.in. opracowała
kronikę Szkoły Podstawowej

nr 5 w Wejherowie, a także
opisała ciekawą i niespotykaną historię figury Matki Boskiej Królowej Polski
w Śmiechowie. Z informacji
Teresy Uzdrowskiej, dotyczących niektórych faktów
z historii Wejherowa, korzystała Regina Osowicka.

Międzynarodowy Dzień Osób
z Niepełnosprawnościami

Sztuka bez barier
Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który przypada 3 grudnia, w Filharmonii Kaszubskiej (WCK) otwarto
III Wystawę Prac Osób z Niepełnosprawnościami z powiatu wejherowskiego. Wystawa nosi tytuł ,,Sztuka bez barier”.
Wystawa ma charakter
świąteczny. Można na niej
obejrzeć piękne ozdoby i
dekoracje bożonarodzeniowe, ale nie tylko. Swoją
twórczość zaprezentowali
podopieczni 15 placówek,
szkół, stowarzyszeń, fundacji, warsztatów terapii
zajęciowej.
Otwarcia wystawy w
imieniu prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta dokonała Jolanta
Rożyńska, dyrektor Wej-

Uhonorowana Teresa Uzdrowska z wicestarostą wejherowskim Jackiem Thielem
i wiceprzewodniczącym Rady Powiatu Wejherowskiego Bogdanem Tokłowiczem,
a także sekretarzem Miasta Wejherowa Bogusławem Suwarą i prezesem wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - Mirosławem Gaffką.
Fot. Starostwo w Wejherowie
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herowskiego Centrum Kultury. Obecni byli m.in.
starosta wejherowski Gabriela Lisius, wicestarosta
Jacek Thiel, wiceprzewodniczący Rady Miasta
Wejherowa Leszek Szczypior, dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie
Iwona Romanowska, dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Wejherowie Anna Kosmalska,
a także działacze, pracownicy i podopieczni placówek

z powiatu wejherowskiego
działających na rzecz osób
niepełnosprawnych
wraz
z rodzinami. Organizatorem Wystawy jest Fundacja
Zdrowia Esco oraz Wejherowskie Centrum Kultury.
Na wystawie nie można
kupić pięknych wyrobów
artystycznych, ale prace są
opisane. Można skontaktować się z placówką, w której
powstały i zapytać o możliwość zakupu prac.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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WYDARZENIE
Z Gniewina do Nowego Jorku na Paradę Pułaskiego

Marsz „Moje Wejherowo” zabrzmiał na Piątej Alei
Orkiestra Dęta Gminy Gniewino uczestniczyła w tegorocznej Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku - największej manifestacji Polaków
w USA. Orkiestrze towarzyszyła grupa taneczna Miks-Dance. Od tego ważnego wydarzenia minęły już prawie dwa miesiące (Parada
miała miejsce na początku października), ale wspomnienia członków orkiestry i jej dyrygenta są wciąż żywe. Dzisiaj w Gniewinie odbędzie się spotkanie uczestników wyjazdu, podsumowujące całe przedsięwzięcie, więc nie zabraknie okazji do podzielenia się wrażeniami.
Jak wyjazd do Stanów
Zjednoczonych wspomina
pomysłodawca i dyrygent
gminnej orkiestry Waldemar Szczypior?
- To był fizycznie meczący
i trudny wyjazd, ale jakże
wspaniały duchowo! To co
przeżyliśmy w Nowym Jorku zostanie w naszych wspomnieniach do końca życia
- mówi dyrygent. - Zanim
wystąpiliśmy na paradzie,
mieliśmy okazję zwiedzić
Nowy Jork i zobaczyć jak
wygląda codzienne życie
mieszkańców tej metropolii.
Pomógł nam w tym fakt, że
przemieszczaliśmy się wszędzie metrem. Zwiedziliśmy
m.in. Manhattan, Statuę
Wolności, Ellis Island, słynną Wall Street, miejsca zburzonych wieżowców WTC,
Empire State.

