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R E K L A M ABiegi i zwiedzanie
Przed południem na 

kilku dystansach wy-
startowali miłośnicy re-
kreacyjnego biegania. 
Wieczorem w ratuszu, 
w klasztorze, w pałacu 
i na kalwarii pojawili 
się tłumnie amatorzy 
zwiedzania. Wszystko 
to działo się w pełną 
atrakcji sobotę 19 maja.

W odbywającej się w 
parku akcji „Wejhero-
wo biega” wzięło udział 
ponad 600 osób w różnym 
wieku. Wspólne bieganie 
okazało się strzałem w 
dziesiatkę!

W „Nocy w muzeum”, 
w kilku obiektach, uczest-
niczyły setki mieszkań-
ców. Tego dnia w Wej-
herowie gościły też stare 
auta, w ramach „Rajdu 
Kowala”.

    Str. 8-9

Przypomnijmy, że pierwszym i dotąd jedynym reprezen-
tantem naszego miasta był bokser, Hubert Skrzypczak, 
który w Meksyku w 1968 r. zdobył brązowy medal.

26-letni Marcin Chabowski jako zawodowy żołnierz, re-
prezentuje barwy WKS Flota Gdynia. Biegacz jest m. in. 
Mistrzem Europy Juniorów oraz rekordzistą Polski junio-
rów na dystansie 3 km z przeszkodami; wielokrotnym Mi-
strzem Polski w różnych kategoriach wiekowych. Olimpij-
skie kwalifikacje wywalczył w maratonie w Düsseldorfie, 
a osiągnięty w biegu czas jest lepszy od minimum PZLA. 

Nasz olimpijczyk
Lekkoatleta Marcin Chabowski z Wejherowa 

wystartuje na XXX Igrzyskach Olimpijskich w 
Londynie. 

Rada Miasta podjęła uchwałę, dotyczącą Nie-
publicznego Przedszkola „Przyjaciele Kubusia 
Puchatka”. Radni zaapelowali do prezydenta Wejhe-
rowa o rozpatrzenie, zgodnie z przepisami, wniosku 
właścicielki o przekształcenie placówki w przedszkole 
publiczne.                Str. 3

Decyzja należy
do prezydenta
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cIOS NOŻEM w pOcIągu
Funkcjonariusze wejherowskiej policji błyskawicznie ujęli 

dwóch mężczyzn podejrzanych o pchnięcie nożem 24-latka, w 
pociągu relacji Gdańsk-Wejherowo. Młody mężczyzna z uwagi 
na odniesione obrażenia został przetransportowany do wej-
herowskiego szpitala. 

Reakcja policjantów po przyjeździe na miejsce, czyli na pe-
ron w Śmiechowie była natychmiastowa, bo jeden ze spraw-
ców 19-latek został złapany już na miejscu, natomiast drugi 
napastnik 25-latek został zatrzymany przez policjantów w po-
ścigu. Obaj byli nietrzeźwi. 

W wyniku przesłuchania okazało się, że mężczyzna poprosił 
przyszłych napastników, aby nie palili papierosów w pociągu, 
na co został obrzucony wyzwiskami. Po sprzeczce doszło do 
szarpaniny, w trakcie której 24-latek został ugodzony nożem w 
okolice klatki piersiowej.

19-letni napastnik został doprowadzony do wejherowskiej 
prokuratury, gdzie usłyszał zarzut za udział w bójce i pobiciu, 
za co grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Sąd 
zastosował wobec niego policyjny dozór. 

Natomiast 25-latek trafił przed oblicze sędziego. Za popeł-
nione przestępstwa grozi mu kara pozbawienia wolności na-
wet do 10 lat. Prokurator wystąpił w wnioskiem o zastosowa-
nie wobec niego tymczasowego aresztowani.

NApADAŁ NA SKlEpY 
17-letni mężczyzna napadał dwukrotnie na sklepy w Re-

dzie. Terroryzował obsługę sklepu nożem i żądał wydania pie-
niędzy. Po drugim napadzie został zatrzymany. 

Mniej więcej dwa tygodnie temu policjanci z Komisariatu 
Policji w Redzie otrzymali zgłoszenie o napadzie rabunkowym 
na sklep. Napastnik miał na twarzy maskę, a w dłoni trzymał 
nóż, którym sterroryzował obsługę sklepu i zażądał wydania 
pieniędzy. 

Po tygodniu policjanci otrzymali kolejne zgłoszenie o wie-
czornym napadzie rabunkowym na sklep. Sprawca działał po-
dobnie jak w poprzednim przypadku, jednak tym razem miał 
na głowie kominiarkę. Zbieżny był także rysopis mężczyzny za-
pamiętany przez świadków zdarzenia. Tym razem jednak, gdy 
napastnika wybiegł ze sklepu ze zrabowanymi pieniędzmi, nie 
spodziewał się, że jeden ze świadków napadu będzie  go go-
nić. W tym samym czasie policjanci odebrali zgłoszenie o na-
padzie i również ruszyli w pościg za uciekającym złodziejem. 

Sprawca został ujęty prawie jednocześnie przez świadka 
zdarzenia oraz policjantów z Redy. Za popełnione przestęp-
stwa grozi mu kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
niż od lat 3. 

zNOwu pIJANY zA KIErOwNIcą
W poprzednią niedzielę policjanci z wejherowskiej dro-

gówki przyjechali do Rumi na miejsce wypadku, po odebra-
niu zgłoszenia o takim zdarzeniu, w których uczestniczyły trzy 
samochody osobowe. Na drodze krajowej nr 6 stały rozbite 
pojazdy i na miejscu okazało się też, że 29-letni kierowca Łady 
był nietrzeźwy. 

Funkcjonariusze ustalili, że kierowca Łady Niva jadąc drogą 
krajową 6 w kierunku Redy, najprawdopodobniej nie zacho-
wał bezpiecznej odległości od jadącego przed nim samocho-
dem Renault Koleos i uderzył w jego tył. W wyniku uderzenia 
renault uderzył w tył innego pojazdu, w tym przypadku Opla 
Astrę. 

Policjanci zgodnie z procedurą przeprowadzili badanie al-
ko-testem, które wykazało, że 29-latni kierowca Łady, miesz-
kaniec Zabrza miał ponad 2,5 promila alkoholu w organizmie. 

Mężczyzna został zatrzymany. 
Za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeź-

wości grozi kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat. Nato-
miast za spowodowanie kolizji drogowej grozi 6 punktów kar-
nych oraz kara grzywny.

Z KRONIK POLICJI

W 1994 roku utworzono 
Krajowy System Ratowni-
czo-Gaśniczy na obszarze 
powiatu, a w 1998 roku 
utworzono pilotażowy w 
skali kraju Rejonowy Zinte-
growany System Ratowni-
czy w Wejherowie skupiają-
cy służby, inspekcje, straże i 
inne podmioty. 

Z koncepcją budowy no-
woczesnej strażnicy przy ul. 
Tartacznej, mniej więcej 10 
lat temu wyszedł ówczesny 
starosta Grzegorz Szalew-
ski. Wspierał go ówczesny 
komendant powiatowych 
strażaków Tadeusz Selew-
ski (obecnie na emerytu-
rze). Udało się im przekonać 
do pomysłu oraz jego sfinan-
sowania premiera, ministra 
spraw wewnętrznych, sze-
fów straży pożarnej, władze 
województwa. 

Dzięki temu na tę inwe-
stycję przeznaczono pienią-
dze z budżetu państwa. W 
2004 roku oddano do użyt-
ku jedną z najnowocześniej-
szych w kraju remizę stra-
żacką, która jest siedzibą 
Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej nr 1 w Wejherowie. 

W 2006 roku w budynku 
Komendy Powiatowej PSP 
przy ul. 3 Maja powstało 
Centrum Powiadamiania Ra-
tunkowego obsługujące m.in. 
europejski numer alarmowy 
112. W czasie 20-lecia PSP 
wymieniono na nowoczesny 
praktycznie cały sprzęt ga-
śniczo-ratowniczy.

- Chciałbym podziękować 
gorąco strażakom i wielu 
innym osobom, którzy two-
rzyli zręby pożarnictwa i od 
podstaw budowali jedyną 
zawodową służbę pożarniczą 
w powiecie wejherowskim. 
Obchodząca swoje 20-lecie 
straż w Wejherowie to bar-
dzo dobrze wyposażona w 
sprzęt pożarniczy formacja, 
wykonująca obowiązki na 
wysokim, profesjonalnym 

Święto zawodowych strażaków

zaczęło się 60 lat temu
Z okazji 20-lecia Państwowej Straży Pożarnej oraz 60-lecia Zawodowej Straży 

Pożarnej w Komendzie Powiatowej PSP w Wejherowie odbyła się uroczystość. 
Wielu strażaków-ratowników odebrało odznaczenia, awanse i wyróżnienia za 
służbę. W uroczystości wziął udział komendant wojewódzki PSP st. bryg. Andrzej 
Rószkowski. 

poziomie – stwierdził mł. 
brygadier Andrzej Papke, 
komendant PSP.  - W ciągu 
zaledwie jednego pokolenia 
dokonano wielu pozytyw-
nych zmian w zakresie wy-
kształcenia, wyszkolenia i 
wyposażenia strażaków. 

Jak zwykle w dniu świę-
ta wszystkich służb mundu-
rowych nadeszła przyjemna 
chwila wręczania nagród, 
awansów i odznaczeń wej-
herowskim strażakom.

Awans na pierwszy sto-
pień oficerski, czyli młodsze-
go kapitana otrzymał asp. 

sztab. Piotr Kliński. Star-
szymi aspirantami zostali: 
Adam Milka i Adam Gafke. 
Awanse na stopień starsze-
go ogniomistrza otrzymali: 
Sławomir Drewniak, Ro-
man Drywa, Wojciech Miler 
i Szymon Błażejczak. Na 
stanowisko zastępcy dowód-
cy zmiany awansowali: asp. 
Mariusz Szturgalewski i mł. 
asp. Karol Cybulski.

Srebrny Krzyż Zasługi 
otrzymał st. kpt. Stanisław 
Baranowski. Złotą odzna-
kę „Za zasługi dla Ochrony 
Ppoż” otrzymał mł. bryg. 

