NR 24 (39)
20 GRUDNIA
2012
NAKŁAD
6 000
KOLEJNE
WYDANIE
10 STYCZNIA

i powiatu wejherowskiego

ISSN: 2083-5671

Rozwój mimo
trudnego roku

Naszym
Czytelnikom
życzymy ciepłych,
zdrowych, rodzinnych,
Świąt Bożego Narodzenia!
REDAKCJA

Najważniejszy dla miasta dokument, budżet na 2013
rok, został uchwalony przez Radę Miasta większością
głosów. Mimo, iż zapowiada się trudny rok, zaproponowany przez prezydenta miasta plan finansowy został
tak skonstruowany, aby Wejherowo mogło się równomiernie rozwijać.
Najwięcej wydatków
pochłonie oświata, niedostatecznie dotowana
przez państwo. Część
środków przeznaczono
na inwestycje - w tym
najważniejsze inwestycje
drogowe.
- Trudna sytuacja
finansowa, zbyt małe
środki otrzymywane z
budżetu centralnego na

obowiązkowe zadania powierzone samorządowi i
zmiany prawa oświatowego to główne i niezawinione bolączki samorządu.
Dużą niewiadomą dla
finansów miasta jest tzw.
nowa ustawa śmieciowa,
która wejdzie w życie w
połowie 2013 roku.- powiedział prezydent Wejherowa, podkreślając, że

kondycja samorządów w
Polsce wciąż się pogarsza.
Dlatego na wtorkowej
sesji Rada Miasta wystosowała również apel do
Premiera RP o poprawę
sytuacji finansowej samorządów. Wiele z nich
stanęło nad finansową
przepaścią z powodu decyzji Rządu i Sejmu RP.
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Najlepsza przestrzeń w Wejherowie
Miasto Wejherowo otrzymało wyróżnienie II stopnia w konkursie „Najlepsza Przestrzeń
Publiczna Województwa Pomorskiego 2012” za realizację przedsięwzięcia „Rewitalizacja
Przestrzeni Publicznej Śródmieścia Wejherowa”. Wyróżnienie wręczył prezydentowi
Krzysztofowi Hildebrandtowi marszałek pomorski Mieczysław Struk.
Komisja Rozwoju Przestrzennego rozpatrzyła 31
projektów z całego Pomorza. Nagrodę Marszałka
Pomorskiego otrzymał
Gdańsk, wyróżnienie I
stopnia Czersk, a wyróżnienie II stopnia – Wejherowo i Rzeczenica.
Jak poinformowano
podczas uroczystości w
sali im. L. Badkowskiego
w Urzędzie Marszałkow-

skim w Gdańsku, wyróżnienie dla Wejherowa
zostało przyznane m.in.
za kompleksowe rozwiązanie, konsekwentną politykę miejską w zakresie
rewitalizacji przestrzeni
publicznych i łączenia ich
w jeden spójny system, a
także za wysoką jakość
rozwiązań.
- Wykonanie ulicy Wałowej w formie deptaku,

ciągów pieszych i ścieżek
w parku, a także nawiązanie do tożsamości
kulturowej w przypadku
Wejherowa zostało rozwiązane świetnie. Poprawiono jakość przestrzeni, która dotychczas nie
była chlubą Śródmieścia
Wejherowa – powiedział
marszałek Mieczysław
Struk.
- Cieszy mnie to wyróż-

nienie, bo przyznano tylko trzy nagrody spośród
31 projektów zgłoszonych
do konkursu. Komisja
wzięła pod uwagę całokształt inwestycji w
Wejherowie, biorąc pod
uwagę zarówno rejon
ul. Wałowej jak i park.
Mamy powód do dumy
i zadowolenia – podkreśla prezydent Krzysztof
Hildebrandt.
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AKTUALNOŚCI
Wejherowscy radni apelują o pomoc dla miast i gmin

Przekształcenia w ZUK

Samorządy stanęły
nad przepaścią

Czy Platforma
coś kombinuje?

Wejherowscy radni wprowadzili pod obrady Rady Miasta projekt uchwały,
zawierającej „Apel do Prezesa Rady Ministrów o poprawę sytuacji finansowej
samorządów w Polsce”, które coraz boleśniej odczuwają skutki niekorzystnych
decyzji Rządu i Sejmu. Uchwała w sprawie przyjęcia apelu do premiera została
podjęta większością głosów radnych „Wolę Wejherowo” i PiS.
Powodem do podjęcia takich kroków jest coraz trudniejsza sytuacja finansowa
samorządów. Władze miast
i gmin, w tym Wejherowa,
otrzymują coraz mniej pieniędzy z budżetu państwa w
stosunku do rosnących potrzeb mieszkańców. Sytuacja
jest poważna i grozi zapaścią
finansową wielu samorządów. Nie jest to spowodowane wyłącznie kryzysem. W
ostatnich latach rząd i sejm
wprowadziły dużo niekorzystnych dla samorządów
zmian w ustawach.
Zadania i obowiązki samorządów rosną, ale w ślad
za tym nie idą dodatkowe
pieniądze, skutkiem czego
brakuje m.in. na budowę i
remonty ulic, kulturę i sport.
W dodatku decyzje w sprawie zmian w budżecie państwa zapadają w ciągu roku
i zaskakują samorządowców, którym pozostaje tylko wprowadzanie kolejnych
oszczędności. Dla miejskiego
budżetu zmiany oznaczają
mniejsze wpływy, a co za tym
idzie ograniczenie inwestycji lub wydatków bieżących
związanych np. z utrzymaniem placówek oświatowych.
Uchwała została przyjęta
„w trosce o rozwój społeczno-gospodarczy Wejherowa
i zapewnienie mieszkańcom
godnych warunków życia”.
Do apelu dołączony został obywatelski projekt
ustawy, przygotowany przez
Związek Miast Polskich o
zmianie ustawy o dochodach
jednostek samorządu terytorialnego wraz z obszernym i
bardzo merytorycznym uzasadnieniem.
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Apel do Prezesa Rady Ministrów
o poprawę sytuacji finansowej samorządów w Polsce.

W imieniu mieszkańców Miasta Wejherowa apelujemy do podjęcie przez Pana Premiera oraz
kierowany przez Pana Rząd pilnych działań w celu poprawy sytuacji finansowej polskich samorządów.
Gmina Miasta Wejherowa, podobnie jak setki innych samorządów w Polsce, przeżywa nie spotykane nigdy wcześniej trudności finansowe. Zdajemy sobie sprawę z kryzysu w jakim znajduje się
nasz kraj i problemów dotykających budżet centralny, ale obecna sytuacja w samorządach nie jest
spowodowana wyłącznie powyższymi czynnikami. To również efekt polityki rządu i niekorzystnych
dla samorządów, licznych zmian ustawowych od 2005 roku.
W ich wyniku w latach 2005 - 2011 nastąpiło:
1.
zmniejszenie dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego,
2.
przekazanie samorządom nowych zadań albo rozszerzenie zakresu dotychczas realizowanych zadań bez odpowiednich zmian w dochodach samorządów,
3.
wprowadzenie innych zmian w przepisach ustaw szczegółowych, w wyniku których nastąpiło zmniejszenie dochodów własnych samorządów..
Jednym z największych problemów jest finansowanie oświaty. Dokonano licznych zmian w
przepisach, na które samorządy nie miały wpływu, powodujących wzrost kosztów bez zapewnienia
gminom finansowej rekompensaty. Dla przykładu, w roku 2005 Gmina Miasta Wejherowa na pokrycie
kosztów oświaty dołożyła kwotę 4,8 mln zł do rządowej subwencji oświatowej, zaś w roku 2012 roku
musimy dopłacić już 18,8 mln zł ,a więc o 391% więcej niż w 2005 r.! To wzrost wielokrotnie przekraczający inflację i możliwości budżetowe Wejherowa. Naszym zdaniem alternatywą dla rosnących
kosztów nie może być zamykanie szkół, zwiększanie ilości uczniów w klasie czy też likwidacja zajęć
dodatkowych, stołówek itd. Konieczna jest zatem skuteczna interwencja rządu, gdyż ważą się losy
polskiego młodego pokolenia.
Wejherowo, podobnie jak inne samorządy, znalazło się w trudnej sytuacji finansowej nie ze
swojej winy. Ponadto podjęliśmy się realizacji licznych, ambitnych przedsięwzięć dofinansowanych
z Unii Europejskiej, ale wymagających przecież wkładu własnego, a w efekcie zostaliśmy obecnie
pozostawieni, w wyniku wyżej opisanej polityki i zmian w przepisach, w bardzo trudnej sytuacji.
Jeśli dotychczasowa sytuacja się utrzyma i nie nastąpią zmiany w przepisach oraz podejściu władz
centralnych do problemów „na dole”, to polskim miastom i gminom grozi zapaść cywilizacyjna.
Poważnie zagrożone może być wykorzystanie przez samorządy środków unijnych z nowego okresu
programowania 2013-2020, gdyż zwyczajnie zabraknie środków na wkład własny.
Wyrażony wyżej pogląd znajduje odzwierciedlenie w licznych wstąpieniach środowiska samorządowego. Popieramy przygotowany przez Związek Miast Polskich obywatelski projekt ustawy o
zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, który stanowi integralną część
naszego apelu. Uzasadnienie do tego projektu stanowi również uzasadnienie do naszego apelu.
Uważamy, że przyjęcie przez Parlament wspomnianego projektu ustawy i zwiększenie dochodów
jednostek samorządu terytorialnego poprawi naszą bardzo trudną sytuację i zapobiegnie zapaści
„w terenie”. To zależy przede wszystkim od Pana Premiera!
Samorząd odpowiada za wiele istotnych dla mieszkańców obszarów życia społecznego, gospodarczego i infrastruktury. Od tego zależy w dużej mierze jakość życia Polaków. Dlatego w trosce o
rozwój społeczno-gospodarczy Wejherowa i zapewnienie mieszkańcom godnych warunków życia
pozwalamy sobie skierować ten apel na Pana ręce. Podkreślamy, że nasze wystąpienie nie ma charakteru politycznego czy partyjnego, a jedynie wymiar prosamorządowy i prospołeczny.
Liczmy na zrozumienie i zmianę przepisów dla dobra mieszkańców polskich miast i gmin. Jednocześnie serdecznie zapraszamy Pana Premiera do naszego miasta, aby w atmosferze troski o dobro
wspólne, bez konfliktów i uprzedzeń rozmawiać o problemach szukając wspólnie dróg wyjścia z
samorządowego kryzysu, ale też aby podzielić się naszymi sukcesami z ostatnich lat.
							Rada Miasta Wejherowa