Utwory polskie
i kaszubskie

Jak podkreśla Waldemar
Szczypior,
zdecydowanie
największym
przeżyciem
był dla wszystkich udział w
uroczystościach, które rozpoczęły się mszą św. w Katedrze św. Patryka na Piątej
Alei. O godzinie 12.30 rozpoczęła się 82. Parada Pułaskiego, którą w tym roku
poprowadziła Orkiestra Dęta z Gniewina! Mieszkańcy powiatu wejherowskiego
zagrali polskie i kaszubskie
utwory, m.in. pieśni żołnierskie i żeglarskie, marsz
„Moje Wejherowo”, wiązankę pieśni kaszubskich.
- Zaczęliśmy „Warszawianką”, przy głównej try-

bunie zatrzymaliśmy się i
przy naszym akompaniamencie Weronika Klebba z
Dąbrówki - saksofonistka z
naszej Orkiestry odśpiewała
hymn Polski - opowiada pan
Waldemar. - Z kolei Wiktoria Patelczyk z Gniewina, na co dzień tańcząca
w naszej grupie Miks-Dance odśpiewała hymn USA.
Na zakończenie dziewczyny
tańczyły spontanicznie, a
my graliśmy dla zgromadzonych przechodniów.
Wieczorem goście z Polski zostali zaproszeni na
kolację do polskiej parafii, gdzie zostali serdecznie
przyjęci i zaproszeni na paradę na drugi rok.

Entuzjazm
i gratulacje

Udział gniewińskiej orkiestry w Paradzie Pułaskiego został odnotowany
przez amerykańskie media
i to nie tylko polonijne. Relacje pojawiły się również w
internecie i były one rewelacyjne. Niezapomniane wrażenie zrobiły dziewczyny,
śpiewające hymn – polski i
amerykański. Popłynęły łzy
wzruszenia, a tłumy amerykanów biły brawa.
Entuzjazm
wzbudziła
też spontaniczny koncert
na ulicy. Ludzie byli zachwyceni występem i bardzo się cieszyli, że Polacy
uświetnili Paradę.
O tym, że występ orkiestry z Gniewina bardzo się
podobał świadczą nie tylko znakomite recenzje w
prasie amerykańskiej i w

internecie, ale również opinie konkretnych ludzi. Pan
Waldemar Szczypior otrzymał m.in. korespondencję,
w której czytamy:
- W imieniu Komitetu
Głównego Parady Pułaskiego, Polonii z Wiliamsburga
i swoim składam na Pana
ręce serdeczne podziękowania i gratulacje! Reprezentowaliście z godnością Polskę,
Kaszuby i Gniewino w sercu
jednego z największych miast
świata. Pozdrawiam wszystkich serdecznie - napisała
Leokadia Juszczak, członek Komitetu Organizacyjnego Parady, nie szczędząc
komplementów dla polskich
muzyków i tancerek.

Żywa lekcja
patriotyzmu

Skąd wzięła się inicjatywa wyprawy z Gniewina do
Nowego Jorku?
- Wpadłem na taki pomysł, gdy wróciliśmy z
festiwalu w Wenecji. Od dyrektora tego festiwalu usłyszałem, że Orkiestra i chór
z Gniewina zaprezentowali się najlepiej - wyjaśnia
Waldemar Szczypior. - Moja
propozycja została zaakcep-

Fot. Michał Szczygieł. Zdjęcie ze zbiorów orkiestry.
towana przez władze Gminy Gniewino i Orkiestrę, a
organizatorem projektu i
wyjazdu jest Towarzystwo
Oświatowe w Gniewinie.
Uzyskaliśmy zaproszenie od
Komitetu
Organizacyjnego Parady Puławskiego w
Nowym Jorku oraz wielkie

wsparcie sponsorów. Jeszcze
raz dziękuję naszym sponsorom: fimom, samorządom i
osobom prywatnym.
Sponsorem Projektu „Żywa lekcja patriotyzmu z Gniewina do Nowego
Jorku na Paradę Pułaskiego”, czyli wyjazdu na

