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Zbudują rondo Święto Policji
na Sienkiewicza

Rondo w rejonie skrzyżowania ulic Św. Jana, Sienkiewicza i 10 Lutego usprawni ruch w jednym z newralgicznych
punktów miasta. Na budowę ronda Wejherowo otrzyma z
budżetu województwa pomorskiego 2,4 mln złotych!
Ze względu na często zamykany przejazd
kolejowy, w rejonie ul.
Sienkiewicza i św. Jana
często tworzą się korki.
Skrzyżowanie jest nie

tylko trudne, ale też niebezpieczne, dlatego planowane rondo powinno
usprawnić ruch i zwiększyć bezpieczeństwo kierowców.

Podczas
ostatniej,
nadzwyczajnej sesji Rady
Miasta podjęto uchwałę o
dofinansowaniu tej inwestycji również z budżetu
miasta.
Str. 3

Na Jasną Górę
przez Wejherowo
W samo południe 26 lipca na rynku w Wejherowie odbyła się niecodzienna
uroczystość. Z okazji Święta Policji wręczano tam nagrody i awanse na wyższe
stopnie funkcjonariuszom policji z powiatu wejherowskiego.
W uroczystości uczestniczyli ważni goście oraz mieszkańcy miasta.
Str. 2

Maratończyk
z Wejherowa
Blisko 640 kilometrów przejdą uczestnicy najdłuższej w Polsce pielgrzymki
na Jasną Górę, wśród których są mieszkańcy naszego miasta. Dokładnie tydzień
temu pielgrzymi zawitali do Wejherowa. 				
Str. 8

Trzymamy kciuki za start na Igrzyskach Olimpijskich w Londynie wejherowianina, Marcina Chabowskiego, który na olimpiadzie pobiegnie w maratonie.
Ten utytułowany lekkoatleta w latach 2000-2008 był
zawodnikiem Wejhera Wejherowo. Od 2009 r. reprezentuje barwy klubu WKS Flota Gdynia, a na co dzień
jest zawodowym żołnierzem Marynarki Wojennej.

M. Chabowski zabrał
głos podczas tegorocznego wręczania nagród
najlepszym sportowcom
w Starostwie.
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Z POLICJI
ZDARZENIA

Pijani na
rowerze
Lato w pełni, więc na rowerach jeździ się często. Niestety bywa, że na rower siadają ludzie po piwku lub po
mocniejszych trunkach.
Policjanci z Gniewina i
Szemuda zatrzymali dwóch
nietrzeźwych rowerzystów.
Pierwszy z nich miał prawie
2,5 promila alkoholu w organizmie. Policjanci udaremnili
mu dalszą jazdę.
Następny cyklista ulicą Szemudzie jechał zygzakiem. Zatrzymany do kontroli 46-letni
mężczyzna miał w organizmie
ponad promil alkoholu.
Za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości grozi rowerzystom kara do roku pozbawienia wolności. W Polsce
dopuszczalny poziom stężenia alkoholu we krwi kierowcy wynosi do 0,2 promila.
Alkohol zwiększa poczucie
pewności siebie i skłania do
wykonywania ryzykownych
manewrów. W konsekwencji nietrzeźwy powoduje
ogromne zagrożenie dla siebie i innych, którzy znajdują
się na drodze.

Zaginiony
Wydział
Kryminalny
Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie prowadzi
sprawę poszukiwawczą za zaginionym –
Michałem Truszkowskim,
zamieszkałym w Wejherowie, który w dniu 26 lipca
2012 r. opuścił swoje miejsce zamieszkania i do chwili
obecnej nie powrócił, jak
również nie nawiązał kontaktu z rodziną.
Rysopis: wiek 23 lata;
wzrost ok. 164 cm; waga
ok. 55 kg; szczupłej budowy
ciała; włosy krótkie ciemne,
oczy ciemno zielone, na czole blizna o długości 3cm.
Ubiór: krótkie spodenki
materiałowe koloru zielonego, koszulka letnia „polo”
koloru białego w niebieskie
paski z krótkim rękawem,
obuwie sportowe – „tenisówki” koloru białego.
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Policjanci świętowali przed pomnikiem Jakuba Wejhera

Awanse i podziękowania
Po raz pierwszy powiatowe Święto Policji, obchodzone w
Wejherowie 26 lipca, odbyło się na wejherowskim rynku.
Oprócz policjantów stawiły się tam rodziny funkcjonariuszy, przyjaciele i znajomi oraz mieszkańcy i turyści, dla których uroczystość była ciekawym wydarzeniem.
Dotąd policjanci spotykali się na uroczystości w
Starostwie, a tym razem
coroczne święto odbyło się
na placu Jakuba Wejhera.
W upalne w południe
policjanci z powiatu wejherowskiego
odbierali
awanse na wyższe stopnie,
nagrody oraz wyróżnienia
od swoich zwierzchników.
Przyjmowali też gratulacje, życzenia i upominki
od przedstawicieli władz
samorządowych oraz osób,
wspierających
policję.
Funkcjonariuszom zostały
wręczone również odznaczenia państwowe i resortowe.
W uroczystości wziął
udział I zastępca Komendanta
Wojewódzkiego
Policji w Gdańsku insp.
Marian Szlinger, a także
starosta wejherowski, prezydent Wejherowa i jego
zastępcy, przedstawiciele władz Redy, wójtowie
gmin powiatu wejherowskiego lub ich reprezentanci. Nie zabrakło przedstawicieli innych służb
mundurowych, współpracujących z policją.

W uroczystości uczestniczył m.in. duszpasterz
policji dziekan ks. prałat
Tadeusz Reszka oraz komendant Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
i Dowodzenia Marynarki
Wojennej kmdr dypl. Roman Kreft.
Komendant Powiatowy
Policji mł. insp. Krzysztof
Lawer podziękował funkcjonariuszom i pracow-

Mł. insp. Krzysztof Lawer,
komendant powiatowy
policji, dziękował wejherowskim policjantom za
ich służbę społeczeństwu.

nikom policji za ofiarną i
rzetelną służbę na rzecz
społeczeństwa, a rodzinom
podziękował za wsparcie
i wyrozumiałość w dzieleniu z policjantami trudów
i stresów związanych z codzienną pracą.
Komendant dziękował
też mieszkańcom powiatu
wejherowskiego, który czują się współodpowiedzialni
za stan bezpieczeństwa
i współpracują z policją,
a także samorządom za
wsparcie, m.in. finansowe.
Mł. insp. K. Lawer poinformował m.in., że w okresie ostatnich dwóch lat
o 22 etaty wzrosła liczba
policjantów pracujących w
służbie patrolowej. Przypomniał, że największym
tegorocznym
zadaniem
było zabezpieczanie Mistrzostw Europy w piłce
nożnej, za co należą się
funkcjonariuszom specjalne podziękowania.
- Życzę satysfakcji z
pracy i tego, żeby nasza
służba była doceniana –
powiedział komendant K.
Lawer. – Życzę wam szczęścia i siły na dalszą służbę.

Więcej zdjęć w galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl

W korpusie oficerskim na stopień podinspektora policji został awansowany Jacek Kielanowski, a na stopień komisarza
Jacek Płotka.
Nagrodę pieniężną komendanta wojewódzkiego policji
otrzymał asp. sztab. Krzysztof Szczęsny.
Aspirantem sztabowym został Tomasz Zadroga (na zdjęciu
powyżej), natomiast na stopień starszego aspiranta awansowali: Arkadiusz Jop, Anna Konczewska (również na zdjęciu w
głębi) oraz Wojciech Naczk.
Aspirantami zostali: Krzysztof Kuczuk, Tomasz Lesiński,
Bartłomiej Zieliński i Piotr Zalewski.
Wręczono też wiele awansów na stopnie sierżanta sztabowego, starszego sierżanta, sierżanta i starszego posterunkowego.
Wyróżniający się w służbie policjanci otrzymali nagrody od
samorządów, na terenie którego pracują. Nagrody od prezydenta Wejherowa otrzymali: sierż. szt. Łukasz Okrój, sierż. Mateusz Walkusz i st. post. Mateusz Bogusz - na zdjęciu poniżej.

redakcja@pulswejherowa.pl

2 sierpnia 2012

AKTUALNOŚCI
Będzie bezpieczniej i wygodniej w centrum Wejherowa

2,4 miliona na rondo

Ulewa nad Pomorzem

Zalane ulice,
tunele i piwnice
Niedzielna ulewa, która przeszła m.in. nad Wejherowem
i powiatem wejherowskim przysporzyła kłopotów mieszkańcom i dużo pracy strażakom. Wozy strażackie musiały wielokrotnie (do poniedziałku ponad 40 wezewań!) wyjeżdżać z
pomocą do mieszkańców zalanych posesji. Wypompowywano
wodę z piwnic i podwórek, a także z tuneli.
Zalany był i zamkniety na kilka godzin m.in. przejazd pod
torami kolejowymi przy ul. Św. Jana. Poważnie ucierpiało
osiedle Orlexu przy ul. Śmiechowskiej, gdzie podtopione były
garaże i piwnice, a podwórka przez blokami kompletnie zalane. A w poniedziałek znowu lało...

Miasto Wejherowo otrzyma z budżetu województwa pomorskiego nawet 2,4 mln złotych na budowę ronda w obrębie
skrzyżowania ulic Św. Jana, Sienkiewicza i 10 Lutego, wraz
ze specjalnym dojazdem do przejazdu kolejowego. To newralgiczny punkt, na którym często tworzą się ogromne korki.
Podczas ostatniej, nadzwyczajnej sesji Rady Miasta
Wejherowa
podjęto
uchwałę o dofinansowaniu
tej inwestycji również z budżetu miasta. Przebudowa
drogi wojewódzkiej nr 218
w obrębie skrzyżowania
ulic Św. Jana, Sienkiewicza
i 10 Lutego w Wejherowie
będzie realizowana przez
samorząd województwa pomorskiego.