Na razie trudno będzie się dowiedzieć, gdyż
osoby które mogłyby coś powiedzieć zasłaniają
się tajemnicą lub nie odpowiedziały na pytania.
Sprawa wygląda więc dość tajemniczo. Czy pracownicy ZUK-u powinni się obawiać?
Nie jest natomiast tajemnicą, że wejherowska Platforma
Obywatelska stara się blokować zmiany w Zakładzie Usług
Komunalnych wymuszone zmianami przepisów, czyli wejściem w życie w połowie 2013 r. tzw. ustawy śmieciowej (tak
na marginesie uchwalonej na wniosek rządu PO). Radni PO
głosowali przeciwko przekształceniom w ZUK w Wejherowie.
Gdyby wszyscy radni przyjęli taką postawę, już wkrótce ponad
50 pracowników tego zakładu trafiłoby na bruk, gdyż zwyczajnie ich zakład musiałby przestać istnieć. Większość radnych
z „Wolę Wejherowo” i radny PiS dała szansę pracownikom,
przyjmując stosowną uchwałę o powołaniu spółki ZUK.
Czy radni PO pogodzili się z tą porażką, czy też będą
próbowali „wkładać kij w szprychy” nowej firmy? Wiadomo,
że kłopoty ZUK (i jego pracowników, o czym się zapomina)
to dla opozycji okazja do ataku na prezydenta.
Redakcja dowiedziała się, że radca prawny Radosław
Skwarło zwrócił się do Urzędu Miasta w Wejherowie z prośbą
o wydanie dokumentów dotyczących spółki ZUK.
Mecenas Radosław Skwarło jest pracownikiem Starostwa
Powiatowego w Wejherowie i członkiem Platformy Obywatelskiej. Zadaliśmy zatem pytania w tej sprawie Staroście
Wejherowskiemu Józefowi Reszke:
„Czy Pan Starosta lub władze powiatu interesują się w
przekształceniem i działalnością Zakładu Usług Komunalnych? Czy Pan Starosta lub władze powiatu zamierzają
ingerować w proces przekształcenia i funkcjonowanie tej
firmy? Czy radca prawny Starostwa, p. Radosław Skwarło
otrzymał polecenie zajęcia się tą sprawą od Pana Starosty?
Czy pan Radosław Skwarło domaga się dokumentów ZUK,
jako przedstawiciel Platformy Obywatelskiej, której pan
przewodniczy? Jaki jest cel otrzymania i sprawdzenia tych
dokumentów?”
Starosta Reszke nic nie odpowiedział, ponieważ – jak nas
poinformowano – był na urlopie.
Podobne pytania skierowałam do Radosława Skwarły,
który odpowiedział m.in.: „Starostwo Powiatowe, władze Powiatu Wejherowskiego ani Platforma Obywatelska nie mają
żadnego związku ze sprawą będącą przedmiotem Pani pytań.”
Ale o co chodzi pan Skwarło nie chce powiedzieć zasłaniając
się tajemnicą. Trudno zatem zweryfikować wyżej cytowane
stwierdzenie. Radca prawny R. Skwarło ma zapewne prawo
do tajemnicy, ale pracownicy ZUK-u mają prawo do pracy.
A takie działanie, póki co, raczej ich nie uspokaja.
Anna Kuczmarska
				

Tak źle jeszcze nie było
Podczas długiej dyskusji na sesji Rady Miasta Wejherowa,
dotyczącej fatalnej kondycji samorządów, radny PO Jacek Gafka
sprzeciwił się pomysłowi wystosowania apelu do Premiera Rządu.
Zarzucił władzom Wejherowa złe gospodarowanie pieniędzmi z
budżetu i zasłanianie się kryzysem oraz złą polityką rządu.
Prezydent K. Hildebrandt przypomniał, że z poważnymi
problemami borykają się wszystkie samorządy w Polsce, które
również głośno protestują przeciw decyzjom rządowym. O
problemie tym m.in. szeroko informują media (które prezydent
cytował na sesji), podkreślając, że tak złej sytuacji jeszcze nie było.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Uchwalono plan finansowy Wejherowa na 2013 rok

BUDŻET MIASTA

Inwestycje mimo kryzysu
Dwa dni temu, 18 grudnia, wejherowscy radni przyjęli najważniejszy dokument:
budżet miasta na 2013 rok. Ponieważ pod względem gospodarczym zapowiada się
trudny rok, przygotowanie planu finansowego dla miasta również nie było łatwe.
Negatywny wpływ na stan miejskiej kasy ma kryzys w budżecie centralnym, rządowym i zbyt małe środki, przekazywane samorządom. Jak podkreślił podczas
wtorkowej sesji Rady Miasta prezydent Krzysztof Hildebrandt, budżet został tak
skonstruowany, aby pomimo kryzysu Wejherowo mogło się równomiernie rozwijać.
– – Trudna sytuacja finansowa, zbyt małe środki otrzymywane z budżetu
centralnego na obowiązkowe zadania powierzone
samorządowi i zmiany prawa
oświatowego to główne i niezawinione bolączki samorządu – powiedział prezydent
Wejherowa.
Dużą niewiadomą dla
finansów miasta, utrudniającą ich planowanie jest tzw.
nowa ustawa śmieciowa, która wejdzie w życie w połowie
2013 roku.
– Od długiego czasu
przegotowujemy się do tych
zmian. Będziemy się starać,
aby skutki zmian były jak
najmniej odczuwalne dla
naszych mieszkańców – mówił na sesji prezydent K.
Hildebrandt.

OŚWIATA

Pieniędzy brakuje szczególnie w oświacie. Jej
utrzymanie jest generalnie
obowiązkiem rządu, ale w
nadchodzącym roku trzeba
będzie znów sporo dopłacić z
budżetu miasta do edukacji,

tym razem ponad 17 mln zł!
Oświata i wychowanie
mają największy udział w
wydatkach bieżących, w
roku 2013 będzie to 36 procent wszystkich wydatków
budżetowych.