Andrzej Papke. Srebrne od-
znaki „Za zasługi dla Ochro-
ny Ppoż” otrzymali: bryg. 
Piotr Ściebura, mł. bryg. 
Jacek Nowak, mł. bryg. 
Jarosław Szreder, st. kpt. 
Stanisław Baranowski, asp. 
sztab. Krzysztof Rathenow, 
st. asp. Zenon Frankowski, 
st. asp. Jarosław Dargacz i 
st. ogn. Sławomir Miotk.

Wyróżnienia otrzymali 
druhowie Ochotniczych Stra-
ży Pożarnych. Medal honoro-
wy im. Bolesława Chomicza 
otrzymał Krzysztof Cudnik, 
a złote medale „Za zasługi 
dla pożarnictwa” otrzymali 
Piotr Ryta, Ireneusz Kabasa 
i Adam Gafke. 

Wśród wyróżnionych 
przez Komendanta Powiato-
wego PSP medalami o 20-le-
cia PSP i 60-lecia ZSP w 
Wejherowie byli m.in. pre-
zydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt oraz komen-
dant wejherowskiej Straży 
Miejskiej - Zenon Hinca. 

Sekretarz miasta Wej-
herowa Bogusław Suwara 
wręczył komendantowi PSP 
replikę Statuetki Jakuba 
Wejhera, przyznaną przez 
Prezydenta Wejherowa Ko-
mendzie Powiatowej PSP 
(na zdjęciu obok).
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O problemie tej prywat-
nej placówki przy ul. Ofiar 
Piaśnicy informowaliśmy w 
kwietniu br. Przypomnijmy, 
że z winy jego właścicieli, 
polegającej na niedopeł-
nieniu formalności, Urząd 
Miasta nie mógł przekazać 
dotacji na działalność przed-
szkola. Nie pozwalają na to 
przepisy oraz jednoznacznie 
negatywna opinia Regional-
nej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku.

Właścicielki, jak i rodzice 
dzieci od kilku miesięcy za-
biegają o pomoc finansową 
miasta, bowiem placówka 
znalazła się w trudnej sy-
tuacji. Wprawdzie winę za 
zaistniałą sytuację ponoszą 
właścicielki przedszkola 
(tłumaczące chorobą niedo-
pełnienie formalności), ale 
miasto szuka drogi wyjścia 
z kłopotów.

- Szukaliśmy najlepszego 
i zgodnego z prawem rozwią-
zania, ponieważ staramy się 
pomóc dzieciom tego przed-
szkola, ich rodzicom i pracow-
nikom placówki – informował 
w marcu br. Bogdan Tokło-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa odpowiedzialny 
za sprawy oświatowe. – Za-
proponowaliśmy utworzenie 
w części placówki filii Przed-
szkola Samorządowego nr 2, 
która liczyłaby trzy oddziały: 
dwa dla dzieci pięcio- i sze-
ścioletnich oraz jeden oddział 
dla czterolatków. Chcemy 
objąć opieką 75 dzieci wraz z 
dotychczasowymi opiekuna-
mi i pracownikami obsługi. 
Na pozostałych kilkudziesię-
ciu przedszkolaków czekają 
miejsca w innych placówkach 
w mieście. 

przyjaciele Kubusia puchatka tematem nadzwyczajnych obrad

prezydent rozpatrzy 
zgodnie z przepisami

Na poniedziałkowej nadzwyczajnej sesji Rada Miasta jednomyślnie zaapelowała 
do prezydenta Wejherowa o rozpatrzenie wniosku pani Marty Dębiec w sprawie 
założenia publicznego przedszkola, które ma być przez nią prowadzone w miejscu 
obecnego przedszkola prywatnego „Przyjaciele Kubusia Puchatka”, którego jest 
współwłaścicielką. Radni Platformy Obywatelskiej chcieli, aby było to rozpatrze-
nie „pozytywne”, ostatecznie przegłosowana została propozycja radnych „Wolę 
Wejherowo”, aby prezydent rozpatrzył wniosek „zgodnie z przepisami”.

Ta propozycja nie została 
zaakceptowana przez właści-
cielki przedszkola, natomiast 
jedna z  nich, Marta Dębiec 
złożyła wniosek o tymczaso-
we – do końca bieżącego roku 
– przekształcenie przedszkola 
w placówkę publiczną, którą 
chciałaby prowadzić. Prezy-
dent i jego współpracownicy, 
a zwłaszcza prawnicy urzędu, 
sprawdzają, czy takie prze-
kształcenie jest w ogóle moż-
liwe i zgodne z prawem.

Tymczasem Klub Rad-
nych Platformy Obywatel-
skiej złożył projekt uchwały, 
w której Rada Miasta apelu-
je do prezydenta o pozytywne 
rozpatrzenie wniosku właści-
cielki przedszkola. 

Na nadzwyczajnej sesji, 
zwołanej w tej sprawie w 
miniony poniedziałek, głos 
zabrała właścicielka przed-
szkola Marta Dębiec oraz 
jeden z rodziców – Michał 

Bieszke. Mówiąc o trudnej 
sytuacji finansowej i rosną-
cych długach, oboje apelowa-
li o przekształcenie placówki 
w przedszkole publiczne. 

Projekt uchwały, przygo-
towany przez radnych PO 
przedstawił radny Arka-
diusz Szczygieł. Poproszo-
ny o opinię  radca prawny 
zwrócił uwagę, że  projekt 
uchwały zawiera apel o po-
zytywne rozpatrzenie wnio-
sku przez prezydenta, tym-
czasem radni nie powinni 
wywierać wpływu na decy-
zję prezydenta. Wobec tego 
uchwała w takiej formie nie 
może być przedmiotem gło-
sowania. Formułowanie tego 
typu żądań wobec prezyden-
ta, że ma coś dla kogoś zała-
twić pozytywnie, jest bowiem 
niedopuszczalne. 

Radna Teresa Skowroń-
ska, w imieniu Klubu „Wolę 
Wejherowo” zaproponowa-

ła zmiany w treści uchwały 
oraz jej uzasadnieniu, m.in. 
zastępując słowo „pozytyw-
ne” rozpatrzenie wniosku 
określeniem „rozpatrzenie 
zgodnie z przepisami”. Pod-
czas krótkiej i burzliwej dys-
kusji radni PO (m.in. radny 
Ruciński i radny Szczygieł) 
wyrazili oburzenie wobec 
opinii prawnej oraz propo-
nowanych zmian dotyczą-
cych – dodajmy – postępo-
wania zgodnie z prawem. 
Ostatecznie jednak radni PO 
głosowali za zmianami za-
proponowanymi przez „Wolę 
Wejherowo” i uchwałę przy-
jęto jednogłośnie.

- Czekamy obecnie na 
jeszcze jedną opinię prawną 
w sprawie przedszkola – tłu-
maczył B. Tokłowicz - Nie 
możemy bowiem narażać 
prezydenta na konsekwencje 
decyzji, która naruszałaby 
przepisy.              AK.

Na sesji głos zabrała m.in. Marta Dębiec, właścicielka Niepublicznego Przedszkola 
„Przyjaciele Kubusia Puchatka” (przy mikrofonie).

Rada Miasta na nadzwyczajnej sesji rozpatrywała apel radnych 
Platformy Obywatelskiej do Prezydenta Miasta, aby pani Marta 
Dębiec - właścicielka prywatnego przedszkola „Przyjaciele Kubusia 
Puchatka” - poprowadziła publiczne przedszkole. Radni PO przygo-
towali w tej sprawie uchwałę. 

Z grubsza chodzi o to, że z winy właścicieli prywatnego przedszko-
la, popadło ono w tarapaty finansowe i teraz p. Dębiec chce prowa-
dzić przedszkole publiczne w miejsce tego prywatnego, aby zyskać 
czas na wyjście z problemów. 

Takie załatwienie sprawy budzi wiele wątpliwości prawnych, a 
sprawa dotyczy setek tysięcy złotych publicznych pieniędzy.

Rada nie może narzucić prezydentowi kogo ma zatrudnić oraz 
z kim i czy w ogóle ma zawrzeć umowę. To wyłączna kompetencja 
prezydenta i on ponosi za to odpowiedzialność prawną. Przecież te 
sprawy regulują procedury i przepisy prawa! 

Czy zatem radni w ogóle powinni wskazywać, kto ma prowadzić 
publiczne przedszkole za publiczne pieniądze? Równie dobrze mogli-
by zaapelować do prezydenta, aby firma X wygrała przetarg na bu-
dowę drogi, a pan Y został zatrudniony w urzędzie, zaś pani Z, która 
nie złożyła deklaracji podatkowej, kara ma być darowana. To wszyst-
ko rodzi podejrzenia o kumoterstwo.

Radni wejherowskiej Platformy mają dziwne zwyczaje. Ostatnio 
spotykali się z właścicielami gruntu przy ul. Kwiatowej, na którym 
powstaje market znanej zagranicznej sieci handlowej. Potem zabie-
gali w radzie miasta o rozstrzygnięcia korzystne dla tych właścicieli... 
Chodziło o odrzucenie zmiany planu zagospodarowania przestrzen-
nego.

Radni PO zapewne dobrze wiedzą o wspominanych wątpliwo-
ściach prawnych, dotyczących przedszkola i – śmiem twierdzić – nie 
chodzi im wcale o dobro dzieci, a o politykę. Awantura o przedszkole 
to świetna okazja, aby pokazać prezydenta w złym świetle, żeby po-
wiedzieć, że prezydent nie odpowiedział na apel i nie pomógł dzie-
ciom. A co, jeśli okaże się, że nie może, bo prawo nie pozwala? Tym 
lepiej!  Wtedy na pewno można prezydenta zaatakować, bo nie ma 
on wyjścia, przecież prawa nie złamie. Taka była polityczna kalkula-
cja wejherowskiej Platformy. To szczyt hipokryzji, która mnie już nie 
dziwi.

Przy wydatkowaniu środków publicznych, w tym wypadku znacz-
nych, prezydent musi działać zgodnie z prawem i wszystko sprawdzić. 
Ci sami radni opozycji, którzy dziś apelują do prezydenta o działania 
w sprawie przedszkola, budzące wątpliwości prawne i posądzenia o 
stronniczość, byliby pierwszymi, którzy powiadomiliby prokuraturę, 
gdyby jednak coś w tej sprawie okazało się niezgodne z prawem. To 
najłatwiejszy sposób na pozbawianie prezydenta sprawowanego 
urzędu. Opozycja tak już w przeszłości próbowała, ale zawsze była 
to przysłowiowa „kula w płot” , bo okazuje się, że prezydent pilnuje 
przestrzegania prawa.