PÓŁ NA PÓŁ

Cena kosztorysowa. inwestycji to 4,8 mln zł. Zadanie w połowie zostanie
dofinansowane z budżetu
miasta Wejherowa. Możliwe, że w przetargu uda się
wyłonić wykonawcę, który zrealizuje roboty taniej.
Prace mają się rozpocząć w
tym roku.
Inwestycja to efekt długich starań prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta

Długie starania

- Rozmowy z panem marszałkiem na ten temat były
prowadzone od kilku lat.
Miasto zobowiązało się do
wykonania projektu skrzyżowania. To efekt kilku lat
naszej pracy – wyjaśnia
zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński –
Skrzyżowanie będzie miało
formę ronda, przy czym dojazd do przejazdu kolejowego będącego newralgicznym
punktem miasta, będzie
miało długi, blisko dwustumetrowy oddzielny pas zjazdowy Dzięki temu nie będą
tworzyły się gigantyczne
korki sięgające często ronda
przy ul. Sobieskiego, kiedy
przejazd jest zamknięty.
„Rękaw” będzie znajdował się w miejscu dzisiejszego dzikiego parkingu przy
przejeździe. Część miejsc
parkingowych zostanie zachowana i urządzona. Nie-

stety sam przejazd leży w
gestii kolei i nie będzie objęty inwestycją

Wchodzimy
w to czy nie?

Opozycyjni radni z Platformy Obywatelskiej długo
drążyli temat. Jak zawsze
byli „za, a nawet przeciw”.
Kilkugodzinna
dyskusja
trwałaby zapewne jeszcze
długo, gdyby nie stanowcze
pytanie skierowane pod adresem opozycji przez wiceprezydenta Bogdana Tokłowicza.
- Marszałek województwa
pomorskiego podjął decyzję,
że chce realizować tę inwestycję. Zwrócił się więc z zapytaniem do władz miasta
Wejherowo, czy zechcą wesprzeć finansowo przedsięwzięcie - stwierdził Bogdan
Tokłowicz. - Marszałek bierze pełną odpowiedzialność
za to, czy celowo wydane
są te środki i pyta się nas

- wchodzicie w to zadanie,?
Jak nie, to czeka już Lębork,
Chojnice lub inne miasta.

POPRAWI SIĘ
DROŻNOŚĆ

Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Wojciech Kozłowski dodał:
- Cieszy nas, że marszałek uznał tę inwestycję za
ważny cel w województwie,
warty dofinansowania. Miasto od lat zabiegało o rozwiązanie problemu komunikacyjnego w tym miejscu.
Dzięki przebudowie skrzyżowania poprawi się znacznie drożność komunikacyjna
w tej części miasta pomiędzy
ulicami Św. Jana, Sienkiewicza i 10 Lutego oraz dojazd do przejazdu kolejowego. Czy należy rozumieć, że
opozycja tak bardzo nie chce
i mamy tego nie robić?

JEDNOGŁOŚNIE

Ostatecznie Rada Miasta
przyjęła tę uchwałę jednogłośnie, w związku z czym
na skrzyżowaniu ulic Sinkiwicza, 10 Lutego i Świętego
Jana powstanie rondo. jak
będzie wyglądało w przyszłosci to miejsce pokazuje
rysunek powyżej.
AK.

Strażacy wypompowywali wodę m.in. na ul. Judyckiego.

W niedzielny wieczór nie można było przejść suchą
nogą m.in. przez tunel przy stacji SKM Nanice.

REKLAMUJ SIĘ w
„PULSIE WEJHEROWA”
606 629 454
redakcja@pulswejherowa.pl
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WAŻNE
TELEFONY
Szpital
Specjalistyczny
centrala 58 572 70 00

Pogotowie
Ratunkowe
58 6776102
lub 58 6776103

Komenda
POWIATOWA 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
Sekretariat Prezydenta
58 677 70 19, 58 677 70 20

Starostwo
Powiatowe
centrala 58 572-94-11 do 13
sekretariat
572-94-00, 572-94-01

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
58 677 79 60

ZUK - Dział
Sanitarno-Porządkowy
58 6723568,
58 6721718

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
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CBA w Urzędzie Gminy w Gniewinie i w Starostwie w Wejherowie

„Mistral Sport” pod lupą
Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wkroczyli do
Starostwa Powiatowego w Wejherowie oraz Urzędu Gminy w Gniewinie.
Agenci podejrzewają, że mogło dojść do wyprowadzenia mienia gminnego w ręce prywatne, zaś Starostwo w Wejherowie mogło uczestniczyć w
procederze fałszowania dokumentacji technicznej budowy hotelu „Mistral
Sport” w Gniewinie. Tego samego, w którym podczas Euro 2012 przebywała zwycięska reprezentacja Hiszpanii.
- Potwierdzam, że Centralne Biuro Antykorupcyjne złożyło zawiadomienie w
sprawie nieprawidłowości
w gdańskiej Prokuraturze
Okręgowej w Gdańsku. W
trakcie kontroli w urzędzie
w Gniewinie i Starostwie
w Wejherowie funkcjonariusze ustalili m.in., że
decyzję o pozwoleniu na
budowę hotelu wydano bez
wymaganej dokumentacji
geotechnicznej, sfałszowano
decyzję środowiskową, nie
uzgodniono z Wojewódzkim
Konserwatorem Zabytków
budowy dróg dojazdowych
do hotelu oraz innych prac
budowlanych
prowadzonych na obszarze objętym
ochroną
archeologiczną.
Członkowie zarządu spółki
„Hotel Gniewino” przedstawili sądowi rejestrowemu
nieprawdziwe dane - wyjaśnił Jacek Dobrzyński,
rzecznik CBA.

W PRYWATNE
RĘCE

Dobrzyński dodaje, że
wszystko wskazuje na to,
iż mogło dojść do celowego
pozbycia się mienia Gminy
Gniewino w ręce osób prywatnych. Sfałszowanie decyzji środowiskowej dotyczącej
budowy hotelu polegało na
tym, że decyzja dotyczyła
obiektu przeznaczonego dla
150 osób, a w rzeczywistości postawiono hotel dla 250
osób. Ponadto obiekt stanął
na gruncie, którego stabilność, przed postawieniem
większego budynku, powinna zostać zbadana.
Na ślad nieprawidłowości przy budowie hotelu w
Gniewinie natrafili funkcjonariusze CBA podczas
kontroli w Urzędzie Gminy

w Gniewinie i Starostwie
Powiatowym w Wejherowie.
Hotel „Mistral Sport” w
Gniewinie został otwarty w
czerwcu 2011 r. Inwestycja
ta była realizowana w ramach partnerstwa prywatno-publicznego przez powołaną specjalnie do tego celu
spółkę. Udziałowcami spółki
byli Arkadiusz Andrzejewski
oraz Gminny Ośrodek Turystyki i Sportu w Gniewinie.

NIEBEZPIECZNIE

Centralne Biuro Antykorupcyjne, w związku z
faktami stwierdzonymi podczas kontroli w Starostwie
Powiatowym w Wejherowie,
poinformowało o możliwości
sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa.
Hotel „Mistral Sport” w
Gniewinie został zbudowany
na morenowym zboczu, bez
zgody geologów.
CBA uważa, że mieszkającym w nim piłkarzom z
Hiszpanii groziło śmiertelne
niebezpieczeństwo z powodu zagrożenia zawalenia się
budowli. Centralne Biuro
Antykorupcyjne przeprowadziło dwie kontrole, które
trwały kilka miesięcy.
Czy rzeczywiście luksusowy hotel dla sportowców
mógł się zawalić w każdej
chwili i narazić na niebezpieczeństwo mistrzów Europy i świata? Czy goście,
którzy obecnie korzystają z
obiektu, również są zagrożeni? Agenci CBA uważają, że
to prawdopodobne.
GIGANTYCZNE
STRATY?
Gigantyczne tymczasem
mogą być straty związane z
podejrzeniem „celowego wyprowadzania” mienia Gminy Gniewino w ręce osób

prywatnych. Domniemana
wielkość strat nie została
jednak przez CBA ujawniona. Agenci CBA nie mają
wątpliwości, że nieprawidłowości mogli dopuścić się
członkowie zarządu spółki
Hotel Gniewino oraz osoby zatrudnione w Urzędzie
Gminy Gniewino, a także w
Starostwie w Wejherowie.
- Zawiadomienie jest obszerne, dołączono do niego
trzy spore paczki dokumentacji. Prokurator ma
30 dni na podjęcie decyzji o
ewentualnym wszczęciu postępowania - mówi Grażyna Wawryniuk, rzecznik
Prokuratury Okręgowej w
Gdańsku.
Aktualnymi współwłaścicielami hotelu w Gniewinie
są
Pomorsko-Tatrzańska
Grupa Inwestycyjna (2/3
udziałów) oraz Gmina Gniewino (1/3 udziałów).
DWA OŚWIADCZENIA
Dariusz Rytczak, kiedyś zastępca wójta, a obecnie wiceprezes zarządu
spółki Pomorsko-Tatrzańska Grupa Inwestycyjna Sp.
z o.o., i jednocześnie wiceprezes komunalnej spółki
Gminny Ośrodek Sportu i
Turystyki, w przesłanym
oświadczeniu
poinformował, że zarząd spółki „posiada wszelką niezbędną i
prawem wymaganą dokumentację, w oparciu o którą
prowadzona była budowa
hotelu” oraz że „...Po zakończeniu budowy uzyskano wszelkie dokumenty i
pozwolenia umożliwiające
uruchomienie i eksploatację
obiektu”.
Na stronie internetowej
Urzędu Gminy Gniewino
ukazało się też oświadcze-

