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150 tysięcy złotych Tragedia
na torach
na wyposażenie WCK

Trzy ososby zginęły w wypadku na torach w
Redzie. W poniedziałek przed godz. 9, pociąg
relacji Gdynia-Hel uderzył w bok Opla Vectry.
Samochód został kompletnie zmiażdżony.
W aucie zginął zakonnik-misjonarz, który prowadził Opla, brat duchownego oraz jego żona. Wszyscy
byli w wieku od 47 do 49 lat. Do tragedii doszło na
niestrzeżonym przejeździe przy ul. Polnej.
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Kaszubska
manifestacja

100 tysięcy zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego trafi do
Wejherowa na wyposażenie nowej siedziby Wejherowskiego Centrum Kultury.
Całkowita wartość zadania wynosi 172 600 zł, a pozostałe środki pochodzą w budżetu miasta. Dodatkowo Polski Instytut Sztuki Filmowej przyznał 50 tys. zł na
sprzęt do kameralnej sali kinowej.
Pierwsza suma zostanie
przeznaczona na zakup wyposażenia niektórych pracowni oraz sali prób orkiestry i sali chóru.
- Zakup sprzętu i wyposażenia nowych sal i pracowni jest konieczny. Umożliwi realizację rozszerzonej
oferty w nowym budynku
domu kultury – mówi Bogdan Tokłowicz zastępca
prezydenta Wejherowa.

- W nowym budynku wielofunkcyjnego centrum kultury powstanie baza, która
pozwoli na rozwinięcie wcześniejszych wielokierunkowych, mimo ograniczonych
możliwości, działań naszego
centrum z zakresu animacji, edukacji artystycznej
i kulturalnej – zapewnia
dyrektor tej instytucji Jolanta Rożyńska. – Dobrze,
profesjonalnie wyposażone

pracownie umożliwią rozwijanie zainteresowań i
zdolności, a także realizację
pomysłów twórczych nie tylko dzieci i młodzieży, ale też
dorosłych.
Kolejną dotacją, którą
udało się pozyskać Wejherowskiemu Centrum Kultury w związku z nowym
obiektem jest 50 tys. zł na
zakup wyposażenia kameralnej sali kinowej oraz za-

instalowanie niezbędnego
sprzętu. Projekt otrzymał
dofinansowanie z Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF).
W nowym obiekcie zaplanowano funkcjonowanie
kina cyfrowego oraz w części podziemnej budynku kameralnej sali kinowej. na
ok. 30-40 miejsc.
Do tematu wrócimy w
nastepnych wydaniach.

Reprezentacji Wejherowa i powiatu wejherowskiego nie mogło zabraknąć na corocznym kaszubskim święcie, czyli na czternastym zjeździe
w Sopocie. I nie zabrakło, a transparent naszego
miasta należał do największych!
Członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w
naszym mieście, a także oddziałów w Redzie, Rumi,
Szemudzie i w niektórych innych gminach, przemaszerowali w słoneczną sobotę 7 lipca ulicami kurortu.
Przyglądali im się zadziwieni turyści, którzy chętnie przyłączyli się do wspólnej zabawy podczas Zjazdu Kaszubów.					
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WYDARZENIA
Z POLICJI
44 lata i 3 promile

Policjanci z drogówki w
Wejherowie zatrzymali nietrzeźwego rowerzystę, który
miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. 44-letni
mieszkaniec gminy Wejherowo miał 3 promile alkoholu w organizmie.
Funkcjonariusze zauważyli cyklistę jadącego wężykiem w miejscowości Zamostne (gmina Wejherowo).
Oprócz sporej dawki alkoholu w organizmie rowerzysta
miał dodatkowo obowiązujący sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami.
Zatrzymanemu nietrzeźwemu rowerzyście za kierowanie rowerem w stanie
nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do roku,
a za naruszenie sądowego
zakazu grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Pijany za kółkiem

Można pisać i napiętnowywać kierowców wsiadających za kierownicę po
spożyciu alkoholu, i nic,
żadnego skutku to nie daje.
Widać na bezmyślność,
kompletny brak wyobraźni
i odpowiedzialności jeszcze
nie wymyślono antidotum.
42-letni mężczyzna miał
ponad 2 promile alkoholu
w organizmie, gdy wsiadł
za kierownicę swojego renaulta. Jadąc przez Nawcz w
gminie Łęczyce, zderzył się z
kierującą volkswagenem.
Policjanci na miejscu
wstępnie ustalili, że kierujący samochodem renault 19
wykonując manewr wyprzedzania volkswagena golfa,
najprawdopodobniej stracił
panowanie nad pojazdem
i prawą stroną swojego samochodu uderzył w lewy
bok wyprzedzanego volkswagena, po czym odbił się
od wyprzedzanego auta i
wylądował w rowie. Kierujący renaultem miał ponad 2
promile alkoholu w organizmie. Pani kierująca golfem
była trzeźwa i trzeba przyznać, że dużo bardziej odpowiedzialna.
Nietrzeźwy sprawca kolizji drogowej, usłyszał zarzut
kierowania
samochodem
w stanie nietrzeźwości oraz
spowodowania kolizji drogowej.
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Reda. Pociąg zmiażdżył Opla

Pożar na Os. Sucharskiego

Zginęły trzy osoby

Spłonęła część
budynku socjalnego

Pociąg relacji Gdynia-Hel w poniedziałek rano przed godz.
9.00, uderzył w bok Opla Vectry, którym jechały trzy dorosłe
W niedzielę 15 lipca nad ranem doszło
osoby, mieszkańcy Redy. Wszyscy ponieśli śmierć.
do pożaru w budynku socjalnym przy ul.
Kotłowskiego 4B na osiedlu SucharskieZ samochodu pozostał
go w Wejherowie. Spaliła się część tego
jedynie prawy bok, bo reszta była kompletnie zmiażbudynku – fragment stropodachu oraz
dżona. W aucie zginął zaczęść korytarza.
konnik-misjonarz,
który
odwiedził swoją najbliższą
rodzinę przed ponownym
wyjazdem na misje w Zambii. Śmierć ponieśli również pasażerowie auta - brat
duchownego oraz jego żona.
Wszyscy byli w wieku od 47
do 49 lat.
– Ze wstępnych ustaleń
policji wynika, że kierowca
nie zachował wystarczającej
ostrożności przy wjeździe na
przejazd kolejowy przy ul.
Polnej w Redzie – mówi asp.
Anetta Potrykus z komendy policji w Wejherowie. –
Przejazd nie jest strzeżony,
jednak jest odpowiednio
oznakowany dla kierowców.
W samochód wjechał z impetem tzw. szynobus, który
zmierzał w kierunku Helu.
W tym miejscu mógł rozwinąć prędkość do 80 km/h.
Prawdopodobnie jechał wolniej, ale i tak przy tak dużej
masie pociągu, motorniczy

Zmiażdżony Opel Vectra

nie miał szans na jakiekolwiek wyhamowanie.
W tym miejscu są wyjątkowo dobre warunki obserwacyjne dla kierowców i
widać pociąg jadący w kierunku Redy, jak i na Hel.
Służby ratownicze, pięć
zastępów strażaków uczestniczyło w akcji ratowniczej.
Wydobyli poszkodowanych
ze zniszczonego pojazdu,

Fot. Materiał policji
który został odrzucony poza
torowisko, do rowu. Próbowali nawet ratować dającą
oznaki życiowe kobietę, ale
po ponad pół godzinnej reanimacji, nic już nie dało się
zrobić.
Około południa ruch na
tej trasie został wznowiony
ale jeszcze przez parę godzin
pociągi miały opóźnienia.

KONDOLENCJE

Panu

MIROSŁAWOWI ZIEMANNOWI
Kierownikowi
Wydziału Gospodarki
Nieruchomościami i Urbanistyki
Urzędu Miejskiego w Wejherowie
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Teściowej
Składają
Prezydent Miasta Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt
wraz ze współpracownikami

Czytaj nas
również
w internecie
www.pulswejherowa.pl

W skutek prowadzenia
akcji ratowniczej wodą zalane zostały dwa mieszkania,
przez co czasowo zostały
wyłączone z użytkowania.
Jak informuje Stanisław Makles – dyrektor
Wejherowskiego
Zarządu
Nieruchomości
Komunalnych, jedna z rodzin na czas
remontu znalazła schronienie u swojej rodziny. Druga
umieszczona została w pomieszczeniu tymczasowym
w Gościcinie.
Straty oszacowano wstępnie na ok. 150 tys. zł. Dzięki

niezwykle szybkiej i sprawnej akcji strażaków, udało
się uratować pozostałe lokale mieszkalne. Dokładna
przyczyna pożaru nie jest
jeszcze znana, choć już wiadomo, że nie było to zwarcie
instalacji elektrycznej.
Już od wczesnych godzin
rannych w poniedziałek
mieszkańcy obu budynków Kotłowskiego 4A oraz
Kotłowskiego 4B ochoczo
włączyli się do prac porządkowych, deklarując jednocześnie swą pomoc przy remoncie budynku.

Letni wypoczynek

Akcja „Bezpieczna woda”
Wejherowska Policja włączyła się w ogólnopolską akcję
informacyjno-edukacyjną pn. „Bezpieczna Woda”, skierowaną przede wszystkim do dzieci i młodzieży Jej celem jest
podniesienie świadomości społecznej w zakresie bezpiecznego zachowania w wodzie, nad wodą oraz na wodzie podczas
letniego wypoczynku dzieci i młodzieży.
Policyjna akcja stanowić ma również cenne źródło informacji dla rodziców i nauczycieli, czy też wychowawców.
Realizatorami akcji „Bezpieczna woda” są Ministerstwo
Spraw Wewnętrznych, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Wodne
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Polska Organizacja Turystyczna, Centrum Turystyki Wodnej PTTK oraz Policja.