Ostatecznie sprawę pomocy dla przedszkola w tarapatach i dzie-
ci, które tam uczęszczają uratowali radni „Wolę Wejherowo”. Zapro-
ponowali zmianę uchwały w ten sposób, aby wniosek pani Marty 
Dębiec prezydent rozpatrzył „zgodnie z przepisami”, nie rozstrzygając 
w uchwale o jego wyniku -  tak, jak chcieli tego radni PO. 

Prezydent kolejny raz zapewnił, że trwają rozmowy z właściciela-
mi przedszkola w celu znalezienia możliwe najlepszego rozwiązania 
dla dzieci i rodziców oraz zgodnego z prawem.

Co ciekawe, ta propozycja radnych „Wolę Wejherowo” i uchwała 
przyjęta została jednogłośnie, również przez radnych PO. Po co zatem 
PO urządziła ten spektakl na sesji?

 Gdzie jest granica politycznej gry dziećmi z przedszkola na emo-
cjach ich rodziców? Gdzie jest granica wspierania prywatnych intere-
sów? Gdzie jest granica hipokryzji? 

      Dr Puls

gdzie jest granica? 

rEKlAMuJ  SIĘ 
w „pulSIE wEJhErOwA”

 606  629  454
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UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE

CZYTAJ NAS W INTERNECIE
www.pulswejherowa.pl

- w Galerii m.in. więcej zdjęć z I Komunii św. 

Do Kaszubskiej Jerozoli-
my, a dokładnie do Pasyjno-
-Mayryjnego Sanktuarium 
ojców franciszkanów w 
Wejherowie przybyli piel-
grzymi z południowych i 
ze środkowych Kaszub, jak 
zawsze witani serdecznie 
przez wiernych z Wejhero-
wa, a zwłaszcza z parafii 
św. Anny. 

Na Kalwarii Wejherowskiej odbył się w miniony weekend 
pierwszy w tym roku Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego. 
Uroczyste msze święte odprawili: ojciec Filemon Janka z 
Poznania (w sobotę) oraz ks. biskup Ryszard Kasyna (w nie-
dzielę). Odbyła się też droga krzyżowa na kalwarii.

Powitania oraz inne części 
odpustu to nie tylko element 
uroczystości religijnych, ale 
też kilkuwiekowej tradycji. 

Do najstarszych należy 
pielgrzymka z Oliwy, która i 
tym razem dotarła do Wejhe-
rowa ze wspaniałym zabytko-
wym feretronem (przenośnym 
obrazem). Przez pozostałą 
część roku, a zwłaszcza latem 

Powitanie wiąże się z pokłonami feretronów. Na zdjęciu wyżej pielgrzymi z Bojana. 
Poniżej pielgrzymka oliwska z zabytkowym feretronem z katedry.

Odpust na Kalwarii wejherowskiej

pielgrzymi od lądu

poodziwiają go w Katedrze 
Oliwskiej setki turystów.

Kolejny odpust na Kal-
warii Wejherowskiej od-
będzie się w dniach 2-3 
czerwca. Bedzie to  Odpust 
Trójcy Świętej. Natomiast 
w dniach od 30 czerwca do 
1 lipca odbędzie się Odpust 
NMP Uzdrowienia Chorych.                  

             AK.

Białe sukienki, świece, wianki, chłopięce 
garnitury – to wszystko mówi nam, że prze-
żywamy uroczysty czas Pierwszych Komu-
nii Świętych. 

pierwsza Komunia Święta

uroczyście i rodzinnie

Nasze zdjęcia pochodzą 
z uroczystości w dwóch 
wejherowskich parafiach: 
św. Leona Wielkiego oraz 
w parafii pw. NMP Królo-
wej Polski.

We wszystkich wejherowskich parafiach kolejno odbywają 
się uroczystości pierwszokomunijne, ważne nie tylko dla dzie-
ci, ale dla całych rodzin. To nie tylko religijne, ale również 
rodzinne święto.
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

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

zAKŁAD uSŁug KOMuNAlNYch 
w wEJhErOwIE

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

e-mail: zuk@wejherowo.pl      www.zukwejherowo.pl

OFEruJE:

MASz ODpADY
- MASz zuK

Zakład Usług Komunalny stwarza dodatkową moż-
liwość pozbycia się odpadów biodegradowalnych w 
uporządkowany sposób.

Od 5.05.2012 roku w każdą kolejną sobotę, w godz. 
15.00 – 20.00 Klienci zuK mogą dostarczyć skoszo-
ną trawę i inne tzw.  odpady zielone  do bazy przy ul. 
Obrońców helu 1 (wjazd od ul. Staromłyńskiej). 

Odpady należy dostarczyć własnym transportem 
oraz rozładować przy pomocy pracowników ZUK.

Dostawca zobowiązany będzie wnieść symbolicz-
ną opłatę, zależną od ilości odpadów (od 1 zł do 5 zł), 
przeznaczoną na koszty kompostowania.  Zobowiąza-
ny będzie również podać swoje dane.

Powyższa akcja jest działaniem dodatkowym ZUK 
w stosunku do selektywnej zbiórki odpadów w wor-
kach, sprzed posesji, która realizowana będzie zgod-
nie z dotychczasowym harmonogramem.

Dyrektor ZUK 
Jarosław PergołWejherowo, maj 2012 r.                                                                                   

DODATKOwA zBIÓrKA 
ODpADÓw tzw. zIElONYch
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KULTURA

Hasło tegorocznego Ty-
godnia Bibliotek brzmia-
ło: „Biblioteka ciągle w 
grze”, a oprawa graficzna 
wydarzenia nawiązywała do 
nadchodzącego Euro 2012. 

Nic dziwnego, że w czy-
telni komputerowej rozegra-
no kilka wirtualnych poje-
dynków. W ramach projektu 
„Aktywni Bez Barier” bi-
bliteka zaprosiła do swoich 
ogrodów  pensjonariuszy z 
Domu Pogodnej Starości w 
Kostkowie, Domu Opieki 
Społecznej i Klubów Senio-
ra w Wejherowie oraz człon-
ków Stowarzyszenia Osób 
Niepełnosprawnych „Bar-
ka” w Wejherowie. 

Dla gosci śpiewał  Chór 
Męski „Harmonia”, a Marek 
Bemke poprowadził warsz-
taty budowania poczucia 
własnej wartości. Ratownicy  
PCK udzielali porad medycz-
nych, a mecenas Krystyna 
Radtke - prawnych.

Mimo chłodnego i wietrz-
nego dnia, goście skosztowali 
kiełbasek z grilla na świeżym 
powietrzu. O wiatru osłaniał 
ich specjalny namiot.  

Podczas tegorocznego tygodnia bibliotek na czytelników wejherowskiej  pla-
cówki przy ul. Kaszubskiej czekało wiele atrakcji. Maraton biblioteczny, warsz-
taty walki ze stresem i spotkanie z pisarzem to tylko niektóre z propozycji. Były 
też konkursy komputerowe, a na koniec, 12 maja br. odbył się piknik integracyj-
ny z udziałem osób starszych i niepełnosprawnych. 

ciekawe spotkania w bibliotece

czytanie, porady, 
komputery i grill

37. Gdynia Film Festi-
val - jedna z największych 
imprez filmowych w Polsce 
- przeszedł już do historii. 

Najważniejsze wyróżnie-
nie, Złote Lwy dla najlep-
szego filmu, otrzymał polski 
kandydat do Oskara - film 
„W ciemności” Agnieszki 
Holland. Ten obraz trium-
fował podczas gali rozdania 
nagród, zdobywając więk-
szość statuetek. Srebrne 
Lwy powędrowały do Marci-
na Krzyształowicza za film 
„Obława”, a Nagrodę Spe-
cjalną Jury otrzymała Anca 
Damian za obraz „Droga na 
drugą stronę”. 

Festiwal Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni 
to jedna z największych im-
prez filmowych w Polsce i 
jedyna, która na tak wielką 
skalę promuje polską kine-
matografię. Co roku o Wiel-
ką Nagrodę Złotych Lwów 
walczą tam najnowsze pol-
skie filmy.

Gdyński Festiwal to 
przede wszystkim wizytów-
ka polskiego kina - najlep-
sze filmy roku, najważniejsi 
twórcy, najgorętsze tema-
ty. Współczesność spotyka 
się tu w dialogu z historią: 
nowe pokolenia filmowców 
konfrontują się z mistrzami, 
a nowe pokolenia krytyków 
reinterpretują klasykę pol-
skiego kina.

Od kilku już lat w FPFF 
włącza się również Wejhe-
rowskie Centrum Kultury, 
organizując pokazy replik 
filmów konkursowych. Tak 
też było i w tym roku. Od 8 
do 12 maja kinomani z Wej-

gdyński Festiwal w wejherowie, 
czyli pokazy replik filmów

Stu czterdziestu 
kinomanów 

4 z 14 filmów kandydujących do te-
gorocznych Złotych Lwów mogliśmy 
obejrzeć w Wejherowie. Był wśród nich 
zwycięski obraz „W ciemności” Agniesz-
ki Holland. Od kilku lat Wejherowskie 
Centrum Kultury organizuje pokazy re-
plik filmów konkursowych Festiwalu fil-
mowego w Gdyniu. Z tegorocznej  oferty 
WCK skorzystało ok. 140 kinomanów.

herowa i okolic mogli w auli 
Gimnazjum nr 1 obejrzeć 
czterech kandydatów do te-
gorocznych Złotych Lwów. 
Pokazano „80 milionów”, 
„Baby są jakieś inne”, „W 
ciemności”, „Sponsoring” 
oraz „Big love” z Panoramy 
Polskiego Kina.

- Cieszę się, iż mimo 
skromnych warunków lo-
kalowych, związanych z 
budową nowego obiektu 
Centrum Kultury, tylu ki-
nomanów już dziś skorzy-
stało z naszej oferty - mówi 
Jolanta Rożyńska, dyrek-
tor Wejherowskiego Cen-
trum Kultury. - Z tym więk-
szą radością zapraszam 
wszystkich miłośników kina 
na 38. Gdynia Film Festival 
do Wejherowa, do nowego 
obiektu, do klimatyzowanej 
wielofunkcyjnej sali koncer-
towo-kinowo-teatralnej, w 
której oferować będziemy 
wysoki komfort projekcji, 
również w technologii cyfro-
wej i 3D. 