INWESTYCJE

Mimo trudności w 2013
roku w Wejherowie kontynuowane będą duże, odważne
inwestycje prowadzone w
oparciu o środki unijne pozyskane przez władze miasta,
m.in. w Szkole Podstawowej
nr 9 realizowany będzie
program termomodernizacji. Nadal budowana będzie
promenada pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Cedron
(projekt „Turystyczny Szlak
Północnych Kaszub”) oraz
kontynuowana rewitalizacja
Śródmieścia i Parku.
Co ważne, w budżecie
zaplanowano środki na inwestycje drogowe, zwłaszcza
na budowę ul. Śmiechowskiej (ponad 1,8 mln zł) oraz
współfinansowanie modernizacji skrzyżowanie na ul.
Sienkiewicza, przed prze-

Budżet, który zaopiniowała pozytywnie Regionalna Izba
Obrachunkowa, uchwalono większością głosów 12 radnych
„Wolę Wejherowo” i PiS. Siedmioro radnych Platformy Obywatelskiej (dwóch nieobecnych) głosowało przeciw przyjęciu
budżetu.
Wypowiedzi radnych PO po raz kolejny zdominowała
sprawa budowy nowego WCK, co radni „Wolę Wejherowo”
nazwali „obsesją”, stwierdzając, że opozycja nie ma nic innego
do zaproponowania i powiedzenia. Radny Platformy Jacek
Gafka złożył kilka wniosków o zmiany w budżecie. Ponieważ
proponowanie poprawek podczas sesji budżetowej jest niezgodne z procedurą uchwalania budżetu i większość Rady
nie znała ich treści, postanowiła je odrzucić. Wnioski te mogą
wrócić pod obrady przy kolejnej zmianie budżetu.
Szef klubu PO Arkadiusz Szczygieł odczytał oświadczenie
radnych Platformy, krytycznie oceniających budżet Wejherowa na rok 2013, natomiast Wojciech Kozłowski przedstawił
stanowisko radnych „Wolę Wejherowo”, którzy uznali budżet
za rozwojowy i zrównoważony, pomimo kryzysu. Zaapelowali
też do pozostałych radnych o współpracę.

jazdem kolejowym (2,4 mln
zł). Niektóre drogi gruntowe
zostaną utwardzone płytami,
na co przeznaczono 540 tys.
zł. Zaplanowano też sukcesywną wymianę asfaltowych
nawierzchni gminnych ulic.

NOWE PROJEKTY

W 2013 roku powstanie
dokumentacja projektowa
kolejnych inwestycji, m.in.
kluczowych rozwiązań drogowych. Zdaniem prezydenta Krzysztofa Hildebranda
i jego współpracowników
najważniejsze jest komunikacyjne powiązanie północnej i południowej części
miasta. Powstanie projekt
metropolitalnego węzła komunikacyjnego i tunelu w
ciągu ulicy Kwiatowej oraz
Węzła Działki, łączącego
ul. Sucharskiego z drogą
krajową nr 6. Rozszerzona o
nowe rozwiązania zostanie
też dokumentacja tzw. Węzła
Zryw (połączenie drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego
oraz Stefczyka/Gryfa Pomorskiego). Miasto chce starać
o dofinansowanie budowy z

nowych środków unijnych.

POMOC

Zubożenie społeczeństwa
i utrata miejsc pracy przez
wielu mieszkańców miasta
sprawia, że szczególnego
znaczenia nabiera pomoc
społeczna.
– Obecna sytuacja społeczno-gospodarcza kraju
sprawia, że pomoc społeczna ma do spełnienia bardzo ważną rolę – podkreślił
prezydent w swoim wystąpieniu. – Musi stwarzać
poczucie bezpieczeństwa socjalnego, pomagać w tworzeniu właściwych warunków
życia i zaspokajania potrzeb
społeczności lokalnych oraz
wspomagać rodzinę w pełnieniu funkcji.
W przyszłorocznym budżecie miasta zabezpieczono
dostęp do świadczeń i usług
oferowanych przez Miejski
Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wejherowie. Ponad 23 mln
zł pozwoli na realizację zadań gminy, wynikających z
ustawy o pomocy społecznej.
W porównaniu do bu-

Przyszłoroczne dochody Wejherowa zaplanowano na
sumę 144 906 084 złotych, a wydatki zamkną się w kwocie
145 268 756 złotych.

Najwięcej na oświatę
W przyszłorocznym budżecie wydatki na oświatę i wychowanie wyniosą 50 191 198 zł, natomiast wstępna subwencja ogólna
- część oświatowa to kwota 32 917 455 zł. Subwencję trzeba
zatem uzupełnić środkami gminy w wysokości 17 273 743 zł.
Miasto prowadzi cztery zespoły szkół, szkołę podstawową,
gimnazjum i jedno przedszkole. Łącznie w tych placówkach
uczy się 5 705 uczniów i wychowanków
W świetlicach i stołówkach szkolnych wydaje się dziennie
około 1 300 obiadów. Na ten cel przeznaczono1 319 432 zł, a
na funkcjonowanie świetlic szkolnych 741 410 zł.
Na dotację dla niepublicznych placówek oświatowych przeznaczono 8 374 128 zł.

Stawiamy wysoko poprzeczkę
– Projekt budżetu na 2013
rok zabezpiecza funkcjonowanie miasta we wszystkich
dziedzinach. Zawsze stawiamy sobie wysoko poprzeczkę, bo zależy nam na
rozwoju miasta i korzyściach
dla mieszkańców – zapewniał
prezydent Krzysztof Hildebrandt. – Niestety, kryzys gospodarczy i niewystarczające
środki przekazywane przez rząd wpływają bezpośrednio na
mniejsze dochody naszego budżetu i udaremniają realizację
wielu naszych planów inwestycyjnych. Pomimo trudnej sytuacji zapewnimy jednak rozwój Wejherowa. W tym bardzo
trudnym czasie apeluję o współpracę ze strony wszystkich
radnych, również opozycji z Platformy Obywatelskiej.
dżetu na rok 2012, więcej
pieniędzy przeznaczono na
zasiłki okresowe oraz celowe, z których pokrywane są
m.in. koszty pobytu ok. 40
bezdomnych w schroniskach
i noclegowniach . Wyższe niż
w ub. roku będą też środki na
usługi opiekuńcze dla osób
samotnych.

KULTURA

Tworzenie warunków dla
rozwoju życia kulturalnego
i możliwości ciekawego spędzania czasu przez mieszkańców Wejherowa jest jednym z priorytetowych zadań
władz miasta.
– Zadania te są realizowane głównie przez Wejherowskie Centrum Kultury
oraz Powiatową i Miejską
Bibliotekę Publiczną – informował radnych prezydent
K. Hildebrandt. – Na działalność WCK oraz na funkcjonowanie i utrzymanie nowego
obiektu przeznaczyliśmy
ponad 3 mln zł. Większość
tej sumy potrzebna jest na
działalność rekreacyjno-rozrywkową oraz edukacyjną
WCK, które w 2013 r. funkcjonować będzie w nowej
siedzibie. Profesjonalnie wyposażona placówka rozszerzy
swoją ofertę dla wejherowian
oraz umożliwi rozwijanie
zainteresowań mieszkańców,
zwłaszcza młodych.
Wejherowska biblioteka,

na działalność której przeznaczono w budżecie 918 tys.
zł, w 2013 roku zyska m.in.
nowy sprzęt komputerowy
oraz nowości wydawnicze.

SPORT I REKREACJA

Kultura fizyczna, sport i
aktywny wypoczynek pozwala na integrację, rozwijanie
pasji i promocję zdrowego
stylu życia. Ponad 1,9 mln zł,
przeznaczonych w budżecie
na tę dziedzinę, umożliwi
udzielanie dotacji klubom
sportowym oraz organizację
współzawodnictwa sportowego. Dofinansowane zostaną
zajęcia sportowe dla dzieci
i młodzieży w wielu dyscyplinach.
Pieniądze potrzebne są
też na utrzymanie 25 obiektów sportowo-rekreacyjnych
administrowanych przez
miasto, w tym krytej pływalni, sztucznego lodowiska,
boiska sportowego przy ZS
nr 3 oraz boisk osiedlowych,
a także 6 sal gimnastycznych
i 3 hal sportowych.

PROMOCJA

W 2013 roku kontynuowana będzie aktywna promocja
Wejherowa. Konsekwentne
budowanie wizerunku miasta w poprzednich latach
zaowocowało tym, że Wejherowo posiada silną markę i
jest coraz częściej odwiedzane przez turystów.
Anna Kuczmarska
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BEZPIECZEŃSTWO
Bandyta z nożem

Rekordowa kara dla kierowcy przekroczyła 8 tys. zł

Zaatakował Zabawy z fotoradarem
ekspedientkę
Tydzień temu wieczorem policjanci z Wejherowa zostali powiadomieni o rozboju, w którym
napastnik napadł i usiłował zabić 45-letnią
pracownicę sklepu w gminie Szemud. 24-latek
grożąc nożem zażądał od ekspedientki wydania
pieniędzy, papierosów oraz kluczyków od prywatnego samochodu. Mimo, że otrzymał, czego
żądał, zaatakował kobietę nożem.

