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Muzyczna edukacja Szansa na
przetrwanie
od czterdziestu lat

Zakład Usług Komunalnych został
przekształcony w spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością Miasta Wejherowa.
To jedyna szansa na dalsze funkcjonowanie zakładu i pracę dla części zatrudnionych tam osób.
Część pracowników została przeniesiona do Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych,
który przejął niektóre dotychczasowe zadania ZUK.
Nowa spółka będzie się zajmowała wyłącznie odbiorem i zagospodarowywaniem odpadów.
Str. 3

Orkiestra Dęta pod dyrekcją Ireneusza Stromskiego jest chlubą Państwowej Szkoły Muzycznej
I stopnia im. Fryderyka Chopina w Wejherowie. Nic dziwnego, że ten znakomity zespół uświetnił jubileuszową galę. W nowej sali koncertowej szkoły odbyła się uroczystość z okazji 40-lecia
placówki. Dzień wcześniej w kościele św. Stanisława Kostki odprawiona została uroczysta msza
św. oraz odbył się koncert uczniów.							
Str. 10

Droga gotowa
Nową drogą z Rumi do Redy (lub odwrotnie) można jeździć już od jakiegoś czasu, ale dopiero w ostatnich dniach
nastąpiło oficjalne otwarcie trasy, która jest alternatywą
dla drogi krajowej nr 6. Zakończyła się tym samym największa inwestycja drogowa w powiecie wejherowskim,
realizowana przez cztery samorządy: Rumi, Redy, Powiatu
Wejherowskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego.
Dzięki nowemu połączeniu będzie można omijać
„szóstkę”, zatłoczoną zwłaszcza latem, gdy turyści zmierzają nad morze. Aby uniknąć korków, jadący z Wejherowa do
Trójmiasta kierowcy mogą tuż za Pieleszewem skręcić w
prawo i wyjechać na drogę nr 6 dopiero w rejonie Urzędu
Miasta w Rumi.
W ramach inwestycji zbudowano dwa przejazdy pod
torami kolejowymi - jeden na głównej trasie i drugi,
prowadzący do centrum Redy. Całkowity koszt budowy
wynosi ponad 58 mln zł, z czego ponad 37 mln zł to dofinansowanie ze środków unijnych, w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego.

Dziś w „Pulsie Wejherowa” pierwsza
część romowy z najbardziej znaną wejherowianką, Reginą Osowicką - pisarką,
dziennikarką, działaczką społeczną.
Wywiad zamieszczamy na str. 9

Trasa wzdłuż Cedronu
W Wejherowie, a także na terenie powiatu wejherowskiego i puckiego, trwa
budowa trasy rekreacyjnej, przeznaczonej głównie dla rowerzystów. Dzięki
niej przybędzie ścieżek rowerowych w
naszym mieście.
Powstaje 600-metrowy
ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż
Cedronu, natomiast ukończono już budowę dwóch
innych odcinków ścieżki
rowerowej.
Łączną długość 360 metrów mają odcinki trasy
przy ul. Chopina, od skrętu
do wejherowskiego szpitala
do ul. Nowowiejskiego oraz
wzdłuż górnego odcinka ul.

Ofiar Piaśnicy, czyli drogi
wojewódzkiej nr 218.
Inwestycja jest realizowana w ramach projektu
„Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - budowa
i przebudowa publicznej
infrastruktury turystycznej
- stworzenie spójnego szlaku
rowerowego na terenie gmin
powiatów wejherowskiego i
puckiego”.
Str. 5

Przy okazji budowy trasy wzdłuż rzeki, powstaje nowy
mostek na Cedronie w rejonie ul. Kochanowskiego.
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AKTUALNOŚCI
Powiat wejherowski gazowym eldorado?

Na Rzeźnickiej i na Klasztornej

Łupkowy i ziemny w Będą opłaty za
kolejnych miejscach

parkowanie

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo odkryło złoże
gazu ziemnego w Strzebielinku na koncesji Wejherowo. Gaz
W Wejherowie, a dokładnie w obrębie centrum miasta przypopłynął w wyniku tzw. wstępnego opróbowania otworu
próbnikiem złoża. Przemysłowy przypływ gazu uzyskano z będzie płatnych miejsc postojowych. Rada Miasta podjęła
uchwałę, określającą kolejne strefy płatnego parkowania.
utworów kambru na głębokości ok. 3 000 metrów.
Na razie PGNiG nie informuje, jak duże mogą być
złoża, ale wiercenia trwają
w dalszym ciągu. Niewykluczone, że pod gazową czapą
może być jeszcze ropa naftowa. W tym rejonie wiercenia
prowadzone są od 2010 roku.
Po z ako ń c z e n iu p r a c
wiertniczych przeprowadzone będą testy hydrodynamiczne i dopiero one
pozwolą ocenić wielkość
strzebielińskich złóż. Polskie Górnictwo Naftowe i
Gazownictwo nie ukrywa,
że ten rejon jest jednym z
najbardziej obiecujących i
perspektywicznych spośród

wszystkich piętnastu koncesji należących do spółki.
I choć lokalizację nazwano
„Opalino”, samą wiertnię
umieszczono w Strzebielinku
niedaleko sztucznego zbiornika wodnego.
Natomiast w Opalinie,
a w ubiegłym roku w Lubocinie znaleziono pokłady
gazu łupkowego. Koncesja
Wejherowo jest jedną z 15
koncesji poszukiwawczych
gazu z łupków, jakie posiada
PGNiG, a według ekspertów należy do najbardziej
perspektywicznych. Amerykańskie szacunki podają, że
niekonwencjonalnego gazu w

Ten temat powraca jesienią

Polsce może być nawet 5 bln
m sześc., ale inny szacunek
mówi o ok. 40 mld m sześc.
Wstępne badania wskazują na obecność złóż gazu
łupkowego w Kochanowie,
blisko Wejherowa. Również tam będą prowadzone
poszukiwania, a odwierty
zaplanowano już w grudniu.
Wydobycie gazu łupkowego to szansa na pozyskanie
tańszej energii i na zatrudnienie. Jednak przedsięwzięcie budzi też sporo obaw i
kontrowersji. Przeciwnicy
mówią m.in. o degradacji
krajobrazu i środowiska.
Monika Dudek

Worki pełne liści czekają
Jesienią ubiegłego roku
pisaliśmy o workach pełnych
liści, długo leżących na ul.
12 Marca. W poprzednim
tygodniu zauważyliśmy wypchane liśćmi worki na ul.
Dworcowej. Obie ulice to
drogi powiatowe, zarządzane
przez Starostwo.
O tym, że worki na Dworcowej czekają na wywiezienie od dawna, świadczą
zniszczenia i wysypywanie
się ich zawartości z powrotem na ulicę.
Liście zostały starannie
zebrane. Szkoda, że Starostwo nie zadbało o wywiezienie worków w krótkim czasie
po wykonaniu tych prac, bo
teraz znów na ulicy panuje
bałagan. Na niektórych workach leżą śmieci, zostawiane
przez przechodniów.
Zdjęcia zrobiliśmy w poniedziałek 19 listopada.
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W ścisłym centrum miasta, zwłaszcza na ulicach
wokół placu Jakuba Wejhera, brakuje parkingów.
Opłaty wymuszają krótszy
czas parkowania i sprawiają,
że nikt bez ważnego powodu
nie zostawi samochodu na
dłuższy czas. Dzięki temu
kolejni kierowcy mają szansę
znaleźć wolne miejsce.
Nowe strefy płatnego parkowania zostaną uruchomione na dwóch ulicach.
Niebawem, kiedy uchwała
wejdzie w życie, parkometry
zostaną uruchomione. MD.

Płatne strefy
Nowe parkometry będą
uruchomione na ul. Puckiej
– od skrzyżowania z Rzeźnicką
do torów kolejowych oraz na
ul. Klasztornej – od Mickiewicza do Parkowej.
Opłaty pozostają na dotychczasowym poziomie.

Za postój w tym miejscu trzeba będzie zapłacić.

Z POLICJI
Trzynasty dzień
bywa pechowy

Policjanci z Gniewina zatrzymali 13
listopada młodego mężczyznę, posiadającego narkotyki.

Wcześniej funkcjonariusze z Komisariatu
Policji w Gniewinie, zauważyli grupę młodych
ludzi. Kiedy podeszli do nich bliżej, 17-latek
zaczął zachowywać się nerwowo. Jak się
wkrótce okazało miał przy sobie marihuanę.
W czasie policyjnej kontroli policjanci znaleźli
marihuanę ukrytą w kieszeni oraz w bieliźnie.
17-letni mieszkaniec powiatu został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie.
Mimo swojego młodego wieku nie uniknie
odpowiedzialności i za posiadanie narkotyków
odpowie przed Sądem Rejonowym, za co grozi
mu kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.

Chciał dać łapówkę

Za próbę wręczenia łapówki funkcjonariuszowi policji, zatrzymany został
mieszkaniec Rumi.