Jak wiadomo, obiekt 
będzie przystosowany do 
przyjęcia osób poruszają-
cych się na wózkach inwa-
lidzkich. Planowane jest 
również udostępnienie sys-
temu wspomagającego sły-
szalność dźwięku dla osób z 
aparatami słuchowymi. 

- Dodatkowo zamierzamy 
uruchomić drugą, kame-
ralną salę kinową z syste-
mem projekcji E-cinema, 
przeznaczoną na 30 miejsc, 
gdzie szerzej prezentować 
będziemy polski i europejski 
film – zapewnia dyrektor 
Jolanta Rożyńska.

Jak wygląda  „Bezpieczeństwo oczami dziecka”? Już od 1 czerw-
ca będzie można się o tym przekonać. Poznamy wówczas laure-
atów konkursu plastycznego dla dzieci w wieku od 4 do 12 lat. 

W Centrum Handlowym „Jantar” nastąpi uroczyste wręczenie 
nagród.  Natomiast do 7 czerwca rysunki będzie można podziwiać 
dzięki wystawie prac laureatów konkursu przygotowanej również 
w CH „Jantar”. 

Każde dziecko z  powiatu wejherowskiego, które lubi rysować i 
chce spróbować swoich sił, powinno do 29 maja zgłosić swoją pra-
cę. Rysunek może być wykonany dowolną techniką np. za pomocą 
kredek, farbek, pasteli lub innych przyborów. Należy go wykonać 
na papierze w formacie  A4, a prace plastyczne można  złożyć w 
wejherowskim Centrum Handlowego na ul. Obrońców Helu 3. 

Konkurs plastyczny dla najmłodszych
Przy drogerii „Natura” znajduje się specjalny pojemnik  do któ-

rego należy wrzucić rysunki. Natomiast w godzinach od 7.30 do 
15.30 prace można zostawić także w dyżurce Komendy Powiato-
wej Policji na ul. Dworcowej 14 w Wejherowie. 

Bardzo ważne jest, żeby na tylnej stronie rysunku dzieci  zapi-
sały swoje imię, nazwisko, wiek oraz  numer telefonu do Rodzica lu 
Opiekuna. To istotne, gdyż organizatorzy konkursu  będą kontak-
tować się z laureatami i poinformują o godzinie wręczenia nagród. 

Organizatorzy  konkursu: Telewizja Kaszuby, Centrum Handlo-
we "Jantar", Ogólnopolska Siec Medialna "Vectra", Komenda Po-
wiatowa Policji  w Wejherowie. 

Patronat medialny: portal www.wejherowo24.info, dwutygo-
dnik "Puls Wejherowa". 
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KOMUNIKACJA

Podwyżka do 3 zł za jeden 
przejazd autobusem MZK 
dotyczy tylko biletów jedno-
razowych w wersji papiero-
wej, kupowanych u kierowcy 
lub w kiosku. 

Bilety jednorazowe w wer-
sji elektronicznej, kupowane 
na karty elektroniczne za 
pośrednictwem internetu i w 
punktach ładowań kart będą 
kosztowały 2,80 zł (bilet nor-
malny). Wzrasta również 
cena biletu 24-godzinnego, 
która wynosić będzie 12 zł 
normalny i 6 zł ulgowy. 

Nie zmieniają się na-
tomiast ceny biletów mie-
sięcznych.

Na wyższą cenę biletu jed-
norazowego wpłynęła także 
rekomandacja Metropolital-
nego Związku Komunikacyj-
nego Zatoki Gdańskiej, dą-
żącego do wyrównania opłat 
za przejazdy we wszystkich 
trzynastu miastach i gmi-
nach zrzeszonych w związ-
ku, czyli w Trójmieście i 
okolicach. Należy do nich 
również Wejherowo. 

POSZKODOWANI 
PRZEZ RZĄD
- Ponosimy coraz wyższe 

koszty, m.in. ze względu 
na system VIATOLL, czyli 
opłaty za przejazdy auto-
busów MZK drogą krajową 
nr 6 – wyjaśnia Czesław 
Kordel, prezes Miejskiego 
Zakład Komunikacji w Wej-
herowie. – Ponieważ droga 
krajowa przecina nasze mia-
sto, wejherowska komuni-
kacja należy do najbardziej 
poszkodowanych z powodu 
ubiegłorocznej decyzji rządu. 

Jak mówi prezes Cze-
sław Kordel, w wysokości 
opłat w ramach VIATOLL 
z przedsiębiorstw komuni-
kacyjnych w całym kraju 
na drugim miejscu w Polsce 
(po Warszawie) są ex aequo 
Wejherowo i Sosnowiec. 

Autobusem miejskim za 3 złote lub za 2,80 zł

Droższe bilety jednorazowe
Rosnące w niekontrolowany sposób ceny paliwa, a także wprowadzone przez rząd w połowie ub. 

roku opłaty VIATOLL spowodowały wzrost kosztów funkcjonowania komunikacji miejskiej m.in. w 
Wejherowie. Nie może to pozostać bez wpływu na ceny biletów autobusowych, które od czerwca br. 
będą droższe. Bilet normalny jednorazowy (papierowy) będzie kosztował 3 zł, a ulgowy 1,50 zł, nato-
miast bilet elektroniczny normalny – 2,80 zł i ulgowy 1,40 zł. Wybór formy biletu należy do pasażera. 
Na szczęście nie zmienią się ceny biletów okresowych!

W 2012 r. koszty będą co 
najmniej dwukrotnie więk-
sze, bo uruchomiony w lipcu 
2011 r. system VIATOLL 
nie naliczał przez pierwsze 
miesiące poprawnie wyso-
kości opłat – nie działały 
bramki zliczające, co para-
doksalnie pozwoliło zapłacic 
nam mniejsze opłaty.

– To absurd, że autobusy 
przewożące mieszkańców 
w codziennych sprawach i 
przejeżdżające drogą kra-
jową po kilka lub kilkana-
ście razy dziennie muszą 
ponosić opłaty tak samo jak 
ciężarówki – dodaje pre-
zes Kordel. – Opłaty wpro-
wadzono w połowie roku 
budżetowego, nie byliśmy 
na to przygotowani, tak 
jak i samorządy. Niestety 
nie pomogły interwencje u 

ministra i premiera, m.in. 
poprzez Izbę Gospodarczą 
Komunikacji Miejskiej w 
Warszawie, w której jeste-
śmy zrzeszeni.  Minister 
transportu, budownictwa 
i gospodarki morskiej nie 
znalazł ostatnio czasu na 
rozmowy z przedstawiciela-
mi przedsiębiorstw komu-
nikacji miejskiej. Wielu po-
słów deklarowało pomoc, ale 
skończyło się na deklaracji.

DROGIE PALIWO 
I UBEZPIECZENIA
Wzrost kosztów komu-

nikacji miejskiej spowodo-
wany jest także rosnącymi 
cenami paliwa oraz wyższy-
mi opłatami za ubezpiecze-
nie OC autobusów. Nie bez 
wpływu pozostał fakt pod-
niesienia składki rentowej 
o 2 pkt procentowe – to kil-

kadziesiąt tysięcy złotych w 
skali roku. 

MOŻNA PŁACIĆ 
PO STAREMU
– Nasza spółka nie jest 

nastawiona na zyski, to fir-
ma non profit, ale nie może-
my ponosić strat nie ze swo-
je winy – tłumaczy Czesław 
Kordel. – Wprawdzie pasa-
żerów przybywa, ale jedno-
cześnie rośnie liczba osób, 
korzystających z ulg albo z 
bezpłatnych przejazdów. 

Podwyżka cen biletów 
jest konieczna, ale pasaże-
rowie wejherowskiej komu-
nikacji miejskiej kupujący 
papierowe bilety mogą je 
nadal kupować w dotych-
czasowej cenie 2,80 zł, tylko 
że  w wersji elektronicznej 
za pośrednictwem internetu 
i w punktach ładowań kart. 

Wejherowska komunikacja miejska należy do najbardziej nowoczesnych w Polsce.

W tym przypadku wybór 
rodzaju biletu należy do pa-
sażera, to on zadecyduje czy 
podwyżka cen biletów bę-
dzie mniej uciążliwa. Warto 
więc zajrzeć na naszą stronę 
internetową. 

WYŻSZA KARA
Konsekwencją zmian cen 

biletów jednorazowych będą 
również wzrosty opłat dodat-
kowych (tzw. mandaty) i za 
przejazd bez ważnego biletu 
wynosić ona będzie 180 zł. 

Opłata ta jest wysoka, ale 
przecież bilet w Wejherowie 
można kupić zawsze i o każ-
dej porze, więc nie będzie ona 
zmartwieniem większości.  

MIESIęCZNE 
BEZ ZMIAN
Co ważne i pocieszające, 

podwyżka nie dotyczy dużej 
grupy pasażerów, korzysta-
jących z biletów okresowych. 
Ceny biletów miesięcznych 
pozostają bez zmian. 

Bez zmian pozostają rów-
nież obowiązujące w autobu-
sach MZK Wejherowo ceny 
miesięcznych biletów metro-
politalnych, a podwyższeniu 
ulegają ceny metropolital-
nych jednorazowych biletów 
telefonicznych, która wyno-
sić będzie 2,80 normalny i 
1,40 ulgowy.

KOMUNIKATY 
I EKRANY
Skoro o autobusach miej-

skich mowa, pojawiły się w 
nich ostatnio nowoczesne 
rozwiązania i udogodnienia 
dla pasażerów. Jednym, z 
nich jest komunikat głoso-
wy, informujący o poszcze-
gólnych przystankach. 

W środkach miejskiej ko-
munikacji możemy też spo-
tkać ekrany telewizorów, na 
których pasażerowie oglą-
dają materiały reklamowe 
i krótkie filmy promocyjne.

Anna Kuczmarska

Wejherowscy poli-
cjanci przeprowadzili 
akcję pn. „Bezpieczny 
przejazd - Zatrzymaj się 
i żyj”. Nie ma w tym nic 
dziwnego tym bardziej, 
że Wejherowo jest prak-
tycznie podzielone na 
dwie części przez tory 
kolejowe. 