OGŁOSZENIE

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
Informuje,
iż na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy: Pl. J. Wejhera 8 oraz
ul. 12 Marca 195, dn. 19 lipca 2012 r., wywieszono na okres 21 dni wykaz niezabudowanych nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Miasta Wejherowa,
przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej:
1.
dz. nr 128/22, obr. 8, o pow. 1 156 m2, KW nr GD1W/00000834/2, poł. przy ul.
Nowowiejskiego w Wejherowie,
2.
dz. nr 83, obr. 4, o pow. 92 m2, KW nr GD1W/00016290/1, poł. przy ul. Rogaczewskiego w Wejherowie,
3.
dz. nr 268/9, o pow. 136 m2 i dz. nr 268/7, o pow. 82 m2, obr. 14, KW nr
GD1W/00026241/6, poł. przy ul. Dąbka w Wejherowie,
4.
dz. nr 323/65, obr. 10, o pow. 342 m2, KW nr GD1W/00046583/1, poł. przy ul.
Stefczyka w Wejherowie.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI, OPINIE
Nadzwyczajna sesja RM Termin budowy zależy od wypłaty odszkodowania
Wczoraj, 18 lipca br. o odbyła się XX Nadzwyczajna Sesja Rady Miasta Wejherowa, której celem były
ważne sprawy, wymagające pilnego rozpatrzenia.
Radni dyskutowali i głosowali uchwały, dotyczące m.in.
wieloletniej prognozy finansowej Wejherowa oraz zmian w
budżecie miasta na rok 2012. W porządku obrad znalazła
się uchwała w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz
udzielenia pomocy finansowej samorządowi województwa
na przebudowę drogi nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic
Św. Jana, Sienkiewicza i 10 Lutego w Wejherowie.
Ważnym tematem, podjętym na wczorajszej sesji jest
reorganizacja zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie oraz zmiana statutu jednostki
budżetowej - Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych.
Ponieważ obrady samorządu odbyły się już po oddaniu
naszego dwutygodnika do druku, więcej na temat sesji i
decyzji, podjętych przez Radę Miasta napiszemy w następnym wydaniu „Pulsu Wejherowa”.

Kompromitacja radnego?
Moim zdaniem tak właśnie można ocenić znajomość tematu i
przygotowanie do sesji Macieja Łukowicza przy okazji dyskusji na
temat strategii rozwoju Wejherowa podczas ostatniego posiedzenia
Rady Miasta. Chociaż powyższe zjawisko nie jest, jakoś szczególnie
nietypowe dla radnych, to akurat temu rademu należy poświęcić kilka zdań. Nie tak dawno bowiem był on kandydatem na Prezydenta
Miasta Wejherowa i z tej racji można oczekiwać od niego czegoś więcej, niż tylko pobierania diety.
Najpierw w sprawozdaniu z wykonania strategii radny Łukowicz
nie mógł znaleźć punktu dotyczącego realizacji najważniejszej obecnie inwestycji miejskiej, jaką jest budowa centrum kultury. Na szczęście radnemu podpowiedziano, gdzie można o tym przeczytać. Kiedy
minęło już jego pierwsze zaskoczenie po zapoznaniu się z tą informacją w dokumencie, który radny dostał z materiałami na sesję (!), Maciej Łukowicz zaczął wątpić, czy w ogóle w strategii jest taki punkt,
jak budowa centrum kultury. Okazało się, że słabo zna strategię rozwoju miasta, gdyż budowa centrum kultury jest jednym z celów strategicznych rozwoju Wejherowa co najmniej od 2005 roku. Ponownie
radnemu wskazano, gdzie to można przeczytać.
Chwytając się ostatniej deski ratunku radny Łukowicz stwierdził,
że … nie miał dostępu do dokumentu strategii. I znów się „wsypał”,
bowiem strategia i wszystkie dokumenty z nią związane od 10 lat są
dostępne na stronie internetowej miasta. Na dodatek osobisty egzemplarz tego dokumentu Maciej Łukowicz otrzymał od prezydenta
Hilebrandta, podczas publicznej debaty kandydatów na prezydenta
Wejherowa w 2010 roku. Widocznie temat rozwoju Wejherowa nie
był dla kandydata M. Łukowicza na tyle istotny, aby przez prawie dwa
lata dobrze zapoznać się ze strategią.
Pod koniec dyskusji można było odnieść wrażenie, że radny Łukowicz chyba nie za bardzo zrozumiał, że sprawozdanie z wykonania
strategii omawiane na sesji dotyczy ostatniego roku, a nie 10 lat i dlatego nie ma tam ujętych wszystkich zrealizowanych inwestycji drogowych. Są tylko z ostatniego roku, a więc kilka pozycji, a nie wszystkie. Co ciekawe, co roku od 10 lat właśnie w ten sposób wejherowscy
radni oceniali wykonanie strategii rozwoju miasta i sprawozdanie
było przyjmowane przez radnych, nawet opozycyjnych, jednogłosie
lub prawie jednogłośnie. Widocznie większość je rozumiała.
Czyżby radny Łukowicz w ogóle nie przeczytał podsumowania z
wykonania strategii za poprzednie 10 lat, które otrzymał jak członek
specjalnej komisji do spraw opracowania nowej strategii rozwoju
miasta? Tam zebrano razem informacje z tych corocznych sprawozdań. Gdyby się z nim zapoznał, nie wypowiadał się tak na sesji.
Ciśnie się na usta pytanie: jakim prezydentem Wejherowa byłby
Maciej Łukowicz, skoro po blisko dwóch latach pracy w Radzie Miasta
ma taką wiedzę o ważnych tematach miejskich? Jak merytorycznie
pracuje klub radnych Platformy Obywatelskiej, któremu przewodniczy właśnie radny M. Łukowicz? 			
Dr Puls

Powstaną mieszkania
dla 64 rodzin

Przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie, w miejscu, gdzie w styczniu br. spłonął
budynek socjalny, stanie nowy dom komunalny, dużo większy od poprzedniego.
Rozpoczęcie budowy uzależnione jest od wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, który nie przekazał jeszcze całej sumy. Sprawa trafiła do sądu, a tymczasem rozpoczęło się wyburzanie i usuwanie tego, co zostało po spalonym obiekcie.
Przypomnijmy, że w nocy
z 14 na 15 stycznia 2012
roku doszło do pożaru parterowego budynku przy ul.
Iwaszkiewicza, w wyniku
którego niemal doszczętnie
spłonęło osiem mieszkań.
Straż pożarna przyjeżdżała do tego pożaru dwukrotnie, ponieważ po pierwszym
ugaszeniu ognia, ten wybuchł po raz drugi. Nad ranem okazało się, że osiem rodzin straciło dach nad głową.

NOWY DOM
BĘDZIE WIĘKSZY

Władze miasta natychmiast zapewniły pogorzelcom doraźną pomoc,
a wkrótce zaoferowały im
zastępcze mieszkania. Jednak zgodnie z planem poszkodowani mają wrócić na
ulicę Iwaszkiewicza i zamieszkać w nowym domu.
Wraz z nimi zamieszka
tam znacznie więcej rodzin,
ponieważ ma tam stanąć
kilkupiętrowy obiekt.
- Przygotowaliśmy dokumentację na budowę
większego budynku komunalnego, czteropiętrowego,
dwuklatkowego z 64 lokalami mieszkalnymi – wyjaśnia
Stanisław Makles, dyrektor Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. – Na parterze
znajdą się m.in. mieszkania,
przystosowane dla niepełnoprawnych. Teren wokół
nieruchomości zostanie zagospodarowany. Znajdą się
na nim m.in. parkingi.
Rodziny
poszkodowane w pożarze będą miały
pierwszeństwo w wyborze
lokalu dla siebie. Pozostałe
56 mieszkań zostanie przekazane osobom z listy ocze-

- Lada dzień na posesji przy ul. Iwaszkiewicza rozpoczną się prace rozbiórkowe - informował kilka dni temu dyrektor WZNK, Stanisław Makles. Jak się później dowiedzieliśmy, rozbiórka rozpoczęła się wczoraj.

kujących na mieszkanie
komunalne, na podstawie
decyzji Komisji Mieszkaniowej i Wydziału Spraw Lokalowych Urzędu Miasta.

NA POCZĄTEK
ROZBIÓRKA

Jak wyjaśnia dyrektor
WZNK, gotowa dokumentacja, złożona w Starostwie,
oczekuje na decyzję, czyli
na pozwolenie na budowę.
Jednocześnie, zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego
o rozbiórce, pozostałości
dotychczasowego budynku
zostaną rozebrane.
- Właśnie rozstrzygnęliśmy przetarg na wykonanie tych prac – informuje

Stanisław Makles. – Ekipy firmy specjalistycznej
PTHU JAGAN z Rumi rozpoczęły usuwanie pozostałości po spalonym budynku.
W ten sposób teren przyszłej inwestycji zostanie
oczyszczony. Mam nadzieję, że wkrótce otrzymamy
pozwolenie na budowę, a
sąd rozstrzygnie na naszą korzyść sprawę, którą
wnieśliśmy przeciwko firmie PZU, ubezpieczającej
nieruchomość.
Kiedy otrzymamy pieniądze w ramach odszkodowania, będziemy mogli
wreszcie przystąpić do budowy nowego domu - dodaje
dyrektor WZNK.

SĄD
ROZSTRZYGNIE

Ubezpieczyciel nie chce
wypłacić odszkodowania w
całości, a chodzi o dużą kwotę około miliona złotych.
– Postanowiliśmy skorzystać z pomocy prawnika i zgodnie z jego radą,
oddaliśmy sprawę do sądu
– mówi dyrektor WZNK. –
Wychodzimy z założenia,
że skoro PZU ubezpieczyło tę nieruchomość, to powinno teraz wywiązać się
z umowy. Będziemy o to
walczyć. Liczę na to, że w
przyszłym roku zbudujemy
nowy dom przy ul. Iwaszkiewicza.
A. Kuczmarska
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Wakacyjni goście w klasztorze, ratuszu i na Kalwarii Wejherowskiej

WAKACJE

Atrakcyjne Wejherowo
Tak jak co roku, latem w centrum miasta i na Kalwarii
Wejherowskiej zobaczyć można grupy turystów z przewodnikiem. Bezpłatne wycieczki, organizowane przez władze
miasta sprawiają, że nasze miasto, jego historię i współczesne atrakcje poznają goście z całej Polski. W wedrówkach po
Wejherowie biorą też udział mieszkańcy miasta i powiatu. I
bardzo dobrze, bo na co dzień brakuje czasu i możliwości ,
aby dowiedzieć się więcej o Wejherowie. Taka okazja nadarza się tylko podczas wakacji!
Urząd Miejski w Wejherowie, w ramach promocji
miasta, po raz kolejny organizuje wycieczki po Wejherowie i Kalwarii Wejherowskiej z przewodnikiem, w
dodatku zupełnie za darmo.
Zaiteresowani indywidualni
turyści oraz grupy oprowadzane są przede wszystkim
po Kalwarii Wejherowskiej,
kościele klasztornym, po ratuszu i parku miejskim.
Wycieczki po Wejherowie
promowane są w mediach,
w internecie, ale przede
wszystkim podczas akcji
promocyjnej w miejscowosciach nadmorskich.