Gminna Orkiestra Dęta z Gniewina powstała 17 lat
temu. W 2006 r. wraz z Kaszubskim Zespołem „Nadolanie”
wzięła udział w XVI Międzynarodowym Festiwalu Huculskim w Kołomyi na Ukrainie. W 2007 r. występowali we do
Francji. W IV Nadbałtyckim Festiwalu Orkiestr Dętych
w 2017 r. orkiestra z Gniewina zdobyła pierwsze miejsce w kategorii przemarszu orkiestr.
Zespół uczestniczył w festiwalu Orkiestr i Chórów w
Wenecji, a także w Wołkowysku na Białorusi.
Fot. Michał Szczygieł. Zdjęcie ze zbiorów orkiestry.

Paradę była firma Energa
S.A., Gmina Gniewino i Powiat Wejherowski oraz firmy i osoby prywatne.

Parada Pułaskiego,
odbywająca się zawsze
w pierwszą niedzielę października na reprezentacyjnej
Piątej
Alei, to największe polonijne wydarzenie w
nowojorskim
okręgu
konsularnym. Bierze w
nim udział tysiące Amerykanów polskiego pochodzenia, nie tylko z
Nowego Jorku i okolic,
którzy z dumą eksponują swoje polskie pochodzenie i przywiązanie
do ojczystych tradycji.
Uroczystość
upamiętnia śmierć gen. Kazimierza Pułaskiego,
bohatera amerykańskiej
wojny o niepodległość,
który zginął 11 października 1779 r.
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EDUKACJA
Konkurs plastyczno-fotograficzny

Aż 450 prac uczniów!
„Uzależnienia XXI wieku” to tytuł konkursu plastyczno-fotograficznego dla dzieci i młodziezy. W auli Powiatowego Zespołu Szkół
nr 1 w Wejherowie odbyło się rozstrzygnięcie siódmej edycji konkursu, zorganizowanego przez Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
W tym roku wpłynęła rekordowa liczba prac - 450,
a nagrodzonych zostało 89
laureatów. Prace oceniali
je: Katarzyna Olechnicka -Śliwińska, Magdalena Cyman-Szlas, Mariusz
Żarnecki, Piotr Litwin,
Dariusz Nowak i Izabela
Mazurkiewicz. Dyplomy i
nagrody wręczał laureatom
wicestarosta wejherowski
Jacek Thiel oraz Mariola
Błaszczuk - wicedyrektor
PZPOW.
Podsumowanie konkursu poprzedzono szkoleniem
pt. „Kłęby, kłębuszek, buch,
czyli złudzenia e-papierów”,
które poprowadził Paweł
Brzeziński. Następnie Zosia Tartas zaśpiewała piosenkę „Świat realny jest
genialny”, Na scenie wystąpili również wychowankowie
Studia Wokalnego PZPOW:
Aleksandra Hutnik z Tymoteuszem Żywickim.

Grand Prix zdobyły: Julia Małoszycka (plastyka) i Julia
Łuniewska (grafika komputerowa).
Pierwsze miejsca w różnych kategoriach zajęli:
Martyna Łach, Nikola Lange, Oliwia Helbik , Pola
Zalewska, Maja Pranczke, Nikola Lezner, Mateusz Wąsik, Daria Pisarska, Julia Waldeck, Helena Szatkowska,
Maciej Ołtarzewski, Ewa Adrych, Natalia Klawikowska
i Patryk Pranczk.

Na górnym zdjęciu laureaci I miejsc w różnych kategoriach wiekowych i merytorycznych. Poniżej, od lewej: laureaci II oraz III miejsc w konkursie.