Po kilkunastu godzinach poszukiwań na terenie miejscowości Kamień i Kowalewo, funkcjonariusze z Komendy
Powiatowej Policji w Wejherowie oraz z Oddziałów Prewencji
z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku znaleźli mężczyznę,
ukrywającego się w jednym z domów letniskowych. Na miejscu zabezpieczyli skradzione rzeczy. Ukradziony samochód
policja odnalazła w Gdyni.
Mężczyźnie zostały przedstawione zarzuty usiłowania
zabójstwa oraz rozboju. Decyzją Sądu Rejonowego w Wejherowie został on aresztowany na okres 3 miesięcy. Za
popełnione przestępstwo mężczyźnie grozi dożywocie.

Wykroczenia zarejestrowane przez fotoradary maleją z miesiąca na miesiąc. Kierowcy jeżdżą wolniej i popełniają mniej wykroczeń. Jeśli popełnią wykroczenie,
to nie w tak rażący sposób jak bywało przed laty. Oznacza to, że cel prewencyjny
został osiągnięty, a o to przecież chodziło przy stawianiu fotoradarów. Zdarzają
się jednak młodzi kierowcy, którzy chcą pokazać, że ograniczenia prędkości ich
nie dotyczą. I ponoszą za to dotkliwą karę.

W Wejherowie miejsca
ustawienia fotoradarów
są oznakowane znakami
ostrzegawczymi. Maszty
fotoradarów oklejono żółtą
folią odblaskową na 2,5 roku
wcześniej, niż wymagają
tego przepisy. Wejherowskie fotoradary rejestrują
kierowców, którzy jeżdżą
na pamięć, zagapią się albo
– mówiąc delikatnie – nie
przejmują się prawem.
W ciągu ostatnich dwóch
lat wejherowska Straż Miejska ujawniła dwóch kierowców, którzy świadomie, a w
jednym przypadku nawet
dla zabawy, przekraczali
dozwoloną prędkość na ul.
Strzeleckiej w Wejherowie.
Zarejestrował to ustawiony
tam fotoradar.

Piętnaście razy
ZA SZYBKO

Z POLICJI
Marihuana w bagażniku
To kolejny sukces wejherowskich policjantów w walce z
przestępczością narkotykową. Funkcjonariusze Komendy
Powiatowej Policji w Wejherowie zauważyli taksówkę, której
kierowca na widok kontrolującego patrolu, zaczął uciekać. Po
krótkim pościgu policjanci zatrzymali auto prowadzone przez
29-letniego mężczyznę.
W bagażniku znaleźli ponad 4 kilogramy marihuany, zapakowanej w worki foliowe. Mężczyzna trafił do aresztu, a po
przesłuchaniu usłyszał zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi
mu kara pozbawienia wolności nawet do10 lat. Czarnorynkowa
wartość tych narkotyków to ponad 60 tys. zł.
Kilka dni później, a właściwie w nocy z 15 na 16 grudnia policjanci zauważyli młodego mężczyznę na ul. Strzeleckiej, który
na ich widok zachowywał się nerwowo. Jak się wkrótce okazało,
miał przy sobie amfetaminę. Młodzieniec, nie uniknie odpowiedzialności. Za posiadanie narkotyków grozi mu kara nawet do 3
lat pozbawienia wolności.
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W 2011 roku na przełomie miesiąca czerwca i lipca
urządzenie to zarejestrowało 15-krotne przekroczenie
prędkości przez tego samego kierowcę - mieszkańca
Wejherowa. Trudno go było
zidentyfikować, gdyż pojazd
zarejestrowany był w innym
kraju, nie należącym do krajów Wspólnoty Europejskiej.
Mimo to funkcjonariusze
Straży Miejskiej ustalili
właściciela pojazdu, który
odnaleźli na jednej z posesji
w Wejherowie.
Za przekroczenie prędkości 23-letni kierowca
otrzymał mandaty karne
o łącznej wysokości 3 200
zł oraz dodatkowo tysiąc
złotych mandatu za jazdę
bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Otrzymał też
68 i 20 punktów karnych za
oba przewinienia. Łącznie
mandaty wyniosły 4 200 zł
(plus 88 pkt karnych), a kierowca stracił prawo jazdy.
A był przekonany, że Straż
Miejska nigdy go nie ustali.

Fotoradar na ulicy Strzeleckie zarejestrował wielokrotne wykroczenia dwojga
niefrasobliwych kierowców z Wejherowa. Nałożone na nich mandaty przekroczyły
łącznie 12 tysięcy złotych!

bez prawa jazdy

Podobnymi kategoriami
myślała do 28 listopada
2012 roku 25-letnia wejherowianka. Na tej samej ulicy
Strzeleckiej w okresie od
lipca-października dopuściła
się 13 wykroczeń.
Za przekraczanie dozwolonej prędkości otrzymała
mandaty karne na kwotę 1
550 złotych. Ponieważ kobieta nie posiadała prawa jazdy,
strażnicy nałożyli dodatkowo
mandaty na kwotę 6 500 zł.
Głupota i żarty z fotoradarami kosztują mieszkankę
Wejherowa ponad osiem tysięcy złotych. Kobieta była
przekonana, że Straż Miejska
jej nigdy nie zidentyfikuje,
gdyż pojazd którym popełniała wykroczenia nie był zarejestrowany na jej nazwisko.
Wcześniej stał na osiedlowym
parkingu jako wrak.
Opisane przypadki to na
szczęście rzadkość. Fotoradary
rejestrują coraz mniej wykroczeń,
a wpływy z mandatów maleją.

Fotoradary rejestrują
coraz mniej wykroczeń, a
wpływy z mandatów maleją. Wbrew temu, co piszą
niektórzy dziennikarze, szukający łatwego lub sensacyjnego tematu, fotoradary nie
są maszynkami do robienia
pieniędzy dla samorządów.

MINISTER SIĘ
PRZELICZYŁ

Minister finansów RP wyposażył Inspekcję Transportu Drogowego w 300 nowych
fotoradarów. Oszacowano,
że 2012 r. grzywny z tytułu mandatów karnych za
przekroczenie prędkości wyniosą 1,2 mld zł. Tymczasem
wpływy do budżetu wyniosły
niespełna 16 mln zł.
Obecnie ITD posiada 406
fotoradarów i 24 nieoznakowane radiowozy z tymi
urządzeniami. W 2013 r.
wpływy z grzywien do budżetu państwa za przekroczenie
prędkości mają wynieść 1,5
mld złotych. W mojej ocenie
minister finansów za mocno

uwierzył mediom, które
karmiły wszystkich informacjami, ileż to pieniędzy
samorządy zarabiają na
fotoradarach.
Polska przoduje w Unii
Europejskiej jeśli chodzi o
wypadki śmiertelne na drogach. Na naszych drogach
co roku w wypadkach ginie
około 5 tysięcy osób, w tym
1500 pieszych, tzw. niechronionych uczestników ruchu.

KARY WZROSNĄ

Główną przyczyną tych
zdarzeń jest prędkość. Stąd
podjęte zostały już parlamentarne prace nad zaostrzeniem kar za wykroczenia o 100 procent. Mówi się
o zniesieniu tolerancji 10 km
za przekroczenie prędkości.
Będziemy mogli jeździć jedynie z prędkością oznaczona
na znaku drogowym. Jej
przekroczenie będzie skutkowało wysokim mandatem
karnym. Warto już dziś o
tym pamiętać.
ZH.
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Fell w
Luzinie
4 stycznia 2013 w
Hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie
odbędzie się koncert
pn. „Luzińskie kolędowanie z zespołem
Feel”.

Impreza muzyczna,
zorganizowana przez
wójta Gminy Luzino oraz
Stowarzyszenie „Oliwskie
Słoneczko” ma charakter
charytatywny. Podczas
koncertu prowadzona
będzie loteria, a także
zbiórka na cele dobroczynne.
Bilety można już kupić
w Gminnym Ośrodku Kultury, w Gminnym Ośrodku Sportu, Rekreacji i Turystyki oraz w luzińskich
parafiach.
Oprócz biletów w cenie 40 zł, można też kupić
tańsze bilety rodzinne. W
imieniu organizatorów
zachęcamy do udziału
nie tylko mieszkańców
gminy Luzino.