nie, podpisane przez wójta
Zbigniewa Walczaka.
W oświadczeniu wójt
gminy Gniewino odżegnuje
się od udziału w realizacji
tej inwestycji. Pisze m.in.:
„Inwestorem budowy Hotelu Mistral Sport w Gniewinie jest Gminny Ośrodek
Turystyki i Sportu Sp. z o.o.
oraz inwestor prywatny.
Przedstawione informacje w większości nie dotyczą
działalności Urzędu Gminy
Gniewino. Jednocześnie nie
mam żadnej wiedzy oprócz
tej, którą otrzymałem od
mediów, dotyczącej wysłania zawiadomienia do prokuratury przez CBA...”
„NIE WYDAŁEM
ZGODY...”
Podobnie postępuje starosta wejherowski Józef
Reszke. Mimo, że zdaniem
CBA urzędnicy Starostwa
popełnili „liczne nieprawidłowości i uchybienia”,
starosta Reszke (szef powiatowej Platformy Obywatelskiej) nie ma sobie nic do
zarzucenia.
„Ja nie wydawałem zgody
na budowę, robili to urzędnicy” - stwierdzi starosta.
Tylko czy zasłanianie się
urzędnikami będzie skuteczną metodą obrony przed
odpowiedzialnością? Wszak
urzędnicy działają „z upoważnienia starosty” (taki zapis widnieje na pieczątkach
pod dokumentami).
Starosta dodał także, że:
„Jesteśmy związani wnioskami, które są do nas
składane. Nie możemy ich
zmieniać, w jakikolwiek
sposób uzupełniać, albo poprawiać. Mamy tylko dwie
możliwości - wydać decyzję
albo odmówić jej wydania.

Jeśli formalne wymagania
przewidziane prawem są
spełnione nie mamy innego
wyjścia, jak wydać pozwolenie na budowę. Tak też było
w przypadku wniosku złożonego przez wójta gminy
Gniewino”.
Jeżeli jednak pojawiają
się wątpliwości albo dokumenty są niepełne, powinno
się wymagać ich uzupełnienia jeszcze przed wydaniem
decyzji o pozwoleniu na budowę. Często konsekwencją
są zmiany, których dokonuje wnioskodawca, na etapie
postępowania przed wydaniem decyzji.
kto JEST
ODPOWIEDZIALNY?
Przy okazji nasuwają się
pytania. Czy starosta wejherowski panuje nad tym,
co się dzieje w urzędzie, skoro to nie on sam – jak twierdzi - wydaje decyzje?
A jeśli urzędnicy za
wszystko odpowiadają i
wszystko robią sami, to po
co w ogóle jest starosta?
Czy szef nie bierze odpowiedzialności za co to się
dzieje w kierowanej przez
niego firmie?

bez wątpliwości

W ostatnich dniach, m.in.
na stronie internetowej hotelu „Mistral Sport” pojawiła się nowa informacja w
sprawie hotelu w Gniewinie: Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego przy
udziale Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę, która nie wykazała
nieprawidłowowści.
„Nie istnieją uzasadnione wątpliwości co do stanu technicznego obiektu”
- napisano w informacji po
kontroli. - „Obiekt spełnia
wymagania, dotyczące bezpieczeństwa”.
Bez względu na tę kontrole i jej wyniki, po zawiadomieniu, złożonym przez
Centralne Biuro Antykorupcyjne, sprawą zajmie się
Prokuratura Okręgowa w
Gdańsku.
Ryszard Wenta, PZ.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Przeciw
pieniactwu

Puste i niezagospodarowane działki o łącznej powierzchni 3,5 hektara mogą być wykorzystane na lokalizację dużego obiektu handlowego.
Nowy plan zagospodarowania przestrzennego pozwala na budowę obiektu o powierzchni sprzedaży powyżej 2 tys. metrów kw.

W centrum Wejherowa może powstać duża galeria handlowa

Jak ożywić Śródmieście?
Uchwalone na ostatniej sesji Rady Miasta zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego północnej
części Śródmieścia Wejherowa dopuszczają budowę obiektu handlowego na terenie tzw. osiedla „Srebrna”. Chodzi
przede wszystkim o zagospodarowanie i ożywienie leżącego
od lat odłogiem rejonu miasta, zamkniętego w kwartale ulic:
Sienkiewicza, św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej
i Sobieskiego .
W uzasadnieniu uchwały, podjętej na sesji Rady
Miasta 18 lipca br., czytamy
m.in.: „Zasadniczym celem
niniejszej zmiany jest określenie zmian w przeznaczeniu terenów, w szczególności
obszarów rozmieszczenia i
intensyfikacji funkcji handlowo-usługowych w północnej części Śródmieścia (...).
Potrzeba rozwoju gospodarczego Wejherowa związana
również z przeciwdziałaniem
obecnemu kryzysowi, inwestycjami i tworzeniem nowych miejsc pracy, powoduje
konieczność intensyfikacji zagospodarowania potencjalnie
atrakcyjnego terenu, który
nie jest dziś do końca wykorzystany.”

Centrum
w centrum

Radni opozycji nie zgadzali się z tymi argumentami, oponując w dyskusji
przeciw planom budowy hipermarketu w centrum Wejherowa.
Zdaniem radnego PO,
Jacka Gafki, w całej Polsce
odchodzi się od budowy centrów handlowych w centrach

miast. Przeciwnego zdania
są przedstawiciele władz
miasta.
Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa przypomniał, że galerie
handlowo-usługowe budowane są w centrach miast w
Polsce. Wystarczą przykłady z Trójmiasta, takie jak
gdyńskie centra handlowe
„Klif” i „Batory” w Gdyni, a
także „Manhattan”, „Madison”, czy „Galeria Bałtycka”
w Gdańsku.

NIE MA OBAW

Jak mówił prezydent Bochiński, te obiekty funkcjonują z powodzeniem dając
miejsca pracy, a przestrzeń
wokół nich jest uporządkowana.
- Naszym celem jest ożywienie gospodarcze tego rejonu, co może pomóc, a nie
zaszkodzić funkcjonowaniu
okolicznych punktów handlowych. Będzie większy
ruch, na którym wszyscy
handlowcy skorzystają –
stwierdził zastępca prezydenta, odpierając zarzuty o
negatywnym wpływie dużego centrum handlowego w

centrum na działalność dotychczasowych sklepów na
terenie Śródmieścia.
Nie ma także obaw co
do formy zabudowy, musi
odpowiadać charakterowi
Śródmieścia.
- Nikt i nic nie mówi o

zwykłym hipermarkecie w
formie blaszaka, ani uchwalany plan ani konserwator
zabytków, który ma pieczę
nad tym terenem. To wykluczone - podkreśla wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski.
– Ewentualna inwestycja to
kolejny etap rewitalizacji,
czyli ożywanie Śródmieścia.
To dobrze, że może w końcu
coś się zmieni na „Srebrnej”.

NIE MA CHętnych
OD 15 LAT

Jednym z powodów wprowadzenia zmian w planie
przez większość radnych
jest fakt, że dotychczaso-

wy plan zagospodarowania
przestrzennego nie wzbudzał zainteresowania inwestorów od 15 lat.
Nikt nie chciał kupić
i zagospodarować terenu
osiedla „Srebrna” pod budownictwo mieszkaniowe,
zgodnie z dotychczasowym
planem.
Teraz jest szansa, że na
niezagospodarowanym
i
niewykorzystanym
dotąd
terenie na zapleczu zrewitalizowanej ul. Wałowej,
powstanie ciekawy kawałek
miasta, cieszący się zainteresowaniem mieszkańców
Wejherowa.
MD.

Na ostatniej sesji radni przyjęli
zmiany do Statutu Gminy Miasta
Wejherowa. Ich celem jest uporządkowanie dyskusji na sesji i umożliwienie zapisu elektronicznego.
Od następnej sesji radni będą
zabierali głos według określonych
w statucie zasad - każdy osobno,
jeden po drugim, stojąc przy mównicy zaopatrzonej w mikrofon. Z
innych mikrofonów radni nie będą
mogli korzystać, poza przewodniczącym, który kieruje obradami.
I jest to bardzo dobra zmiana!
Czas najwyższy, aby ją wprowadzić, skoro zachowanie niektórych radnych było skandaliczne.
Zdarzało się, że radni robili sobie
kpiny z obrad, często mówili jeden przez drugiego, wchodząc w
słowo, przerywając i zagłuszając
to, co mówią inni. Dochodziło do
przekrzykiwania się mówców, co
wyglądało żenująco.
To moim zdaniem więcej niż
brak kultury, to niepotrzebne pieniactwo, które teraz wobec braku
większej liczby mikrofonów zostanie w znacznej mierze ukrócone.
Jednak nie wszyscy byli zgodni
co do wprowadzenia zmian. Kto
głosował przeciw? Ano ci, którym
to nie służy i nie pozwala chyba
robić cyrku z sesji, bo jak inaczej
można tłumaczyć sprzeciw radnych Platformy Obywatelskiej wobec tej uchwały?
Obawy radnych PO są nieuzasadnione, bowiem nowe zasady w
żaden sposób nie ograniczają demokracji ani prawa wypowiedzi.
Ta uchwała nikomu nie odbiera
głosu, wręcz przeciwnie – umożliwia zaprezentowanie własnego
zdania każdemu radnemu w normalnych i kulturalnych warunkach, bez zagłuszania i wtrącania
się innych radnych. A przysłowiowa „korona nikomu z głowy nie
spadnie” jak będzie musiał podejść kilka kroków do mównicy.
Poza tym wprowadzone rozwiązanie umożliwi zapis elektroniczny sesji. Jeśli mówiło naraz kliku radnych, nie było wiadomo, kto
co powiedział i nie dało się zrobić
protokołu z obrad.
W poprzednich kadencjach
wejherowskiej rady obrady nie wyglądały tak źle, jak obecnie. Było
czasami bardzo gorąco, i owszem,
ale teraz niektórzy radni łamią
zasady dobrego zachowania. Wynika to zapewne ze zmiany składu
rady, doszły nowe osoby, których
wcześniej nie było. Jeden z tych
radnych, pobudzony redbullem,
najgłośniej protestował przeciw
zmianom w statucie i sposobie zabierania głosu przez radnych.
		