Policjanci z Komisariatu Policji w Rumi zauważyli dziwne manewry, wykonywane przez
kierującego samochodem osobowym. Funkcjonariusze zatrzymali mężczyznę do kontroli,
a po przeprowadzonym badaniu alko-testem
okazało się, że miał ponad 2 promile alkoholu w
organizmie. Nietrzeźwy kierowca chcąc uniknąć
odpowiedzialności, zaproponował funkcjonariuszom łapówkę. Trafił do policyjnego aresztu,
a sąd zastosował wobec rumianina środek
zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru.
Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do
lat 2, a za próbę wręczenia korzyści majątkowej
- nawet do 10 lat.

redakcja@pulswejherowa.pl

Radny Gafka atakuje

Nieprawdziwe
zarzuty na sesji
Podczas sesji Rady Miasta doszło do incydentu, który wywołał duże emocje i doprowadził do krótkiej przerwy w obradach.
Autorem awantury, kolejny raz, był radny
PO Jacek Gafka, który stwierdził, że sekretarz miasta, Bogusław Suwara zabronił
rozdania radnym ważnych materiałów. Sekretarz, oburzony tym zarzutem, udowodnił,
że radny Gafka kłamie.
Radny Gafka poruszył na sesji sprawę uchwalonego wiosną br. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
który zdaniem sądu został przyjęty niezgodnie z prawem.
Jacek Gafka – jako jedyny na sesji – dysponował uzasadnieniem wyroku sądu. Stwierdził, że uzasadnienie to mogli
otrzymać wszyscy radni, ale uniemożliwił to sekretarz miasta.
- Pan sekretarz zabronił rozdania tego wyroku Wysokiej
Radzie – powiedział radny.
- Oskarżenie, które padło nie potwierdza się w żaden sposób. Niczego i nikomu nie zbaraniałem i nie mam zamiaru
zabraniać – protestował sekretarz Bogusław Suwara.
– Pan Gafka nie może tak szastać oskarżeniami. Proszę o
pięć minut przerwy, aby sprawdzić, czy do naszej kancelarii
wpłynęło jakieś pismo w tej sprawie.
Istotnie po krótkiej przerwie obrady wznowiono, a sekretarz miasta poinformował, a przewodniczący Rady Miasta
potwierdził, że tego dnia nie wpłynęły do kancelarii urzędu
materiały z sądu.
– W trakcie sesji na salę obrad przyszedł mężczyzna,
chcąc wręczyć teczkę z nieznanymi dokumentami pracownicy sekretariatu Rady Miasta i ta, zgodnie z procedurą
skierowała go do kancelarii podawczej Urzędu – wyjaśnił
dodatkowo Bogusław Suwara. – To normalna procedura,
zgodna z instrukcją kancelaryjną, o czym powinien wiedzieć
radny Gafka. Stwierdzenie, że czegoś zabraniam, to daleko
idące kłamstwo.
Radny J. Gafka nie przedstawił dowodów i argumentów
przeciwnych. Sekretarz dodał, że radny Gafka jest pracownikiem Starostwa Powiatowego i powinny mu być znane
procedury obiegu dokumentów.
- Zgodnie z Ustawą o pracownikach samorządowych,
powinien się pan zachowywać z godnością w miejscu pracy
i poza nią. – przypomniał radnemu B. Suwara, powołując się
na odpowiednie paragrafy wspomnianej ustawy.
Co ciekawe, zainteresowanie radnych wzbudziła kwestia,
dlaczego tylko radny Gafka ma wyrok sądowy dosłownie
sprzed kilku dni, który jeszcze nawet nie wpłynął do urzędu.
Sprawa dotyczy interesów dużej sieci handlowej i prywatnej
firmy w Wejherowie.
- Czyje interesy reprezentuje pan Gafka? – dopytywał
radny Henryk Jarosz. Radny Gafka tłumaczył się, że
chodzi o interesy mieszkańców.
- Mam nadzieję, że przełożony pana urzędnika Gafki,
starosta Józef Reszke, wyciągnie konsekwencje służbowe z
nagannego zachowania swojego podwładnego – stwierdził
po sesji sekretarz miasta.
AK.

Czytaj nas także w internecie:

www.pulswejherowa.pl
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SAMORZĄD

Część zadań i pracowników przejął WZNK

ZUK będzie tylko
wywoził śmieci
Ważną i konieczną decyzją wejherowskich radnych, podjętą
większością głosów na ostatniej sesji Rady Miasta, jest przekształcenie Zakładu Usług Komunalnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością Miasta Wejherowa. To jedyna szansa na dalsze
funkcjonowanie zakładu i pracę dla części zatrudnionych tam osób.
Pozostali pracownicy „starego” ZUK znaleźli już zatrudnienie w Wejherowskim
Zarządzie Nieruchomości
Komunalnych, które przejęło
niektóre dotychczasowe zadania ZUK. Ten zakład – już
jako spółka - będzie zajmował się nadal odbiorem i zagospodarowaniem odpadów
– i tylko tym. Inne zadania
porządkowe, nie związane ze
zbiórką odpadów, zostały powierzone Wejherowskiemu
Zarządowi Nieruchomości Komunalnych, na mocy
innej uchwały Rady Miasta.
Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa
przypomniał, że reorganizacja jest spowodowana wyłącznie wprowadzeniem tzw.
ustawy śmieciowej. Przyjęta
przez rząd i Sejm RP ustawa o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach zakłada wyłanianie przez gminę
w drodze przetargu firmy,
wywożącej odpady z posesji
na terenie miasta. Zgodnie
z prawem, do przetargu na

odbieranie i wywóz śmieci
nie mogą stanąć zakłady
budżetowe znajdujące się w
strukturze danego samorządu, a takim zakładem był
do niedawna ZUK w Wejherowie. Dlatego został przekształcony w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.
Jej jedynym właścicielem jest
Gmina Miasta Wejherowa, a
spółka nie podlega prywatyzacji czy też sprzedaży.
Podczas obrad niektórzy
radni pytali m.in. o to, czy
udało się uratować wszystkich miejsca pracy w ZUK?
Piotr Bochiński wyjaśniał,
że zwolniono 13 osób, w tym
zdecydowaną większość stanowią pracownicy wysypiska
śmieci w Rybskiej Karczmie,
z którego do sierpnia br. korzystał ZUK. Urząd Marszałkowski zakazał użytkowania
tego wysypiska, gdyż zgodnie
z decyzją Sejmiku Województwa Pomorskiego nie będzie
ono stanowiło tzw. regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.

Wszystkie odpady z miasta
i gminy Wejherowo muszą
teraz trafiać do Eko Doliny
w Łężycach.
Przewodniczący Rady
Miasta, Leszek Glaza przekonywał radnych, że przekształcenia i związane z tym
działania są jedyna szansą
na utrzymanie miejsc pracy
i dalsze funkcjonowanie ZUK
w Wejherowie, a zamiany to
efekt decyzji rządu i sejmu,
który zmienił przepisy. Na
szczęście dla pracowników
ZUK, większość radnych zgodziła się z tymi argumentami
i głosowała za przekształceniem Zakładu Usług Komunalnych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością
Miasta Wejherowa, bowiem
ogromna większość zatrudnionych w „starym” Zakładzie Usług Komunalnych
otrzymała pracę w WZNK
lub pozostała w spółce ZUK.
Radni opozycji Platformy
Obywatelskiej wstrzymali
się od głosu.
Anna Kuczmarska

Informacja
o oświacie
na sesji
Zastępca prezydenta Wejherowa, Bogdan Tokłowicz
przedstawił Radzie Miasta
informację o stanie i realizacji zadań oświatowych w
roku szkolnym 2011/2012.
Chodzi o gminne placówki
oświatowe, w których w
poprzednim roku szkolnym
edukacją objętych było 7027
przedszkolaków i uczniów.
W Wejherowie funkcjonuje siedem publicznych
placówek gminnych, w tym
jedno przedszkole i jedno
Liceum Ogólnokształcące.
Pracuje w nich 433 nauczycieli. W mieście jest też 20
placówek niepublicznych
(10 przedszkoli, 2 szkoły i 8
punktów przedszkolnych).
Szkoły i przedszkola realizują programy, rozwijające uczniów intelektualnie,
wspierające talenty, ale też
służące ich zdrowiu.
W wejherowskich szkołach prowadzone są dodatkowe i dobrowolne lekcje
języka kaszubskiego, z których w poprzednim roku
szkolnym korzystało ok. 230
uczniów.
Jak informował prezydent Tokłowicz, ponad 400
dzieci korzystało z programu
„Wyrównywanie szans edukacyjnych”.
To tylko niektóre informacje, zawarte w dokumencie o
oświacie, który radni przyjęli
w uchwale na sesji RM.

Będzie bezpieczniej
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, gmina wykupi
nieruchomość przy ul. Sienkiewicza, aby poprawić
bezpieczeństwo użytkowników tej drogi. Znajdujący się na tej posesji budynek nr 2 stoi tak blisko
jezdni, że nie można tamtędy bezpiecznie przejść,
a o przejechaniu z wózkiem dziecięcym nie ma
nawet co marzyć.

Obradom przysłuchiwali się przedstawiciele związków
zawodowych w Zakładzie Usług Komunalnych (po
lewej) i dyrektor zakładu. Z prawej strony: radny Henryk Jarosz.

Władze miasta zamierzają wyburzyć niewielki budynek
mieszkalny i gospodarczy, aby zbudować w tym miejscu
chodnik. Prezydent Krzysztof Hildebrandt odpierał zarzuty radnych opozycyjnej PO, którzy twierdzili m.in., że
taka inwestycja jest zbyt droga.
- Na tej ulicy potrzebny jest chodnik, który chcemy zrobić
dla bezpieczeństwa mieszkańców – wyjaśniał prezydent –
Życie wejherowian jest dla mnie ważniejsze, niż te pieniądze.
Większością głosów radnych „Wolę Wejherowo” Rada
Miasta wyraziła zgodę na nabycie nieruchomości.
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JUBILEUSZ
Uroczystość w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia

40 lat minęło...
Dyrekto PSM, Dorota Muża-Szlas dziękowała wszystkim, którzy wspierają placówkę na co dzień.

Na pierwszym planie jedna z nagrodzonych nauczycielek szkoły, a także jej absolwentka, Elżbieta Lieder.