Polsko-niemiecki projekt „Zachować Pamięć”
Tematem tygodniowego spotkania polskiej i niemieckiej młodzieży była wspólna historia, zwłaszcza czas II wojny światowej. Poznając przeszłość, młodzież może lepiej zrozumieć obecną sytuację w Europie i na świecie. W ramach projektu, realizowanego m.in. w
Wejherowie odbyła się wymiana pomiędzy niemieckimi uczniami Arnold-Gymnasium w Neustadt koło Coburga oraz wychowankami
Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie.
Projekt jest realizowany w ramach wieloletniego
partnerstwa między Heiner
Janik Haus koło Monachium
oraz DMK w Gdańsku, a
także PZPOW w Wejherowie. To kontynuacja majowego spotkania młodzieży w
Niemczech. Celem przedsięwzięcia było skonfrontowanie młodych ludzi z historią
II wojny światowej.
Organizatorom projektu zależało na przekonaniu
młodych ludzi, że można
się uczyć z przeszłości, aby
stworzyć lepszą i teraźniejszość. Aby poznać nawzajem
kulturę, język i codzienne
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życie swoich kolegów i koleżanek z wymiany (większość uczestników projektu
poznała się już w maju br.).
zorganizowano animacje i
gry integracyjne, warsztaty
i wizyty w miejscach pamięci narodowej.
Uczestnicy mieli okazję odwiedzić Muzeum II
Wojny Światowej, Muzeum
Stutthof oraz Lasy Piaśnickie. Nie zabrakło okazji do
relaksu, m.in. podczas wizyty w Aquaparku w Redzie.
W Starostwie w Wejherowie młodzież podziękowała
staroście wejherowskiemu
Gabrieli Lisius za wspar-

cie, wręczając oraz pamiątkowe fotoalbumy z udziału
w poprzednich projektach.
Projekt współfinansowany był przez Powiat Wejherowski, Dom Pojednania i
Spotkań im. M. Kolbego w
Gdańsku oraz Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży. Koszt całkowity projektu
wyniósł 111 tys. zł., a wkład
powiatu wejherowskiego to
14 400 zł. Koordynatorami projektu są: Mariola
Błaszczuk - wicedyrektor
PZPOW w Wejherowie i Jakub Garsta - koordynator
projektów międzynarodowych i tłumacz.
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SPORT
Tenis

Nagrody i podziękowania dla najlepszych

Nasz
Gala Sportu w Luzinie
powiat
górą!

Wzorem ubiegłych lat w hali widowiskowo-sportowej GOSRiT
im. M. Płażyńskiego w Luzinie odbyła się Gala Sportu. Podczas
uroczystego spotkania środowiska sportowego gminy, wręczono
Nagrody Rady Gminy oraz Wójta Gminy Luzino dla najlepszych
sportowców, trenerów i działaczy sportowych.

Drużyna Powiatowego Zespołu nr 3 w
Wejherowie wygrała
rywalizację w finale XX Wojewódzkiej
Licealiady w Drużynowym Tenisie Stołowym Chłopców i
Dziewcząt.
Najlepszą drużyną męską okazała się reprezentacja SMS Gortat Gdańsk.
W finale Wojewódzkiej
Licealiady, który odbył się w
Powiatowym Zespole Szkół
nr 3 w Wejherowie, wzięło
udział 6 najlepszych drużyn
żeńskich oraz 6 męskich z
województwa pomorskiego.
W gronie dziewcząt zagrały
ekipy ze Słupska, Kościerzyny, Kwidzyna, dwóch szkół
z Gdańska i Wejherowa.
Wśród chłopców zagrali zawodnicy z Bytowa, Chojnic,
Kwidzyna, Gdyni, Gdańska
oraz Kartuz. Zwycięskie drużyny pojadą teraz na ogólnopolską licealiadę.
Zwycięska reprezentacja
gospodarzy, czyli Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w
Wejherowie miała w składzie
takie utytułowane zawodniczki jak Katarzyna i Magda Płotk. W emocjonującym
finale dziewczęta z Wejherowa pokonały SMS Gortat
z Gdańska 3:2. Ten wynik
daje im możliwość udziału w
Finale Ogólnopolskim. Trenerem druzyny jest Małgorzata Mika.