Aby dostać się z jednej na 
drugą stronę miasta, trzeba 
przejechać przez torowiska i 
codziennie pokonywać prze-
jazdy kolejowe. Pracownicy 
kolei z mundurowymi funk-
cjonariuszami policji, pro-
wadząc kampanię informa-
cyjną, kształtowali wśród 
kierowców i pieszych na-
wyki przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa na przejaz-
dach kolejowych. 

Policjanci każdego roku 
biorą czynny udział w tej 
społecznej kampanii.

Bezpieczeństwo na prze-
jazdach kolejowo-drogo-
wych na całym świecie jest 
wspólną sprawą wszystkich, 
którzy mogą mieć na nie 
wpływ, czyli kolei i policji, 
administracji i samorządów, 
zarządców dróg, organizacji 
społecznych oraz wszystkich 
ludzi dobrej woli.

Podczas kampanii przy-
pominano zarówno kie-
rującym jak i pieszym, że 
przejazd kolejowy to skrzy-
żowanie linii kolejowej z 
drogą i tym samym należy je 
traktować jak przejazd przez 
skrzyżowanie drogowe.

Akcja policji 

Bezpieczny 
przejazd

Wejherowscy policjanci i 
pracownicy kolei przy-
pominali kierowcom, że 
przejeżdżając przez tory 
trzeba zachować szczegól-
ną ostrożność.
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NOC MUZEóW

Trudno było wybierać w tę wyjątkową noc, więc każdy 
starał się spróbować wszystkiego po kolei. chodzi oczywi-
ście o Noc Muzeów i liczne atrakcje, które czekały na miesz-
kańców wejherowa w zabytkowych miejscach.

W ratuszu można było obejrzeć kilka wystaw, m.in. współ-
czesnego malarstwa polskiego. Obrazy artystów o światowej 
sławie, takich jak zdzisław Beksiński, rafał Olbiński, Jaro-
sław Jaśnikowski, Jacek Yerka i Tomasz Sętowski zaintereso-
wały wielu mieszkańców. Nie brakowało też amatorów wysta-
wy pocztówek i zdjęć dawnego Wejherowa, a także wystawy 
staroci, przygotowanych przez Klub Miłośników Wejherowa. W 
gabinecie prezydenta można było spotkać Krzysztofa hilde-
brandta i zasiąść na chwilę przy jego biurku. 

Spod ratusza do pobliskiego Pałacu Przebendowskich i 
Keyserlinkgów można było przejechać zabytkowym samocho-
dem. Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki  Kaszubsko-Pomorskiej 
przygotowało również wiele wystaw i prezentacji. 

Długa kolejka nie zrażała kolejnych chętnych do nocnego 
zwiedzania krypt w kościele św. Anny. Popularne, podobnie jak 
w ub. roku, było zwiedzanie Kalwarii Wejherowskiej. 

Zarówno w ratuszu jak i w muzeum odbyła się prezentacja 
dwóch ciekawych książek: „Zatrzymane w kadrze. Wejherowo i 
powiat morski na starych fotografiach” lucyny i Macieja Kur-
piewskich oraz  „Spacerkiem po starym Wejherowie”  Tomasza 
Żmudy-Trzebiatowskiego. 

Więcej zdjęć na naszej stronie:  www.pulswejherowa.pl
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KULTURA I REKREACJA

Na placu przed Pałacem Przebendowskich i Keyserlingków można było ogladać 
niesamowity pokaz żonglerki pochodniami, a w podziemiach muzeum (pałacu) od-
bywały się warsztaty czerpania papieru (zdjęcie poniżej).

Kilkugodzinny pokaz żonglerki przez siedzibą muzeum oglądało jednocześnie kil-
kadziesiąt osób, ale widzowie ciągle się zmieniali. Trudno się dziwić, skoro wokół 
kusiły inne ciekawe wydarzenia kulturalne.

Ciekawe stare przedmioty, nie tylko militarne, zgromadzili na wystawie w ratuszu 
członkowie Klubu Miłośników Wejherowa.

Zanim 19 maja wieczorem i w nocy wejherowianie udali się do muzeów, przed połu-
dniem mogli skorzystać z innych atrakcji. W parku odbywał się festyn rekreacyjny 
„Wejherowo biega” pod patronatem Prezydenta Wejherowa, który osobiście da-
wał sygnał do startu setkom biegaczy w różnym wieku. W sumie było ich ponad 600!

W tym samym czasie miłośnicy motoryzacji mogli podziwiać na wejherowskim rynku 
stare samochody. Pojazdy odwiedziły nasze miasto w ramach „Rajdu Kowala” z Wej-
herowa przez Kościerzynę do  zabytkowej kuźni w Gdańsku Oliwie.

Bieganie po parku i stare samochody
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INWESTYCJE

- Wejherowskie Towa-
rzystwo Budownictwa 
Społecznego kojarzy się 
mieszkańcom przede 
wszystkim z zarządza-
niem i administrowa-
niem nieruchomościami 
oraz wynajmem miesz-
kań. Tymczasem WTBS 
buduje, chyba pierwszy, 
dom na sprzedaż.

- Wszystko się zgadza. 
Nasza firma zajmuje się 
przede wszystkim budową 
mieszkań na wynajem oraz 
prowadzi działalność zwią-
zaną z administrowaniem i 
zarządzaniem wspólnotami 
mieszkaniowymi. Stanowi-
my jednak zgrany i odważ-
ny zespół, więc postanowi-
liśmy wybudować dom i 
go sprzedać. Nie boimy się 
nowych wyzwań. To nasze 
pierwsze tego typu przed-
sięwzięcie. Jednak naszym 
najważniejszym celem jest 
satysfakcja i zadowolenie 
klientów i członków wspól-
not mieszkaniowych.

- Jak narodził się po-
mysł budowy Willi Par-
kowej?

- Decyzja zapadła ponad 
dwa lata temu. Ta inicjaty-
wa została podjęta z uwagi 
na to, że na terenie miasta 
dostrzegliśmy potrzebę wy-
budowania budynku miesz-
kalnego o wyższym stan-
dardzie, aniżeli budowane 
do tej pory. 

Willa powstanie w Wej-
herowie przy ulicy Par-
kowej, na przeciw Parku 
Miejskiego. To szczególne 
miejsce dla mieszkańców 
Wejherowa, związane z hi-
storią grodu, z rekreacją i 
wypoczynkiem oraz tury-
styką. Tu nie może stanąć 
taki sobie blok mieszkalny. 

W budynku zaprojek-
towano 18 mieszkań na 
sprzedaż na I i II piętrze. 
Do każdego mieszkania 
przydzielono miejsce posto-
jowe w podziemnej hali ga-
rażowej oraz tzw. komórkę 
lokatorską.

Z Ewą Puchowską, prezesem zarządu 
Wejherowskiego Towarzystwa Budow-
nictwa Społecznego sp. z o.o., rozmawia 
Ryszard Wenta

Ta willa ma być wzorem

- Kiedy będziemy mo-
gli obejrzeć Willę Par-
kową w pełnej krasie?

- Jesienią. Wykonawca, 
związany z nami umową, 
ma wyznaczony termin 
zakończenia budowy, prze-
widziany na drugą poło-
wę października. Wtedy 
też powinniśmy otrzymać 
decyzję o pozwoleniu na  
użytkowanie obiektu bu-
dowlanego. 

- Czy sprzedaż miesz-
kań już się rozpoczęła?

- Oczywiście, prowa-
dzimy sprzedaż mieszkań 
i z zadowoleniem mogę 
stwierdzić, że 40 procent 
lokali znalazła już nabyw-
ców. Cieszymy się z tego, 
że nadal przybywa zainte-
resowanych. Świadczy to 
o trafności podjętej kiedyś 
decyzji o budowie domu. 

- Co wyróżnia inwe-
stycję Willa Parkowa od 
innych zrealizowanych 
w Wejherowie?

- To przede wszystkim 
świetnia lokalizacja i ka-
meralność budynku, który 
został zaprojektowany  z 
dbałością o wszelkie szcze-
góły i budowany w bardzo 
dobrej technologii - poczy-
nając od stropów, ścian, 
dachu, tynków wewnętrz-
nych, a na posadzkach, sto-
larce okiennej i drzwiowej 
oraz materiałach elewacyj-
nych kończąc. 

Budynek choć stosun-
kowo niski, wyposażony 
będzie w dwie windy ci-
chobieżne, co dodatkowo 
usprawni życie mieszkań-
ców . Lokalizacja domu w 
terenie o niepowtarzalnych 
walorach przyrodniczo-
-krajobrazowych podkreśla 
wspomniane przeze mnie 
zalety.

- Jakie osoby decydują 
się na taką lokalizację i 
podwyższony standard?

- To głównie rodziny, 
które mają wysokie wy-
magania w stosunku do 
mieszkań, osoby o ustabi-

lizowanej pozycji życiowej, 
rodzinnej i finansowej, ce-
niące sobie ponad wszystko 
spokój i wygodę oraz bli-
skość przyrody.

- Umiejscowienie Willi 
Parkowej jest wręcz wy-
marzone. To spokojne 
miejsce, w którym moż-
na odpocząć po pracy. 
Czy jednak w związku z 
tym ceny za mieszkania 
nie są wygórowane?

- Jestem przekonana, 
że wszystkie mieszkania 
zostaną zakupione w nie-
długim czasie. Swoje prze-
świadczenie czerpię z za-
interesowania, dużej ilości 
zapytań, telefonów, maili, 
które otrzymujemy. 

Obserwujemy zwiększo-
ne zainteresowanie w miarę 
postępu prac budowlanych. 
Sam projekt mieszkań oraz 
ich charakterystyka są bar-
dzo szczegółowo opisane na 
naszej stronie internetowej 
www.wtbswejherowo.pl, 
ale dopiero to co już widać 
w rzeczywistości najbar-
dziej ludzi interesuje.

- Jakie czynniki za-
licza pani do najwięk-
szych atutów lokalizacji, 
a jakie mogą stanowić 
barierę przy podejmo-
waniu decyzji o kupnie 
mieszkania w Willi Par-
kowa?

- Barierą może być za-
pewne cena. Jednak jak 
już wcześniej wspomnia-
łam rekompensują ją inne 
walory. Oferujemy bowiem 
najwyższy standard wyko-
nania, jak też doskonałą 
lokalizację. Przy realizacji 
projektów gwarantujemy 
wykorzystanie najwyższej 
jakości surowców i materia-
łów. Ludzie biorący udział 
w realizacji inwestycji po-
siadają ogromne zaplecze 
wiedzy i praktyki. 