Od 4 do 6 lipca ekipa z
Urzędu Miasta w Wejherowie dotarła do ponad 100
pensjonatów,
ośrodków
wczasowych, punktów IT,
hoteli, pól kempingowych
w powiecie puckim i wejherowskim. Tym samym
zaproszenie do Wejherowa
trafiło do turystów wypoczywających nad morzem,
stwarzając im ofertę na
niepogodę, Propozycja spędzenia ciekawie czasu i
poznania jednego z najładniejszych miast na Pomorzu
zachęca do wyprawy do duchowej stolicy Kaszub.
Podczas akcji dystrybu-

owane są ulotki, plakaty i
mapki reklamujące wycieczki, koncerty wakacyjne w
parku i inne atrakcje turystyczne Wejherowa, przygotowane na lato.
O tym, że promocyjna akcja jest skuteczna świadczy
fakt, że połowa uczestników
wycieczek potwierdzała, że
o wycieczkach dowiedzieli
się z ulotek leżących w miejscu ich wypoczynku.
Ulotki wysyłane są również do większości punktów
informacji turystycznej na
Pomorzu oraz do wszystkich parafii w naszym województwie.

Na wycieczki z przewodnikiem wybierają się latem zarówno dorośli, jak i dzieci,
przebywające w Wejherowie lub w okolicy na wakacjach.

Skuteczna i niedroga promocja miasta
Jacek Thiel, zastępca kierownika Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki, inicjator akcji bezpłatnego zwiedzania Wejherowa z przewodnikiem
- Wycieczki po Wejherowie i Kalwarii po raz pierwszy organizowaliśmy w 2008
roku, gdy Kalwaria Wejherowska została oddana do
użytku po wielkim remoncie, dofinansowanym ze
środków unijnych. Oferta
przyciągnęła setki, a nawet
tysiące turystów, jak również
mieszkańców
Wejherowa
oraz naszego regionu, więc
postanowiliśmy akcję kontynuować. Tym bardziej że jest
to działanie na rzecz promocji miasta niedrogie i bardzo
skuteczne. W tym roku bezpłatne zwiedzanie oferujemy po raz trzeci.
Dla nas dodatkową korzyścią jest fakt, że te grupy
turystów decydują się na
spędzenie całego dnia w
Wejherowie i u nas zosta-

wiają pieniądze. Niebagatelną
sprawą jest także pozytywna
opinia o naszym mieście, która
zachęca innych do odwiedzin
grodu Wejhera.
Warto skorzystać z bezpłatnych wycieczek po Wejherowie, bo dzięki naszym
przewodnikom
usłyszymy
informacje o historii miasta,

znaczących postaciach, inwestycjach z ostatnich lat oraz
wiele innych ciekawostek.
Uczestnicy
wycieczek
mogą liczyć także na zwiedzanie wnętrz kapliczek kalwaryjskich, obejrzą ratusz,
kościół klasztorny z podziemiami oraz odnowiony park
miejski.

Zbiórka zainteresowanych
zwiedzaniem codziennie o
godz. 11.00 przed furtą Klasztoru oo. Franciszkanów przy
ul. Reformatów 19.
Udział grup zorganizowanych należy poprzedzić rezerwacją pod nr tel. 58 677 70 58.

Ratusz czynny 7 dni w tygodniu

Tradycyjnie w okresie letnim Urząd Miejski w Wejherowie
otwiera 7 dni w tygodniu ratusz dla mieszkańców i turystów.
Od początku lipca do końca sierpnia turyści mogą w dni powszednie od 9.00 do 15.30, a w soboty i niedziele od 10.00 do
14.00 zwiedzić wraz z przewodnikiem sale tradycji i historii z
makietami miasta i Kalwarii Wejherowskiej, salę obrad, celę więzienną oraz wystawy czasowe.
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PARAFIE
Nabożeństwa w parafii św. Karola Boromeusza - najpierw w szkole, a teraz na łące

Zanim powstanie kościół
Mimo, że mieszkańcy północnej części Śmiechowa nie
mają jeszcze swojego kościoła, kaplicy ani nawet biura parafialnego, spotykają się na cotygodniowych niedzielnych
mszach świętych na łące nad rzeką. W miejscu, w którym
kiedyś wzniesiona zostanie świątynia, parafianie modlą się
i bawią na integracyjnych piknikach.
Parafia pw. św. Karola
Boromeusza, szósta w Wejherowie, powstała w maju
2011 roku. Arcybiskup, metropolita gdański Sławoj
Leszek Głódź erygował parafię oraz przyznał teren pod
budowę kościoła. Wyznaczył
też proboszcza nowej wejherowskiej parafii, który zamieszkał na terenie parafii
NMP Królowej Polski.
– Przez miniony rok na
co dzień pracowałem jako
katecheta w Zespole Szkół
nr 2, czyli w szkole nr 5, a w
niedzielę w holu tej placówki oświatowej odprawiałem
dwie Msze święte – mówi ks.
Adam Pleskot, proboszcz
parafii pw. św. Karola Boromeusza w Wejherowie Śmiechowie. – Korzystałem przy

Msze święte w plenerze
W każdą niedziele na placu przy ul. Gryfa Pomorskiego odbywają się dwie Msze św., o godz. 8.00 i 11.00. Ks. Adam Pleskot
odprawia trzecią Mszę niedzielną w innej części Śmiechowa, nie
należącej do tej parafii.
O godz. 9.30 liturgia odprawiana jest w kaplicy przy cmentarzu, przy ul. ks. E. Roszczynialskiego.

Na terenie kościelnym
Plac pod budowę kościoła św. Karola Boromeusza oraz domu
parafialnego zajmuje obszar o powierzchni 3,6 hektara. Ta ziemia
od dawna należała do Kościoła, a przed ponad rokiem na polecenie ks. arcybiskupa została notarialnie przekazana nowej parafii
w Śmiechowie przez ks. dziekana Tadeusza Reszkę, proboszcza
parafii Trójcy Świętej. Tylko część przekazanej działki może być
zagospodarowana. Ponad połowa terenu (ok. 2 hektary) leży na
obszarze zalewowym, nad rzeką Redą.

To wielkie dzieło

Na stronie: www.parafiaboromeusza.pl ksiądz proboszcz
napisał m.in.: Tworzenie parafii to WIELKIE DZIEŁO.
Dziękuję Wszystkim, którzy wspierają dzieło tworzenia
wspólnoty parafialnej modlitwą, osobistym zaangażowaniem i
ofiarą. Ufam, że niejedno wrażliwe serce zechce dołożyć do dzieła budowy swoją „cegiełkę”. Nr konta naszej parafii: 19 8350 0004
0000 0661 2000 0010
Wszystkich DARCZYŃCÓW, Wszystkich POMAGAJĄCYCH
modlitwą, osobistym zaangażowaniem i pracą, polecam wstawiennictwu i opiece Św. Karola Boromeusza.
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tym z przychylności dyrektora szkoły i władz miasta,
a także z pomocy parafian.
Przez cały rok szkolny, co
niedzielę kilku panów wraz
z młodzieżą pomagało w rozstawianiu potrzebnych sprzętów i dekorowaniu holu, który na kilka godzin zamieniał
się w kaplicę.

OŁTARZ
W PLENERZE

Od czasu do czasu ze
szkolnych murów przenoszono się z modlitwą w plener,
gdzie odbywały się m.in.
nabożeństwa różańcowe i
majowe. Tam, gdzie kiedyś
stanie nowy kościół stanął
ośmiometrowy krzyż. Jest
tam również wiata, drewniany stół ołtarzowy i ławki.
W podarowanym niedawno

przez jedną z firm „wozie
Drzymały” urządzono plenerową zakrystię. Wokół działki powstało tymczasowe,
750-metrowe ogrodzenie.
Od początku lipca niedzielne Msze św. odbywają
się na łące przy ul. Gryfa
Pomorskiego, bez względu
na pogodę. Zresztą, nad ławkami pojawiły się namioty,
co uchroni wiernych przed
ewentualnym zmoknięciem.
Opowiadając o stopniowym zagospodarowywaniu
tego miejsca ksiądz proboszcz podkreśla, że wszystko odbywa się dzięki pomocy
mieszkańców i zaprzyjaźnionych kapłanów. Podobnie, jak zbieranie funduszy
na przyszłe inwestycje.
dokończenie na str. 7

redakcja@pulswejherowa.pl
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PARAFIE
dokończenie ze str. 6
– Kilkakrotnie korzystałem z możliwości głoszenia
Słowa Bożego w innych parafiach, zbierając też pieniądze
na budowę – mówi ksiądz
Adam. – Zawsze był to odczuwalny zastrzyk środków
finansowych, a wiadomo, że
koszty projektu i niezbędnych na tym etapie prac są
bardzo duże. W naszej parafii pieniądze zbieramy przede
wszystkim podczas niektórych mszy świętych, organizując tzw. tacę budowlaną i
w trakcie kolędy.

PIKNIK
PRZY OGNISKU

Kolęda, która minionej
zimy odbyła się w nowej
parafii po raz pierwszy,
była doskonałą okazją do
nawiązania znajomości i
więzi księdza proboszcza
z parafianami. Natomiast
integracji mieszkańców – a
jest ich na terenie parafii
ok. cztery tysiące – służą
pikniki parafialne.
Jeden odbył się 13 maja,
a drugi na św. Jana, 24
czerwca. W zabawie uczestniczyło ponad 300 osób,
a wśród gości znaleźli się
prezydenci Wejherowa –
Krzysztof Hildebrandt i
Bogdan Tokłowicz oraz
ks. Piotr Żynda, proboszcz
parafii MNP Królowej Polski. Ksiądz proboszcz przy-

jechał swoim motocyklem
na czele grupy motocyklistów.
– Była muzyka, występy
zespołów, ognisko i konkursy z nagrodami – opowiada ksiądz Adam Pleskot. – Były konkurencje
sportowe, w tym strzelanie
z łuku. Mam nadzieję, że
wszyscy uczestnicy dobrze
się bawili. Widać to m.in.
na zdjęciach, które można
obejrzeć na naszej stronie
internetowej www.parafiaboromeusza.pl.
Są tam również zdjęcia

z uroczystego poświęcenia
krzyża oraz placu budowy
przez ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia we
wrześniu 2011 roku, a także z późniejszego pierwszego parafialnego odpustu.