Nagrodzono
zawodników, którzy w mijającym
roku zdobywali medale na
arenie ogólnopolskiej i międzynarodowej, a także ich
trenerów. Przekazano podziękowania dla sponsorów
i darczyńców, którzy wspierali luziński sport.

Wyróżnieni zostali także młodzi sportowcy, którzy
osiągali sukcesy sportowe
albo włączali się społecznie
do organizacji imprez i wydarzeń sportowych.
Wręczono również ponad
600 upominków świątecznych dla młodych luziń-

Nagrodzeni i wyróżnieni

Wyróżnienia otrzymały stypendystki wójta Gminy Luzino: Paulina Stenka za zdobycia III miejsca w Pucharze
Świata w kickboxingu, Zuzanna Kalbarczyk za II miejsce
w kickboxingu w Pucharze Świata, Żaneta Stenka za Mistrzostwo Polski w kickboxingu oraz Marta Topp - brązowa
medalistka Halowych Mistrzostw Polski w LA.
Nagrody Rady Gminy Luzino za osiągnięcia sportowe
otrzymali: piłkarki GOSRiT Luzino, kickboxerki GOSRiT Luzino, tenisistki stołowe GOSRiT Luzino, lekkoatletka Wejher Wejherowo Marta Topp i oszczepniczka Marta Kąkol.
Nagroda dyrektora GOSRiT powędrowała do piłkarki
Eweliny Barry.
Wyróżnienia Rady Gminy Luzino otrzymali trenerzy: Rafał Karcz, Sylwester Piątek, Waldemar Płotka, Paweł Buzała, Karol Piątek, Rafal Freitag.
Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT Luzino i prezes Pomorskich LZS wręczył Złote Odznaki Honorowe LZS za zasługi
dla rozwoju kultury fizycznej na wsi dla: Sylwestra Piątka
i Stanisława Kąkola.

skich sportowców.
W trakcie imprezy i
przed licznie zgromadzoną
publicznością, młodzi sportowcy zaprezentowali swoje
umiejętności, a po jej zakończeniu rozegrano pokazowy
mecz w siatkówkę, pomiędzy
GOSRiT Luzino a „Resztą
Świata”. W drużynie „Reszty Świata” zagrali reprezentanci Polski Daniel Pliński
i Marcin Wika.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

KONDOLENCJE

Piłka nożna. IV liga

Bezpieczna
lokata w tabeli
Wikęd Luzino z 25 punktami, awansował na 7
pozycję w ligowej tabeli. W ostatnim meczu rundy rozgrywek w IV lidze rozgromił Lipniczankę
Lipnica 5:0. Wcześniej jednak przegrał z Cartusią
Kartuzy 0:1 i wygrał z Gedanią Gdańsk 1:4.
W pojedynku z Cartusią niespodziewanie zawodnicy Tomasza Bronera stracili gola w doliczonym czasie pierwszej
połowy, a w drugiej części nie potrafili skutecznie zakończyć
wypracowanych okazji. Natomiast w Gdańsku mimo braku
kilku ważnych zawodników, luzinianie potrafili skutecznie i
celnie zakończyć akcje pod bramką rywali. Mecz z najsłabszą
drużyną IV ligi - Lipniczanką Lipnica, pozwolił luzinianom
na ostre strzelanie. Hattrick Dąbrowskiego i dwa gole Opłatkowskiego dały wysokie zwycięstwo Wikędowi.