Chcemy, aby klienci byli 
zadowoleni z naszej pracy i 
byli pewni, że ich pieniądze 
zostaną dobrze ulokowane, 
a ich nowy dom będzie wy-
godny i bezpieczny.

Willa Parkowa ma być 
wzorem dobrej pracy naszej 
spółki WTBS.

- Parter budynku zaj-
mą lokale usługowe. Czy 
nabywcy nie powinni 
obawiać się hałasu lub 
innych niedogodności 
związanych z ich funk-
cjonowaniem?

- Wręcz przeciwnie, tak 
zagospodarowany parter 
może stanowić wyłącznie 
atut. Na parterze przewi-
dzieliśmy trzy lokale użyt-
kowe na prowadzenie dzia-
łalności nieuciążliwej. 

Wspólnota mieszkanio-
wa, a więc przyszli wła-
ściciele domu będą  mieli 
wpływ na to, jaka działal-
ność będzie tam wykony-
wana, ponieważ prowadze-
nie niektórych działalności 
wymaga zgody pozostałych 
właścicieli. 

Jeden z lokali użytko-
wych będzie siedzibą naszej 
spółki, czyli Wejherowskie-
go Towarzystwa Budownic-
twa Społecznego. Nie mam 
zatem żadnych obaw, doty-
czących tej kwestii. 

- Dziękuję pani prezes 
za rozmowę.

Szpital Specjalistyczny 
centrala 58 572-70-00 

Pogotowie Ratunkowe  
58 677-61- 02 
lub 677-61-03

Komenda  Policji
Dyżurny 58 672 97 22 
Komisariat w Śmiechowie
58 677 91 44

Komenda Powiatowa
Straży Pożarnej
Dyżurny  58 677-61-00

Straż Miejska 
58 677-70-40
 
Urząd Miejski
centrala 58 677-70-00

Starostwo Powiatowe
centrala 58 572-95-50

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
58 677-79-60

ZUK -  Dział 
Sanitarno- Porządkowy  
58 672-35-68, 
58 672-17-18

Wejherowski 
Zarząd Nieruchomości
Komunalnych 
58 677-50-00, 
telefon alarmowy:  
668 12 72 45

Miejski Zakład 
Komunikacji
58 572-29-30  
58 572-29-32

WAŻNE 
TELEFONY

uSŁugI 
pOgrzEBOwE

zup „Ostatnia posługa”
Ł. M. Słowikowscy

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



11

24 maja 2012 redakcja@pulswejherowa.pl

MŁODZI ZDOLNI
Film autora z wejherowa na Festiwalu w gdyni

Animacje 
i eksperymenty

Na odbywającym się niedawno 37. 
Gdynia Film Festival – Festiwalu Pol-
skich Filmów Fabularnych, w ramach 
pozakonkursowych prezentacji „Filmy 
z Gdyni” pokazywany był krótkome-
trażowy film „Performance” autorstwa 
Mariusza Wirskiego z Wejherowa.

Mariusz Wirski.

Jury tegorocznych elimi-
nacji (Jan Zdziarski - ZG 
ZKT w Warszawie, Ida Bo-
cian - aktorka, reżyserka 
sopockiego teatru, Marzena 
Nieczuja-Urbańska - ak-
torka Teatru „Wybrzeże” 
oraz Bartosz Zaczykiewicz 
- reżyser teatralny, znany z 
bardzo ciekawych monodra-
mów) przyznało najwięcej 
(aż 8) nagród w kategorii 
poezji śpiewanej. Niestety, 
w tej kategorii Wejherowo 
nie było reprezentowane, 
ale zostało zauważone w in-
nych kategoriach. Tegorocz-
ne maturzystki, członki-
nie wejherowskiego teatru 
„Prawie Lucki” zdobyły na-

57. Ogólnopolski Konkurs recytatorski

Sukces przed maturą
Zanim przystąpiły do egzaminu maturalnego, trzy tegoroczne 

absolwentki I LO „Sobieskiego” w Wejherowie, odniosły sukces 
w wojewódzkich eliminacjach 57. Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego, w których udział wzięło 62 uczestników z ca-
łego Pomorza. Dziewczyny są aktorkami Teatru „Prawie Lucki” 
działającego przy Wejherowskim Centrum Kultury. 

grody i tym samym zakwa-
lifikowały się do kolejnego 
etapu konkursu.

Sandra Drzymalska 
została laureatką pierwsze-
go miejsca w kategorii re-
cytacja, natomiast Monika 
Krzemińska zdobyła trze-
cie miejsce (I i II miejsca 
nie przyznano) w kategorii 
„wywiedzione ze słowa”. 
Obie będą nas reprezento-
wały na eliminacjach ogól-
nopolskich, które odbędą się 
w dniach 14-17 czerwca w 
Ostrołęce. 

W kategorii: Teatr Jed-
nego Aktora jury przyznało 
tylko 3 równorzędne nagro-
dy - Hannie Kochańskiej i 

Mikołajowi Prynkiewiczowi 
ze Słupska oraz Monice 
Płomin z Wejherowa. 

Przypomnijmy, że wcze-
śniej (w tym roku) Sandra 
Drzymalska zdobyła główną 
nagrodę w Ogólnopolskim 
Turnieju Recytacji i Poezji 
Śpiewanej „Kamień wiary” 
w Siedlcach i I miejsce w 
Wojewódzkim Konkursie 
Interdyscyplinarnym „Her-
bert w oczach młodych Po-
morzan”.

Na zdjęciach powyżej, od 
lewej: Monika Płomin, Mo-
nika Krzemińska i Sandra 
Drzymalska w spektaklach 
teatralnych. Zdjęcia z archi-
wum WCK w Wejherowie.

Formacje taneczne: Bąbel-
ki, Baccarki, Baccara Ju-
nior i Baccara, działające 
przy Wejherowskim Centrum 
Kultury pod okiem instruk-
torki Elżbiety Czeszejko 
uczestniczyły z sukcesami w 
V Ogólnopolskim Festiwalu 
Tańca w Lęborku. 

Wróciły z kolejnymi trofe-
ami, mimo, że do rywalizacji 
przystąpiło ok. tysiąc tance-
rzy z całej Polski. Pierwsze 
miejsca w swoich kategoriach 
zdobyły: Baccara, Baccarki i 
Baccara Junior. Te formacje 
otrzymały też inne nagrody, 
natomiast Bąbelki były dru-
gie w grupie dzieci do 8 lat.

Ogólnopolski Festiwal Tańca w lęborku

wytańczone nagrody

Nagrody solowe otrzymały: 
Natalia Pranga, Agata Bo-
ike, Nadia Narloch, Weroni-

Grupa Baccara Junior.     Fot. J. Klawikowska

ka Dudek, Natalia  Orchel, 
Natalia  Orchel, Kuba Bank 
oraz Klaudia Kowalska. 

Ten sam krótki film był 
również prezentowany  w 
kwietniu br. na prestiżo-
wym festiwalu sztuki wi-
deo European Media Art 
Festival w Osnabrueck w 
Niemczech, jako jedyny film 
polski. „Performance” poka-
zano też na Międzynarodo-
wym Festiwalu Kina Nieza-
leżnego KAN we Wrocławiu.

FILMY TO 
JEGO PASJA
Reżyser, scenarzysta, au-

tor zdjęć i montażu w jednej 
osobie jest doktorantem po-
lonistyki i filmoznawstwa 
na Uniwersytecie Gdań-
skim i twórcą autorskich fil-
mów. Jest też od urodzenia 
mieszkańcem Wejherowa. 
Już jako chłopak godzinami 
mógł oglądać filmy. Obej-
rzał ich setki, od klasyki po 
dokumenty i formy ekspe-
rymentalne. Sam realizuje 
właśnie takie obrazy.

– W sumie zrobiłem już 
około 140 filmów, animowa-
nych, eksperymentalnych 
i dokumentalnych – mówi 
Mariusz Wirski. – Poza 
specjalizacją na studiach 
polonistycznych, dotyczącą 
filmoznawstwa, ukończyłem 
Pomorskie Warsztaty Filmo-
we, organizowane przez Po-
morską Fundację Filmową.  

Młody mieszkaniec 
Wejherowa zaczynał od 
realizowania filmów ani-
mowanych, a potem zrobił 
dokument, opowiadają-
cy o zespole muzycznym 
„Ad Rem” z Gdyni. Obraz 
powstał we współpracy z 
Wejherowskim Centrum 
Kultury, doczekał się wielu 
dobrych recenzji i opinii.

NAGRODY
Jak wyjaśnia sam autor, 

nie tylko film „Performan-
ce” był prezentowany na 
festiwalach i przeglądach. 
Animację „Nocna wyprawa” 
można było obejrzeć m.in. 
na Ogólnopolskim Festi-
walu Autorskich Filmów 
Animowanych OFAFA,  a 
podczas odbywającego się 
w marcu br. Snap Film Fe-
stiwal w Krakowie wejhero-
wianin otrzymał wyróżnie-
nie za film „Ostatni seans” 
(w kategorii film fabularny). 

W zeszłym roku z kolei 
film Mariusza Wirskiego 
„Las żywych trupów” zdo-
był III miejsce na Festiwa-
lu Niezależnych Horrorów 
i Filmów Fantastycznych 
EFHA.

ZASKAKUJĄCE 
ZAKOŃCZENIE
Na stronie internetowej 

37. Gdynia Film Festival 
FPFF o filmie „Performan-
ce” napisano: „Krótki ma-
nifest nonkonformistyczny. 
Młody mężczyzna przygo-
towuje się do ważnego wy-
darzenia w swoim życiu… 
Tytuł filmu nawiązuje do 
sztuki performatywnej, ale 
ten performance może być 
wykonany tylko raz...”. Po-
twierdza to Mariusz Wirski.

– Owszem bohater filmu 
przygotowuje się do czegoś 
ważnego, a film ma zaska-
kujące zakończenie, przy-
najmniej dla większości wi-
dzów – mówi autor. – Ten 
film zrealizowałem wspólnie 
z Wandą Dittrich oraz Ma-
riuszem Hybiakiem, który 
w nim zagrał. Muzykę napi-
sał Piotr Zarzycki. Wszy-

scy bardzo się ucieszyliśmy, 
że nasz film został zakwali-
fikowany do festiwalowych 
prezentacji w Gdyni. 