Dr Puls
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MIASTO
Wejherowski ZUK będzie działał w nowej formie

Straż Miejska w akcji

Walka o miejsca pracy

Wandal szybko
zatrzymany

Najpóźniej 1 lipca 2013 roku wszystkie gminy w Polsce muszą wprowadzić w
życie nowy system gospodarki odpadami. Taka sytuacja wymusza reorganizację
Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie, który musi zostać przekształcony w
spółkę, aby mógł uczestniczyć w obowiązkowych przetargach na wywóz śmieci
z terenu miasta. I to jak najszybciej! W przeciwnym wypadku firma wypadłaby z
gry rynkowej i 40 osób straciłoby pracę.
Podjęcie uchwały, która
daje Zakładowi Usług Komunalnych podstawy do
funkcjonowania na rynku
gospodarki odpadami oraz
zapewnia zatrudnienie, próbowała powstrzymać opozycja z Platformy Obywatelskiej. Na niedawnej sesji
Rady Miasta władze Wejherowa wytknęły radnym PO
niekonsekwencję w działaniu. Z jednej strony opozycja twierdzi, że troszczy się
o los pracowników, z drugiej
próbuje uniemożliwić szybkie podjęcie działań dostosowawczych do nowych reguł.
- Ryzyko stworzył rząd
Platformy
Obywatelskiej,
który doprowadził do uchwalenia ustawy w taki sposób,
że albo ZUK przekształcimy
w spółkę, albo za pół roku
trzeba będzie zwolnić na
pewno 40 osób - argumentował na sesji zastępca prezydenta Piotr Bochiński.
- Przekształcenie w spółkę
daje firmie jedyną szansę w
walce w przetargach o uzyskanie zleceń i zamówień na
wywóz oraz zagospodarowanie śmieci, a także na uratowanie miejsc pracy.
Ostatecznie, po długiej
i burzliwej dyskusji, wejherowscy radni większością głosów radnych „Wolę
Wejherowo” i radnego PiS
zadecydowali o rozpoczęciu
procesu reorganizacji Zakładu Usług Komunalnych
w Wejherowie.
Od listopada przedsiębiorstwo będzie zajmować
się wyłącznie zbieraniem
odpadów. Pozostanie w nim
ok. 40 ze 130 obecnych pracowników.
Inne z dotychczasowych
obowiązków ZUK oraz pozostałych 90 pracowników
przejmie jednostka budżetowa miasta - Wejherowski
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Zarząd Nieruchomości Komunalnych.
Prawdopodobnie
jeszcze jesienią ZUK ma stać
się spółką, która w myśl
nowej ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w
gminach będzie mogła przystępować do przetargów na
wywóz śmieci. Oczywiście o
tym, czy spółka będzie miała pracę zdecyduje – zgodnie
z nową ustawą – przetarg.
O wycofanie punktu o reorganizacji ZUK z porządku
obrad sesji i przeniesienie
dyskusji na okres jesienny (powakacyjny) zabiegali
radni opozycyjni - Jacek
Gafka, Maciej Łukowicz
i Mirosław Ruciński. Jak
twierdzili, nie mogli zapoznać się wcześniej z propozycjami zmian, a ponadto
ich zdaniem potrzebna jest
jeszcze dyskusja.
- O sprawie było wiadomo
co najmniej od stycznia tego
roku – przypomniał wiceprezydent Bogdan Tokłowicz, który jednocześnie
pytał: - Co stało na prze-

szkodzie, abyście jako klub
opozycyjny opracowali własne stanowisko w sprawie
tzw. „ustawy śmieciowej” i
przedstawili swoje propozycje dotyczące ZUK społeczeństwu oraz radnym?
Musimy jak najszybciej
podjąć jakiekolwiek ruchy,
żeby nie było za późno, żeby
ludzie nie stracili pracy.
- Przekształcenia trzeba dokonać jak najszybciej,
żeby ZUK mógł startować
w przetargach. Zakład nie
obsługuje tylko miasta Wejherowo, ale też inne gminy i
podmioty. Tam będą powoli
ruszać procedury przetargowe i ZUK musi być gotowy
do tego, aby uczestniczyć w
tych przetargach – dodawali radni „Wolę Wejherowo”.
– Trzeba walczyć o miejsca
pracy!
Suchej nitki na radnym
Jacku Gafka nie pozostawili pracownicy z ZUK, obecni
na sesji Rady Miasta.
- Pan Gafka po raz kolejny minął się z prawdą...
– stwierdził podczas wy-

stąpienia na sesji Marek
Albecki,
przewodniczący
związku zawodowego w
Zakładzie Usług Komunalnych w Wejherowie. Chodziło o wypowiedź radnego
w prasie, dotyczącą ZUK.
- Nie życzymy sobie,
żeby radni opozycji wykorzystywali nasz zakład do
celów politycznych – ostrzegał przedstawiciel związku
zawodowego. - Popieramy
działania dyrektora i prezydenta w zakresie prowadzenia zmian.
Pracownicy zdają sobie
sprawę, że zaistniała sytuacja podobnie jak konieczność przekształceń, nie jest
winą ani dyrekcji zakładu
ani władz miasta. Została ona narzucona odgórnie
w ramach nowelizacji tzw.
ustawy śmieciowej. Podczas
wystąpienia na sesji Rady
Miasta pracownicy ZUK
wielokrotnie to podkreślali.
Ryszard Wenta
Teksty tego autora czytaj również na http://www.ryszardwenta.
blogspot.com

Tuż przed północą w kantorze wymiany walut na pl. Jakuba Wejhera w Wejherowe wybita została szyba, po czym
sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia.
Funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej, którzy
tej nocy pełnili służbę z policjantem z Komisariatu Policji z
Wejherowa-Śmiechowa nie mieli większego problemu z wytypowaniem sprawcy. Gdy wyjeżdżali na patrol, zauważyli
znanego im z podobnych wybryków mieszkańca Wejherowa. Stał przy kantorze w towarzystwie kilku osób. Podejrzenie padło więc na niego.
Funkcjonariusze nie pomylili się. Sprawcę zastali w
jego mieszkaniu, w dodatku miał zakrwawioną rękę i plecy. Mężczyzna przyznał się do wybicia szyby. Był pijany,
(w jego organizmie było 2,58 promila alkoholu) i przy tym
agresywny. Aby osadzić go w policyjnej izbie zatrzymań,
funkcjonariusze musieli użyć środków przymusu bezpośredniego.

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA
MIASTA WEJHEROWA
Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2
ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz. U. nr 142, poz.
1591 z późn. zm.) oraz Uchwały nr VIK/XIX/235/2012
Rady Miasta Wejherowa z dnia 26 czerwca 2012r. w
sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami
Gminy Miasta Wejherowa dotyczących zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Wejherowo - Nanice część
miasta (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012r. poz. 2242),

ogłaszam, że

dnia 21 sierpnia 2012 roku o godzinie
12.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 odbędzie się
zebranie w celu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Miasta Wejherowa dotyczących zniesienia urzędowej nazwy miejscowości Wejherowo - Nanice część
miasta.
W konsultacjach mają prawo brać udział
mieszkańcy Gminy Miasta Wejherowa.
Konsultacje uważa się za odbyte bez względu na liczbę osób obecnych na zebraniu.
Nie życzymy sobie, żeby radni opozycji wykorzystywali zakład do celów politycznych – mówił na sesji przedstawiciel związku zawodowego, działającego w ZUK.

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
KRZYSZTOF HILDEBRANDT

redakcja@pulswejherowa.pl
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WAKACJE

Wakacyjna Wejherowo atrakcyjne dla letnich gości
wioska
tematyczna
Na Osiedlu Sucharskiego w Wejherowie przygotowano letnie aktrakcje
dla
najmłodszych
mieszkańćów, którzy w tym czasie nie
wyjechali z miasta.
Od 30 lipca od 10
sierpnia działa tam
Wakacyjna Wioska
Tematyczna.
W godzinach 10.00-14.00
organizowane są gry, zabawy, rozgrywki sportowe,
wycieczki i inne zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży.
O program zadbała Rada
Osiedla Sucharskiego, przygotowując m.in. wizytę na
Komendzie Policji, w siedzibie Straży Pożarnej oraz w
studiu lokalnej telewizji.
Szczegółowy program i
inne informacje można znaleźć na osiedlu, gdzie przy
ul. Kotłowskiego funkcjonuje Wakacyjna Wioska.

Turyści z bliska i z daleka

Niesłabnącym
powodzeniem cieszą się bezpłatne
wycieczki po Wejherowie, organizowane już po raz
drugi przez władze
miasta. Co ważne,
turystów oprowadzają po naszym
mieście przewodnicy PTTK.
Codziennie na dziedzińcu
klasztoru zbiera się grupa
zainteresowanych przybyszów. Głównie są to wczasowicze, wypoczywający w
nadmorskich
miejscowościach (tam były kolportowane ulotki o bezpłatnych wycieczkach po Wejherowie).
Do duchowej stolicy Kaszub przyjeżdżają też mieszkańcy Trójmiasta, którzy
nie znali dotąd naszego
miasta. Z podziwem mówią
o tym, co tutaj zobaczyli.
A
zwiedzają
przede

wszystkim kościół św. Anny
wraz z podziemiami, plac Jakuba Wejhera i Ratusz, a także Kalwarię Wejherowską.