Transmitowanej Mszy Świętej przewodniczył Metropolita Gdański

Bóg prosi, żeby było ciszej
W drugą niedzielę grudnia modlitwa i
Słowo Boże popłynęło z Wejherowa w Polskę i na cały świat. Wszystko to za sprawą
Telewizji Polonia, która transmitowała Mszę
Świętą z wejherowskiej Kolegiaty. Sprawowanej tam liturgii 9 grudnia przewodniczył
Metropolita Gdański, ks. arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź.
W świątyni stanęło kilka
kamer, a wnętrze rozbłysło
dzięki reflektorom. W tym
blasku zasiedli wierni, a
obok stanęły poczty sztandarowe. Najbliżej ołtarza
znalazł się – wprowadzony z
honorami – sztandar Marynarki Wojennej.
Ks. arcybiskup S .L. Głódź
mówił m.in. o konieczności
dawania świadectwa w Roku
Wiary. - Chrześcijanin nigdy
nie może myśleć że jest sam,
że wiara jest jego prywatną
sprawą. Z wiary wspólnotowej wynikają konsekwencje
- powiedział Metyropolita
Gdańśki. - „Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki
dla niego” – wołał św. Jan
Chrzciciel. Wspólnota wiary
przygotowuje się do misterium Bożego Narodzenia.

Ksiądz arcybiskup mówił
o przypadkach zapominania,
zaniedbywania lub wręcz
niszczenia wartości i symboli
chrześcijańskich w naszym
kraju i braku szacunku dla
katolickiej większości społeczeństwa. W strukturach
europejskich zanika poczucie
tożsamości i chrześcijańskich
korzeni. Przestrzegał przed
tym Jan Paweł II, jak i przestrzega Benedykt XVI.
- Czy tędy idzie droga ku
pokojowi społecznemu, tak
potrzebnemu i oczekiwanemu? - pytał Metropolita. - Ks.
profesor, poeta, Janusz Pasierb przed świętami składał
takie życzenia: Życzę żeby
ukazał się Anioł i powiedział
„Pan Bóg prosi, aby było
trochę ciszej...” . Ta prośba
jest dzisiaj aktualna.

życzenia

życzenia
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Przedświąteczne spotkanie wejherowskich rzemieślników

Kolędy, opłatek i znak krzyża
Spotkanie kolędowe, połączone z opłatkiem zorganizował dla swoich członków Powiatowy Cech Rzemiosł, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, Związek Pracodawców w
Wejherowie.
Na uroczystość w sali Niepublicznej Szkoły Rzemiosł
przybyli goście w osobach samorządowców, radnych oraz
kapelana wejherowskich
rzemieślników, ks. prałata
Tadeusza Reszki. Obecny
życzenia
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był też prezes Pomorskiej
Izby Rzemieślniczej w Gdańsku, Wiesław Szajda i inni
przedstawiciele regionalnych
struktur organizacji.
Uczestnicy spotkania wysłuchali kolęd w wykonaniu

chóru mieszanego Camerata Musicale z Wejherowa
(ten sam chór wystąpi 5
stycznia w Kolegiacie, o czym
piszemy na str. 5), sami również śpiewali ulubione utwory. Dzielili się opłatkiem i
składali sobie świąteczne
oraz noworoczne życzenia.
W kultywowaniu tego
zwyczaju pojawił się jednak
nowy element. Na prośbę ks.
dziekana, na czołach znajomych i przyjaciół oraz za-

cnych gości rzemieślnicy kreślili znak krzyża. Podkreślali
w ten sposób chrześcijański
charakter uroczystości.
Podsumowując mijający
rok, prezes Cechu Brunon
Gajewski przypomniał, że
wejherowska organizacja
rzemieślnicza przeprowadzała egzaminy czeladnicze
i uczniowskie dla ponad 300
osób, a także realizowała projekty unijne, pozwalające na
finansowe wsparcie różnych

przedsięwzięć. W Domu Rzemiosła działa m.in. Punkt
Informacji Europejskiej.
Największą chlubą Cechu Rzemiosł w Wejherowie
jest Niepubliczna Szkoła
Rzemiosł, kierowana przez
dyrektora Henryka Prangę. W tej placówce, różnych
zawodów uczy się 380 młodych ludzi.
Starszy Cechu dziękował
instytucjom i placówkom,
które pomagają organizacji.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Uroczystość Stowarzyszenia „Barka”

Razem przy
wigilijnym stole
Jak co roku, z okazji
Bożego Narodzenia, w
sali Hotelu „Bliza” w
Wejherowie spotkali
się członkowie i podopieczni Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym
„Barka”. Przy pięknie nakrytym „wigilijnym” stole zasiedli
również goście „Barki”, m.in. osoby prywatne i przedstawiciele instytucji, które
wspierają na co dzień
działalność stowarzyszenia.
Tak jak na innych tego
typu uroczystościach nie
zabrakło opłatka, poświęconego przez kapłana oraz
wspólnej modlitwy. Nie zabrakło też serdecznych życzeń, zwłaszcza dotyczących
dobrego zdrowia i kondycji
fizycznej. Razem zaśpiewano
kolędy, ale też wysłuchano
świątecznych utworów w
wykonaniu śpiewaków.
Dla członków SPON „Barka” zaśpiewał zaprzyjaźniony Chór Męski „Harmonia”. Wystąpił też kaszubski
zespół folklorystyczny „Koleczkowianie”.
AK.

Pracownicy MZK i ich goście

Zgodnie z piękną
polską tradycją
Kierowcy, dyspozytorzy, mechanicy oraz
pracownicy administracji i obsługi uczestniczyli w przedświątecznym spotkaniu na terenie Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie. Prezes MZK, Czesław Kordel powitał
w firmie takich gości, jak ks. prałat Tadeusz
Reszka, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz jego zastępca, Piotr Bochiński.
Wszyscy zebrani, w tym
równiez emerytowani pracownicy Miejskiego Zakładu
Komunikacji, zaśpiewali razem kilka kolęd. Ksiądz dziekan T. Reszka podkreślił, jak
ważne jest podtrzymywanie
pięknych polskich tradycji,

nie tylko tych, związanych
z Bożym Narodzeniem. Kapłan mówił też o wartościach
chrześcijańskich oraz o znaczeniu rodziny. Jej obecność
doceniamy szczególnie w
czasie świąt.
Załoga MZK oraz jej go-

ście dzielili się opłatkiem,
który także należy do pięknych tradycji wigilijnych,
przenoszonych w tym świątecznym czasie do firm, biur,
organizacji.
Podczas spotkania ksiądz
dziekan zaapelował o zbiórkę pieniędzy na sztandar
zakładu, który będzie reprezentował całe środowisko
podczas ważnych uroczystości w mieście.
Po zakończeniu uroczystości odbyło się poświęcenie i
przekazanie nowego autobusu MZK, o czym piszemy
na str. 16.

życzenia
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Kolejna
uczta
muzyczna
Kolejne znakomite wydarzenia muzyczne zaplanowano w wejherowskiej
Kolegiacie 5 stycznia,
kiedy odbędzie się tam
„Koncert świąteczny”.
Usłyszymy Orkiestrę
Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz wejherowski Chór Mieszany
„Camerata Musicale”. Początek koncertu o godz. 17.00.
Przypomnijmy, że chór
Camerata Musicale działa w
Wejherowie od około roku, a
jesienią br. na prestiżowym
Festiwalu Muzyki Religijnej
w Rumi zdobył aż dwa wyróżnienia.
Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej
od wielu lat uczestniczy w
przeglądach i festiwalach,
zarówno cywilnych jak i
formacji mundurowych w
kraju i za granicą (Holandia,
Niemcy).
Swoimi występami przyczynia się do upowszechnienia kultury muzycznej i
umacniania więzi łączących
Straż Graniczną ze społeczeństwem.
W imieniu organizatorów
i wykonanwców zapraszamy!
życzenia
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Artyści zagrali i zaśpiewali w Kościele Trójcy Świętej w Wejherowie

Koncert
Wigilijny
„Powrót Królowej Saby” G.F. Haendla,
„Eine Kleine Nachtmusik” W.A. Mozarta,
„Pieśń o róży” M. Laurtidsena oraz „Suita
kolęd na chór i orkiestrę” M. Małeckiego –
te utwory usłyszeli wejherowianie podczas
niedzielnego „Koncertu Wigilijnego” w
Kolegiacie. Były też kolędy w opracowaniu Marka Rocławskiego, który dyrygował
zarówno Polską Filharmonią Kameralną z
Sopotu, jak i kierowanym przez siebie chórem Cantores Veiherovienses.
Licznie zebrami w kościele słuchacze, którzy
na koncert przyszli całymi
rodzinami, mieli okazję
wysłuchania dużej dawki
pięknej muzyki, związanej ze Świętami Bożego
Narodzenia, w dodatku w
znakomitym wykonaniu.
Na koniec, zachęceni
przez ks. prałata Tadeusza
Reszkę wszyscy zaśpiewali

kolędę razem z chórzystami, przy akompaniamencie
sopockich muzyków. Gromkimi oklaskami żegnano
artystów, na czele z prof.
Markiem Rocławskim.
Organizatorami Koncertu Wigilijnego byli: Prezydent Miasta Wejherowa,
Proboszcz parafii Trójcy
Świętej i Wejherowskie
Centrum Kultury.
MD.