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Feliksa Sikory
pedagoga, poety, publicysty, pisarza, regionalisty, działacza kaszubskiego,
prezesa Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Luzinie w latach 1981-1986
oraz Laureata Nagrody Remusa
i Medalu „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”.
Niech spoczywa w pokoju.
Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:
Przewodniczący
Rady Powiatu Wejherowskiego
Józef Reszke
wraz z Radnymi

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius
wraz z Zarządem Powiatu
i współpracownikami
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Kickboxing: P. Stenka na podium
Paulina Stenka, kickboxerka GOSRiT Luzino i WSS Wejherowo wywalczyła brązowy medal
Mistrzostw Świata seniorek w formule kick-light do 70 kg, rozgrywanych w Antalyi w Turcji.
P. Stenka wystartowała po raz pierwszy na Mistrzostwach Świata w gronie seniorów i była jedną z młodszych reprezentantek Polski. W zawodach startowali najlepsi zawodnicy oraz uznane zawodniczki z wieloletnim stażem.
Swoją walkę półfinałową P. Stenka przegrała z Turczynką, decyzją sędziów 2:1. Paulina Stenka trenuje pod okiem znanego zawodnika, trenera kickboxingu oraz instruktora samoobrony, prowadzącego zajęcia dla kobiet - Rafała Karcza. Jest
zawodniczką KTS-K GOSRiT Luzino oraz Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego.

Piłka ręczna. Tytani

Piłka nożna. Gryf

Znowu przegrali Nawet Stal
była mocniejsza

W dziesiątej kolejce rozgrywek piłki ręcznej
drużyna Tytanów Wejherowo doznała dziewiątej porażki. Tym razem przegrali z Warmią Energa Olsztyn 22:27.
W ocenie trenera oraz obserwatorów Tytani rozegrali
niezłe spotkanie. Zagrali stosunkowo dobrze w obronie i
w kontrze, ale bardzo źle radzili sobie w zakończeniu akcji
bramkami. Przegrana na własnym parkiecie to w większości efekt braku skuteczności. Przeciwnikiem była ekipa walcząca o awans do wyższej ligi, więc Warmiacy grali
bezpardonowo.
Tytani starali się dotrzymywać kroku. Najwięcej bramek
dla Tytanów strzelili: P. Warmbier - siedem oraz R. Wicon
- sześć. To zbyt mało jak na grę całej drużyny, której zawodnicy punktują słabiej. W ramach rozgrywek pierwszej ligi
szczypiorniaka grupy „A”, Tytani zajmują ostatnią pozycję
w tabeli. W ostatniej, jedenastej kolejce rozgrywek Tytani
Wejherowo w sobotę 7 grudnia na własnym parkiecie zagrają
z USAR Kwidzyn.
OGŁOSZENIE
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Gryf Wejherowo przegrał kolejny mecz. W
ostatnim meczem ligowym w bieżącym roku
został pokonany na własnym boisku przez
równie słabiutką Stal Stalową Wolę 2:3.
W pierwszej połowie na boisku „istnieli” tylko goście i to
oni strzelili dwa gole. Druga część rozpoczęła się od utraty
trzeciej bramki. Wydawało się, że może być już tylko gorzej,
ale to wejherowianie zaczęli grać trochę lepiej, natomiast
przyjezdni rozpoczęli obronę wyniku. W 70. minucie padła
pierwsza bramka dla Gryfa, a strzelcem był W. Hebel, który
pod koniec spotkania zdobył drugą bramkę. Na wyrównanie
zabrakło już czasu. We wcześniejszych pojedynkach wejherowianie doznali porażek z GKS Katowice oraz z Widzewem
Łódź. W pierwszej części rozgrywek Gryfowi udało się zebrać
10 punktów, co daje im ostatnie 18 miejsce w ligowej tabeli.

Judo. Rewelacyjne walki

Brązowy medal
Agata Syska wywalczyła medal Międzynarodowego Pucharu Polski Juniorek Młodszych w Judo - TIGER CUP, podczas turnieju
w Oleśnicy.
Podczas jednego z najmocniejszych turniejów Judo w kategorii juniorów w Polsce, w którym startowały m.in. ekipy
z Kanady, Czech, Holandii, Lichteinsteinu i Ukrainy, Agata
Syska (reprezentująca AZS-AWFiS Gdańsk, a trenująca w
UKS Team Dragon Wejherowo) zdobyła brązowy medal. Jest
to pierwszy medal Agaty w turnieju rangi Pucharu Polski
w kategorii Juniorki Młodszej (wcześniej była wielokrotną
medalistką w młodziczkach).
Podczas walk na turnieju w Oleśnicy Agata przegrała tylko z reprezentantką Czech, która wygrała turniej. Resztę
walk rozstrzygnęła przed czasem na swoją korzyść, co dało
jej rewelacyjne trzecie miejsce. Wszystkie dzieci, które chcą
iść w jej ślady, UKS Team Dragon Wejherowo zaprasza na
treningi. Więcej na: www.judodragon.pl.