W upalny piatek 26 lipca, w samo południe, spotkaliśmy na wejherowskim rynku
sympatycznych gości z Gdyni. Grupa z parafii Św. Maksymiliana Kolbe na Witominie zwiedzała Wejherowo pod kierunkiem i opieką przewodniczki , wejherowiankiTeresy Kowalskiej (pierwsza z lewej). Nie zabrakło samego Jakuba Wejhera.

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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PIELGRZYMKA

Więcej zdjęć w galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl

Z Helu do Częstochowy przez Wejherowo

Ponad 630 kilometrów
marszu, śpiewu i modlitwy
XXXI Piesza Pielgrzymka Kaszubska na Jasną Górę wyruszyła
25 lipca, a do Częstochowy dotrze 12 sierpnia. Trasa najdłuższej
w kraju pielgrzymki pieszej liczy 638 kilometrów i jak co roku,
wiedzie przez Wejherowo. Pielgrzymi zawitali do nas 26 lipca.
Pierwszego dnia, 25 lipca uczestnicy pielgrzymki
wędrowali z Helu do Swarzewa, pokonując 38 kilometrów. Drugiego dnia, po
porannej mszy św., przeszli

8

30,5 kilometra ze Swarzewa
do Wejherowa. po drodze
zatrzymali się w Piaśnicy.
Modlili się w piaśnickim
lesie, który był świadkiem
tragedii kilkunastu tysięcy

zamordowanych mieszkańców Pomorza. Po popołudniu, z niestrudzonym ks.
prof. Janem Perszonem
z Pucka na czele dotarli do
Wejherowa, gdzie w Kole-

giacie witał ich ks. dziekan
Tadeusz Reszka. Pielgrzymów witali też mieszkańcy
miasta, a niektórzy zabrali
uczestników pielgrzymki na
nocleg do własnych domów.
Rano wyruszyli w dalszą
drogę, najpierw do Sianowa, a potem dalej, w kierunku Torunia, Sieradza i
Częstochowy.
Wśród grupy, zmierzającej na Jasną Górę nie brakuje wejherowian. Tak jak
inni pokonują codziennie
ok. 30-40 km. To z pewnością trudne zadanie, chwilami jest bardzo ciężko, ale
pielgrzymi zawsze podkreślają, że nie wybrali się na
wczasy. Trud i wysiłek rekompensują im przeżycia
duchowe, a także wspólne śpiewanie, integracja,
zawierane znajomości i
przyjaźnie. Każdy idzie do
Matki Bożej Częstochowskiej z własną intencją , ale
wszyscy tworzą życzliwą
sobie wspólnotę, której nie
doświadcza się na co dzień.
Tego można się dowiedzieć
w rozmowach z pielgrzymami, zwłaszcza doświadczonymi, wędrującymi na
Jasną Górę kolejny raz. AK.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
14-15 sierpnia w Sanktuarium 18.08 w Helu Wspominali kolegów i profesorów

Ikona i Odpust
na Kalwarii

Gdańsk, Wejherowo i Koscierzyna - te
miejsca w Archidiecezji Gdańskiej nawiedzi
Ikona Jasnogórskiej Madonny w Obronie
Życia, wędrująca od oceanu do oceanu.
- W tegoroczny sierpień, oprócz wielu rocznic i pielgrzymek na Jasną Górę, pięknie wpisuje się międzynarodowe
wydarzenie, jakim jest wędrująca od oceanu do oceanu Ikona Jasnogórskiej Madonny w Obronie Życia. To Nawiedzenie przeżywać będziemy w Polsce od 12 do 26 sierpnia, a
w naszej archidiecezji Ikona będzie 14 sierpnia. Nawiedzi
Gdańsk oraz nasze wejherowskie Sanktuarium – informuje
o. Daniel Szustak, kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie. - Uroczystościom przewodniczyć będzie
Definitor Generalny Zakonu Franciszkanów w Rzymie, o.
dr Ernest Siekierka.
Ikona przyjedzie z Gdańska do Wejherowa specjalnym
samochodem–kaplicą. We wtorek 14 sierpnia o godz. 18.30
odbędzie się procesja na Kalwarię (do kaplicy Kajfasza),
gdzie o godz. 19.00 odprawiona zostanie Msza św. i nabożeństwo Oczekiwania. Ok. godz. 20.30 nastąpi powitanie
Ikony i procesja ze świecami do kościoła klasztornego św.
Anny. Tam o godz. 24.00 zaplanowano całonocne czuwanie.
W świąteczną środę 15 sierpnia o godz. 6.00 zaplanowano Mszę św. i pożegnanie Ikony, która zostanie przewieziona do Kościerzyny. W Wejherowie natomiast odbędą się
uroczystości odpustowe na Kalwarii.
Rozpoczną się o godz. 9.15 procesją do kaplicy Kajfasza,
gdzie odprawiona zostanie Suma Odpustowa pod przewodnictwem Definitora Generalnego z Rzymu O. Ernesta Siekierki. Jak co roku, podczas uroczystości 15 sierpnia (Matki Bożej Zielnej) odbędzie się poświęcenie kwiatów i ziół.
KONDOLENCJE

Wandzie Kanteckiej
Serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

Męża Macieja
składają
Koleżanki i koledzy
z Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku YMCA

Zabawa
na rzecz
Małgosi

Zjazd po 60 latach

W Helu odbędzie się
charytatywna impreza
na rzecz chorej wejherowianki.
O kilkumiesięcznej Małgosi z Wejherowa, która przyszła
na świat z wieloma wadami,
pisaliśmy w „Pulsie” niedawno. Maleńka dziewczynka
potrzebuje pomocy i rehabilitacji, co wiąże się z dużymi
wydatkami. Na szczęście jej
los nie jest obojętny wielu ludziom dobrej woli.
Akcję pomocy dla chorej
Małgosi podjęło m.in. Towarzystwo Miłośników Wejherowa, ale pomoc przyszła
też z sąsiedniego powiatu
puckiego. 18 sierpnia w
Helu, w godz. 11.00 i 20.00
odbędzie się impreza charytatywna pod hasłem
„Nakręcamy się dla Małgosi”, podczas której zostaną
podjęte próby ustanowienia
czterech Światowych Rekordów Guinnessa.
Będą to takie dyscypliny
jak: Przybij Żółwika, Przybij
Podwójna Wysoka Piątkę,
Tunakowa Impreza i Jedzie
Pociąg z Daleka.
Będzie dobra zabawa,
dobra muzyka, no i cel jest
również szczytny! Wszystkie
próby ustanowienia rekordów organizatorzy dedykują
czteromiesięcznej Małgosi
z Wejherowa, która urodziła
się z licznymi wadami.
Więcej informacji można
znaleźć na stronie: www.
wirtualnyhel.pl/malgosia
W przypadku zainteresowania akcją, chęci udzielenia
wsparcia Małgosi, organizatorzy proszą o kontakt telefoniczny pod numerami:
115 Szpital Wojskowy z
Przychodnią w Helu 696 42
65 54 (Marek Chroń) logistyk@115szpital.eu
Portal Wirtualny Hel 727
31 31 31 (Marcin Daraż) marcin@wirtualnyhel.pl
Urząd Miasta Helu 795 45
55 03 (Barbara Tabor) b.tabor@gohel.pl

Większość uczestników spotkania przed dawną szkołą (obecne Gimnazjum nr 1).

W czerwcu 2012 r. odbyło się dziesiąte już spotkanie absolwentów klasy XI Państwowego Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Absolwenci spotkali się w 60. rocznicę zdania matury.
Na spotkanie przyjechało
18 dawnych koleżanek i kolegów z klasy. Po 60 latach
przybyli m.in. z Calgary, w
Kanadzie, z Warszawy, Łodzi, Szczecina, Trójmiasta
oraz z Wejherowa.
Spotkanie rozpoczęto zapaleniem zniczy na grobach
8 profesorów i 10 uczniów
pochowanych na wejherowskim cmentarzu. Następnie
uczestnicy odwiedzili gmach

byłego Gimnazjum i Liceum. Przed wejściem oraz
pod tablicą upamiętniającą
drugiego po wojnie zasłużonego dyrektora szkoły - dr
Tadeusza Staniewskiego (w
latach 1947-1950) wykonano grupowe zdjęcia. Dawni
uczniowie ze wzruszeniem
weszli do klasy, do której
dawniej uczęszczali.
Zjazd zakończono w restauracji, gdzie wspomnie-

niom z dawnych lat nie było
końca W odczuciu uczestników była to miła impreza z
sentymentalnym akcentem.
Przed odjazdem wszyscy
deklarowali chęć udziału w
kolejnych spotkaniach.
Następnego dnia w kościele Trójcy Świętej w Wejherowie odprawiona została
msza święta za zmarłych
nauczycieli i uczniów klasy.
Irena Kamecka

reklama

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
REKLAMA

Arkadiusz Żukowski

Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo
ul. Polna 3/41
(koło SKM Nanice)

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

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna
zdjęcia urodzinowe
chrzciny i przyjęcia
imprezy
integracyjne
fotografia mody
fotografia
reklamowa
502 178 344
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KULTURA
VII Edycja Wejherowskiego
Konkursu Literackiego
„Powiew Weny”
Patronat: Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
Organizator: Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Wejherowie i
m. Aleksandra Majkowskiego
Konkurs pod hasłem „Navigare necesse est”