NAJPIERW
KAPLICA

A co z budową kościoła?
Jest już wstępna koncepcja
planowanej świątyni, a także prawie gotowy projekt
kaplicy z częścią mieszkalną i biurową.
Kaplica będzie miała powierzchnię 230 kw.

– Lada dzień projekt
budowlany zostanie złożony w Starostwie wraz z
wnioskiem o pozwolenie na
budowę – tłumaczy ks. Pleskot. – Najpierw na placu
stanie kaplica, sąsiadująca
z mieszkaniem i biurem.
Dopiero potem rozpocznie
się budowa kościoła. Po
wybudowaniu świątyni, kaplica będzie przeorganizowana, ale to odległa przyszłość. Mam nadzieję, że w
tym roku uda się załatwić
wszelkie formalności,.
Anna Kuczmarska

OGŁOSZENIE

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

e-mail: zuk@wejherowo.pl

www.zukwejherowo.pl

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

MASZ ODPADY
- MASZ ZUK

DODATKOWA ZBIÓRKA
ODPADÓW tzw. Zielonych
Zakład Usług Komunalny stwarza dodatkową możliwość 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
skoszoną 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 symboliczną opłatę, zależną od ilości odpadów (od 1 zł do 5 zł),
przeznaczoną na koszty kompostowania. Zobowiązany będzie również podać swoje dane.
Powyższa akcja jest działaniem dodatkowym ZUK
w stosunku do selektywnej zbiórki odpadów w workach, sprzed posesji, która realizowana będzie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
Wejherowo, maj 2012 r.

Dyrektor ZUK
Jarosław Pergoł
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Co po Euro?
Spoko, spoko!
Jeżeli komuś wydawało się, że po zakończeniu Euro 2012
zmieni się wszystko wokół nas, to się pomylił. Wbrew hurra-optymizmowi, dostaliśmy po głowie, a Czesi pokazali, gdzie jest nasze
miejsce w szyku. Oprócz porażki sportowej, wokół nas pozostała
połowa rozbabranej Polski. Wystarczy pojechać nieco dalej, aby
się o tym przekonać. Przejechać z Wejherowa do np. Cieszyna to
nie lada wyczyn, bo trzeba mieć zdrowie aby ponad 10 godzin
wytrzymać za kierownicą. A miało być tak pięknie...
Piłkarzy mi nie żal, nas też mi nie żal, bo znowu daliśmy się
jak dzieci okpić. Właściwie to tylko „Jarzębin” żal, bo śpiewaczki
z Kocudzy, podjanowskiej gminy Dzwola, leżącej hen, na południowych rubieżach Lubelszczyzny, chciały dać z siebie wszystko,
aby Polska została mistrzem. Wygrały ogólnopolski konkurs na
hit mistrzostw, pokonując gwiazdy i gwiazdeczki naszej sceny
muzycznej, aby potem dostać klapsa od decydentów, celebrytów, pożal się Boże artystów. Zostały potraktowane jak pierwsze
lepsze gówniary.
Gdyby polscy piłkarze zagrali na poziomie zbliżonym do autentycznego artyzmu pań z Kocudzy, to o choćby minimalny sukces naszej drużyny byłbym spokojny.
Tylko kibice i sympatycy ludowego zespołu „Jarzebiny” zachowali w pamięci hit „Koko EURO spoko”. Można go było usłyszeć w
restauracjach, na piknikach, plenerowych imprezach w Wejherowie, w Gdańsku na Długim Targu, czy na stadionie. Bo ludzie pamiętają. Pamiętają też obietnice stworzenia raju infrastrukturalnego, wybudowania najważniejszych autostrad, dróg szybkiego
ruchu (tzw. esek), obwodnic miast, wyremontowania dworców,
unowocześnienia kolei, itd. Najważniejsze głowy w państwie
jednak się nie przejmują bo przez cały czas miały wszystko w nosie. Nas też. Znalazł się kolejny temat zastępczy dla „ludu”, czyli
rozliczenie za porażkę PZPN, prezesa i wszystkich, którzy przeszkadzali i knuli przeciwko wielkiemu sukcesowi. W następnej
kolejności tematem były wybory trenera kadry, którym okazał
się niespodziewanie !!!, znany dużo wcześniej „królik z kapelusza”,
czyli Fornalik Waldemar. I znowu wszystko wraca do ustalonych
wcześniej zasad. Spoko, spoko! Liczę jednak na to, że społeczeństwo tego „nie łyknie” i będzie pamiętało politycznych nieudaczników i cwaniaczków, i to, że zostaliśmy przez nich oszukani.
Tak to w życiu jest, także w polityce i sporcie: jak się zaczyna
walkę, trzeba liczyć się z najgorszym - a nawet z wygraną...
Obserwator
„Cieszą się Polacy, cieszy Ukraina
Że tu dla nas wszystkich Euro się zaczyna.
Koko, koko Euro spoko, piłka leci hen wysoko,
wszyscy razem zaśpiewajmy, naszym doping dajmy”.

Zawodowa aktywizacja niepełnosprawnych

(Nie)obecni poprzez pracę
Niepełnosprawni mają większe niż inni problemy ze znalezieniem pracy. Z tego powodu nierzadko zamykają się w
czterech ścianach własnego domu i pozostają nieaktywni.
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie stara się temu zaradzić, realizując projekt „Nieobecni poprzez pracę”, skierowany do bezrobotnych osób niepełnosprawnych. Dzięki
temu 15 osób o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zarejestrowanych w PUP, uczestniczyło w
szkoleniach i stażach zawodowych.
O celach, metodach i
efektach projektu mówiono podczas konferencji
podsumowującej realizację
wspomnianego zadania, w
ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uczestnicy
projektu,
współfinansowanego
ze
środków Unii Europejskiej,
brali udział w indywidualnych szkoleniach, takich
jak kurs kadrowo-płacowy,
kurs opiekunki dziecięcej, kurs szycia lekkiego,
obsługi programu Symfonia i Płatnik, sprzedawcy
i obsługi kasy fiskalnej,
florystyki i kursie kasy fiskalnej, glazurnika, pracownika biurowego.
W drugim etapie prowadzone były szkolenia
grupowe, zawierające autoprezentację i metody poruszania się na rynku pracy,
udział w rozmowach kwalifikacyjnych.
Ostatnim etapem realizacji indywidualnej ścieżki

było organizowanie staży
zawodowych. Celem staży było zdobycie doświadczenia zawodowego. Staże
trwały sześć miesięcy, a
właściwie jeszcze trwają.
Ostatnie zakończą się 22
lipca br.
Z informacji Grażyny
Sobieraj, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy
wynika, że w Wejherowie
zwiększa się liczba niepełnosprawnych bezrobotnych. Stanowią 6,5 procenta ogółu bezrobotnych. Na
koniec 2011 roku zarejestrowano 545 osób niepeł-

nosprawnych, w tym 330
kobiet.
- Aby skuteczniej szukać
pracy, niepełnosprawni powinni podnosić kwalifikacje
zawodowe, a pracodawcy
powinni kierować się przy
doborze pracowników wiedzą i umiejętnościami, a
nie niepełnosprawnością.
Niepełnosprawność to nie
tylko brak zdrowia, to czasem również brak wsparcia
ze strony otoczenia, niska
samoocena, często niski poziom wykształcenia, brak
zatrudnienia co przekłada
się na nisko standard ży-

cia – stwierdziła Danuta
Majchrowic, koordynator
projektów w Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie.
O szczegółach projektu „Nieobecni przez pracę”
opowiadał koordynator z
ramienia PUP, Patryk
Kwidziński. Jak twierdził,
dzięki szkoleniom i stażom
zmienił się poziom umiejętności
pracowniczych
uczestników, m.in. poprzez
podniesienia kwalifikacji,
podniesienia świadomości
pracowniczych, doświadczenia wyniesione z praktyk
zawodowych, zwiększenie
motywacji do poszukiwania
pracy, podniesienie poziomu mobilności dzięki refundacji kosztów dojazdów.
Uczestnicy dyskusji, w
tym przedstawiciele innych urzędów pracy (m.in.
w Gdyni i Pucku) nie kryli
uznania dla pracy wejherowskiego PUP na rzecz
niepełnosprawnych.
		
AK.

Dla pacjentów oddziału ratownictwa

Potrzebna bielizna i odzież
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie zwraca się z pilnym apelem do mieszkańców miasta i powiatu o udział w zbiórce odzieży dla pacjentów, trafiających do Oddziału Ratownictwa Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie. Chodzi przede wszystkim po bieliznę męską, ale również inną odzież.
- Staramy się pomóc,
ponieważ szpital ma czasem problem z odzieżą dla
pacjentów, których rzeczy
nie nadają się do powtórnego ubrania – wyjaśnia
Ewa Kłosowska, dyrektor
MOPS w Wejherowie. – Kiedy po otrzymaniu pomocy
medycznej powinni wyjść ze
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szpitala, nie mają się w co
ubrać. Chodzi głównie o osoby bezdomne i ubogie. Dlatego prosimy mieszkańców
o wsparcie naszej akcji.
Bielizna osobista i skarpety powinny być nowe,
natomiast koszule i inne rodzaje odzieży mogą być używane, choć preferowana jest

odzież nieużywana.
Wszystkich
potencjalnych darczyńców prosimy o
wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numer 58 677
79 90 lub kontakt osobisty
w siedzibie MOPS w Wejherowie ul. Kusocińskiego 17 pokój nr 14 lub 16
(parter).