Dla wejherowian przed Świętami Bożego Narodzenia zgrała Polska Filharmonia
Kameralna z Sopotu, zaśpiewał też wejherowski chór Cantores Veiherovienses.
życzenia

redakcja@pulswejherowa.pl
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BOŻE NARODZENIE

Gdy się Chrystus rodzi...

Kolęd nie da się uciszyć
Polskie kolędy są przeważnie proste, skromne, ludowe,
nieraz wzruszająco naiwne, ale nie brak wśród nich utworów literackich - wykwintnych i wyszukanych. Niektóre są
uroczystym hymnem, chorałem, melancholijna dumką lub
kołysanką. Inne mają rytm marsza, zamaszystego poloneza,
oberka lub krakowiaka. Nic dziwnego, że kolędy nie tylko
śpiewano, ale dawniej także ...tańczono.
Kaszubskie kolędy i pastorałki są liryczne i gromkie, majestatyczne i żartobliwe. Słychać w nich szum
morza oraz pogłos pasterskich bazun.

NARODOWE
I RADOSNE

Pierwsza polska kolęda z
1424 roku, przekazana nam
w rękopisie, zaczyna się od
słów: „Zdrów bądź, królu
anielski”.
Polskie kolędy zarówno
dawne, jak i współczesne,
są na wskroś narodowe. Wyrażają radość z narodzenia
Bożego, ale jednocześnie noszą piętno czasów, w których
powstały. Np. w kolędzie z
XVI wieku pasterze czują
przepaść, jaka ich dzieli od
panów: „Hola chłopcy! Dalej
z szopy! Przyjechali królowie. Wara, wara bratkowie.
Umknijcie się paniczom”.
Wiele z nich pochodzi
jeszcze z zapisów folklorystycznych XIX wieku. Jako
zbieracze kolęd zasłużyli się
m.in. Leon Roppel, Paweł
Szefka, Łucjan Kamieński.

KOŁYSANKA

Śliczną kolędę napisał ks.
Bernard Sychta, autor dzieła
„Słownik gwar kaszubskich”.
Melodię skomponował ks.
Edward Hinz. Oto pierwsza
zwrotka „Zużonki” (Kołysanki): „Pój SA, żuzku,
mój Jezusku,
położę cę spac.
Tu w tym kumku,
tu na sanie,
Tu prze Mrózku,
tu przez scanie,
Nie płacz le, nie płacz”.
PO KRÓLEWSKU
W kolędzie z okresu renesansu trzej królowie:
„…gdy już przed Betlejem
byli, proporce tam rozpuścili,
trębacze ślicznie trąbili”.

Obraz ten skopiowany jest z
paradnych wjazdów królewskich do miasta, na które
autor zapewne patrzył własnymi oczami.

KOLĘDY
TAŃCZONE

W dawnych wiekach kolędniczy śpiew nierzadko
łączono z tańcem. Można to
zobaczyć w filmie „Mazepa”
wg. dramatu Słowackiego
w reżyserii G. Holoubka z
1976 roku. Goście Wojewody
dostojnie pląsają, śpiewając
kolędę Franciszka Karpińskiego „Bóg się rodzi, moc
truchleje…”.
Wielu znanych polskich
kompozytorów opracowywało stare kolędy, m.in.
Niewiadomski, Wiechowicz
czy Nowowiejski, autor słów
do polskiej „Roty” Konopnickiej. Pastorałki komponowali również Kazimierz
Wiłkomirski oraz wirtuoz
gry na organach, Feliks
Rączkowski.
ARTYŚCI I DZIECI
Najpiękniejsze kolędy
polskie są obecne w naszym
życiu. Wykonywali je wybitni polscy artyści: Teresa
Żylis-Gara, Anna German,
Anna Maria Jopek, Wiesław
Ochman i zespoły, jak choćby „Mazowsze”. Przed laty
błyskawicznie zniknęły z
księgarni „Kolędy ” z nutami
i ilustracjami Jana Marcina
Szancera.
- Kiedy w latach powojennych mieszkałam z rodzicami w Gdyni, należałam
do młodzieżowego kółka
teatralnego przy Domu Zakonnym Ojców Jezuitów (ul.
Tatrzańska 35) - wspomina
Regina Osowicka. - My,
członkowie kółka, dawaliśmy
koncerty kolęd dla parafian
i przedstawienia jasełkowe.

Do dziś pamiętam kolędę,
z tych mniej popularnych:
„Porwijmy instrumenta, A
porzućmy lamenta, Wszyscy
wesoło grajmy Panu swemu,
Dla nas, z bydlęty, w stajni
zrodzonemu”.
Jedną z najpiękniejszych
polskich pastorałek jest „Lulajże Jezuniu, moja perełko”.
Przed lat w wejherowskiej
kolegiacie koncertował chór
studencki z Kalifornii. Solistka zaśpiewała tę kolędę
w języku polskim, ku wzruszeniu słuchaczy .

OSKAR ZA KOLĘDĘ

Niemieckie pochodzenie
ma słynna kolęda „Cicha
noc, święta noc” z 1818 roku
do muzyki Franza Grubera.
W Oberdorfie koło Salzburga
jest kapliczka pod nazwą
„Cicha noc”, gdzie zbiera się
młodzież przed kolędowaniem po domach.
Wielką popularnością cieszy się amerykańska piosenka świąteczna „Białe Boże
Narodzenie” („White Christmas”), która śpiewał Bing
Crosby w filmie „Gospoda
świąteczna” w reżyserii M.
Sandricha. Amerykański
kompozytor Irving Berlin
otrzymał za ten utwór Oscara w 1942 roku.
Kolędy najbardziej wzruszają, gdy śpiewa się je w
gromadzie, a do najpopularniejszych należą m.in.
Dzisiaj w Betlejem, Gdy się
Chrystus rodzi, Przybieżeli
do Betlejem, Jezus malusieńki, Pójdźmy wszyscy
do stajenki, Mizerna cicha
stajenka licha, Z narodzenia
Pana dzień dziś wesoły, Mędrcy świata monarchowie,
Wśród nocnej ciszy, Jezus
malusieńki, Do szopy hej
pasterze czy Triumfy Króla
Niebieskiego.

Bożemu Narodzeniu zawsze towrzyszy muzyka. Kolędy
rozbrzmiewają w domach i w kościołach. Na zdjęciu
koncert wigilijny w Kolegiacie, o którym piszemy na
sąsiedniej stronie.

NUCONE
W OBOZACH

Podczas okupacji hitlerowskiej, więźniowie obozów
koncentracyjnych oraz jeńcy
polscy w oflagach i stalagach,
śpiewali kolędy, często przy
choince wyciętej z kartonu.
Czasami „zorganizowali”
jakieś rachityczne drzewko,
odrzucone przez hitlerowską
załogę obozu.
Więźniem Auschwitz był
wybitny poeta i prozaik Tadeusz Borowski, współautor opowiadań „Byliśmy w
Oświęcimiu”, który też pisał
kolędy. Oto fragment jednej
z nich: „Oj dziecino święta,
darów Ci nie przynosimy,
puste mamy ręce, bo nie
mamy ani kraju, ani nawet
pola, i nie wiemy jaka jutro
będzie nasza dola, ani nawet

ręce Matki już nas nie utulą,
mamy serca pełne smutku,
rozpaczy i bólu”.
W hitlerowskich obozach
jenieckich osadzeni byli znani wejherowianie, m.in.:
płk Kazimierz Pruszkowski – Dowódca I Morskiego
Pułku Strzelców, dr Stefan
Wittka, sędzia Jan Stapf,
Paweł Szefka – działacz
kaszubski, Jan Rompski –
poeta, Zbigniew Bojarski
– muzyk.
Gdy w czasie Świąt Bożego Narodzenia zabroniono
jeńcom śpiewania po polsku
kolęd, całe baraki nuciły
melodie. Nadzorcy wrzeszczeli – „Nie nucić”. Na to,
jak wspominał dr Wittka,
jeniec obozu w Itzehoe koło
Hamburga, odpowiadano –
„Kolęd nie da się uciszyć”.