Regulamin konkursu
1. Konkurs ma charakter otwarty. Skierowany jest zarówno
do debiutantów jak i dojrzałych autorów, mieszkających na terenie województwa pomorskiego.
2. Celem konkursu jest inspiracja i popularyzacja twórców
literatury, ujawnienie ich talentów oraz stworzenie możliwości
publikacji najlepszych utworów.
3. Konkurs rozgrywany jest w kategorii prozy i poezji w
dwóch grupach wiekowych:
„A” - od 16 do l9 lat, „B” - powyżej 20 lat
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie
utworów literackich nawiązujących do motta konkursu „Navigare necesse est” („Żeglowanie jest koniecznością”) w jednej z
dwóch kategorii:
I - Proza - gatunki do wyboru: opowiadanie (do 10 stron maszynopisu), słuchowisko radiowe (na ok. 15 minut tj. do 1500
wyrazów)
II – Poezja - należy przedstawić obowiązkowo 3 utwory poetyckie. Nagradzane będą zwłaszcza nowoczesne rozwiązania
leksykalne i interesujące formy poetyckie
5. Motto konkursu ma stanowić dla autorów inspirację. Ich
prace mogą bezpośrednio lub metaforycznie nawiązywać do
żeglugi.
6. Wymagania techniczne : praca musi być przygotowana
w edytorze tekstowym, czcionka Times New Roman (wielkość
czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy między wierszami 1,5)
7. Prace (oznaczone kategorią i grupą wiekową) należy dostarczyć w trzech egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo
na płycie CD lub przesłać na adres :
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
84-200 Wejherowo ul. Kaszubska 14
z dopiskiem: „Powiew Weny ”
do 31 października 2012 r.
8. Pracę konkursową należy opatrzyć godłem. Przez godło
rozumie się słowo, logo, hasło maskujące właściwą tożsamość
autora (inne niż w poprzednich edycjach konkursu, jeżeli autor
brał w nich udział). Godłem należy podpisać również osobną
kopertę z danymi osobowymi (imię i nazwisko, wiek, adres korespondencyjny, telefon autora). Koperta powinna być zaklejona.
9. Utwory nadesłane na konkurs nie mogą być wcześnie nagradzane w innych konkursach ani publikowane.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu naruszenia praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiedzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
11. Do zgłoszenia należy dołączyć informację, że autor wyraża zgodę na bezpłatną publikację jego tekstu w almanachu
pokonkursowym, a tym samym na poprawki redakcyjno-korektorskie. Informacja powinna zawierać czytelny podpis autora.
12. Organizatorzy przewidują przyznanie I, II, i III nagrody
oraz wyróżnień w każdej kategorii wiekowej. Dla młodzieży
przewiduje się nagrody rzeczowe, dla dorosłych – finansowe.
13. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w pierwszej połowie listopada 2012
14. Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa w składzie: Przewodniczący Komisji Konkursowej –
Bogdan Tokłowicz – zastępca prezydenta miasta
Członkowie komisji: Dariusz Majkowski – dziennikarz, redaktor Radia Kaszëbë , Danuta Balcerowicz – dyrektor Biblioteki,
polonista, Henryk Połchowski – dziennikarz, pisarz, poeta
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – teatrolog, kulturoznawca,
bibliotekarz (sekretarz konkursu )
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Ponad 34 tysiące zł na zakup książek do biblioteki

Będą nowości dla dorosłych
i najmłodszych czytelników
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie otrzymała dotację w
wysokości 34 300 zł na zakup książek. Dofinansowanie zostało przyznane przez
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych”.
Jak poinformowała dyrektor biblioteki, Danuta
Balcerowicz,
wejherowska placówka przeznacza co
roku na zakup nowych książek ok. 100 tys. zł. Środki na
ten cel pochodzą z różnych
źródeł, w tym m.in. z dotacji Ministerstwa Kultury i

Dziedzictwa Narodowego.
Na wysokość dotacji wpływa wiele czynników, m.in.
liczba czytelników, ilość wypożyczeń, inicjatywy biblioteczne, aktywność społeczna, tworzenie i realizacja
projektów, a także „premia
uznaniowa”, którą przyznaje

dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Wszystkie te czynniki wchodzą w
skład algorytmu Ministerstwa KiEN i wpływają na
ostateczną kwotę dotacji.
- Cieszę się z tak pokaźnej dotacji, która umożliwi
zakup wielu nowości wy-

dawniczych i innych pozycji
książkowych, w tym także
audiobooków - mówi dyrektor Danuta Balcerowicz.
Co ciekawe, jedna trzecia
z otrzymanych pieniędzy
przeznaczona zostanie na
zakup nowości dla dzieci i
młodzieży.
MD.

Kaszubskie hafty obok literatury
W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie
otwarta została wystawa haftu kaszubskiego. Jest to część ekspozycji, prezentowanej
wcześniej w Lini, po
zakończeniu corocznego, tradycyjnego już i
popularnego konkursu.

Na wystawie znalazły
się prace hafciarek z całego Pomorza, uczestniczących w XVII Wojewódzkim Konkursie Haftu
Kaszubskiego w Lini.
Na wernisażu w wejherowskiej bibliotece można było
spotkać autorki niektórych
wspaniałych haftów, które
przyjechały m.in. z Żukowa
i z Człuchowa.
Dyrektor biblioteki, Danuta Balcerowicz dziękowała paniom za ich prace i
gratulowała talentu.
Rozwieszone w galerii biblioteki imponujące serwety oraz wyszywane złotymi
nićmi czepce, robią ogromne
wrażenie. Warto zobaczyć
piękne i różnorodne hafty,
wykonywane według zasad
poszczególnych szkół haftu,
m.in. żukowskiej, bazującej na siedmiu kolorach i
tucholskiej, w której przeważają barwy bursztynowe
- żółto-brązowe.
AK.

Na zdjęciu powyżej Danuta Balcerowicz, dyrektor
Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w
Wejherowie oraz hafciarki z Żukowa (od lewej):
Małgorzta Gruba, która zajęła II miejsce w
wojewódzkim konkusie
w Lini i Maria Płotka,
która zdobyła w tym
konkursie wyróżnienie.
M.in. ich prace, a także
wielu innych utalentowanych hafciarek z Kaszub,
można podziwiać podczas
wakacji na wystawie w
placówce przy ul. Kaszubskiej (zdj. obok).

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA I EDUKACJA

Pracownie artystyczne, kino
oraz polsko-niemiecka galeria
Rozmowa z Jolantą Rożyńską, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury
- Nowa siedziba WCK
wydaje się być prawie
gotowa. Z zewnątrz wygląda imponująco.
- Budowa prowadzona
jest szybko i z rozmachem,
ale w środku jest jeszcze
wiele do zrobienia. Poza
pracami wykończeniowymi,
potrzebne jest wyposażenie
obiektu.
- Zapewne ucieszyła
panią wiadomość o stu
tysiącach złotych dofinansowania ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego,
przeznaczonych właśnie
na wyposażenie pracowni artystycznych. Na co
zostaną wydane te pieniądze?
- Jeśli mowa o wydatkach na wyposażenie trzeba
dodać, że chodzi nie tylko
o pieniądze z dotacji ministra. Całkowita wartość zadania wynosi 172 600 zł, a
pozostałe środki pochodzą w
budżetu miasta. Za tę kwotę
kupimy meble i różne inne
sprzęty do pracowni plastycznej oraz pracowni ceramiki i rzeźby, a także do sali
prób orkiestry i sali chóru.
- A co konkretnie?
- W pracowniach artystycznych potrzebne są
m.in. sztalugi studyjne, kawalety rzeźbiarskie, koło
garncarskie, toczki ręczne
na stół, grafoskop rzutnik
pisma, aerograf, odstojniki,
komora natryskowa z pochłaniaczem elektrycznym
do szkliwienia ceramiki,
minikompresor, walcarka.
Z kolei sale prób orkiestry
i chóru należy wyposażyć w
pianino cyfrowe i klasyczne,
ławy do pianin, akordeony,
pulpit dyrygencki.
- Sporo tych specjalistycznych sprzętów i instrumentów...
- W nowym budynku
wielofunkcyjnego centrum
kultury powstanie baza, któ-

ra pozwoli na rozwinięcie
wcześniejszych bogatych i
wielokierunkowych, działań
centrum z zakresu animacji,
edukacji artystycznej i kulturalnej. To z kolei przyczyni się do znaczącego podniesienia jakości i rozszerzenia
oferty działań rozwijających
zdolności, umiejętności i zainteresowania oraz zaspakajających potrzeby kulturalne
i edukacyjne mieszkańców.
- Chodzi o rozwijanie
talentów i zainteresowań dzieci i młodzieży?
- Nie tylko. Dobrze, profesjonalnie wyposażone pracownie umożliwią realizację
pomysłów twórczych również dorosłym mieszkańcom
miasta Wejherowa i regionu, których również chcemy
zaprosić do korzystania z
bazy WCK.
- Wejherowskie Centrum Kultury posiada
wieloletnie doświadczenie, a teraz zyskacie państwo nowoczesną, wielofunkcyjna siedzibę.
- Owszem, WCK ma od
dawna bogatą ofertę z zakresu edukacji artystycznej
i kulturalnej, m.in. w dziedzinie sztuk plastycznych,
tańca, filmu i animacji filmowej, teatru amatorskiego, muzyki i chóralistyki.
Dotychczas jednak skromne warunki lokalowe bardzo nas ograniczały. Nowa
siedziba i jej odpowiednie
wyposażenie pozwoli na
podniesienie jakości naszej
działalności,
rozszerzenie
oferty oraz zwiększenie liczby odbiorców.
- Dofinansowanie z
Ministerstwa
Kultury
to nie jedyne pozyskane
ostatnio fundusze. WCK
uzyskało również dotację na wyposażenie sali
kinowej.
- Tak, udało się pozyskać 50 tysięcy złotych na
zakup wyposażenia oraz