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im.
F. Chopina w Wejherowie, która powstała w
1972 roku w wyniku przekształcenia Państwowego Ogniska Muzycznego, świętowała
40-lecie. Powód do radości był tym większy,
że uroczystość odbyła się w nowej sali koncertowej, o której dyrekcja, nauczyciele i
uczniowie marzyli od dawna.
Sala znajduje się w nowym skrzydle budynku przy
ul. Dworcowej, w którym
powstało również siedem sal
lekcyjnych.
Podczas jubileuszowej
uroczystości, dyrektor Dorota Muża–Szlas dziękowała za pomoc samorządom
miasta, powiatu i gminy
oraz firmom, które wspierają finansowo rozbudowę
i rozwój szkoły. - Marzenia
się spełniają - powiedziała
dyrektor PSM.
Mówiąc o dorobku i osiągnięciach placówki, Dorota
Muża–Szlas dziękowała nauczycielom, a także swojej
poprzedniczce, wieloletniej
dyrektor Elżbiecie Kani,
którą sala powitała gromkimi oklaskami.

OgłoszeniE

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
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Z okazji 40-lecia Państwowej Szkoły Muzycznej I st.,
kilkoro nauczycieli otrzymało nagrody i odznaczenia,
a pani dyrektor odbierała
gratulacje, życzenia i prezenty od gości. Byli wśród
nich przedstawiciele władz
miasta i powiatu wejherowskiego, gminy Wejherowo
i gminy Luzino, znakomici
absolwenci szkoły i dyrektorzy placówek oświatowych.
Nie mogło się obyć bez
wspaniałego koncertru w
wykonaniu uczniów oraz
nauczycieli PSM.

Wśród najważniejszych gości była długoletnia dyrektor
szkoły, zasłużona dla jej rozwoju - Elżbieta Kania.

Dwa tysiące
uczniów
Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Wejherowie kształci uzdolnione
muzycznie dzieci i młodzież
z całego powiatu. Przez 40 lat
do szkoły uczęszczało ponad
2000 uczniów, zdobywających nagrody i wyróżnienia
na konkursach regionalnych,
ogólnopolskich i międzynarodowych.
Absolwenci kontynuują
naukę w szkołach muzycznych II stopnia i Akademiach
Muzycznych, są czynnymi
muzykami. Jest wśród nich
prorektor Akademii Muzycznej w Gdańsku, dyrygent prof.
Marek Rocławski (obecny na
jubileuszowej uroczystości)
oraz Cezary Paciorek – znany muzyk jazzowy, kompozytor, akordeonista.
W 1997 roku za pracę dla
środowiska szkoła otrzymała
„Medal Miasta Wejherowa”,
a w tym roku – „Medal za
Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego”.

Uroczystość uświetnił koncert w wykonaniu uczniów
szkoły (m.in. orkiestry dętej) oraz nauczycieli.
K O N D O L EN C J E

Pani Jolancie Kotłowskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

redakcja@pulswejherowa.pl
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INWESTYCJE I REMONTY
Nowy szlak turystyczny i ścieżki rowerowe w Wejherowie

Rowerem po mieście
Trwa budowa promenady pieszo-rowerowej wzdłuż przepływającego przez
Wejherowo potoku Cedron, w rejonie ul. Rzeźnickiej oraz ul. Partyzantów. Nasze
miasto staje się dobrym miejscem do uprawiania turystyki rowerowej.

Ulica Sienkiewicza z nową nawierzchnią.

Trwa remont dwóch ulic

Nareszcie!
Dobiega końca remont ulicy 3 Maja
oraz Sienkiewicza, które były w fatalnym stanie. Remont realizuje samorząd
pomorski, a dokładnie Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ponieważ obie
ulice to drogi wojewódzkie.
Obie ulice są częścią drogi
wojewódzkiej nr 218 (potocznie zwaną koleczkowską
drogą), zmodernizowanej parę
lat wcześniej. Pozostawiono
wówczas zniszczony odcinek
od ul. Wybickiego na terenie
Wejherowa. Teraz marszałek
pomorski zdecydował się na
remont i wyłożył pieniądze.
Wykonuje go gdyńska firma
MTM, która wygrała przetarg.
Nowa asfaltowa nawierzchnia, nowe krawężniki na niektórych odcinkach

(tam, gdzie były najbardziej
zniszczone) i częściowo również chodniki, a także studzienki w ulicach – wszystko
to powstanie na 240-metrowym odcinku ulicy 3 Maja
oraz 220-metrowej ulicy
Sienkiewicza.
Inwestycja, która niestety
powoduje utrudnienia dla
kierowców, ma się wkrótce
zakończyć. Najważniejsze
prace, związane z ułożeniem
nowej nawierzchni już się
zakończyły.
AK.

Na części ulicy 3 Maja wykonano nowy afaltowy „dywanik” na jezdni. Pozostały prace przy chodnikach.

Skomplikowana inwestycja prowadzona jest przy
wykorzystaniu środków unijnych w ramach projektu
„Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - budowa
i przebudowa publicznej
infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego
szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów wejherowskiego i puckiego”.
Tytuł projektu brzmi dość
tajemniczo, ale efekt po jego
ukończeniu będzie bardzo
ciekawy. Powstania trasa,
potrzebna mieszkańcom miasta i powiatu wejherowskiego, a szczególnie piechurom
i rowerzystom, lubiących
wypady w plener.
Tymczasem właśnie ukończono budowę dwóch innych
odcinków ścieżki rowerowej
(razem 360 metrów), przy
ul. Chopina od skrętu do
wejherowskiego szpitala
do ul. Nowowiejskiego oraz
wzdłuż górnego odcinka ul.
Ofiar Piaśnicy, czyli drogi
wojewódzkiej nr 218.
Trwa jeszcze budowa
600-metrowego ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż potoku
Cedron od ul. Rzeźnickiej do
ul. Partyzantów.
- Nasze miasto staje się
dobrym miejscem do upra-

Trasa spacerowa dla pieszych i rowerzystów powstaje m.in. wzdłuż Cedronu.

wiania turystyki rowerowej.
Nowy szlak rowerowy zapewnia cyklistom wygodne
i bezpieczne poruszanie się
po mieście, a także bezkolizyjny wyjazd poza miasto - wyjaśnia Krzysztof
Hildebrandt, prezydent
Wejherowa. - Tworząc sieć
ścieżek, staraliśmy się, aby
były one połączone ze sobą,
stanowiły funkcjonalny ciąg i
łączyły obie części miasta. Po
zakończeniu całej inwestycji
Wejherowo uzyska bezpiecz-

ne i nowoczesne rowerowe
połączenie turystyczne z
bałtyckim wybrzeżem.
- Ścieżki, które powstają w
kilku gminach przyczynią się
niewątpliwie do wykorzystania potencjału turystycznego
regionu, wydłużenia sezonu
turystycznego, a także wzrostu liczby turystów – dodaje
Piotr Bochiński, zastępca
prezydenta miasta.
Trasa budowana jest nowoczesnymi technikami. W
ramach całej unijnej inwe-

stycji wybudowane zostaną 133 km oznakowanego
szlaku rowerowego wraz z
infrastrukturą.
W projekcie znalazły się
również pieniądze na promocję turystyczną nowego
szlaku na terenie gminy
Kosakowo, Krokowa, Puck,
Wejherowo, Gniewino oraz
w miastach Wejherowo oraz
Puck. W samym Wejherowie
powstanie ponad 1,7 km
ścieżek rowerowych.
Monika Dudek

Jeszcze jedna ścieżka rowerowa
Kolejna trasa pieszo-rowerowa powstanie w innej części Wejherowa, między ulicami Hallera i 3 Maja, wzdłuż ul. Sobieskiego.
Jak informuje zastępca prezydenta, Piotr Bochiński, trwają przygotowania do budowy trasy, prowadzącej od nowej siedziby WCK
do ronda przed kościołem św. Stanisława Kostki.
- Chcemy wykorzystać niezabudowany teren wzdłuż ul.
Sobieskiego, który świetnie się nadaje pod budowę ciągu pieszo-rowerowego – wyjaśnia P. Bochiński. – Projekt tej inwestycji
powstanie w przyszłym roku.
Ponieważ trasa będzie biegła m.in. przez teren dawnego
cmentarza ewangelickiego (obecny park przy ul. Sobieskiego),
zlecono zbadanie tego, co znajduje się pod ziemią. Jak informowaliśmy w poprzednim wydaniu gazety, w parku wykopano
szczątki pochowanych tam ludzi. Pochowano ich niedawno w
pobliżu pomnika, upamiętniającego cmentarz. W uroczystości
uczestniczył pastor gminy ewangelicko-augsburskiej w Gdańsku.
Wracając do ciągu pieszo-rowerowego, jedynym problemem
jest posesja obok parku, będąca własnością prywatną. W tym
miejscu trasa będzie zwężona do szerokości obecnego chodnika.