Kilkunastuosobowa ekipa UKS Team Dragon z
Wejherowa zdobyła 4 medale na turnieju na AWFiS
w Gdańsku.

W kategorii dzieci najlepsza
była Julia Sitny (zdjęcie), która
stanęła na najwyższym podium
w najmłodszej kategorii wiekowej. Amelia Sychowska, Mikołaj Stanke i Sawa Orzechowska
zdobyli brązowe medale.
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SPORT
Piłka ręczna

OGŁOSZENIE

Powiatowa
Licealiada
Dziewczęta z Powiatowego Zespołu Szkół
nr 4 w Wejherowie oraz chłopcy z Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie zostali
zwycięzcami Powiatowej Licealiady w Piłce
Ręcznej. W turnieju uczestniczyło po 120 piłkarek i piłkarzy.

II Powiatowa Licealiada w Crossficie

Zdrowo i na sportowo
Na hali Powiatowego Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie, zakończyła
się II Powiatowa Licealiada w Crossficie. Głównym celem zawodów
była promocja tej dynamicznie rozwijającej się dyscypliny sportowej.
W rywalizacji dziewcząt
zwyciężyła Weronika Manińska z PZS nr 1 w Rumi,
na drugim stopniu podium
stanęła Wiktoria Miazek z
PZS nr 4 w Wejherowie, a
brązowy medal otrzymała
Agnieszka Labudda z PZS nr
2 w Wejherowie. W rywalizacji chłopców najlepszym okazał się Dawid Górski z PZS
nr 3 w Wejherowie, a kolejOGŁOSZENIE

ne miejsca na podium zajęli:
Oskar Labuda z PZS nr 3 w
Wejherowie i Karol Malotki
z PZS nr 2 w Wejherowie.
Ważnym aspektem zawodów była idea zdrowego
odżywiania, połączona z degustacją wyrobów przygotowanych przez młodzież z PZS
nr 3 w Wejherowie. W zawodach wzięło udział ponad 30
zawodników i zawodniczek

z powiatu wejherowskiego.
Pomysłodawcą zawodów była nauczycielka z PZS nr 3
Justyna Dzięgielewska. Organizatorem zawodów byli: Starostwo w Wejherowie,
Powiatowy Zespół Szkół nr 3,
Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych
w Wejherowie i Wejherowski
Klub Kulturystyczny i Sportów Siłowych „Apollo”.

Drużyna PZS nr 2 wygrała wszystkie mecze. Poziom rywalizacji z roku na rok jest coraz wyższy, głównie za sprawą
pracy trenerów w klubie sportowym „Tytani Wejherowo”.
W rywalizacji dziewcząt wygrała, po raz siódmy z rzędu,
drużyna PZS nr 4. Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Powiatowy Zespół Szkół nr 4 w Wejherowie.
Dziewczęta z PZS nr 4 zagrały w składzie: J. Myszk, R.
Rompa, A. Borek, K. Domarus, Z. Hajkowicz, J. Kaczmarek,
N. Karczewska, W. Karmazyn, W. Kwidzińska, J. Miler, N.
Molenda, Z. Neumann, Z. Kwaśnik, W. Łynka, a opiekunką
zespołu była J. Kwiatkowska.
Chłopcy z PZS nr 2 zagrali w składzie: H. Koss, K. Koss,
N. Wejher, B. Łaga, O. Łebkowski, M. Borowski, S. Domański, K. Dziurzyński, D. Formella, K. Malotki, D. Patelczyk,
S. Wos, M. Skrzypkowski, J. Rudziński, M. Jung, F. Grabowski, a opiekunką drużyny była I. Mikołajewska.