zainstalowanie i wdrożenie
do użytkowania sprzętu w
kameralnej sali kinowej.
Jest to druga sala kinowa
w naszym obiekcie. Nasz
projekt otrzymał dofinansowanie z Polskiego Instytutu
Sztuki Filmowej, dzięki czemu można będzie zwiększyć
funkcjonalność kina i poprawić komfort odbiorców.
Pieniądze przeznaczymy
na zakup sprzętu wysokiej
klasy. W kameralnej sali
kinowej na ok. 30-40 miejsc
zastosowany zostanie m.in.
rzutnik e-cinema z obiektywem, sprzęt nagłaśniający
Dolby digital DCI oraz w
formacie Dolby SR, procesor
kinowy cyfrowy, zestaw głośników surround.
- Wiadomo, że w tzw.
Filharmonii Kaszubskiej
będzie duża profesjonalna sala kinowa, koncertowa i teatralna z ponad
370 miejscami. Po co
więc jeszcze kameralna
sala kinowa?
- Wspólpracujemy z placówkami szkolnymi różnego
szczebla. Istnienie drugiej
sali kinowej umożliwi bardziej zindywidualizowaną
edukację filmową, stworzy
możliwość do prezentacji
różnorodnej twórczości filmowej o niskiej wartości
komercyjnej, m.in. filmy
dokumentalne, cykle tematyczne: konkretnego reżysera, aktora czy gatunku
filmowego. Projekt wpłynie
także na długofalową poprawę warunków funkcjonowania kina, m.in. zwiększenie zasięgu oddziaływania
kina, jak również umożliwi
równoległą projekcję filmu
studyjnego i kina o masowym odbiorze. W nowym
obiekcie planuje się zarówno działalność kina cyfrowego, wieloseansowego, jak
też kameralnej sali kinowej,
usytuowanej w części podziemnej budynku.

Rok temu, na terenie budowy Filharmonii Kaszubskiej, dyrektor Jolanta Rożyńska
razem z zastępcą prezydenta Bogdanem Tokłowiczem, nagradzali instruktorów i
młodzież, realizujących różne projekty Wejherowskiego Centrum Kultury.

- Na czym będzie się
opierała edukacja filmowa?
- Mamy wstępną deklarację współpracy z telewizją
TVN w ramach programu
EDUKINO oraz w ramach
projektu „Lekcja w kinie”.
Zamierzamy
również
przystąpić do Małopolskiej
Sieci Kin Cyfrowych, dzięki czemu będziemy mogli
prezentować np. transmisje
oper, koncertów, przedstawień teatralnych.

Od 6 lat współpracujemy z Pomorską Fundacją
Filmową i prezentujemy repliki filmów zgłoszonych do
Festiwalu Polskich Filmów
Fabularnych w Gdyni oraz
prezentacje Kina Młodego Widza. Współpracujemy
z Nadbałtyckim Centrum
Kultury w projekcie Festiwal Filmów Jednominutowych - The One Minutes.
Wielokrotnie realizowaliśmy
warsztaty we współpracy z
Państwową Wyższą Szkołą

Filmową, Telewizyjną i Teatralną im. Leona Schillera
w Łodzi i Studiem Miniatur Filmowych sp. z o.o. w
Warszawie. Poza wykorzystaniem kameralnej sali kinowej do projekcji kina artystycznego, niszowego oraz
festiwalowej twórczości niezależnej, planujemy organizowanie spotkań z twórcami
filmów, a więc reżyserami,
operatorami, aktorami.
dokończenie na str. 12
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KULTURA I ROZRYWKA
Pracownie,
kino,
galeria
dokończenie ze strony 11
- Kolejne 50 tysięcy
złotych dofinansowania
zdobył projekt: Nadmorskie Spotkania Twórcze
- inżynieria morska polskiego i niemieckiego
wybrzeża Bałtyku.
- Dotację tę otrzymaliśmy
na początku lipca od Zarządu Fundacji Współpracy
Polsko-Niemieckiej. Celem
wspomnianego projektu jest
nawiązanie
długofalowej
współpracy z organizacją
niemiecką Societät Rostock
maritim e.V. oraz Muzeum
Morskim w Rostocku. Rozpoczęliśmy od wystawy rysunków niemieckiego artysty
Horsta Wagnera, prezentowanej wiosną w Ratuszu
w Wejherowie. Planujemy
polsko-niemieckie twórcze
spotkania artystyczne z elementami edukacyjnymi i
popularyzatorskimi, takimi
jak warsztaty filmowe, wystawy poplenerowe, konferencja. Tematem wiodącym
działań są latarnie morskie
oraz inne elementy inżynierii morskiej w krajobrazie
wybrzeża w obu krajach.
Finałem projektu będzie
otwarcie Galerii w nowym
budynku
Wejherowskiego
Centrum Kultury - Filharmonii Kaszubskiej.
Dodajmy, że współorganizatorami i partnerami projektu są również: Stowarzyszenie Marynistów Polskich
- Oddział Kaszubsko-Pomorski w Wejherowie, Towarzystwo Przyjaciół Centralnego
Muzeum Morskiego w Gdańsku oraz Fundacja Europejskie Spotkania, Kaszubskie
Centrum Kultury Krokowa.
- Dziękuję bardzo za
rozmowę.
Rozmawiała
Monika Dudek
N A S Z PA R T N E R
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Deszczowy festyn
Największy deszcz spadł
tuż przed rozpoczęciem niedzielnego Festynu Wakacyjnego w parku, ale w trakcie
występów też trochę padało.
Część publiczności zlekceważyła ten drobny deszczyk, a
niektórzy słuchali muzyki
pod parasolami.

A tego wieczora muzyki
było sporo. Najpierw wystąpiła Iga Krefft, znana nie
tylko ze sceny, ale też z serialu M jak Miłość”. Potem
zaprezentował się zespół
Anima, grając i śpiewając
własne kompozycje rockowo-popowe. Na koniec pojawiła

się gwiazda wieczoru, czyli
zespół Volver, nagradzany
na kilku festiwalach piosenki, m.in. w Opolu, gdzie zdobył superjedynkę za debiut
roku.
Festyn Wakacyjny zorganizowało Wejherowskie Centrum Kultury.

Letnie koncerty

„Czapki z głów...” - od tych słów zaczyna się recenzja albumu Krystyny Stańko pt. „Secretly” w Jazz
Forum, płyty ocenionej na 5 gwiazdek! Z tym materiałem artystka wystąpi w wejherowskim parku
miejskim w ramach Muzycznego Lata, w najbliższą
niedzielę o godz. 17.00.
Wokalistka zafascynowana twórczością Petera Gabriela zaprosiła do współpracy
znakomitych instrumentali-

stów. Brzmienie tego zespołu jest na wskroś jazzowe.
Krystyna Stańko z zespołem
koncertowali w wielu klubach

jazzowych, ośrodkach kultury
i na festiwalach, spotykając
się z entuzjastycznym przyjeciem przez publiczność.
W niedzielę 5 sierpnia
usłyszymy również premierowe piosenki, które ukażą
się na krążku jesienią.
Wstęp wolny, a Wejherowskie Centrum Kultury
zaprasza nie tylko miłośników jazzu.
Z kolei Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
zaprasza w sobotę 4 sierpnia
o godz. 17.00 na koncert zespołu Sztërë Kòtë.
Koncert z cyklu Muzyka w Pałacu odbędzie się w
Pałacu Przebendowskich i
Keyserlingków. Sztërë Kòtë
to projekt łączący tradycje
kaszubsko-pomorskie z nowymi formami z pogranicza
rocka, ska, funku i jazzu.

Grunt to się odpowiednio ubrać i zabezpieczyć przed kapryśną pogodą. Wtedy można dobrze się bawić na festynie.
REKLAMA

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT

5 sierpnia inauguracja II ligi Ciekawe zajęcia dla najmłodszych piłkarzy

Gryf zagra Błękitni nagrodzeni
z Jarotą

Placówki oświatowe z Pomorza zostały laureatami rankingu „Szkółki piłkarskie
NIVEA”. UKS ISKRA Gdynia zgromadził ponad 193 tys. głosów. Niewiele mniej bo
Kończą się przygotowania wejhero- ponad 192 tys. głosów oddano na Wejherowską Akademię Piłki Nożnej Błękitni
wian do rozgrywek II ligi. Gryf Orlex Wejherowo, która uplasowała się na drugim miejscu.
Sto placówek biorących
Wejherowo wystąpi w nich w roli beudział w akcji otrzyma
niaminka. Już 5 sierpnia o godz. 16.00 sprzęt sportowy oraz dostęp
nasi zawodnicy zmierzą się na Wzgórzu do profesjonalnych treninWolności z Jarotą Jarocin, a 15 sierpnia gów Akademii Ajax Amsterdam. Laureaci rankingu od
wyjeżdżają do Sosnowca, aby rozegrać września wezmą udział w
mecz z Zagłębiem.
programie przygotowanym
Ostatni sparing wejherowianie rozegrali z Bałtykiem
Gdynia (w Luzinie) i pokonali gdynian w końcówce meczu
2:1. Pojedynek toczył się głównie w środkowej strefie boiska
a składnych akcji podbramkowych było bardzo niewiele.
Nasi zawodnicy mogli w pierwszej połowie objąć prowadzeni
z rzutu karnego, ale nie potrafili tej okazji wykorzystać.
Prowadzenie objęli gdynianie po strzale K. Kiełdanowicza, który okazał się lepszy w pojedynku sam na sam z A.
Dudą. Dopiero w 65 min. Ł. Pietroń doprowadził do wyrównania, a gdy wszyscy obserwatorzy spodziewali się remisu,
Ł. Krzemiński po dośrodkowaniu na pole karne zdobył zwycięskiego gola dla Gryfa.
Wcześniej w Gniewinie Gryf Orlex Wejherowo rozegrał
sparing z Lechią Gdańsk. Nasz wybrzeżowy jedynak w ekstraklasie musiał się bardzo namęczyć, aby pokonać wejherowian dopiero po rzucie karnym. Skutecznie w bramce spisywał się W. Ferra.
Druga połowa to też „druga” Lechia bo na murawę wybiegła inni zawodnicy. Piłkarze z Gdańska zdecydowanie
przeważali, ale dopiero w 62 min. z rzutu karnego zdobyli
zwycięskiego gola (zagranie ręką w polu karnym).