Podczas dyskusji dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Wejherowie, Grażyna
Sobieraj zbierała pochwały i gratulacje za realizację projektu od gości. Z uznaniem
o projekcie mówił m.in. dyrektor PUP w Pucku, Zygmunt Orzeł (na zdjęciu razem z
Grażyną Sobieraj).

redakcja@pulswejherowa.pl

19 lipca 2012

KULTURA
Silna reprezentacja naszego powiatu na XIV Zjeździe Kaszubów w Sopocie

Wejherowo z największym banerem
Członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i nie tylko
reprezentowali powiat wejherowski na XIV Zjeździe Kaszubów w Sopocie, 7 lipca. Zrzeszeńcy i sympatycy Kaszub wraz
z rodzinami przyjechali autobusami i pociągami SKM m.in. z
Wejherowa, Redy, Rumi, Luzina, Szemuda, Lini. Wejherowski
part maszerował ulicami Sopotu z najokazalszym banerem.
Widać go było z daleka na
„monciaku” i na głównym
Placu Przyjaciół Sopotu,
gdzie uczestników kaszubskiej manifestacji przywitali prezydent Sopotu Jacek Karnowski i prezes
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, Łukasz Grzędzicki. Nieco wcześniej w
kościele pw. św. Michała
Archanioła
odprawiono
mszę św. pod przewodnictwem abp seniora Tadeusza
Gocłowskiego.
Po mszy św. wszyscy
wyruszyli w wielobarwnym pochodzie do centrum,
na wspomniany już plac.
Organizatorzy zjazdu zaproponowali koncerty na
dwóch scenach, na których
występowały zespoły folklorystyczne oraz wokaliści
z naszego regionu z Verą
Korthals na czele, a także
kaszubskie kabarety. Moż-

na było wziąć udział w biesiadzie kaszubskiej na Grodzisku lub jarmarku przed
wejściem na molo (na Skwerze Kuracyjnym).
Na straganach oferowano książki i foldery, stroje
kaszubskie, emblematy, flagi, haftowane obrusy i szale,
wyroby artystów plastyków,
wypieki, a nawet tabakę.
Odbywał się również tradycyjny turniej gry w baśkę.
Dla turystów przemarsz
Kaszubów oraz kaszubski
jarmark był zaskoczeniem
i wyjątkowym przeżyciem
oraz okazją do poznania,
nieznanej dla wielu Polaków kultury Kaszub.
- Co roku uczestniczymy
w kaszubskich zjazdach, bo
to doskonała okazja do integracji Kaszubów oraz do
pokazania naszej kultury
turystom, przebywającym
na Pomorzu - mówi Henryk

Kanczkowski, prezes wejherowskiego oddziału ZK-P.
- To nasze regionalne święto, w którym powinniśmy
brać udział.
Mimo, że XIV Zjazd Kaszubów odbywał się w Sopocie i to niedaleko domu,
w którym mieszka Donald
Tusk z rodziną, sam premier nie pojawił się ani na
chwilę na najważniejszej dla
społeczności kaszubskiej imprezie. Do Sopotu nie przyjechali również reprezentanci władz województwa
pomorskiego ani ministrowie, którzy bardzo podkreślają związki z „kaszebizną”.
I właściwie z tego powodu nic się nie stało, bo na
swojej corocznej imprezie
dobrze bawili się Kaszubi,
w większości ubrani w tradycyjne stroje, z żółto-czarnymi flagami i banerami.
AK.

Na jarmarku u nasady sopockiego mola można było spotkać wejherowskie hafciarki. Tak jak twórcy z innych miejscowości, panie z koła „Tulipan” przy ZK-P w
Wejherowie prezentowały i sprzedawały wyroby rękodzieła.

Więcej zdjęć z tegorocznego Zjazdu Kaszubów na www.pulswejherowa.pl
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Nowa fontanna i bezprzewodowy internet

Boginie w parku
W ramach Muzycznego Lata

Piosenka poetycka

Za nami kolejna odsłona Muzycznego Lata w Wejherowie. W niedzielne popołudnie na scenie w parku wystąpiła
trójmiejska grupa DJANGOLOGY. Repertuar tego zespołu
nawiązuje charakterem do muzyki uprawianej przez legendarnego cygańskiego gitarzystę jazzowego Django Reinhardta.
W najbliższą niedzielę Wejherowskie Centrum Kultury
zaprasza na spotkanie z poznańskim bardem Grzegorzem
Tomczakiem.
Podczas recitalu „Ja to mam szczęście” usłyszymy m.in.
piosenki z dwóch płyt: „Ja to mam szczęście” oraz „Miłość
to za mało”. Artysta proponuje nam podróż przez – symboliczną już – Krainę Łagodności.
Początek koncertu w najbliższą niedzielę o godzinie
17.00 w Parku Miejskim. Wstęp wolny!

Grzegorz Tomczak

Park w Wejherowie pięknieje z roku na rok i na
każdy letni sezon powstaje
nowy obiekt albo inna atrakcja dla spacerowiczów. Tym
razem w wejherowskim
parku pojawiła się druga
fontanna, otoczona kwiatowym klombem. Postawiły
ją ekipy Wejherowskiego
Zarządu Nieruchomości Komunalnych, który opiekuje
się miejskim parkiem.
- Naszym celem jest
uatrakcyjnianie Wejherowa. Oprócz centrum także
park staje się wizytówką
zmieniającego
się
miasta – wyjaśnia prezydent
Krzysztof Hildebrandt.
- Dobranie odpowiedniej
rzeźby oraz figur do charakteru parku nie było pro-
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stą sprawą. Doradzali nam
architekci oraz specjaliści
od historii sztuki. Ważną
sprawą była też wielkość
środków finansowych przeznaczonych na nowy element wystroju parku. Mam
nadzieję, że odlane z brązy
figury wkomponują się w
otoczenie parku i spodobają
się spacerowiczom.
Dyrektor WZNK, Stanisław Makles dodaje, że
pomysł budowy fontanny w
tym miejscu powstawał od
pewnego czasu w rozmowach z prezydentem Wejherowa. Pieniądze na ten cel
wygospodarowane zostały
z tzw. środków własnych.
Opierając się na projekcie,
specjalistyczna firma z Kamienicy Królewskiej zapro-

ponowała najkorzystniejszą
ofertę na elementy fontanny
a całe podłączenie skomplikowanej instalacji wykonali
pracownicy WZNK.
Odlew fontanny ustawiono na żelbetowej podstawie.
Każda z dysz wodnych jest
podświetlana za pomocą
jednokolorowych lamp ledowych, co jeszcze bardziej
uatrakcyjnia wieczorny obraz parku miejskiego.
Turystów przebywających
w Wejherowie ze smartfonami, tabletami, notebookami czy laptopami na pewno
ucieszy informacja, że w parku miejskim dostępny jest
bezprzewodowy
internet.
Dzięki temu siedząc wygodnie na ławce można korzystać bezpłatnie z sieci wi-fi.

Od 11 lipca br. na dolnym
tarasie w wejherowskim
parku został uruchomiony
przez miasto Hot-Spot. Osoby przebywające w rejonie
klombu z fontanną, kawiarenki, ewentualnie stawku
lub dolnych kanałów mogą
darmowo łączyć się z siecią
wi-fi, wysłać lub odebrać
pocztę elektroniczną czy też
znaleźć poszukiwane informacje na stronach internetowych.
Podobnie jak na placu
Jakuba Wejhera łącze dla
poszczególnego użytkownika ma wynosić 256 kbit/s,
dzienny limit następujących
po sobie 24 godzin - 60 minut, a miesięczny limit pobieranych danych - 750 MB.
MD.

- poeta, autor tekstów piosenek, bard, kompozytor.
Laureat głównej nagrody na Studenckim Festiwalu
Piosenki w Krakowie (1979), z
krakowskim festiwalem związany do dziś.
W 1981 wystąpił na legendarnym Festiwalu Piosenki Prawdziwej „Zakazane Piosenki” w Gdańsku. Od połowy lat osiemdziesiątych współpracował z czołówką polskiej estrady. W 1992
wydał tomik swoich piosenek i wierszy.
Artysta ma na swoim koncie trzy płyty, liczne koncerty i recitale autorskie na terenie całego kraju.

Jak się pisze komiksy
Od 30 lipca do 10 sierpnia Wejherowskie Centrum Kultury organizuje bezpłatne „Warsztaty scenopisarstwa
komiksowego”, które mają przybliżyć formę i techniki
pisania scenariusza komiksowego.
Uczestnicy będą mieli m.in. okazję przyjrzeć się różnym
rodzajom komiksu, ze szczególnym naciskiem na krótką
formę tzw. short komiksowy.
Efektem warsztatów będzie napisanie przez każdego
uczestnika scenariusza do komiksowego shorta (o objętości
15 plansz lub mniej).
Preferowany wiek uczestników to wiek licealny i wyższy,
ale gimnazjaliści też będą mile widziani.
Warsztaty będą odbywać w Szkole Podstawowej nr 9 na
II piętrze o godz. 10.00 - ok. 1,5 - 2 godzin dziennie. Maksymalna ilość uczestników: 10 osób - decyduje kolejność zgłoszeń. Informacje i zapisy te. 58 672 27 75.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SUKCESY

Bardzo dobre wyniki wejherowskich szkół „Sobieski” pod lupą Kuratorium Oświaty

Sprawdzian
Szkoła na celujący
szóstoklasistów
Bardzo dobrze wypadli uczniowie klas szóstych szkół podstawowych
powiatu wejherowskiego, którzy 3 kwietnia przystąpili do ogólnopolskiego sprawdzianu. Średnia uzyskanych przez nich punktów wynosi
22,60 i jest wyższa od średniej wojewódzkiej (22,34 pkt) o 0,26 pkt, natomiast niższa od średniej krajowej (22,75 pkt) zaledwie o 0,15 pkt. Według wyników sprawdzianu umiejętności szóstoklasistów najlepszymi
placówkami oświatowymi w powiecie wejherowskim są Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowie, Niepubliczna Szkoła Podstawowa w
Wejherowie, Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek w Rumi,
Szkoła Podstawowa nr 6 w Redzie i Podstawowa Ekologiczna Szkoła
Społeczna w Rumi.