Dużą satysfakcję przy-
nosi również fakt, że to 
pierwszy film, który został 
zaprezentowany w kon-
kursie zagranicznym. Tym 
bardziej, że na niemiecki 
European Media Art Festi-
val niełatwo było się dostać. 
Spośród setek zgłoszonych 
filmów wybrano tylko część.

Podczas największego pol-
skiego festiwalu filmowego 
w Gdyni, film „Performance” 
nie mógł pozostać niezauwa-
żony. Wyświetlono go przed 
pokazem pełnometrażowego 
filmu, przy pełnej sali.

PSYCHOANALIZA
Jako widz i wielbiciel 

kina, Mariusz Wirski naj-
bardziej lubi filmy grozy. 
Chętnie też ogląda stare 
filmy, tzw. klasykę. Jako 
twórcę pociąga go jeszcze 
coś innego. Absurd, abstrak-
cja, psychoanaliza, zabawa 
z eksperymentowaniem  - to 
wszystko interesuje miesz-
kańca Wejherowa. 

- Nie mam korzyści fi-
nansowych z tego co robię, 
ale praca nad filmem, na-
wet krótkim, przynosi mi 
satysfakcję i dużo zadowole-
nia – mówi Mariusz Wirski. 
– Mam nadzieję, że uda mi 
się rozwijać i zdobywać ko-
lejne doświadczenia.

Anna Kuczmarska
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ROZMAITOŚCI

O G Ł O S Z E N I E

 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Arkadiusz Żukowski

wejherowo, ul. polna 3/41 
(koło SKM Nanice)

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

R E K L A M A

N A S Z  P A R T N E R

1.06. (piątek) godz. 
12.00–14.00 - Dzień Dziecka 
– pasowanie Dam i Rycerzy 
Bibliotecznego Dworu 

4.06 (poniedziałek) – 
happening Cała Polska Czy-
ta Dzieciom – korowód posta-
ci bajkowych, czytanie bajek 

5.06 (wtorek) godz. 
17.00 – wernisaż wystawy 
malarstwa, grafiki, ceramiki 
i biżuterii „Między Niebem 

a Ziemią” autorstwa Izabeli 
Fołty i Elżbiety Bieńko-Kor-
nackiej 

13.06 (środa) godz. 11.00 
- spotkanie Klubu Małego 
Czytelnika 

14.06 (czwartek) godz. 
17.00 – spotkanie autorskie z 
Katarzyną Enerlich – dzien-
nikarką, poetką, pisarką, au-
torką między innymi książek 
„Prowincja pełna marzeń”, 

„Prowincja pełna gwiazd”, 
„Prowincja pełna słońca”. 

27.06 (środa) godz. 11.00 
- spotkanie Klubu Małego 
Czytelnika 

Poza tym w czerwcu:
* ogłoszenie VII Wejhe-

rowskiego Konkursu Lite-
rackiego „Powiew Weny” 

* ogłoszenie VI Powiato-
wego Konkursu Czytelni-
czego 

* spotkanie Dyskusyjne-
go Klubu Książki dla Mło-
dzieży 

* spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla Dorosłych

Biblioteka zaprasza.

czErwIEc w 
BIBlIOTEcE

Po majowych atrakcyjnych spotkaniach w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejhero-
wie (m.in. niedawnym spotkaniu z pisarką, Manuelą 
Grtekowską), placówka przygotowała kolejne cieka-
we propozycje, w czerwcu br. Oto program:

ENEMEF: Kino Konesera 
ENEMEF: Kino Konesera to propozycja dla osób, które cenią Kino przez duże 
„K”. Pokazane zostaną filmy z inteligentnym humorem i wciągającymi historia-
mi, których nie da się długo zapomnieć. 

Prezentowane tej nocy 
obrazy były nagradzane na 
licznych festiwalach, zdoby-
ły uznanie krytyki i widzów. 
Wyróżniają je świetne role, 
dowcipne dialogi, a także 
niebanalna fabuła. Wszyst-
ko to jest gwarancją rozryw-
ki na najwyższym poziomie.

Oto repertuar ENEME-
Fu Kino Konesera (plakat 
na str. 16): 

„Łowcy głów” (premie-
rowo!), „Nietykalni”, „Lęk 
wysokości” oraz „Wstyd”.

Ten ENEMEF odbędzie 
się 25 maja (piątek) w ki-
nach sieci Multikino:

Gdańsk: al. Zwycięstwa 
14, tel. 58 732 10 10

Gdynia: ul. Waszyngtona 
21, tel. 58 731 39 10

Rumia: ul. Sobieskiego 
14 A, tel. 58 731 38 10

Bilety w cenie od 17 zł są 
już do nabycia w kasach kina.

Dokładny repertuar dla 
każdego z kin oraz pełny 
cennik biletów znajdziesz na 
www.enemef.pl.

Pod tym adresem znaj-

dziesz więcej informacji na 
temat głosowania na kolej-
ność emisji filmów. Na stro-
nie można zagłosować na 
repertuar kolejnych ENE-
MEFów oraz  zapisać się do 
listy osób bezpłatnie otrzy-
mujących informacje.

Można też wygrać zniżkę 
- przed każdym ENEMEFem 
losowanych jest kilkaset 
osób które otrzymują spe-
cjalnego zniżkowego SMSa. 
Można z nim kupić bilety na 
ENEMEF ze zniżką nawet 
do 10 zł!

Bilety dla 
czytelników

Dla naszych czytelni-
ków mamy 5 pojedyn-
czych biletów do Multi-
kina w rumi, na ENEMEF, 
który rozpocznie się ju-
tro, 25 maja o godz. 22 
(projekcje trwają do ok. 
5.00 rano).  

Tym razem jednak nie 
należy dzwonić ale wysłać 
e-maila na adres:  
redakcja@pulswejherowa.pl

Temat wiadomości: „Bi-
let do kina”

W treści wiadomosci 
prosimy podać: 

1. tytuł piątkowego 
przegladu ENEMEF

2. imię i nazwisko 
3. numer telefonu. 
Do pięciu wylosowa-

nych osób zadzwonimy 
jeszcze dzisiaj,  w czwart-
kowy wieczór, z informacją 
o wygranym bilecie. 

Forma uzyskania biletu 
została zmieniona na proś-
bę Czytelników, którzy nie 
mogli dodzwonić się na po-
dany, ale ciągle zajęty przez 
innych numer telefonu.  
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SPORT

W sobotę Gryf Orlex 
zmierzył sią wyjeździe z 
Gryfem 2009 Tczew i bez 
problemów ograł gryfa 5:0 
(3:0). 

Mecz był pojedynkiem 
do jednej bramki bo wej-
herowianie nie pozwolili 
przez cały mecz na przepro-
wadzenie zagrażającej nam 
akcji. Zdecydowane zwy-
cięstwo ułatwiła gryfitiom 
również czerwona kartka 

W rozegranym 12 maja w Łebie Turnieju Piłki 
Ręcznej Mężczyzn o Puchar Prezesa KS Start Łeba 
Tytani Wejherowo zajęli pierwsze miejsce, a 
najlepszym strzelcem turnieju był nasz zawodnik 
Paweł Zaworski. Piłkarz ten zdobył 35 bramki.

Najlepszym rozgrywającym został także zawod-
nik wejherowskiej drużyny, Tomek Bartoś.

piłka nożna

gryf nadal walczy o awans
Gryf Orlex Wejherowo rozpoczął ostatni etap batalii trzecioligowej. Najpierw 

pojedynki z drużynami zagrożonymi spadkiem z III ligi, potem arcyważne i zwy-
czajowo z dodatkowym smaczkiem pojedynek derbowy na własnym boisku z Or-
kanem Rumia, 26 maja.

dla obrońcy tczewian, bo 
potem poszło już wszystko 
sprawnie. 

W pierwszej ołowie gole 
strzelali: M. Toporkie-
wicz, G. Gicewicz oraz M. 
Fidziukiewicz.  

Druga połowa nic nie 
zmieniła w grze obu dru-
żyn, bo Gryf Tczew tylko 
się bronił, a nasi zawodni-
cy tylko atakowali bramkę 
tczewian. Kolejnego gola 

z rzutu karnego zdobył G. 
Gicewicz a ostatnią bramkę 
strzelił P. Kostuch. 

W tabeli ligowej po tym 
meczu nic się nie zmieniło 
bo nasza drużyna nadal 
zajmuje trzecie miejsce. 
Przed gryfem jest Kotwica 
Kołobrzeg i Orkan Rumia.

Skład Gryfa Orlex Wej-
herowo: Ferra – Felisiak 
(46’Kowalski), Kostuch, 
Kochanek, Oleszczuk 

– Pietroń (46’ Stefano-
wicz), Kołc (65’Szymań-
ski), Kotwica (55’ Wicki), 
Gicewicz, Fidziukiewicz 
– Toporkiewicz.  

 * * *
Gdy nasza gazeta była 

już w drukarni, 23 maja 
Gryf Orlex rozgrywał ko-
lejny pojedynek z innym 
spadkowiczem z III ligi, 
tym razem z Kaszubią Ko-
ścierzyna. 

piłka ręczna

Tytani górą

 Klasyfikacja końcowa :

1.  KS Tytani wejherowo   6 pkt
2.  pressMan lębork        4 pkt
3.  Olimp Bolszewo          2 pkt
4.  KS wybrzeże Łeba     0 pkt

Turniej został zorgani-
zowany z myślą o promocji 
zbliżających się Mistrzostw 
Europy w Piłce Nożnej. W 
turnieju wystąpiło 5 zespo-
łów z Wejherowa. 

Zwycięzcą zostało II Li-
ceum Ogólnokształcące w 
Wejherowie. 

Zawody cieszyły się du-
żym zainteresowaniem 
wśród miłośników piłki noż-
nej, a mecze stały na wyso-

piłka nożna

II lO najlepsze 
w Mini Euro

I miejsce -  zespół Szkół Ogólnokształcących II liceum 
Ogólnokształcące w wejherowie w składzie: Oliwier Meh-
ring, Szymon zając, Maksymilian Kenner, Michał Kwidziń-
ski, Damian Miotk, Błażej Miszka, Kamil płotka, Dawid za-
drowski, opiekun drużyny – piotr Jurewicz

II miejsce - zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 2 w 
wejherowie

III miejsce - zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 4 w 
wejherowie

IV miejsce - Zespół Szkół ponadgimnazjalnych nr 1 w 
wejherowie

V miejsce - Niepubliczna Szkoła rzemiosła   

Od 8 do 10 maja na boisku przy ul. Kocha-
nowskiego w Wejherowie, czyli na tzw. „Ja-
majce”, zorganizowano Turniej Piłki Noż-
nej dla Szkół Ponadgimnazjalnych  „Mini 
Euro 2012”. 

kim poziomie i przysporzyły 
kibicom wielu wrażeń. 