we współpracy z Akademią
Ajax Amsterdam.
Eksperci Ajaxu poprowadzą kilkudniowe szkolenie,
podczas którego przekażą
trenerom wiedzę, dotyczącą technik trenowania piłki
nożnej z dziećmi. Dziesięć
zespołów zostanie zaproszonych do udziału w specjalnym turnieju, który odbędzie się w czerwcu 2013 r.
Wejherowska Akademia
Piłki Nożnej „Błękitni” nie
zaprzestała działaności w
czasie wakacji. Wręcz przeciwnie, zaprosiła dzieci na
zajęcia. Tym bardziej, że
niektóre dzieci z różnych
względów zostają latem w
domu. Aby zapobiec waka-

cyjnej nudzie, od 30 lipca
do 2 sierpnia odbył się cykl
piłkarskich zajęć pod nazwą
„Akcja Lato z Błękitnymi
2012”. Organizatorzy zaproponowali
uczestnikom
ciekawe gry i zabawy z piłką, mini turnieje, konkursy
piłkarskie i nie tylko.
Ponadto 3 sierpnia uczestnicy Akcji wybiorą się na

integracyjną wycieczkę krajoznawczą do Gniewina i
okolic „Szlakiem Mistrzów
Europy - Hiszpanów”.
- To już kolejna w tym
roku akcja, promująca piłkę nożną wśród najmłodszych wejherowian. Wcześniejsze, jak choćby wizyta
w Przedszkolu „Przygoda”,
UEFA Grassroots Day, Błę-

kitny Dzień Dziecka czy
Błękitne Euro 2012 sprawiły dzieciom wiele radości. Mamy nadzieje że nie
inaczej będzie tym razem –
mówi prezes Akademii Dariusz German.
Dzięki dofinansowaniu
akcji przez Urządu Miasta
Wejherowa udział w zajęciach jest bezpłatny.

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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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Gowino. Sprzedam działkę budowlaną o pow. 1217 m kw. Działka posiada media. Tel. 696 572 548
***
Magazyn 80 m kw. o wysokości 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 - Os. 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
39 m dwupokojowe na 3 lub 4 pokoje
w Wejherowie. Tel. 665 237 947
***
Dom wolnostojący w Wejherowie.
Budynek gospodarczy, strych, działka
1202 m kw., nadający się na działalność gospodarczą – pilnie sprzedam.
Tel. 501 549 579, 58 672 34 13.
***
Dębki – sprzedam działkę ogrodzoną z domkiem.
Tel. 605 423 517
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie, na osiedlu 1000-lecia37 m kw 2
pokoje kuchnia, łazienka.
Tel. 510 562 633
***
Przetoczyno – sprzedam działkę
1700 m, zadbana, domek letniskowy
25 m, piętrowy . Działka ogrodzona,
uzbrojona – 240 tys. zł.
Tel. 505 690 827

Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe
na Osiedlu Kaszubskim, umeblowane
– 1 300 zł bez opłat. Tel. 795 052 537
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie, os. Kaszubskie, 44,7 m kw., Cena
160 tys. zł. Tel. 795 052 537
***
Tuchom. Sprzedam działkę 1500
m kw. ogrodzona, uzbrojona, domek
gospodarczy, garaż. 300 tys. zł.
Tel. 505 690 827
***
Sprzedam mieszkanie 59 m 3 pokoje z aneksem kuchennym z 2007
roku, I pietro, Wejherowo Śmiechowo,
(ul. Necla). 289 tys. zł (do negocjacji)
Tel. 505 597 770
***
Chrztowo działka nad jeziorem Sobacz 20 m od brzegu 840 m. Cena 50 zł
za metr. Tel. 509 766 842
***
Sprzedam działki budowlane w
Sopieszynie. Tel. 512 505 361

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

Suknie ślubną rozmiar 38-40 Cena
200 zł . Tel. 508 274 302
***
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
***
Mam na sprzedaż bluzki czarne na
ramiączkach i inne. Tanio sprzedam.
Tel. 531 563 890
***
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 torbę do laptopa, cena
30 zł, Wejherowo. Tel. 784 808 700
***
Sprzedam pufę w b. dobrym stanie
cena 30 zł Wejherowo.
Tel. 784 808 700
***
Sprzedam kurtkę skórzaną, czarną,
modny styl w b. dobrym stanie, cena
200 zł Wejherowo. Tel. 784 808 700
***
Sprzedam 2 perfumy LACOSTE
CHALLENGE i BOSS IN MOTION po 60 zł
Wejherowo. Tel. 784 808 700
***
Sprzedam kanapę 2-osobową, elegancka, w b. dobrym stanie, cena 350
zł. Wejherowo. Tel. 784 808 700
***
Sprzedam ubranka po moim synku 110-116 cm 16 szt., w tym buty i
markowa kurtka, stan dobry. Cena za
wszystko 36 zł. Wejherowo,
Tel. 505 816 262.
***
Mam do sprzedania rower górski z
pierwszej komunii św. Ma 10 lat. Cena
80 zł. Tel. 506 327 217
***
Sprzedam telefon stacjonarny Panasonic, nowy, gwarancja. Cena 50 zł.
Tel. 519 725 886
***
Sprzedam wózek 3 w jednym –
wszystko na jednym stelażu czerwony.
Tel 501 131 099
***
Sprzedam kosiarkę elektryczną do
trawy, a także podkaszarkę elektryczną do trawy (30 zł). Tel. 515 256 424
***
Sprzedam kuchenkę gazową z piekarnikiem na gaz „Gorenje” cena 350
zł, możliwy odpłatny transport.
Tel. 516 256 424

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

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

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
Zamienię kanapę 2-osobową z poduchami na rozkładany fotel lub małą
rogówkę Wejherowo.
Tel. 505 816 262

ODDAM

Oddam szczeniaka, małą suczke
rasu kundelek po małych rodzicach,
odrobaczona. Tel. 881 208 619

53-letnia pani zaopiekuje się
dzieckiem, może być dwoje.
Tel. 511 095 898
***
Mam 38 lat i szukam pracy - chętnie sprzątanie, gotowanie, pranie,
prasowanie. Tel. 781-449-604.
Kobieta 40 lat, praca dodatkowa,
dorywcza. Tylko sms: 504 746 642

NAUKA

SZUKAM PRACY
Mam 42 lata, szukam pracy, chętnie sprzątanie mieszkań lub biur, opieka nad dzieckiem.
Tel. 510 071 483
***
Młoda energiczna dziewczyna szuka pracy w zawodzie sprzedawca lub
innym. Sumienna, odpowiedzialna,
punktualna.
Tel. 502 647 256

Nauczyciel muzyki - emeryt udziela lekcji gry na gitarze i akordeonie za
niewielką opłatą
Wiadomość tel. 665 570 808

MATRYMONIALNE
Men 37 l. pozna dziewczynę w
podobnym wieku z Wejherowa lub
okolic. Tel. 784 808 700

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
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ROZRYWKA
Mamy zaproszenia dla naszych Czytelników

Niezwykła noc w kinie
Kolejny ENEMEF w sieci Multikino
zaplanowano dopiero w ostatnim dniu
sierpnia, czyli na zakończenie wakacji,
ale już dzisiaj warto zarezrewować czas
na tę noc. W programie reżyserskie wersje słynnej trylogii o władcy pierścieni!
Dla naszych Czytelników mamy
dwa podwójne zaproszenia na maraton filmowy w Multikinie w Rumi, 31
sierpnia od godz. 22.00.
Wystarczy do poniedziałku 6 sierpniawysłać e-maila na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
i podać swoje imię i nazwisko.
W temacie wiadomości prosimy wpisać hasło „władca pierścienia”.
Spośród nadawców wylosujemy dwie
osoby. Zwycięzców konkursu poinformujemy o tym, gdzie i kiedy mogą odebrać
zaproszenia.
REKLAMA

N A S Z PA R T N E R
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Śladami legend i tajemnic
Legendy miejskie różnią się od klasycznych legend,
choćby ze względu na osadzenie w realiach współczesnego
świata. Są przez to bardziej prawdopodobne, niż legendy o
smokach i księżniczkach. Wiele legend miejskich łączy się z
Wejherowem. Śladem tych niezwykłych opowieści będzie
można powędrować z przewodnikiem z biblioteki.
Są w naszym mieście miejsca nawiedzone i naznaczone tragedią, takie jak Villa Musica lub dom przy ul. Granicznej . Są też
miejsca wyjątkowe są ze względu na siły natury, takie Diabelna
Góra i potok Cedron. Wyobraźnię wejherowian rozpalała również
wizja zamku, który ponoć znajdował się niegdyś w mieście, a najbardziej fascynująca jest „podziemna” historia Wejherowa: tunele
i schrony ze względu na swoją tajemniczość i niedostępność zawsze fascynowały eksplorerów przestrzeni miejskiej.
Lokalizację tajemniczych miejsc oraz genezę legend przedstawi pracownik biblioteki (licencjonowany pilot wycieczek). W
każdy piątek sierpnia o godz. 11.00 spod wejścia na dworzec
główny wyruszy darmowa wycieczka. Wyprawa trwa około godzinę.
Pracownik biblioteki, poza udzielaniem informacji, wręcza turystom mapki, dzięki którym mogą prowadzić dalsze poszukiwania w dogodnym dla siebie wymiarze.
Dla grup zorganizowanych przewidziane są dodatkowe terminy wycieczek (od poniedziałku do piątku do godziny 18).
Więcej informacji pod numerem 58 677 65 77.