Sprawdzian, do którego
przystąpiło 2284 wejherowskich trzynastolatków
miał skontrolować przede
wszystkim
umiejętności
nabyte w szkole i ocenić, w
jakim stopniu uczeń opanował czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji i wykorzystywanie
wiedzy w praktyce.
W kraju wyniki uzależnione były od demograficznego potencjału samorządów. Im większe miasto, tym
lepsze wyniki. W powiecie
wejherowskim sytuacja była
bardzo podobna. W gronie
szkół powyżej średniej krajowej znalazło się 14 placówek
miejskich i 6 szkół wiejskich.
Z tych ostatnich, ku ogólnemu zaskoczeniu, powyżej
średniej ogólnopolskiej uplasowały się szkoły podstawowe z Wyszecina, Częstkowa,
Góry, Sychowa, Karczemek i
Luzina.
Sytuacja lidera sprawdzianu - Społecznej Szkoły
Podstawowej nr 1 w Wejherowie - jest wyjątkowa, ponieważ nie jest to placówka
prowadzona przez samorząd
gminny. 7 września 1992,
przy ulicy Obrońców Wybrzeża 1, zabrzmiał pierwszy dzwonek, oznajmujący
rozpoczęcie roku szkolnego.
Marzenie o powstaniu szkoły stało się rzeczywistością
dzięki pomocy sponsorów
oraz wspólnej, ciężkiej pracy
rodziców, nauczycieli i dzieci.
- Nasza szkoła jest niepubliczna i społeczna, bo
organem prowadzącym jest
organizacja społeczna - Stowarzyszenie Oświatowe w

Wejherowie - mówi Lucyna
Rzepecka, dyrektorka placówki. - Szkoła jest mała i
bezpieczna. Liczba uczniów
w klasie nie przekracza 16
osób, a w małych klasach
nauczyciel ma szansę na
dotarcie do każdego ucznia.
Dbamy o to, by współpraca między nauczycielami
a uczniami przebiegała w
atmosferze przyjaźni i szacunku.
Co ciekawe, drugie i
trzecie miejsce w powiatowym rankingu także zajęły
szkoły, dla których organem prowadzącym nie jest
gmina. Abiturienci Szkoły
Podstawowej
Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego im. bł. Alicji

Kotowskiej w Wejherowie
uzyskali średnią 29,07 pkt,
natomiast uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek w
Rumi 28,71 pkt.
Ranking szkół tak naprawdę nie odzwierciedla
poziomu nauczania przez
pedagogów. Wynik egzaminu jest bowiem efektem
wielu czynników, w tym
zwłaszcza
uwarunkowań
środowiskowych,
zależny
jest od wykształcenia i aspiracji rodziców dzieci, a nawet ich pozycji finansowej.
Ryszard Wenta

Wejherowski „Sobieski” znalazł się w gronie najwyżej ocenionych w Polsce szkół średnich. I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie dołączyło tym samym do 15
procent szkół w Polsce, najwyżej ocenionych przez wizytatorów
Kuratorium Oświaty, podczas tzw. ewaluacji.
Oceniano zarządzanie zespołem pracowniczym, bazę
lokalową i wyposażenie, a
także prowadzenie nadzoru
nad wszystkimi obszarami
działalności szkoły.
Szkoła od lat wyróżnia
się wysokim poziomem nauczania i troską o wszechstronny rozwój ucznia, a
także o odpowiednie warunki lokalowe. Ewaluacja
przewidywała 5 ocen od A
(najwyższa) do E. Wejhe-

rowskie liceum zasłużyło
na najwyższą ocenę A, jako
jedna z nielicznych szkół w
kraju w zakresie zarządzania zespołem nauczycieli.
Wysoka ocena to zasługa
nie tylko nauczycieli i pracowników
niepedagogicznych, ale przede wszystkim
uczniów, rodziców i instytucji , które wspierają szkołę
od lat. Oni także uczestniczyli w wywiadach z wizytatorami.

- Chciałbym gorąco podziękować
wszystkim
uczestnikom przeprowadzonej ewaluacji za aktywny
udział i wyrażenie wspaniałych opinii o szkole – powiedziała Bożena Conradi,
dyrektorka ZSP nr 1.
Po ciężkim i obfitym w
kontrole roku szkolnym nauczyciele i pracownicy wybrali na zasłużone wakacje, które
rozpoczęli wspólną wycieczką
do Drezna (na zdjęciu niżej).

Teksty tego autora czytaj na http://www.ryszardwenta.blogspot.com

RANKING SZKÓŁ PODSTAWOWYCH
Powyżej średniej krajowej:
31,44 - SP Społeczna nr 1 Wejherowo - 16
29,07 - SP Niepubliczna Wejherowo - 15
28,71 - SP Sióstr Salezjanek Rumia - 24
28,44 - SP nr 6 Reda - 32
28,25 - SP Ekologiczna Rumia - 16
25,78 - SP nr 2 Reda - 69
25,75 - SP nr 4 Reda - 63
25,25 - SP Wyszecino - 8
24,67 - SP nr 9 Rumia - 148
24,53 - SP nr 11 Wejherowo - 103
24,25 - SP Częstkowo - 12
24,00 - SP Góra - 18
23,89 - SP nr 5 Reda - 19
23,79 - SP nr 3 Reda - 53
23,59 - SP Sychowo - 37
23,30 - SP nr 5 Wejherowo - 54
23,20 - SP nr 6 Rumia - 120
22,90 - SP Karczemki - 21
22,89 - SP Luzino - 103
22,84 - SP nr 1 Rumia - 111
Kolejne kolumny oznaczają: średnią uzyskanych punktów ze
sprawdzianu, nazwę szkoły, liczbę zdających uczniów.

Klub Taneczny „Świat Tańca” z Wejherowa

Wśród najlepszych
ŚWIAT TAŃCA kolejnym sukcesem zamknął
turniejowy sezon taneczny. W hali sportowo-widowiskowej w Kobylnicy
odbył się Ogólnopolski
Festiwal Piosenki i Tańca pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego.
Renomowany
Festiwal
jest największą tego typu
imprezą w Polsce północnej.
Do udziału w imprezie zgłosiło się około 2000 uczestników z całej Polski.

Występy oceniało profesjonalne jury. Przewodnicząca Justyna Lichacy,
znany i ceniony choreograf
z programu You Can Dance,
przyjęła bardzo ostre kryteria oceniania .
Tym bardziej cieszy fakt,
iż formacja EXPLOZJA
(hip hop do lat 11) zdobyła po raz kolejny w tym
roku I miejsce, a formacja
EXPRESS - II miejsce (w
kategorii hip hop 12-15 lat ).
Formacje ENIGMA (disco 12-15 lat) i EUFORIA

(formy inne do lat 11) zdobyły wyróżnienia.
- Cieszymy się bardzo że
mocnym akcentem zakończyliśmy przed wakacjami
sezon taneczny, ale powoli
myślimy już o nowym sezonie, tym bardziej że pojawiają się nowe zaproszenia
na międzynarodowe turnieje - mówią Joanna i Jacek
Bernaśkiewiczowie, którzy prowadzą Klub „Świat
Tańca i są autorami jego
sukcesów.
Gratulujemy!
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REKREACJA
Nowy szlak o długości 133 km będzie przebiegał przez Wejherowo

Rowerem przez północne Kaszuby
Na terenie Wejherowa i na jego obrzeżach ruszyła kolejna inwestycja. Tym
razem jest to budowa ścieżki rowerowej w ramach projektu „Turystyczny
Szlak Północnych Kaszub - budowa i
przebudowa publicznej infrastruktury
turystycznej - stworzenie spójnego szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”.
Nazwa długa i dość skomplikowana, ale inwestycja
bardzo potrzebna miastu i
cyklistom.
Wartość inwestycji wyniesie prawie 18 mln zł, a
dofinansowanie ze środków
unijnych sięga 11 mln zł.
W ramach przedsięwzięcia
przeprowadzone
zostaną
roboty budowlano-montażowe, w wyniku których
powstanie 133 km oznakowanego szlaku rowerowego
z pełną infrastrukturą.
W ramach budowy ścieżki rowerowej, prowadzona
będzie promocja na terenie
gmin: Kosakowo, Krokowa,
Puck, Wejherowo, Gniewino, w miastach Wejherowo
oraz Puck.

Na terenie naszego miasta powstanie 600-metrowy
ciąg pieszo-rowerowy z twardą nawierzchnią wzdłuż
potoku Cedron, od ul. Rzeźnickiej do ul. Partyzantów;
360-metrowy odcinek ciągu
pieszo-rowerowego przy ul.
Chopina od skrętu do szpitala do ul. Nowowiejskiego;
690-metrowy odcinek drogi
rowerowej wzdłuż górnego
odcinka ul. Ofiar Piaśnicy
(droga wojewódzka nr 218).
Zaplanowano także oznakowanie m.in. szlaku rowerowego „Rumia – Białogóra”, ustawione będą dwie
tablice informacyjne: na
parkingu przy szpitalu w
Wejherowie oraz przy stacji
Wejherowo Nanice.

facebook.com/PulsWejherowa

REKLAMUJ SIĘ
W PULSIE WEJHEROWA

606-629-454
redakcja@pulswejherowa.pl
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Szpital
Specjalistyczny
centrala 58 572-70-00
Pogotowie
Ratunkowe
58 677-61- 02
lub 677-61-03
Policja
Dyżurny 58 672 97 22
Straż Pożarna
Dyżurny 58 677-61-00
Straż Miejska
58 677-70-40
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
58 677-79-60
Urząd MiASTA
centrala 58 677-70-00

Zrealizowany
projekt
przyczyni się do równomiernego
wykorzystania
potencjału turystycznego tej
części regionu, wydłużenia
sezonu
wypoczynkowego,
wzrostu liczby turystów i
poprawy dostępności do różOGŁOSZENIE

Dołącz do nas na:

WAŻNE TELEFONY

nych atrakcji turystycznych.
Władze Wejherowa liczą na to, że poprawi się
dzięki temu infrastruktura
turystyczna o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym. 		
MD.

Obecnie budowany jest
odcinek nowej trasy, biegnący wzdłuż (obok) drogi
z Wejherowa do Piaśnicy
i Krokowej. Trwają tam
intensywne prace, dzięki
którym rowerzyści będą
mogli bezpiecznie się
poruszać.