Materiał ten powstał na podstawie obszerniejszego
artykułu Reginy Osowickiej, za zgodą autorki.
Przypomijmy, że R. Osowicka pracuje obecnie nad
nową książką „Piaśnica oskarża””. Ponadto przygotowuje bedeker cmentarny, poświęcony „Wejherowskim
Powązkom”, położonym przy ul. 3 Maja.

Będzie
żłóbek

W Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie tradycyjnie powstaje
największy żłobek w Wejherowie i jeden z największych ruchomych bożonarodzeniowych konstrukcji na Kaszubach i
w Polsce.
Wspaniała szopka w
klasztorze franciszkanów,
a dokładnie w kościele św.
Anny zachwyca od lat kolejne pokolenia wejherowian
oraz przyjezdnych gości.
Po niedawnej renowacji
ścian prezbiterium cała konstrukcja rusztowania musi
zostać zmieniona. Dlatego
prace rozpoczęły się już dziesięć dni temu, 10 grudnia.
Budowa żłóbka to również
prace przygotowawcze, których nie widać w świątyni,
m.in. znoszenie ze strychu
figur i elementów, oczyszczanie ich i sprawdzanie.
Do budowy scenerii żłóbka wykorzystuje się około 40
różnych figur drewnianych,
gipsowych, z masy żywicznej
i plastiku.
Oprócz figur postaci są
również: zwierzęta, wiatrak,
młyn, ogniska, domki, ogrodzenie, choinki, jałowiec, sosny, brzozy, żarnowiec, mech
leśny, krzaki jagody i wrzosu
oraz siano i kora drzew.
Ponadto 25 silników 12V,
50 żarówek, 5 kg wkrętów i
ok. 100 metrów przewodów
elektrycznych. Zużywa się
ok. 50 m2 materiału, 300 arkuszy papieru, 8 m bieżnych
deski i 9 m łat.
I tak jak w ubiegłych
latach szykują się nowe
elementy… ale to niespodzianka, którą będzie można
zobaczyć już na Pasterce.
Tegoroczny żłobek będzie
66 żłóbkiem budowanym po
powrocie franciszkanów do
Wejherowa, spowodowanej
kasatą w XIX wieku.
W pozostałych wejherowskich kościołach
również powstają piękne
żłóbki na Boże Narodzenie. Może mniejsze, ale na
pewno warte zobaczenia.
Pokażemy je wszystkie
w styczniowym wydaniu
„Pulsu Wejherowa”. MD.
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EDUKACJA, REKREACJA, kultura
Konfernecja Literacka w I Liceum Ogólnokształcącym
WIEŚCI Z WUTW
W ośrodku „Fitness Elsporto” centralne
miejsce zajmuje duża sala z lustrzaną ścianą, profesjonalnie amortyzującą podłogą.
Pani Elżbieta Szurek prowadzi tu zajęcia dla
40 studentów Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zajęcia o tajemniczo
brzmiącej nazwie TAI-CHI-QUAN .

Ćwiczenia te to pełne gracji, powolne gesty, których
poszczególne elementy składają się w jedną dłuższą
całość. Osoby ćwiczące zdają się płynąć w stanie nieważkości, ogarniając i obejmując przestrzeń. Towarzyszy
temu kojąca, przyciszona muzyka.
Czym jest TAI CHI, na czym polegają te ćwiczenia?
Pani Elżbieta, absolwentka AWF o wyglądzie 16-letniej
dziewczynki tłumaczy:
- Początki tej sztuki sięgają daleko w przeszłość Chin –
jej twórcą był mnich CHANG-SAN-TENG . Początkowy etap
to powolne i spokojne ruchy podczas których ćwiczący
przechodzą przez „poziomy” poznawania swego ciała.
Wzmacniają się przy tym mięśnie i stawy. Ciało uczy się
równowagi. Zmierza do poznania swoich źródeł energii
a w rezultacie- kierowania nią .
Po zakończonych ćwiczeniach uczestnicy mówią, że
czują się lekko, uspokajają się, gdzieś znika napięcie i
fizyczne i psychiczne. Czy kontynuują ćwiczenia w domu,
jak to zaleca instruktorka? W większości tak.
Podejmując swoją działalność wolontariuszki w WUTW
p. Elżbieta kierowała się ciekawością: jak osoby w dojrzałym wieku zareagują na bądź co bądź trudne ćwiczenia?
Spotkało ją zaskakujące zaangażowanie, zdyscyplinowanie, wręcz „wola walki” ze słabościami i dolegliwościami. Jeżeli zatem dosłowne tłumaczenie chińskiej nazwy
na język polski znaczy „ sztuka walki o najwyższą energię”,
to słowa te bardzo pasują do tej grupy wiekowej.
Rezultatem systematycznych ćwiczeń TAI-CHI jest
poprawa zdrowia.
- Kontrolowanie swojego ciała i przepływu energii
pozwala regulować procesy życiowe” - mówi Elżbieta
Szurek, która sama jest tego zdrowia symbolem .
WUTW prowadzi szereg zajęć mających na celu dbanie
o zdrowie i jest to związane ściśle z charakterem uczelni
trzeciego wieku: od wykładów dotyczących zdrowego
odżywiania poprzez gimnastykę, Nordic Walking, pływanie i fitnness aż po orientalną wspaniałą sztukę, jaką jest
TAI-CHI-QUAN.
BoZ

Fot. Grażyna Szczepanowska
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Młodzież otwiera okna

W wejherowskim I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego
odbyła się 7 Konferencja Literacka pt. „Otwieranie okna”, podsumowująca projekt
edukacyjno-teatralny „W gobelinie wielokulturowości”. Celem projektu, realizowanego przez szkołę razem z Wejherowskim Centrum Kultury, jest próba odpowiedzi
na pytania: Co wpływa na tożsamość współczesnego młodego człowieka? Wpływy
jakich kultur dostrzegają młodzi ludzie w swoim regionie?
Na konferencji efekty
swych prac badawczych prezentowali uczniowie szkół
ponadgimnazjalnych z Wejherowa i Sopotu. Najpierw
jednak wysłuchali wykładu
dr Justyny Pomierskiej
na temat „Język kaszubski
jako narzędzie uczestnictwa
w kulturze”.
Prezentacja, zatytułowana „Wspomnienie”, przedstawiona przez Annę Zwierzycką z LO w Wejherowie
(na zdjęciu obok) dotyczyła
ciekawych dziejów rodziny
tej uczennicy, mającej korzenie m.in. na Białorusi.
Przemysław Staroń z
II LO w Sopocie mówił o konieczności dialogu i wzajemnego szacunku, niezależnie
od religii, poglądów i innych
różnic między ludźmi.
Kolejne prezentacje dotyczyły m.in. historii ewangelików w Wejherowie i Bolszewie. Tematy te przygotowali
uczniowie z Zespołu Szkół

Ponadgimnazjalnych nr 4 w
Wejherowie. Temat „Wspólna sprawa” zaprezentowali
natomiast licealiści z II LO
w Wejherowie.
Konferencję prowadziła

Muzyka kaszubska

jedna z jej głównych organizatorek, Edyta Łysakowska-Sobiczewska, nauczycielka w wejherowskim
liceum, znana z prowadzenia
grupy teatralnej.
AK.

Po naszych publikacjach

Koncert w pałacu Konkurs na dyrektora
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie serdecznie zaprasza na świąteczny koncert z cyklu
„Spotkania z muzyką Kaszub” pt. Pòzdrówk z daleczich strón.
Koncert odbędzie się w piątek 28 grudnia o godz. 18.00
w siedzibie Muzeum (Pałac Przebendowskich-Keyserlingków),
ul. Zamkowa 2a.
W programie XXXIV wieczoru znajdą się „pieśni z oddali”
Wacława Kirkowskiego, Stanisława Janty, Jana Trepczyka,
popularne kolędy kaszubskie oraz utwory z kręgu klasyki
światowej.
Wykonawcy: Agata Bieńkowska – mezzosopran (solistka Teatro della Fortuna di Fano, Opera di Roma), Ryszard
Minkiewicz – tenor (solista Teatru Wielkiego w Warszawie),
Paweł Kukliński – skrzypce , Zuzanna Kuklińska – skrzypce,
Mariusz Mruczek – wiolonczela, Witosława Frankowska –
klawesyn, fortepian, opracowanie muzyczne, słowo o muzyce.
Wstęp wolny.