Na zakończenie rozgry-
wek piłkarskich zespoły 
zostały nagrodzone pucha-
rami, medalami oraz pa-
miątkowymi koszulkami. 

Organizatorami zawo-
dów byli: Urząd Miejski w 
Wejherowie oraz Powiatowy 
Zespół Placówek Oświato-
wo-Wychowawczych w Wej-
herowie.

 wyniki zawodów

Na początku maja w hali 
sportowej Zespołu Szkół 
nr 3 w Wejherowie, odbył 
się półfinał wojewódzkiej 
gimnazjady w koszykówce 
chłopców. 

Zawody były elimina-
cją do finału wojewódzkiej 
gimnazjady, która rozegra-
na będzie w Kwidzynie. W 
turnieju wystąpiły 4 zespoły 
reprezentujące powiat: puc-
ki, lęborski, kartuski oraz 
wejherowski. 

Zwycięzcą turnieju zo-
stała drużyna gospodarzy, 
czyli Gimnazjum nr 3 w 
Wejherowie. 

Wyniki zawodów
I miejsce – Gimnazjum 

nr 3 w Wejherowie:
Mateusz Derc, Bar-

tek Bielawski, Wojciech 
Naczke, Szymon Fran-
kowski, Marek Furman, 
Maksymilian Budasz, 
Jakub Brudniewicz, Mi-
chał Krugliński, Kamil 
Bujakiewicz, Szymon 
Żywicki, Robert Lek-
ner, Bartosz Malinow-
ski, Oskar Kupczyk oraz 
opiekun drużyny – Łukasz 
Zimniewicz

II miejsce – Gimnazjum 
nr 1 w Lęborku

III miejsce – Zespół Szkół 
nr 1 we Władysławowie

IV miejsce – Gimnazjum 
w Somoninie

Koszykówka
gimnazjada

W turnieju wystar-
towało 17 uczennic i 58  
uczniów reprezentujących 
37 Szkół Podstawowych 
oraz  4 uczennice  i  41 
uczniów reprezentujących 
20 gimnazjów wojewódz-
twa pomorskiego. 

Koszty organizacyjne 
turniejów pokryły – Urząd 
Marszałkowski woj. Po-
morskiego  w Gdańsku, 
Wojewódzki Szkolny Zwią-
zek Sportowy w Gdańsku, 
Pomorski Okręgowy Zwią-
zek Judo w Gdańsku. ZS 
De La Salle Gdańsk.

  W kategorii do 33 kg 7 
miejsce zajął Patryk Do-
magała z SP nr w Rumi, 
a w kategorii do 39 kg - 
Radosław Paradecki  z 
tej samej rumskiej szkoły. 

Trzeci był również 
uczeń rumskiej „jedynki” - 
Antoni Rożek.

W sali judo Zespołu Szkół im. św. Jana de La Salle w Gdań-
sku w dniach 9 i 10 maja na dwóch matach odbyły się finały 
XL Wojewódzkich Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz XII  Gim-
nazjady woj. Pomorskiego w judo. 

Judo najmłodszych

powiat wejherowski 
wrócił z medalami
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ROZMAITOŚCI

Prywatne ogłoszenia 
drobne zamieszczamy bez-
płatnie. Firmy mogą ko-
rzystać z tej rubryki , jeśli 
szukają i chcą zatrudnić 
pracowników.  

Każde nadesłane ogło-
szenie ukaże się trzy razy, 
chyba że nadawca zaznaczy 
inaczej. 

Ogłoszenie można wy-
słać e-mailem na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl  
lub sms-em  na numer tele-
fonu:   606 101 502.

OGŁOSZENIA ZA 
DARMO

OgŁOSzENIA  DrOBNE

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

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

i redagowania nadesłanych tekstów.

CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl

Wydawca: Firma INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi 
Druk: Polskapresse sp. z oo. Oddział w Gdańsku 
Nakład: 6 000 egzemplarzy    ISSN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 

84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 
Uwaga -  spotkanie z dziennikarzem możliwe tylko po 
telefonicznym umówieniu się (pracujemy w terenie).

punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać  
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać  
w godzinach pracy punktu. 

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

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

urząd Miejski w wejherowie
plac Jakuba wejhera 8 

84-200 wejherowo

uwaga ! uwaga ! uwaga !

Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.

Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowane 
wynajęciem proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej dane o 

powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i proponowanej 
wysokości miesięcznego czynszu. 

Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym 
standardzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).

Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 

przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103
Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu:  

(58) 677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.

NIEruchOMOŚcI

Wejherowo centrum: budynek 
handlowy o powierzchni 250 m kw. 
oraz parking do wynajęcia. 

Tel. 58 672-16-92
 * * *
Wynajmę mieszkanie na ul. Si-

korskiego, parter z ogródkiem, sło-
neczne, 750 zł miesięcznie.  

Tel. 511-276-248
 * * *
Sprzedam działkę budowlaną 

1181 m kw. (prąd, woda), Kapino 
gm. Wejherowo.  Tel. 781 186 895

 * * *
Wynajmę lokal użytkowy w 

centrum miasta - okolice Nanic. Po-
wierzchnia 44 m kw. 

Tel. 602 173 077
 * * *
Wynajmę mieszkanie 27 m² w 

Wejherowie na osiedlu Harcerska 
po kapitalnym remoncie, jednej 
osobie niepalącej.  Tel. 692-828-655

 * * *
Okazyjnie sprzedam mieszkanie 

urządzone (pokój i drugi z anek-
sem), 44 m kw., nowe budownic-
two, centrum Wejherowa, II piętro 
z parkingiem ogrodzonym. 

Tel. 510 343 667.
 * * *
Zamienię mieszkanie własno-

ściowe, dwupokojowe  w centrum 
Wejherowa na większe. 

Tel. 660 436 573.
 * * *

Sprzedam mieszkanie dwu-
pokojowe w centrum Wejherowa. 
Cena 199 tys. zł - do negocjacji.  

Tel. 660 436 573.
 * * *

SprzEDAM
Sprzedam kwiat fikus drobne 

liscie, 180 cm, 80 zł. 
Tel. 660 803 365
 * * *
Sprzedam 2 używane sprawdzo-

ne ciśnieniowo opony letnie Pirelli 
- 195/65/15.  Cena za komplet 130 zł. 

Tel. 516 256 424
 * * *
Oferuję nową butlę gazową 11 

kg: cena  85 zł za sztukę oraz nową 
butlę turystyczną 2 kg. Cena 30 zł za 
szt.  Tel. 516 256 424

 * * *
Sprzedam fotelik samochodo-

wy 0-18 kg. Dziecko zapinane we-
wnętrznymi pasami fotelika. 

Cena 50 zł. Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzęt wędkarski za 200 zł. 
Tel. 514 769 693.
Sprzedam stary aparat fotogra-

ficzny Agfa, stan dobry. 
Tel. 512 740 647
 * * *
Sprzedam dwa oryginalne per-

fumy Lacoste Hot Play i Dolce and 
Gabbana Rose the One po 120 zł.  
Tel. 784 808 700.

 * * *
Sprzedam torbę do laptopa za 

60 zł i kurtkę męską czarną skóra 
nubuk kanadyjska za 400 zł. 

Wejherowo. 
Tel. 784 808 700
 * * *
Sprzedam fotel do masażu, cena 

750 zł.  Tel. 667 260 055
 * * *
Oferuje nową butlę turystyczną 

3 kg. Cena 50 zł.  Tel. 516-256-424
 * * *

Sprzedam Stepper Power z rącz-
ką, licznikiem, nowy.  

Tel. 604-672-760
 * * *
Sprzedam Fotelik samocho-

dowy 9-25 kg .Dziecko zapinane 
wewnętrznymi pasami samochodo-
wymi. Cena 85 zł.  Tel. 516-256-424

 * * *
Sprzedam tanio kanapę naroż-

ną. Nadole.  Tel. 607-888-622

prAcA
Szukam pracy – sprzątanie 

mieszkań lub biur.  
Tel. 510-071- 483 
 * * *
Szukam pracy – sprzątanie 

mieszkań, także wszystkie obo-
wiązki, solidnie i tanio; w Wejhero-
wie.   Tel. 510 071 483

 * * *

NAuKA
Nauczyciel muzyki, (emeryt) 

udziela lekcji gry na gitarze lub 
akordeonie w domu ucznia - tanio a 
biednym bezpłatnie.  

Tel. 665 570 808
 * * * 
Korepetycje z fizyki i chemii, w 

tym uczę matematyki. Wejherowo.   
Tel. 58  677-01-50

rÓŻNE
Mężczyzna wolny bez zobowiązań 

45/170 pozna miłą panią w wieku 37-
45 lat. Tel. 793-263-586

 * * *
Dwuletniego psa - boksera oddam 

w dobre ręce. Pies jest maści brązo-
wej - ułożony, wykastrowany, ma 
książeczkę zdrowia, smycz, kaganiec. 

Tel.: 514-061-981

rozwiązanie krzyżówki
W poprzednim nume-

rze „Pulsu Wejherowa” 
zamieściliśmy krzyżowkę 
z hasłem, a nasi Czytel-
nicy nadesłali prawidło-
we odpowiedzi. 

Hasło krzyżów-
ki brmiało: POCZUJ 
PULS MIASTA. 

Spośród e-maili oraz 
kartek pocztowych wy-
losowismy dwie. Ich 
nadawcy otrzymali na-
grody książkowe.

Albumy trafiły tym 
razem do pani Grażyny 
Litwin oraz pana Jana 
Pietrzykowskiego. 

Poza konkursem moż-
na było pogłowić się nad 
rebusem. Prawidłowe 
rozwiązanie brzmi: KU-
FEL PIWA, co również 
bez trudu odgadli nasi 
Czytelnicy.

Gratulujemy i dzięku-
jemy za udział w zabawie.
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N A S Z  P A R T N E R

OGŁOSZENIA I REKLAMY

BIlETY DO KINA - szczegóły na str. 13

R E K L A M A