Tędy będzie wiodła trasa dla rowerzystów
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NADCHOdzi zima
Zanim sypnie snieg i nadejdzie mróz

Miejskie służby
przygotowane
Tematem listopadowego posiedzenia Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się w Urzędzie Miasta, były
przygotowania do zimy. I chociaż intensywne opady śniegu i mróz
na pewno utrudnią nam życie – bo na to nie ma rady – miejskie
służby będą starały się złagodzić problemy, związane z najsurowszą porą roku.
Spotkanie otworzył zastępca prezydenta Wejherowa,
Piotr Bochiński, a poprowadził kierownik Inspektoratu
Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego, Andrzej
Fedoruk. Przypomniał on, że
plan zarządzania kryzysowego
przewiduje działania w różnych awaryjnych sytuacjach.
Opracowano przykładowe
procedury na wypadek gwałtownego mrozu i ewentualnych awarii, spowodowanych
atakiem zimy. Wiele ważnych
informacji zamieszczono na
stronie internetowej Urzędu
Miasta: www.wejherowo.pl
- Znalazły się tam m.in. porady dla mieszkańców, jak się
zachować i gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach

m.in. w warunkach zimowych
oraz w przypadku awarii – wyjaśniał szef Inspektoratu OC.
Na spotkaniu mówiono
o tym, że w związku z przekształceniem Zakładu Usług
Komunalnych w spółkę, zajmująca się wyłącznie wywozem odpadów, obowiązki
zimowego utrzymania miasta
przejął Wejherowski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych.
Do WZNK trafił niezbędny
sprzęt, a przede wszystkim
dotychczasowi pracownicy
ZUK, mający umiejętności
i doświadczenie. Jak wyjaśniała Dorota Grochalska,
kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Komunalnej i
Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta, zmiany organizacyjne

nie powinny w żaden sposób
wpłynąć na realizację zdań,
związanych z usuwaniem śniegu i lodu z ulic Wejherowa.
Czesław Kordel, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji apelował m.in. o
odśnieżanie i posypywanie
odpowiednią mieszanką drogi
dojazdowej do szpitala, o regularne uprzątanie ze śniegu
przystanków autobusowych.
Poruszono też temat wywożenia nadmiaru śniegu z
miasta. Dorota Grochalska
przypomniała, że wywożenie
śniegu jest kosztowną operacją, która odbywa się tylko w
koniecznych sytuacjach, gdy
hałdy śniegu utrudniają ruch
na ulicach.
Anna Kuczmarska

O GŁ O SZENIE

ATRAKCYJNY LOKAL DO WYNAJĘCIA
W CENTRUM WEJHEROWA !
PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
ogłasza
przetarg ofertowy nieograniczony
na najem na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia do lat pięciu,
lokalu użytkowego o pow. 59,79 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. 12 Marca 211 w Wejherowie.
Stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 21 zł/m² netto miesięcznie.
Do czynszu ustalonego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%
Lokal znajduje się w centrum miasta Wejherowa, przy deptaku, w bezpośrednim
sąsiedztwie Placu Jakuba Wejhera.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są zapoznać się ze
szczegółowymi warunkami przetargu, które można odbierać w Wydziale Gospodarki
Nmieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca
195 p. 204, tel. 677-71-43; 677-71-53 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu
Miejskiego w Wejherowie na stronie internetowej www.bip.wejherowo.pl oraz na
stronie www.nieruchomosci.wejherowo.pl
Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek zapoznania się ze stanem
technicznym lokalu.
Termin składania ofert upływa w dniu 07 grudnia 2012 roku o godz. 9.00.
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Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza po raz dziesiąty:

KONKURS NA NAJBARDZIEJ ATRAKCYJNĄ
DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ BALKONU, OKNA LUB OGRODU
NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA
Celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności i walorów estetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w szczególności
podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego w swym charakterze i uroku
czasu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien lub ogrodów
obiektów położonych na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w konkursie.
2. Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana w dwóch kategoriach:
I - dekoracje świąteczne okien i balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych
II - dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jedno- i wielorodzinnych.
3. Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone dekoracje
wg następujących kryteriów:
•
pomysłowość i samodzielność dekoracji,
•
widoczność dekoracji z zewnątrz,
•
niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie,
•
ogólny wyraz estetyczny.
4. Punktacja: od 4 do 16 punktów.
5. W terminie do 17 stycznia 2013r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert
konkursowych, po 3 miejsca w każdej kategorii. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień.
Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody.
6. Zgłoszenia pisemne do dnia 28 grudnia 2012r. przyjmuje Urząd Miejski w
Wejherowie, ul. 12. Marca 195, Wejherowo. Dodatkowe informacje można uzyskać pod
nr tel. 58/ 677-71-03 lub 677-70-62.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela, numer telefonu,
rodzaj dekoracji przedstawionej do konkursu, dokładny adres obiektu na którym
umieszczono dekorację.
7. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów,
znajomych itp.), po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela. Zgłoszenie musi zawierać
dodatkowo: imię, nazwisko, adres i numer telefonu osoby zgłaszającej.
8. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po
uprzednim uzyskaniu zgody właściciela.
9. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
10. Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są organizatorzy.

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.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Wyróżnieni
ZUK firmą Fair Play 2012
lekarze
Kolejne laury dla wejherowskiego przedsiębiorstwa

Sześciu lekarzy ze Szpitala Specjalistycznego
im. F. Ceynowy w Wejherowie zostało odznaczonych honorową odznaką „Zasłużony dla ochrony
zdrowia”. Nagrody wręczył Mieczysław Struk,
marszałek pomorski.

Odznaki otrzymali: dr Maciej Michalik - ordynator Oddziału
Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, światowej sławy pionier w
operacjach laparoskopowych, dr Lucyna Piechota - psychiatra
z oddziału neurologicznego i leczenia udarów, mgr Wiesława
Wasyl - kierownik zakładu Diagnostyki Mikrobiologicznej,
dr Marek Lewandowski - ordynator Oddziału Ortopedii i
Traumatologii Narządu Ruchu, dr Henryk Rudnik - zastępca
ordynatora Oddziału Otolaryngologii oraz dr Wiesław Szczygieł - zastępca ordynatora Oddziału Chirurgii Dziecięcej.
Wyróżnienia wręczono podczas uroczystości, związanej z
31 rocznicą istnienia szpitala.
- Postanowiliśmy uhonorować lekarzy, którzy przez lata
pracy w szczególny sposób przyczynili się do rozwoju tego
szpitala - powiedział Andrzej Zieleniewski, dyrektor naczelny
Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy.
Honorowe odznaki wręczył lekarzom marszałek województwa pomorskiego Mieczysław Struk, który podkreślił, że kadra
wejherowskiego szpitala znana jest z osiągnięć w różnych
specjalnościach. Dzięki lekarzom, placówka cieszy się bardzo
dobrą opinią pacjentów nie tylko z powiatu wejherowskiego.
- Dyrekcja szpitala oraz ordynatorzy dbają o wyposażenie
szpitala. Oddziały wyglądają nowocześnie, a nie tak jak zbudowane 31 lat temu - dodał marszałek Struk.

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie po
raz kolejny został laureatem ogólnopolskiego
programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Na początku grudnia dyrektor ZUK, Jarosław Pergoł
weźmie udział w Wielkiej Gali „Przedsiębiorstw
i Gmin Fair Play” w Pałacu Kultury i Nauki w
Warszawie, gdzie odbierze zaszczytny tytuł.
Przyznała go specjalna
kapituła z udziałem przedstawicieli Krajowej Izby
Gospodarczej. Zakład Usług
Komunalnych uzyskał po raz
drugi tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play”.
- Konkurs przebiega w
dwóch etapach, wojewódzkim i ogólnopolskim – wyjaśnia dyrektor Jarosław
Pergoł. – Liczą się nie tylko
wyniki finansowe firmy, ale
płatności wobec pracowników i partnerów. Chodzi o
to, czy firma dba o swoich
pracowników i nie zalega
ze świadczeniami, czy jest
w porządku wobec biznesowych partnerów. W tym celu
musieliśmy się poddać badaniom zewnętrznej firmy. To
było z pewnością stresujące,

ale przyniosło satysfakcję i
zadowolenie.
„Przedsiębiorstwo Fair
Play” jest ogólnopolskim
programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty
działalności firmy, sposób i
styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego
wyniki ekonomiczne czy
jakość wyrobów.
Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w
Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian, nie tylko
w wewnętrznej organizacji
pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji
ze społecznością lokalną oraz
dbałości o środowisko.
Program skierowany jest
do przedsiębiorstw, które

Przed rokiem dyrektor ZUK Jarosław Pergoł również
odebrał w Warszawie dyplom i gratulacje.

postępują rzetelnie, potrafią
usatysfakcjonować odbiorców, ułożyć współpracę z

kontrahentami i nie mają
zaległości w regulowaniu
wobec nich zobowiązań.

O GŁ O SZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w WEJHEROWIE
OFERUJE:

84-200 Wejherowo ul. Obr. Helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05
e-mail: zuk@wejherowo.pl www.zukwejherowo.pl

- 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
7
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LUDZIE I ICH PASJE

Rozmowa z Reginą Osowicką

Historii rodzinnego miasta
uczyłam się na grobach przodków
Pisarka, publicystka, prelegentka, działaczka społeczna, znawczyni historii Wejherowa i zasłużonych mieszkańców miasta. Regina Osowicka, bo o
niej mowa, skończyła niedawno 80 lat. To wspaniała okazja, aby porozmawiać o dorobku i o planach jednej z najbardziej znanych wejherowianek.

Nagrody i odznaczenia
Regina Osowicka jest laureatką wielu nagród, m.in.
prestiżowej nagrody „Media Książce”. Jako długoletnia
wiceprezes Komitetu Piasnickiego, była odznaczona
złotymi medalami Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej,
a także nominowana przez IPN do tytułu Kustosza Pamięci
Narodowej.
W 1995 roku Regina Osowicka zwyciężyła w plebiscycie
na najpopularniejszą postać Ziemi Wejherowskiej.
Wejherowianka od urodzenia i znawczyni historii
miasta została uhonorowana Statuetką Jakuba Wejhera i
Nagrodą Remusa, a także Różą Wojewody. Otrzymała też
Nagrodę Prezydenta Wejherowa oraz tytuł Honorowego
Obywatela Gminy Wejherowo.
Regina Osowicka została odznaczona m.in. Złotym
Krzyżem Zasługi, a niedawno także Krzyżem Kawalerskim
Orderu Odrodzenia Polski.