Starostwo
Powiatowe
centrala 58 572-95-50
Miejski Zakład
Komunikacji
58 572-29-30
58 572-29-32

redakcja@pulswejherowa.pl
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POMOC

Dostęp do bezpłatnej rehabilitacji pod okiem specjalistów jest ograniczony

Stowarzyszenia użyczają
sprzęt niepełnosprawnym

Dwa stowarzyszenia, służące niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu wejherowskiego otrzymały w darze sprzęt, ułatwiający poruszanie się oraz potrzebny
do rehabilitacji. Bedzie on wypożyczany osobom niepełnosprawnym, podobnie
jak dotychczas inne sprzęty i urządzenia, będące w posiadaniu obu stowarzyszeń. Przydałaby się tylko wypożyczalnia z prawdziwego zdarzenia, ulokowana
w odpowiednim pomieszczeniu.
Darczyńca z niemieckiej
fundacji - Helmuth Spieler przyjechał w czerwcu
br. do Wejherowa i spotkał
się z przedstawicielami obdarowanych organizacji, a
dokładnie Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Barka” oraz Stowarzyszenia
Społeczności Lokalnej
„Wsparcie”. Pierwsze ze
stowarzyszeń ma siedzibę
w Wejherowie, drugie – w
Redzie, ale oba działają na
terenie powiatu.
W spotkaniu w restauracji „Bliza” uczestniczyła
Gabriela Lisius, członek
Zarządu Powiatu oraz Genowefa Małyszko - prezes
Stowarzyszenia
„Wsparcie”, a zarazem radna powiatowa i przewodnicząca
Powiatowej
Społecznej
Rady ds. Osób Niepełno-

sprawnych. Obecni byli
przedstawiciele
Stowarzyszenia „Barka”: prezes
Wojciech Kaczkowski i
Kazimiera Zacholska.
Bezpłatnie przekazany
sprzęt, w tym m.in. wózki,
regulowane łóżka z pilotem, kule i urządzenia do
ćwiczeń, został umieszczony w magazynie, udostępnionym organizacjom przez
władze miasta Wejherowa. Budynek spełniający
taką funkcję jest niestety
lokalem
tymczasowym,
ale mimo skromnych warunków i ograniczonej powierzchni na razie właśnie
tam wydawany jest sprzęt.
Członkowie obu stowarzyszeń otrzymują go bezpłatnie, na zasadzie użyczenia
przez organizację.
A potrzeby są ogromne
i każda tego rodzaju po-

Powiatowa Rada działa od ponad roku
Powiatowa Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych w Wejherowie została powołana zarządzeniem starosty dokładnie rok temu, 7 lipca 2011 roku.
W skład rady wchodzą: Genowefa Małyszko – przewodnicząca, Jolanta Staszewska - wiceprzewodnicząca,
Genowefa Domoradzka – skarbnik, Irena Barcińska, Krystyna Dosz.
Do działań Powiatowej Rady należy m.in. opiniowanie
projektów powiatowych programów na rzecz osób niepełnosprawnych, inspirowanie przedsięwzięć, zmierzających do integracji zawodowej i społecznej, a także do
realizowania praw osób niepełnosprawnych.
Dzięki interwencji Powiatowej Społecznej Rady ds.
Osób Niepełnosprawnych, w tym roku dorosłe osoby niepełnosprawne mogą pojechać na turnusy rehabilitacyjne,
z których nie mogły korzystać przez ostatnie dwa lata.
Turnusy były zarezerwowane tylko dla dzieci.

moc jest na wagę złota.
Sprzęt rehabilitacyjny jest
bardzo drogi i z pewnością
niewiele osób stać na kupno potrzebnych urządzeń.
Do tego dochodzi problem
z dostępnością usług medycznych.
- Sytuacja mieszkańców
naszego powiatu, mających
różnego rodzaju schorzenia
i niepełnosprawności jest
trudna, podobnie jak osób
niepełnosprawnych w całym kraju. Staramy się im
pomóc m.in. w dostępie do
niezbędnej rehabilitacji –
mówi Genowefa Małyszko, prezes Stowarzyszenia
„Wsparcie” i przewodnicząca Powiatowej Społecznej
Rady ds. Osób Niepełnosprawnych. - W większości
poradni rehabilitacyjnych
do końca roku nie ma już
miejsc, a więc niepełnosprawnym pozostaje rehabilitacja w prywatnych placówkach lub w domu. Tym
bardziej jest im potrzebny
sprzęt do ćwiczeń, które pozwolą im poprawić sprawność fizyczną, kondycję i
ogólny stan zdrowia, a nawet mogą umożliwić powrót
do normalnych czynności.
Jak podkreśla Genowefa
Małyszko, społeczeństwo
się starzeje, więc pomoc
medyczna i rehabilitacyjna
jest coraz bardziej potrzebna. Dobrze się stało, że co
jakiś czas do Polski, w tym
do Wejherowa, przywożony
jest sprzęt rehabilitacyjny. Z Niemiec, z fundacji
H. Spielera przywoził go
ostatnio Marek Mroske.

- Cieszymy się z przekazanego nam przez władze
miasta pomieszczania, pełniącego funkcję magazynu,
ale na razie nie możemy w
pełni zaprezentować osobom potrzebującym posiadanego sprzętu – dodaje
Genowefa Małyszko. – Dlatego razem z działaczami
stowarzyszenia
„Barka”
będziemy starać się o pomoc w znalezieniu innego
lokum i urządzenie w nim
prawdziwej wypożyczalni.
Liczymy m.in. na pomoc
władz powiatowych, jako
że nasi podopieczni pochodzą z całego powiatu.
Anna Kuczmarska

Spotkanie z Helmuthem Spielerem (w środku), który
przekazał sprzęt dla niepełnosprawnych.

„Barka” i „Wsparcie”
Stowarzyszenie Społeczności Lokalnej „Wsparcie”, działające
od 7 lat zajmuje się głównie pomocą dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i patologią. Pomaga m.in. kobietom i
dzieciom.
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” dba m.in. o integrację dorosłych niepełnosprawnych, organizuje dla nich m.in. wycieczki krajoznawcze i spotkania.
Oba współpracujące ze sobą stowarzyszenia mają dyżury w
Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul. Hallera 10.

OGŁOSZENIE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Dział Świadczeń Rodzinnych i Funduszu
Alimentacyjnego w Wejherowie
Informuje:

Od 1 sierpnia 2012r. można pobierać „numerki” z zarezerwowaniem dnia i
godziny w celu złożenia wniosku w sprawie ustalenia uprawnień do zasiłku
rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2012/2013.
Wnioski na zasiłki rodzinne będą przyjmowane od 3 września 2012r.
Od 1 sierpnia 2012r. będą przyjmowane wnioski na ustalenie uprawnień do
świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2012/2013
UZYSKAJ NIEZBĘDNE DOKUMENTY
W CELU USTALENIA UPRAWNIEŃ DO ŚWIADCZEŃ
- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach za 2011 rok.
- zaświadczenie z ZUS o zgłoszeniu do ubezpieczenia społecznego w przypadku ubiegania się o dodatek z tytułu urlopu wychowawczego
- zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły
- zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach w 2011r. oraz stwierdzające bezskuteczność egzekucji
- inne dokumenty mające wpływ na prawo do świadczeń
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SPORT

Piłka nożna

Pierwsze miejsce powiatu wejherowskiego

Przed startem w II lidze Dysk Pomorski 2012
Piłkarze Gryfa Orlex Wejherowo przygotowują się do rozgrywek II ligi piłki nożnej. Wystąpią w nich w roli beniaminka. 11 lipca rozegrali ostatni sparing, a rywalem był zespół z
piątej ligi Wikęd Luzino.
Wikęd Luzino
- Gryf Orlex
1:3 (0:2)

Nasza drużyna od początku miała przewagę w grze i
dłużej utrzymywała się przy
piłce, a efektem były trzy
gole strzelone przez gryfitów.
Pierwszą bramkę strzelił
M. Fidziukiewicz po podaniu M. Szymańskiego. Drugiego gola, także w pierwszej połowie zdobył P. Szlas.
Po zmianie stron trener
Grzegorz Niciński radykalnie zmienił skład, a przewaga wejherowian wzrosła
jeszcze bardziej.
Trzeciego gola dla Gryfa
Orlex Wejherowo strzelił Ł.
Krzemiński. Piłkarzom z
Luzina udało się w tej części
pojedynku zdobyć bramkę,
po podaniu z rzutu rożnego. W barwach Gryfa zagrał
obrońca Arki Gdynia, Tomasz Mokwa.
Teraz drużyna Gryfa trenuje na obozie w Choszcznie
do 21 lipca, gdzie przygoto-

wuje się do sezonu. W tym
czasie rozegra kolejne trzy
spotkania sparingowe.
Skład Gryfa Orlex Wejherowo:
I połowa: Ferra - Mokwa, Zając, Skwiercz,
Warcholak - Szymański,
Felisiak, Fidziukiewicz,
Gicewicz, Szlas - Siemaszko
II połowa: Duda - Kowalski, Kochanek, Kostuch, Króll - Kołc, Pietroń,
Wicki,
Więcek,
Stefanowicz- Krzemiński

Gryf Orlex Błękitni Stargard
Szczeciński
4:1 (2:1)

Gryfici wygrali pierwszy
mecz na zgrupowaniu w
Choszcznie. Pokonali Błękitnych Stargard Szczeciński. I w tym przypadku nasi
zawodnicy pokazali wyższość nad zespołem ze Stargardu. Stworzyli wiele dogodnych okazji do strzelenia
goli i zdobyli „tylko” cztery

bramki. Pierwszą bramkę
zdobył R. Siemaszko. Błękitni dość przypadkowo i
zaskakująco wyrównali, ale
na tym się nie skończyło.
Jeszcze przed przerwą gryfici wyszli na prowadzenie,
a dośrodkowanie Ł. Pietronia wykorzysta Ł. Krzemiński. W tym meczu trener G.
Niciński wymienił prawie
cały zespół i gryfici zaczęli
grać jeszcze skuteczniej.
Trzecią bramkę zdobył Ł.
Krzemiński, a po nim czwartego gola A. Kochanek.
Kolejny mecz sparingowy
Gryf Orlex rozegra z Chemikiem Police.
Skład Gryfa Orlex:
I połowa: Duda – Kowalski, Kostuch, Skwiercz,
Warcholak – Więcek, Pietroń, Felisiak, Kołc, Siemaszko – Krzemiński
II połowa: Ferra – Króll,
Kochanek, Zając, Warcholak – Szymański, Wicki, Stefanowicz, Gicewicz, Szlas – Krzemiński
(70’Siemaszko)