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane
w „Pulsie Wejherowa” znajdziesz na:
www.pulswejherowa.pl

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
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek

7.00-17.00
7.00-15.00
7.00-15.00
7.00-15.00
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

Wydawca: Anna Kuczmarska
INFO-PRZEKAZ
z siedzibą w Rumi
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Dariusz Kuczmarski
tel. 606 267 960
Współpraca: Leszek Spigarski
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84-200 Wejherowo,
ul. Polna 3/41
(w siedzibie firmy „ARTEX”)
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w Bydgoszczy
Nakład: 10000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
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Redakcja zastrzega sobie prawo
do skracania i redagowania
nadesłanych tekstów.
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EDUKACJA
Konkurs czytelniczy w Miejskiej Bibliotece

Moniuszko współcześnie
„Stanisław Moniuszko współcześnie” był mottem zorgazowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie, XII Powiatowego Konkursu Czytelniczego.
- Celem konkursu było włączenie się w
obchody 200 rocznicy urodzin kompozytora, popularyzacja biblioteki, książek i czytelnictwa, rozwijanie u dzieci i młodzieży
pasji czytania oraz zainteresowania literaturą i muzyką. Naszym celem jest także
odkrywanie talentów plastycznych, rozwijanie i kształtowanie wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży, inwencji, wyobraźni
i pasji poprzez własną aktywność twórczą
oraz wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji - wyjaśnia Ewelina
Magdziarczyk-Plebanek, dyrektor biblioteki im. A. Majkowskiego.
Konkurs rysunkowy „Kolory Muzyki Stanisława Moniuszki polegał na wykonaniu
ilustracji do utworu kompozytora i skierowany był do najmłodszych dzieci. Konkurs
na komiks inspirowany życiem i twórczością
S. Moniuszki przeznaczony był dla uczniów
klas IV-VI szkół podstawowych, a konkurs
na nagranie słuchowiska - dla uczniów klas
VII i VIII. Zorganizowano też konkurs na
przygotowanie memów inspirowanych życiem i twórczością Stanisława Moniuszki
dla uczniów szkół średnich i zawodowych z
powiatu wejherowskiego.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i
dyplomy, ufundowane m.in. przez starostę
wejherowskiego Gabrielę Lisius.
Prace plastyczne można teraz oglądać na
wystawie w MBP przy ul. Kaszubskiej 14
oraz w Galerii na Piętrze.

Laureaci konkursu rysunkowego:
Dzieci w wieku do lat 7: I miejsce - Sandra Bochat (SP 9 Wejherowo), II
- Lena Treder (Przedszkole nr 2 im Kubusia Puchatka), wyróżnienie - Maja
Konkel (SP 5 Wejherowo).
Dzieci w wieku 8-9 lat: I miejsce - Paulina Gulcz (SP Bolszewo), II - Alicja
Maciejewska (SP 9 Wejherowo), III miejsce - Mikołaj Lange (SP Bolszewo),
wyróżnienia - Natalia Miziarska (SP 5 Wejherowo), Agnieszka Skwierawska
(SP 8 Wejherowo), Marek Pryliński (SP 5 Wejherowo).
Laureaci autorzy komiksów: I miejsce - Maja Lange (SP Bolszewo), II miejsce - Laura Sobolewska (SP 1 Rumia), III miejsce - Milena Marmułowska i Patrycja Wick (SP 8 Wejherowo). Wyróżnienie - Jakub Nawrocki (SP 1 Rumia).
Laureaci konkursu na przygotowanie memów: I miejsce - Mikołaj Jędrzejczak (LO Wejherowo), II - Maria Stencel (LO Rumia), III miejsce - Grażyna
Dettlaff (LO Rumia).

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

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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