- Trudno było się z Panią umówić. Jest Pani
bardzo zajętą osobą.
- Owszem, zwłaszcza
ostatnio odbyło się kilka
uroczystości, podczas których odbierałam zaszczytne
tytuły i odznaczenia. Poza
tym pracuję nad książką,
poświęconą Piaśnicy. Książka powstaje pod patronatem
wójta gminy Wejherowo,
Henryka Skwarło, a wydawcą będzie Urząd Gminy.
- To będzie kolejna publikacja o tragicznej historii Lasów Piaśnickich.
- Powstająca obecnie,
jedenasta książka w moim
dorobku, będzie popularnym
i przystępnym dla czytelników kompendium wiedzy
na temat kaźni piaśnickiej,
w dodatku bogato ilustrowanym. W książce pod tytułem „Piaśnica oskarża”
znajdą się m.in. unikatowe,
nigdzie nie publikowane
zdjęcia, m.in. z pierwszej
pielgrzymki do Piaśnicy,
zorganizowanej w 1946 roku
tuż po ekshumacji ofiar
hitlerowskiej zbrodni. Te
fotografie zostały niedawno
odnalezione i będą po raz
pierwszy opublikowane.
- W ostatnich latach pojawiły się nowe informacje na temat tej zbrodni.
- Tak. Dlatego jeden z
rozdziałów przygotowywanej książki zawierać będzie
esej naukowy historyka,
kustosza Muzeum Stutthof
Elżbiety Grot o stanie badań
nad tą kartą historii. Znajdą się tam nowe nieznane
szczegóły, a także wypowiedzi członków Rodziny
Piaśnickiej. Zajmuję się
tym tematem 60 lat. Często

pytano mnie, czy straciłam
tam kogoś z rodziny. Tak,
w Piaśnicy zginął mój stryj,
inż. Stanisław Osowicki, ale
nie został zidentyfikowany.
- Czy dlatego jako bardzo młoda dziewczyna
zainteresowała się Pani
tragedią tysięcy zamordowanych pod Wejherowem
mieszkańców Pomorza?
- Do działalności w Komitecie Piaśnickim wciągnął
mnie Leon Prusiński, były
więzień Stutthofu, długoletni kustosz Piaśnicy. Poza
pisaniem na ten temat,
wygłaszałam prelekcje, byłam też konsultantką filmu
dokumentalnego w reżyserii
Tadeusza Wudzkiego. Ten
film, wyświetlany m.in. w
kinie „Świt” cieszył się dużym zainteresowaniem.
- Ukazało się dotąd
dziesięć Pani książek,
bardzo różnych, ale zawsze związanych z naszym miastem. Które są
dla pani najważniejsze?
- Zapewne „Bedeker Wejherowski”, który doczekał
się trzech wydań, a także
„Leksykon Wejherowian”.
Nieco inny charakter mają
takie tytuły jak „Moje Wejherowo”, „Wspomnienia”
oraz ostatnia książka, wydana w tym roku, a zatytułowana „Wejherowski
kalejdoskop”. Było jeszcze
„Wejherowo w anegdocie”.
Wszystkie wymagały
ciężkiej pracy. Wiele historii
i haseł w bedekerze napisałam z autopsji, ale do wielu
innych docierałam poprzez
mieszkańców miasta, m.in.
szukając krewnych bohaterów wydarzeń sprzed wielu
lat. W książce „Wejherowo

w anegdocie” znalazło się
około 170 anegdot. Zbierałam je przez dwadzieścia
lat. Ta książka, która miała
dwa wydania, jest przedłużeniem bedekerów.
- Wydaje się, że o naszym mieście napisała Pani już wszystko i
wszystko Pani wie o Wejherowie. Czy jest temat,
który chciałaby Pani podjąć w kolejnej książce?
- Z pewnością jest jeszcze kilka ciekawych tematów, ale ja myślę o
jednym. Jeśli mi starczy
życia, chciałabym jeszcze
napisać o wejherowskich
Powązkach, czyli starym
cmentarzu przy ul. 3 Maja.
To duchowy i historyczny
skarb miasta. Spoczywa
tam wielu zasłużonych,
zacnych mieszkańców Wejherowa. Wiem dokładnie,
gdzie są ich mogiły, mam
ten cmentarz przed oczami,
potrafię go odtworzyć w
pamięci.
- Skąd taka dobra znajomość tego miejsca?
- Chodziłam tam w dzieciństwie z babcią. Czytałam
napisy na nagrobkach i w
ten sposób uczyłam się czytać! Można też powiedzieć,
że w późniejszych latach
uczyłam się historii rodzinnego miasta na grobach
przodków. Tę wiedzę przez
25 lat starałam się przekazać
młodzieży. Zapraszana przez
szkoły na prelekcje, chodziłam z uczniami na groby
zasłużonych wejherowian,
pokazywałam ich zdjęcia,
opowiadałam o ich życiu.
- Z młodzieżą pracowała Pani również jako
nauczycielka.

- Owszem, byłam polonistką w wejherowskim
liceum. Miałam dobry kontakt z uczniami, w czym
pomagało mi zapewne poczucie humoru. Z młodzieżą
spotykałam się potem podczas prelekcji, nie tylko na
temat historii Wejherowa.
Prowadziłam na przykład lekcje savoir vivre,
najczęściej w formie scenek. Nie wszyscy uczniowie
wiedzieli, jak się zachować
w różnych sytuacjach. Starałam się ich tego nauczyć.
- Dziękuję bardzo, ale
to nie koniec naszej rozmowy. Powrócimy do niej
w kolejnym „Pulsie”.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska

Więcej w internecie
i w nastepnym
„Pulsie Wejherowa”
Jako prelegentka, Regina Osowicka trafiała
do różnych miejscowości i do różnych miejsc.
Jeden z wykładów odbył się nawet w stodole. Ale o tym, a także o
największym odkryciu
pani Reginy, dotyczącym
pobytu Karola Wojtyły w
Wejherowie przeczytacie
Państwo w drugiej części
rozmowy.
Opublikujemy ją w kolejnym wydaniu „Pulsu
Wejherowa”, 6 grudnia.
W całości wywiad
można już przeczytać
na naszej stronie internetowej:
www.pulswejherowa.pl
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edukacja I ZDROWIE
WIEŚCI Z WUTW

Seniorzy uczą się
od ...licealistów
- Ci uczniowie przynoszą zaszczyt swojej szkole – tak
oceniła młodych instruktorów, uczniów liceum im. Jana III
Sobieskiego przy ul. Bukowej, studentka Wejherowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Ci uczniowie to Maksym
Jopek, Karol Zieman, Paweł Malawski i Bartłomiej Nowak,
którzy w bieżącym roku akademickim prowadzą zajęcia
komputerowe dla 40 słuchaczy WUTW.
Wszyscy zgłosili się sami do tej wolontariackiej działalności, a są uczniami pierwszej klasy liceum o profilu matematyczno-fizycznym, którą prowadzi Radosław Brunke.
Obowiązkowym przedmiotem jest w tej klasie jest
informatyka. Początkowo wolontariat potraktowali jako
obowiązek, ale teraz twierdzą, że ta działalność ich cieszy
i chcieliby ją kontynuować w latach następnych. Jeden z
licealistów, Bartek dodał, że pracę ze studentami trzeciego
wieku poćwiczył na własnych dziadkach.
Studenci są podzieleni na grupy, każdy słuchacz
ma swoje stałe miejsce przy komputerze, a nastoletni
nauczyciele wyraźnie, a przede wszystkim uprzejmie
i cierpliwie wyjaśniają temat zajęć. Krążą ze spokojem
między stanowiskami tłumacząc i pomagając studentom.
- Z komputerem jest jak z matematyką, czasem się złapie od razu, a raz trzeba pokombinować - mówią młodzi
instruktorzy.
Mimo wszystkiego, co może dzielić te dość odległe
pokolenia, łączą ich: twórcza działalność, współpraca i
wspólny cel. Okazuje się, że przy dobrych chęciach wiele
można zrobić.
Pani dyrektor liceum i wszystkim od „Sobieskiego” słuchacze WUTW wyrażają wdzięczność za dotychczasową
współpracę wierząc, że jeszcze wiele wspólnych lat przed
nami.						BoZ

Jak postępować na wypadek choroby

Przydatna wiedza
Przychodnia Medyczno-Rehabilitacyjna NZOZ „Nasz Dom”, we współpracy z Polskim
Towarzystwem Pielęgniarek Neurologicznych zorganizowała spotkanie edukacyjne na
temat udaru mózgu, połaczone z bezpłatnymi badaniami.
W przychodni pojawiło
się wielu pacjentów, zainteresowanych wiedzą na ten
temat, a także możliwością
wykonania badań. W programie znalazły się bowiem
bezpłatne badania: pomiar
ciśnienia tętniczego krwi,
glukozy i cholesterolu. Chętnych było bardzo dużo.
Natomiast w części edukacyjnej uczestnicy spotkania wysłuchali prelekcji na
temat czynników ryzyka i
objawów udaru mózgu, opieki nad osobami po udarze
mózgu, rehabilitacji oraz roli
terapii zajęciowej dla osób,
które przeszły udar.
Można było również skorzystać z konsultacji lekarskich i pielęgniarskich. AK.

Jedną z krótkich prelekcji prowadziła dr n. med. Marcelina Skrzypek-Czerko.