Powiat wejherowski wygrał generalną klasyfikację IV Finału
Wojewódzkiej Olimpiady Lekkoatletycznej „Dysk Pomorski 2012”
o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego w Cetniewie. Kolejne miejsca zajęły powiaty: kościerski i człuchowski.
W finale IV edycji „Dysku Pomorskiego” wystartowało około 300 zawodników
i zawodniczek w trzech kategoriach wiekowych.
Trzy najlepsze reprezentacje powiatów, wezmą
udział w konsultacjach
szkoleniowych w Central-

nym Ośrodku Sportu w Cetniewie, a najlepsi zawodnicy mają szansę znaleźć się
w kadrze wojewódzkiej.
W skład reprezentacji
wchodzili uczniowie: SP nr
1 z Rumi, SP nr 6 z Rumi,
SP nr 4 z Redy, SP nr 6 z
Wejherowa, SP nr 8 z Wej-

herowa, SP nr 11 z Wejherowa, SP Zgromadzenia
Sióstr Zmartwychwstania
Pańskiego z Wejherowa, SP
z Luzina, Samorządowej SP
z Gościcina, Gimnazjum nr
2 z Rumi, Gimnazjum nr 1
z Redy oraz Gimnazjum z
Bolszewa.

ogłoszeni A

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.
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Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,
znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać
szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać
w godzinach pracy punktu.
Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej.
Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki
w godzinach 10.00-13.00
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

redakcja@pulswejherowa.pl
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Gowino. Sprzedam działkę
budowlaną o pow. 1217 m kw.
Działka posiada media.
Tel. 696 572 548
***
Magazyn 80 m kw. o wys.
3,2 m do wynajęcia w Wejherowie. Tel. 608 083 608
***
Sprzedam działkę na jeziorem Grabowo, 1012 m kw.,
prąd, woda, ogrodzenie, 60 zł
za metr kw. Tel. 660 108 372
***
Pilnie sprzedam mieszkanie
w Wejherowie, 44 m kw., nowe
budownictwo, II piętro, dwa
pokoje plus aneks kuchenny,
parking ogrodzony.
Tel. 510 343 667
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie - Osiedle 1000-lecia: 43,5 m kw. , 2-pokojowe,
kuchnia, łazienka oraz balkon.
Tel. 795 596 068
***
Sprzedam działkę ogr. przy
ul. Sucharskiego z domem
murowanym całlorocznym, z
tarasem zadaszonym, na dole
duży salon, kuchnia i łazienka
po remoncie, nowe okna pcv;
własna woda i szambo, co, pomieszczenie gospodarcze, tk
chopin, internet, tel. Działka
ładna duża i zadbana.
Tel. 665 237 947
***
Zamienię mieszkanie komunalne o powierzchni 39 m,
dwupokojowe na mieszkanie 3
lub 4-pokojowe w Wejherowie.
Tel. 665 237 947

SPRZEDAM

Sprzedam: tv kolorowy Deawoo 21 cali, stereo, 2 eurozłącza, 100 kanałów, pilot. 150 zł.

Tel. 504 658 473
***
Sprzedam karnisze (antyczny mosiądz) z żabkami i wspornikami 2 metry 80 zł, 4 metry
160 zł.
Tel. 58 679 11 26,
728 148 516
***
Obraz Wojciecha Kossaka
„Artyleria w ogniu” w ozdobnej
ramie. 60 x 90 150 zł. Tel. 58
679 11 26, 728 148 516
***
Stół dębowy, blat wyłożony płytkami ceramicznymi o
wymiarach 1,16 m na 75 cm, a
rozstawiony 1,70 x 75. Cena 190
zł. Tel. 58 679 11 26,
728 148 516
***
Kuchenkę mikrofalową Mulinex 700 W/230 v. Wymiary 45
x 32 x 27 cm. Tel. 58 679 11
26, 728 148 516
***
Sprzedam płytę grzewczą
dwupalnikową do zabudowy
szklaną, stan bdb 250 zł do
uzgodnienia
Tel. 504 658 380
***
Fotel rozkładany, wygodny i
mało używany w dobrej cenie.
Tel. 605 966 593
***
Sprzedam 15 płyt kompaktowych rock, pop, angielsko-amerykański z prywatnej
kolekcji po bardzo atrakcyjnej
cenie. Tel. 605 966 593
***
Sprzedam 3 sztuki DVD do
wyboru Samsung, Philips, Sony
z divixem. Kompletne z kablami
i pilotami, po 45 zł.
Tel. 668 294 942
***
Sprzedam dwie kserokopiarki hp z wyświetlaczem, stan
idealny, 200 zł oraz lexmark 50

zł. Tel. 668 294 942
***
Sprzedam TV Thompson 26
cali 100 hz, 7 głośników, super
obraz i dźwięk oraz DVD Sony za
250 zł. Tel. 668 294 942
***
Sprzedam dżinsy, stan dobry
w rozm. 40 firmy Mergler, Seyoo i Miss Anna, młodzieżowe po
10 zł od pary. Tel. 531 563 890
Sprzedam komplet opon
185/65/15 na stalowych felgach. 250 zł. Tel. 517 477 927
***
Perfumy Hugo Boss Selection męskie i Gucci Guilty damskie po 60 zł. Tel. 784 808 700
***
Fotel do spania (jedynka) w
bardzo dobrym stanie, cena do
uzgodnienia.
Tel. 784 808 700
***
Sprzedam elektryczny wózek inwalidzki, cena 900 zł, oraz
czeski akordeon 80-basowy,
cena 600 zł. Tel. 598 615 547
po godz. 16.
***
Pralkę Bosch energooszczędną,
energooszczędna,
przywieziona z Niemiec, 320 zł.
Tel. 608 083 608
***
Piecyk żeliwny typu Kacper,
cena 200 zł, możliwe dodatki.
Tel. 604 075 834
***
Sprzedam Vailanta na gaz
ziemny do ogrzewania wody,
cena do uzgodnienia.
Tel. 784 769 320 po 16.00
***
Sprzedam perfumy Boss in
Mottion i Gucci Envy Me po 60
zł, a także Armani Diamonds i
Gucci Guilty po 65 zł .
Tel. 784 808 700
***
Kanapę 2-osobową, ele-

gancką, miękka faktura, w bardzo dobrym stanie.
Tel. 784 808 700
***
Kurtkę skórzaną czarną kanadyjską męską w bardzo dobrym stanie za 200 zł i torbę do
laptopa za 30 zł.
Tel 784 808 700

KUPIĘ

Kupię zestaw wypoczynkowy skórzany 3 + 2 + 1, nowy
lub w bardzo dobrym stanie.
Wejherowo. Tel. 784 808 700

ZAMIENIĘ

ROZMAITOŚCI
OGŁOSZENIA ZA DARMO
Prywatne ogłoszenia drobne
zamieszczamy bezpłatnie.

Każde nadesłane ogłoszenie ukaże się trzy razy, chyba
że nadawca zaznaczy inaczej.

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna,
chrzciny i przyjęcia,
fotgrafia reklamowa

tel.: 502 178 344

Zamienię Mercedesa 190
benzyna gaz oraz UAZA benzyna gaz na samochód terenowy
benzyna gaz. Tel. 693 028 625

PRACA

Mam 42 lata, szukam pracy,
chętnie sprzątanie mieszkań
lub biur, opieka nad dzieckiem.
Tel. 510 071 483
***
53-letnia pani zaopiekuje
się dzieckiem, może być dwoje.
Tel. 511 095 898
***
Młoda energiczna dziewczyna szuka pracy w zawodzie sprzedawca lub innym.
Sumienna, odpowiedzialna,
punktualna.
Tel. 502 647 256
***
Mam 38 lat i szukam pracy chętnie sprzątanie, gotowanie,
pranie, prasowanie
Tel. 781-449-604.
***
Nauczyciel muzyki - emeryt
udziela lekcji gry na gitarze i
akordeonie za niewielką opłatą
Tel. 665 570 808

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel.: 606-101-502, 606-629-454
e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
Adres korespondencyjny redakcji:
84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41
Spotkanie z dziennikarzem możliwe tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy w terenie).
Wydawca: Firma INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Polskapresse sp. z oo. Oddział w Gdańsku
Nakład: 6 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania nadesłanych tekstów.
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ROZRYWKA

ENEMEF: Noc ze Step Up
Wygraj bilet i zobacz
roztańczone kino

ENEMEF: Noc ze Step Up to propozycja dla fanów nie tylko tańca, ale także doskonałej muzyki.
Tej nocy w świat tańca, marzeń, przyjaźni, miłości,
świetnej muzyki i dobrej zabawy przeniesiesz się
dzięki wszystkim czterem częściom serii Step Up.

Dla Czytelników „Pulsu Wejherowa” mamy pięć pojedynczych biletów na maraton filmowy ENEMEF Noc ze Step Up
w Multikinie w Rumi, w tamtejszej Galerii Rumia. Całonocne
projekcje odbędą się w piątek 27 lipca.
Początek o godz. 22.00.
Aby zdobyć bilet na ten ENEMEF, trzeba wysłać wiadomość
na adres poczty elektronicznej redakcji
redakcja@pulswejherowa.pl,
do poniedziałku 23 lipca.
Temat widomości: bilet do kina
treść: imię i nazwisko
Spośród nadawców wylosujemy 5 osób, które otrzymają
bilety do kina. Osoby, które będa mogły wybrać się do kina,
powiadomimy zwrotną pocztą.

W repertuarze poza premierowym pokazem „Step Up Revolution 3D”, znalazły się trzy poprzednie części serii:
„Step Up 3D”, który powstał przy wykorzystaniu techniki
trójwymiarowej dzięki czemu możemy poczuć się jak na parkiecie,
„Step Up 2”, który uwodzi doskonałą muzyką, a także
„Step Up: Taniec zmysłów”, który dał początek całej serii i jest przebojem porównywanym do kultowego „Dirty Dancing”.
Wszystkie te filmy będzie mozna zobaczyć 27 lipca w kinach
sieci Multikino w całej Polsce, w tym m.in. w Multikinie w
Rumi. Filmowy maraton rozpocznie sie o godz. 22:00, przewidywany koniec ok. 5:30 rano
Więcej informacji na ten temat cen biletów, przedsprzedaży
oraz kolejnosci projekcji znajdziesz pod adresem http://www.
enemef.pl

REKLAMA

N A S Z PA R T N E R
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