Mieszkańcy powiatu podróżują

Razem w Polskę
Członkowie i sympatycy Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„Barka” po raz kolejny
zwiedzali Polskę.

Fot. Grażyna Szczepanowska

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
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To tylko część uczestników wycieczki na trasie podróży, która okazała się bardzo ciekawa.

Na wycieczkę do interesujących miejsc, położonych
na wschodzie, m.in. do Białegostoku, Supraśla, Tykocina i Białowieży wybrali
się mieszkańcy Wejherowa,
Redy, Kielna i kilku innych
miejscowości powiatu wejherowskiego.
Zwiedzali wielokulturowe i wielowyznaniowe
Podlasie, a przy okazji mieli
dużo czasu na integrację we
własnym gronie. Świętujące
niedawno 10-lecie istnienia
Stowarzyszenie „Barka” co
roku organizuje dla swoich
członków wycieczki po kraju.
Natomiast na co dzień stara
się im pomagać.

Msza św. w
TV Polonia
W każdą niedzielę Telewizja Polonia
transmituje na cały
świat mszę świętą z
jednego z kościołów w
Polsce.
Za trzy tygodnie, 9
grudnia uroczysta
msza św. transmitowana przez TV
Polonia odprawiona
zostanie w wejherowskiej Kolegiacie.
Eucharystia w kościele Trójcy Świętej
w Wejherowie rozpocznie się o godz. 13.00,
a przewodniczył jej
będzie ks. arcybiskupa Sławoj Leszek
Głódź.
Z pewnością będzie
to ważne wydarzenie
religijne, a zarazem
wyróżnienie dla wejherowskiego kościoła.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Edukacja

Z Wielkiej Brytanii do Wejherowa

A.R.T for Sobieski
czyli teatr w I LO
Członkowie grupy teatralnej Almost Random Theatre z Oksfordu
przeprowadzili W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III
Sobieskiego cykl warsztatów teatralno-językowych pod hasłem
„A.R.T. for Sobieski”.

Drużyny z Wejherowa (od lewej) ZSP nr 2 - „Elektryk” i ZSP nr 1 czyli I LO zajęły
drugie i trzecie miejsce w tej rywalizacji.

Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu

Trzynastka

szczęśliwa dla Rumi
Trzynasta Powiatowa Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu
okazała się szczęśliwa dla gospodarzy. Organizujące ją I Liceum
im. Książąt Pomorskich w Rumi, wywalczyło pierwsze miejsce.
Drugą i trzecią pozycję uzyskały szkoły z Wejherowa. W olimpiadzie wzięło udział dziewięć szkół ponadgimnazjalnych powiatu
wejherowskiego.
Na drugim miejscu znalazł się Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Wejherowie (tzw. Elektryk),
a trzecią lokatę wywalczyło I
Liceum Ogólnokształcące
im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.
Już tradycyjnie jak co
roku, najbardziej rywalizowały między sobą rumskie
i wejherowskie licea nr 1,
które wygrywały na zmiane w poprzednich edycjach
konkursu. Niespodziewanie
okazało się jednak, że zespół „Elektryka” wywalczył
drugą lokatę. Dzięki temu
rywalizacja była bardzo emocjonująca.
Wszystkie startujące drużyny pisały testy, potem każda wystąpiła z prezentacjami
multimedialnymi. W finale
pięć najlepszych zespołów
odpowiadało na pytania,

związane z historią, kulturą,
zwyczajami, dniem dzisiejszym Kaszub i Pomorza oraz
mieszkańców regionu.
Uczestnicy olimpiady
(drużyny i opiekunowie)
na zakończenie otrzymali
podziękowania i dyplomy,

Pomysłodawcami projektu są Chris Sivewright,
założyciel Almost Random
Theatre oraz Katarzyna
Bojke, nauczycielka języka
angielskiego, która w lipcu
br. uczestniczyła w szkoleniu w Oksfordzie. Do Polski
przyjechali Laura Boone,
Richard Ward i Steve
Walker. Łączy ich pasja i
miłość do teatru. Realizacja
przedsięwzięcia możliwa
była dzięki przychylności
dyrekcji szkoły oraz zaangażowaniu wszystkich nauczycieli angielskiego, a także
wsparciu ze strony Stowarzyszeniu Absolwentów.
Cele projektu to m.in.
rozwijanie talentów arty-

stycznych młodzieży oraz
doskonalenie umiejętności
językowych poprzez aktywny
kontakt z „native speakers”.
Codziennie, przez trzy
godziny lekcyjne członkowie
Almost Random Theatre prowadzili warsztaty teatralne
w czterech grupach liczących
około 15 osób. Następnie
wszystkie zespoły spotykały
się i przedstawiały efekty
swojej pracy w formie krótkich przedstawień. Goście z
Wielkiej Brytanii prowadzili
również lekcje języka angielskiego. W sumie uczestnikami projektu było ponad 200
uczniów.
Anglicy uznali swój pobyt
w Polsce za bardzo udany.

Wejherowo, a szczególnie
Kalwaria Wejherowska zrobiły na nich duże wrażenie.
Zwiedzali też Trójmiasto i
Półwysep Helski.
Warsztaty teatralne były
dla uczniów okazją do sprawdzenia swoich umiejętności
językowych. Poprzez pracę
w zespole uczniowie uczyli
się współdziałania w nowej sytuacji. Podsumowanie
warsztatów było okazją do
spontanicznego zaprezentowania swoich umiejętności
aktorskich.
Uczniowie biorący udział
w projekcie zwracali uwagę
na przyjazną atmosferę panującą podczas zajęć i poczucie humoru prowadzących.

a zwycięskie trzy ekipy nagrody.
Dyrektor rumskiego liceum Jan Wolański, na zakończenie, zaprosił wszystkich do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Kaszubach i
Pomorzu w przyszłym roku.

Warsztaty teatralne w holu wejherowskiego liceum.
REKLAMA

ART DECO ANTYKI
Karol Roszkowski

Renowacja, konserwacja,
sprzedaż, skup,
naprawa zegarów
Na zdjęciu: zwycięski zespół z Rumi. Więcej zdjęć w
Galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl

Reda, ul. Rekowska 30, tel. 662 544 686
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KONKURSY I UROCZYSTOŚCI
Konkurs recytatorski w bibliotece

Strofy o Ojczyźnie Konkurs o
Korczaku

Z okazji 94. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości, uczniowie szkół
podstawowych i gimnazjów w powiecie
wejherowskim recytowali w bibliotece wiersze, związane ze Świętem Niepodległości.
Pięknymi słowami poezji dzieci i młodzież
opowiadała o naszej ojczyźnie.

Liwia Lewandowska

Barbara Midziak

Natalia Mieczkowska

Powiatowy Konkurs Recytatorski „Strofy o Ojczyźnie” został zorganizowany
przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w
Wejherowie i odbył się w
siedzibie tej placówki. Młodych recytatorów oceniała
komisja w składzie: Maciej
Tamkun – poeta, teolog,
historyk, artysta malarz
(przewodniczący jury), Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – krytyk teatralny,
kulturoznawca, bibliotekarz
PiMBP w Wejherowie, Ewa
Szymerowska – nauczyciel-bibliotekarz Pedagogicznej
Biblioteki Wojewódzkiej Fila
w Wejherowie, romanistka
i Dominika Studnicka z
Wejherowskiego Centrum
Kultury.
Wysłuchano szesnastu
prezentacji w kategorii szkół
podstawowych i dziewięciu
prezentacji w kategorii szkół
gimnazjalnych, a nagrody
zdobyli:
W kategorii szkół podstawowych pierwsze miejsce zajęła Liwia Lewandowska

ze Szkoły Podstawowej nr
10 w Rumi, drugie miejsce Barbara Midziak ze Szkoły
Sióstr Zmartwychwstanek w
Wejherowie, a trzecie - Natalia Mieczkowska z SP nr
10 w Rumi.
Wyróżnienie w tej kategorii otrzymał Hubert
Boratyński, reprezentujący
Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie.
W kategorii Szkół Gimnazjalnych najlepszą recytatorką okazała się Joanna
Popiołek z Gimnazjum nr 1
w Wejherowie.
Drugie miejsce zajęła Julia Kuptz, a trzecie Jagoda
Potrykus – obie z Gimnazjum nr 1 w Rumi. Wyróżnienie otrzymał Paweł Kazior
z Gimnazjum nr 2 w Rumi.
Laureaci otrzymali nagrody książkowe, ufundowane
przez Urząd Miasta w Wejherowie, natomiast wszyscy
uczestnicy wrócili do domu
z dyplomami i nagrodami
pocieszenia.
Więcej zdjęć w Galerii na:
www.pulswejherowa.pl

Joanna Popiołek

Julia Kuptz

Jagoda Potrykus

Harcerze dla Niepodległej
Wejherowscy harcerze wzięli udział w obchodach upamiętniających odzyskanie przez Polskę
niepodległości, m.in. w uroczystości w Szkole
Podstawowej nr 5 w Wejherowie.

Podczas wieczornego Apelu Poległych 70 harcerzy z
pochodniami w ręku uczestniczyło w żywej lekcji historii.
Następnego dnia o godz. 11.00 patrole wyruszyły na trasę
I Marszu Na Orientację Dla Niepodległej. 11 patroli ( w
tym dwa patrole składające się z kadry i Komendy Hufca)
z mapami w ręku pokonywało dwie trasy: 6-kilometrową i
4-kilometrową w pobliskim lesie.
Świętowanie Dnia 11 Listopada harcerze zakończyli pieczeniem kiełbasek na ognisku w Harcerskiej Bazie Obozowej
„Cedron” i śpiewaniem patriotycznych pieśni.
Fot. Bożena Bichowska

W ramach obchodów
Roku Korczaka w wejherowskiej bibliotece odbył
się dwuetapowy konkurs
czytelniczy dla uczniów.
Uroczyste podsumowanie
tej rywalizacji zaplanowano w najbliższy poniedziałek, 26 listopada.

VI Powiatowy Konkurs Czytelniczy pod hasłem:„Konkurs
pięknego czytania i oryginalnej interpretacji tekstów
Janusza Korczaka” adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Wzięło w nim udział 17 uczniów ze szkół w Redzie, Rumi i
Wejherowa. Trzyosobowe jury w składzie: Danuta Balcerowicz,
dyrektor PiMBP w Wejherowie - przewodnicząca, Gabriela
Lisius, reprezentująca Starostwo Powiatowe oraz Bogumiła
Dettlaff - starszy bibliotekarz, wysoko oceniło przygotowanie
uczestników. Młodzież trafnie dobrała fragmenty tekstów J.
Korczaka. Na uznanie zasługuje przede wszystkim sposób, w
jaki je zinterpretowali.
Następnego dnia odbył się Konkurs wiedzy o Januszu
Korczaku i jego twórczości, zorganizowany również w ramach VI Powiatowego Konkursu Czytelniczego. Konkurs był
skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych z terenu powiatu
wejherowskiego.
W szranki stanęło pięć drużyn trzyosobowych, reprezentujących następujące placówki
Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Wejherowie,
Gimnazjum nr 2 im. 1 Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie,
Gimnazjum Społeczne nr 1 w Wejherowie,
Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Bolszewie.
Turniej składał się z czterech rund. W pierwszej, drużyny
odpowiadały pisemnie na pięć jednakowych dla wszystkich
pytań. W drugiej losowano po dwa pytania za 2 punkty. W
trzecim etapie zawodnicy mieli do wyboru pytania za 1, 2 lub
3 punkty. Zespół decydował za ile punktów losuje pytanie.
Z kolei w ostatniej rozgrywce komisja konkursowa przyznała punkty za wcześniej przygotowane plakaty promujące
bohatera turnieju, czyli Janusza Korczaka.
Laureatów obu turniejów poznamy podczas uroczystego
zakończenia wielomodułowego projektu, które będzie miało
miejsce 26 listopada o godzinie 11.00, w gmachu głównym
Biblioteki przy ul. Kaszubskiej w Wejherowie.
Biblioteka serdecznie zaprasza na to wydarzenie serdecznie
wszystkich zainteresowanych.
		
***
Wczoraj późnym popołudniem, już po wysłaniu „Pulsu
Wejherowa” do druku, w bibliotece w Wejherowie odbyło
się uroczyste zakończenie Konkursu Literackiego „Powiew
Weny”.
O wynikach napiszemy w następnym wydaniu gazety.
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SPORT
Piłka ręczna. Tytani wygrali Piłka nożna. Zwycięstwo i remis na zakończenie rundy

Oby tak dalej Gryf na 14 miejscu

Tytani Wejherowo pokonali na wyjeździe MKS
Brodnica 27:25, do przerwy prowadząc 14:12.
Mecz od początku układał
się pomyślnie dla zawodników z Wejherowa. Prowadzili bardzo otwarta grę, ale
też kontrolowali poczynania
na parkiecie.
Przez cały mecz przewaga
wynosiła 2-3 bramki. Chwila
dekoncentracji około 55 minuty, mogła przynieść porażkę, ale nasi zawodnicy przy
wsparciu trenera w ciągu
paru minut wprowadzili uspo-

kojenie w rozgrywaniu piłki.
Sama końcówka była emocjonująca, bo dwubramkowa przewaga to niewiele i
szybko można ją stracić,. na
szczęście nic złego się nie wydarzyło. Dwie bramki przewagi Tytani „dowieźli” do
końcowego gwizdka arbitra.
W sobotę 24 listopada o
godzinie 14.00, Tytani Wejherowo zagrają w Olsztynie
z tamtejszym AZS-em.

Spotkanie w ratuszu

Gryf Orlex Wejherowo
- Elana Toruń 3:0 (0:0)

Na zakończenie jesienno-zimowej części rozgrywek
ligowych Gryf na własnym
obiekcie, bez problemu pokonał 3:0 Elanę z Torunia.
Choć pierwsza połowa dość
niespodziewanie zakończyła
się bezbramkowo, to druga
część była meczem „do jednej bramki”. W 40 minucie
spotkania z boiska zszedł
bramkarz Elany. Po zmianie
stron na boisku zdecydowanie przeważał już Gryf.
W 55 minucie obrońca to-

runian interweniował tak pechowo, że podanie G. Gicewicz
na pole karne zamienił na
bramkę. Po rozpoczęciu gry od
środka boiska Ł. Krzemiński,
podał na pole karne do R. Siemaszko, którego strzał został
zablokowany, ale dobitka M.
Fidziukiewicza wpadła do
siatki bramki Elany.
Na kolejną bramkę trzeba
była czekać około 10 minut, bo wtedy G. Gicewicz
pokonał bramkarza Elany.
Kolejne bramki mogli jeszcze
strzelić: M. Fidziukiewicz, R
Siemaszko, P. Szlas.

KS Polkowice – Gryf
Orlex Wejherowo 1:1 (0:0).
Mgła uniemożliwiła rozegranie sobotniego całego
spotkania w Polkowicach.
Mecz miał tylko pierwszą
połowę, która zakończyła się
bezbramkowym remisem.
Delegat PZPN po porozumieniu się z sędziami uznał, że
w tak gęstej mgle nie można
kontynuować gry. Druga
połowa pojedynku została
przełożona na niedzielę.
W niedzielne południe nie
było już żadnych problemów
z aurą. Niestety jeden z

nielicznych kontrataków gospodarzy zakończył się w 55
minucie dla nich golem. Nasi
zawodnicy nie mając wiele do
stracenia ruszyli do ataku. I
udało się strzelić gola.
W 67 minucie M. Fidziukiwicz wykorzystał celne
dośrodkowanie na pole karne
i nie dał szans bramkarzowi
z Polkowic. Nasi zawodnicy
mieli jeszcze parę okazji, na
wywalczenie zwycięstwa,
m.in. P. Kostuch, M. Stefanowicz, a w 90 minucie M.
Skwiercz, niestety strzelając
w słupek.
DK.

Wyróżnienia
prezydenta Unihokej. Turniej szkół gimnazjalnych
Wejherowianki najlepsze
Mecz z Elaną Toruń - Skład Gryfa Orlex Wejherowo: Duda
- Stefanowicz (68 Szlas), Kochanek, Skwiercz, Króll - Pietroń, Felisiak (46 Krzemiński) - Siemaszko, Kołc, Gicewicz
- Fidziukiewicz

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt wyróżnił
nagrodami: Arkadiusza Szlasa, Dariusza Germana, Remigiusza Rostankowskiego i Wojciecha Wasiakowskiego, którzy zorganizowali zawody sportowo - rekreacyjne dla
dzieci i młodzieży oraz dorosłych w 2012 roku w Wejherowie.
W letnich turniejach rozgrywanych na boiskach przy
Zespole Szkół nr 3, ul. Konopnickiej i ul. Partyzantów
organizowanych przez Wejherowskie Centrum Kultury,
Akademię Piłki Nożnej „Błękitni” i Stowarzyszenie Kibiców
Wejherowskiego Gryfa „Żółto-czarni” wzięli udział uczniowie
szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz kibice piłki nożnej.
- Wspierając naszych młodych sportowców, chcielibyśmy
docenić także trenerów i opiekunów – mówi prezydent
Hildebrandt. – Wykazaliście się aktywną, ciężką i pełną
zaangażowania pracą na rzecz młodych zawodników. Swoją
pasją staracie się zarazić młodzież i to się udaje.
Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz podkreślił, że
Akcja Lato zorganizowana została po raz trzeci, a zajęcia te
były dotowane z budżetu Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
Jak powiedział Dariusz German z Akademii Piłki Nożnej
„Błękitni”, w turniejach organizowanych przez Akademii
wzięło udział prawie 170 dzieci w wieku 5-9 lat.

Dziecięcy Turniej Karate
W hali widowiskowo-sportowej w Bolszewie odbył się VII Dziecięcy Turniej Karate, którego organizatorem było Stowarzyszenie
Sportów Walki Shotokan i L.A w Wejherowie. W turnieju wystartowało 200 zawodników i zawodniczek z Pomorza. Rywalizacja
prowadzona była w 24 konkurencjach Karate Shotokan i w różnych
kategoriach wiekowych oraz przy różnym stopniu zaawansowania.
Reprezentacja Wejherowa wywalczyła 24 medale i jest to
znakomity efekt pracy szkoleniowców: Rudolfa Simenaka,
Piotra Stanulewicza oraz Marii Pieper.
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Na hali MOSiR w Rumi
odbyły się Mistrzostwa
Powiatu Wejherowskiego
Szkół Gimnazjalnych w
Unihokeju Dziewcząt.
Zawody były eliminacją
do Półfinału Wojewódzkiej
Gimnazjady, którą rozegrano wczoraj w Wejherowie.
W rywalizacji wzięło udział
ponad 80 zawodniczek z
całego powiatu. Zwycięzcą
turnieju została reprezentacja Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, która w zeszłym
roku szkolnym okazała się
najlepszą drużyną w województwie pomorskim.
W pojedynku o pierwsze
miejsce Gimnazjum nr 3
Wejherowo pokonało Ekologiczne Gimnazjum Społeczne Rumia 1:0
Trzecie miejsce zajęło
Gimnazjum w Bolszewie.
W tej samej hali sportowej w Rumi w Mistrzostwa
Powiatu w Unihokeju grali
także gimnazjaliści. Zwycięzcą turnieju została drużyna
Gimnazjum nr 2 z Rumi.
Druga była drużyna z Kost-

kowa, a trzecie miejsce zajęli uczniowie Gimnazjum w
Łęczycach.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół
Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wejherowie
oraz Miejski Ośrodek Sportu
i Rekreacji w Rumi.

Mecz z KS Polkowice - Skład Gryf Orlex:
Duda – Krzemiński, Kostuch, Skwiercz, Stefanowicz
– Kołc, Pietroń, Gicewicz (77’Warcholak), Siemaszko,
Fidziukiewicz - Szlas

Na zdjęciu zwycięska drużyna Gimnazjum nr
3 w Wejherowie, w składzie: Marta Chrapkowska, Kinga Dziosa, Wiktoria Gowińska, Paulina Klawikowska, Dominika Korzeniewska,
Ewelina Lessnau, Patrycja Stenka, Aleksandra
Szreder, Paulina Żyła.
Z zawodniczkami stoi opiekun drużyny – Grzegorz Janiszewski.

redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę mieszkanie 32 m w
Wejherowie Os. Orlexu - Sikorskiego
składające się z 2 pokoi z aneksem
kuchennym, przedpokój, łazienka,
balkon. Mieszkanie umeblowane za
850zl wynajem + media.
Tel. 694-390-850
***
Wynajmę działkę o pow. 2 00 m
utwardzoną, ogrodzona w Wejherowie.
Tel. 692 937690
***
Tuchom. Sprzedam działkę 1500
m ogrodzoną, uzbrojoną z domkiem
gospodarczym i garażem, 270 tys. zł.
Tel. 505 690 827
***
Sprzedam mieszkanie o pow.
31,40 m2 położone na 1 piętrze. Do
mieszkania przynależy pomieszczenie
gospodarcze o powierzchni 1,4 m2.
Mieszkanie całkowicie wykończone
składa się z 2 pokoi z aneksem i łazienki.
Blisko MZK, SKM, sklepy, las.
Niskie koszty. POLECAM!
Tel. 516 033 798
***
Wynajmę pokój umeblowany w
Wejherowie na os. 1000-lecia. Cena do
uzgodnienia. Tel. 508 071 417
***
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe
na Narutowicza w Wejherowie.
Tel. 509 165 706
***
Garaż w centrum Wejherowa wynajmę. Tel. 602 173 077

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe
w Wejherowie, Os. Tysiąclecia.
Tel. 510 562 633
***
Sprzedam mieszkanie 26 m kw., 4
piętro, po remoncie, wolne, os. Staszica,
pozostaje zabudowa kuchni, pralka,
lodówka. Tel. 798 300 668
***
Sprzedam działki budowlane w
Sopieszynie. Tel. 512 505 361

SPRZEDAM

Komplet do chrztu dla chłopca z
muszką, za 60 zł, nowy oraz mata do
leżakowania z grzechotką za 30 zł.
Tel. 515 664 469
***
Sprzedam buty męskie, rozm. 44 czarne trapery za 35 zł, a także buty męskie
rozm. 43 brązowe do garnituru za 35 zł.
Sprzedam też Słownik Polski PWN za 30
zł. Tel. 515 664 469
***
Sprzedam ubranka niemowlęce:
body, bluzki, czapki, skarpetki, piżamki
po 15 zł za sztukę, nosidełko na plecy za
25 zł, komplet do chrztu biały za 60 zł.
Tel. 515 664 469
***
Sprzedam wózek wielofunkcyjny
z fotelikiem samochodowym osobno
(cena 100 zł) przewaga koloru szarego. W
dobrym stanie. Cena całości 400 zł – do
uzgodnienia. Wejherowo Śmiechowo.
Tel. 511 707 539
***
Sprzedam zestaw 100 ubrań dla
dzieci w wieku od 0 do 12 miesięcy. W
skład zestawu wchodzą śpiochy, body,

bluzki, sweterki, spodnie, buciki. Cena
200 zł. Iwona tel. 605 526 256
***
Sprzedam kanapę 2 osobową z
pojemnikiem na pościel. Zakupiona w
BRW w 2010 roku. Stan dobry. Wymiary:
długość w pozycji do spania 190/125,
złożona siedzisko 67, oparcie 30. Cena
200 zł. Tel. 505 816 262
***
Sprzedam rolety białe zew. o wymiarach 1010x1500 2 szt. oraz 990 x 1500 1
szt. Cena 600 zł. Tel. 505 992 231
***
Sprzedam świetną markową koszulkę
REEBOK w rozmiarze 134 cm, dziewczęcą,
biała z dodatkami błękitu, bez rękawów,
10 zł. Tel. 505 816 262
***
Sprzedam kaloryfer łazienkowy,
nowy (drabinka) w kolorze białym.
Wymiary: 60 cm x 70 cm. Cena do uzgodnienia. Tel. 792 612 439
***
Sprzedam telefon NOKIA 5230 mp3,
aparat, net, mapy, ekran dotykowy,
karton, instrukcja, gwarancja, cena 290 zł.
Tel. 515 664 469
***
Sprzedam drzwi wewnętrzne, białe,
pełne, z zamkami i klamkami 80 lewe i
prawe 6 sztuk po 30 zł, stan bardzo dobry.
Tel. 668 294 942
***
Sprzedam ubranka dla chłopca w
rozmiar 110,116,122 cm łącznie 11 sztuk:
kurtka, spodnie na zimę x2, czapki, szalik,
kamizelki, bluzy ,swetry itp.za 22 zł!
Okazja. Tel. 505 816 262
***
Sprzedam pustaki 400 szt. po 3 zł.
Tel. 600 994 348

NAUKA

Korepetycje z fizyki i chemii, w tym
uczę matematyki. Wejherowo.
Tel. 58 677-01-50
***
Nauczyciel muzyki, emeryt w Wejherowie, udziela lekcji muzyki na
gitarze i akordeonie wyłącznie z nut,
za niewielką opłatą. Wiek ucznia od 6
lat do emeryta włącznie.
Wiadomość tel: 665 570 808.

RÓŻNE

ROZMAITOŚCI
SKUTECZNA
REKLAMA
W PULSIE
WEJHEROWA
606 629 454

redakcja@pulswejherowa.pl
REKLAMA

Przyjmę wózek głęboki dla niemowlaka – ma 70 cm wzrostu.
Wózek jest pilnie potrzebny dla
ubogiej rodziny.
Kontakt: 515 664 469

PRACA

Posprzątam dom lub mieszkanie.
Tel. 512 651 142
***
Szukam pracy. Jestem 19-letnią
dziewczyną. Chętnie podejmę jakąkolwiek prace – roznoszenie ulotek lub coś
innego. Jestem dyspozycyjna.
Tel. 889 795 364

Firma Optima S.A.

–pożyczki do domu – poszukuje PRZEDSTAWICIELI w Pucku,
Wejherowie i Rumi.
Praca dodatkowa, atrakcyjna
prowizja, również dla emerytów.
58 554 80 80/ 801 800 200

Prywatne ogłoszenia drobne
zamieszczamy bezpłatnie

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).

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej.
N A SZ P A R T NE R
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ROZRYWKA

W 26 kinach w całej Polsce

Noc Kina 7 grudnia
Noc Kina, którą zaplanowano 7 grudnia (piątek) o godz. 23.00 to całonocna impreza filmowa,
w trakcie której można oglądać najciekawsze
filmy z ostatnich lat. Bilet upoważnia do przemieszczania się między wszystkimi salami oraz
kinami.

Seanse filmowe odbywać się będą we wszystkich salach,
w 26 kinach sieci Multikino.
Szczegółowe informacje o numerach sal i godzinach emisji
poszczególnych filmów są zamieszczone na karnecie, który
dołączony jest do każdego biletu. Bilety w cenie 19 zł oraz 16
zł już wkrótce do nabycia w kasach biletowych, w całej sieci
kin Multikino. Bilet ulgowy (16 zł) przysługuje dla fanów
Nocy Kina na facebook.pl/MultikinoPolska.
Bilet Nocy Kina upoważnia do odebrania tańszych biletów o 8 złotych na Nocny Maraton, który odbędzie się 14
grudnia. Aby odebrać tańszy bilet należy okazać w kasie
bilet Nocy Kina.
Dla wszystkich klientów sieci Orange, Multikino przygotowało specjalna ofertę na zakup 2 biletów w cenie 1 na
Noc Kina.
Aktualne informacje o Nocy Kina na www.multikino.pl
REKLAMA

N A SZ P A R T NE R
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Bezpłatne
bilety
Jak zwykle mamy bezpłatne bilety do kina dla naszych
Czytelników. Tym razem są to
cztery podwójne zaproszenia
na Noc Kina na 7 grudnia do
Multikina w „Galerii Rumia”
w Rumi.
Aby je zdobyć trzeba wysłać wiadomość na adres:
redakcja@pulswejherowa.
pl, podając imię i nazwisko.
Jako temat wiadomości prosimy napisać: Noc kina.
Wiadomość należy przesłać do 23 listopada br., a my
wylosujemy spośród nadawców cztery osoby, do których
odpiszemy.

Repertuar Nocy Kina w Multiknie w Gdyni oraz Rumi: Marley one love, Fuck
for forest, Połów szczęścia w Jemenie, Jak urodzić i nie zwariować, Miłość, Zupełnie inny weekend, Uprowadzona 2, Mroczny rycerz powstaje, Prometeusz 3D,
Łowcy głów. Seanse rozpoczną się 7 grudnia o godzinie 23.00.