będzie rozstrzygnięty

W artykule pt. „Etaty i stanowiska” („Puls Wejherowa” z
8 listopada br.) napisaliśmy o kontrowersyjnym powierzeniu
funkcji po. dyrektora Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi p. Agnieszce
Domańskiej, spokrewnionej z wicestarostą wejherowskim
Janem Domańskim.
Starosta wejherowski Józef Reszke przesłał do redakcji
pismo, w którym informuje dodatkowo, że „Zarząd Powiatu był zobowiązany do zapewnienia ciągłości zarządzania placówką do czasu ogłoszenia konkursu. (...) Zarząd
powierzył p. A Domańskiej pełnienie obowiązków dyrektora
do 31.12.2012 r. do czasu wyłonienia dyrektora w drodze
konkursu. Konkurs został ogłoszony i będzie rozstrzygnięty
do końca br.!”
Pozostałe informacje, zawarte w piśmie starosty znalazły
się w naszej publikacji i nic nowego do niej nie wnoszą.
					A. Kuczmarska
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KULTURA, IMPREZY

Posłuchaj
w internecie
Święty Mikołaj rozdawał prezenty w centrum miasta

Iluminacje i zabawa
Zanim na plac J. Wejhera wjechał przy
dźwiękach syreny Święty Mikołaj, wszyscy
podziwali fantastyczne dekoracje świąteczne, które rozbłysły w centrum miasta. Nie
brakowało muzyki i konkursów na scenie. .
Tego dnia, a dokładnie 6 grudnia, św. Mikołaj - w tej roli wystapił prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt - rozdawał słodycze
i prezenty. Wręczał też nagrody dzieciom,
które wykonały piękne ozdoby na miejską
choinkę i dekorację szopki na rynku.
Poniżej i obok fotorelacja z tej imprezy.
Wiecej zdjęć można obejrzeć w Galerii na stronie internetowej: www.pulswejherowa.pl

Znani twórcy w elektronicznej wersji na stronie
internetowej? Wbrew pozorom to nie pomysł digitalizacji zbiorów, ale kolejny nowatorski projekt
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, która wykorzystuje Internet jako jedno
z najbardziej efektywnych środków współczesnej
komunikacji i proponuje słuchowiska internetowe.
Można się z nimi zapoznać na stronie internetowej
Biblioteki w zakładce „słuchowiska”.
Słuchowiska powstały w ramach projektu „Aktywni bez
Barier”, skierowanego do osób starszych i wykluczonych
społecznie. Jego pełna wersja zgłoszona została do konkursu o dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego.
Niestety, do wygranej zabrakło kilku punktów. Mimo
tego biblioteczny zespół postanowił przeprowadzić projekt w okrojonej wersji, w oparciu o posiadany sprzęt.
Udało się dzięki wsparciu i zaangażowaniu wielu osób, w
tym samorządowców znanych m.in. z innej bibliotecznej
akcji pod hasłem „Wieczór z Fredrą”. Dzięki nim, udało się
zorganizować trzy słuchowiska.
Pierwsze, zatytułowane „Rzeka”, napisane specjalnie
przez Daniela Odiję, opowiada historię dwóch starszych
osób, które wracają wspomnieniami do lat młodości i podsumowują swoje życie. W rolach głównych usłyszeć można
Gabrielę Lisius, Krzysztofa Powałkę i Tomasza Fopke,
który zajął się również reżyserią słuchowiska. Obok nich
epizodycznie pojawiają się: Daria Reinke i Patryk Block.
Drugie słuchowisk „Bajka o zbójcy Czorlińskim” to
utwór napisany przez patrona wejherowskiej książnicy Aleksandra Majkowskiego. Poznajemy w niej przygody
sprytnego kandydata na zbójcę. W rolach głównych usłyszeć można Tomasza Fopke, Tomasza Patera, Ryszarda
Nalepkę, Macieja Barana, Andrzeja Kasa i Bogusława
Kaczmarka.
Najnowsze ze słuchowisk, które po koniecznej obróbce
technicznej pojawi się na stronie Biblioteki w tym tygodniu,
to „Karnawał” autorstwa Piotra Schmandta. Dotyka ono
tematu wolności we wszystkich jego aspektach. Dzięki
bohaterom, którzy są przedstawicielami różnych pokoleń,
dowiadujemy się jak można rozumieć wolność i co takie
rozumienie niesie za sobą…W rolach głównych wystąpili:
Bogdan Tokłowicz, Gabriela Lisius, Olga Tomaszewska,
Mirosław Lademann, Jacek Thiel i Wojciech Rybakowski.
Dwa pierwsze słuchowiska wyreżyserował Tomasz Fopke, a trzecie - Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.
Trzy słuchowiska to dopiero początek – mówi dyrektor
wejherowskiej biblioteki, Danuta Balcerowicz. - Projekt
będzie kontynuowany, a kolejne utwory będą się pojawiać
w miarę bibliotecznych możliwości, po wpłynięciu kolejnych tekstów. Zachęcam do śledzenia strony internetowej
Biblioteki. 					 MD.
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SPORT
Piłka nożna. Kaszub Cup w Luzinie

Piłka ręczna. Tytani Wejherowo

Ponad trzystu
Wygrywają
młodych piłkarzy z najlepszymi

W trzecim Ogólnopolskim Turnieju el professional/Kaszub
Cup w Luzinie, który odbył się 8 i 9 grudnia w luzińskiej Hali
Tytani Wejherowo wygrywają kolejne pojedynki, plasując
Widowiskowo–Sportowej im. Marszałka M. Płażyńskiego, rysię coraz wyżej w tabeli. Na koniec pierwszej rundy rozgrywalizowały 24 zespoły rocznika 2001 z całego kraju.
wek piłki ręcznej, nasi szczypiorniści zajmują siódmą lokatę.
Najlepszą drużyną zawodów organizowanych przez
GOSRiT Luzino i KTS-K,
okazał się zespół Huragan
Morąg, który w wielkim finale pokonał Santos Gdańsk
1:0. W nagrodę otrzymał
okazały puchar, ufundowany
przez Jarosława WejeraWójta Gminy Luzino.
Trzecią drużyną turnieju
został Gryf Wejherowo,
który w spotkaniu o najniższy stopień podium, po
serii rzutów karnych pokonał
Victorię Niemcz.
Najlepszym zawodnikiem
el professional/Kaszub Cup
2001 wybrano Marka Niewiadomskiego z Santosu
Gdańsk, królem strzelców
został Łukasz Szramowski
z Huragana Morąg, a najlepszym bramkarzem Kamil
Maciszka z Gryfa Wejherowo. Puchar fair play otrzymali najgłośniejsi kibice z
Dragon Bielawy Warszawa.

Wyniki el professional/Kaszub Cup

Zwycięzcy z Pucharem
Wójta Jarosława Wejera.

(w nawiasie najlepszy zawodnik drużyny)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Huragan Morąg ( Rozkowiński Rafał)
Santos Gdańsk ( Kuźniarski Bartek)
Gryf Wejherowo ( Maciszka Kamil)
Victoria Niemcz ( Miłosz Regliński)
Czarni Pruszcz Gdański ( Sadowski Jan)
Gwardia Koszalin ( Wiktor Klemunda)
SP-5 Lew Lębork ( Miłosz Cieślak)
GKS Kowale (Kuba Łapiński)
Lechia Gdańsk (Bolewski Patryk)
Legion Warszawa (Czernij Kacper)
Wkra Działdowo ( Mateusz Cegiełka)
Gryf Tczew (Kuba Lewandowski)
Polonia Bydgoszcz (Daniel Kanarowski)
Osiczanka Osice (Remigiusz Dzierżak)
GOSRiT/el professional Luzino ( Paweł Baranowski)
Profan Gościcno (Anna Miszka)
UKS Dragon Warszawa Bielany ( Michał Kapełuś)
Elana Toruń (Miłosz Falkiewicz)
KP Sopot (Sebastian Graźul)
Wkra II Działdowo ( Kacper Kopyciński)
Gryf Słupsk (Jakub Hołowienko)
Czarni II Pruszcz Gdański (Bartosz Pierz)
Błękitni Gonne Małe (Jakub Gołucki)
Anioły Garczegorze ( Wojciech Kotłowski)

Wsparcie
terenów
wiejskich
Zawody zostały dofinansowane przez Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie, Projekt pn.:
„Organizacja turnieju piłki
nożnej promującego region
kaszubszczyzny”, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Osi 4
LEADER Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2007-2013.

Ósmego grudnia w sobotę Tytani Wejherowo rozegrali w Grudziądzu pojedynek z tamtejszym MKS-em,
który zajmuje trzecie miejsce w II lidze rozgrywek
piłki ręcznej mężczyzn.
Tytani niespodziewanie
wygrali to spotkanie
24:26 do przerwy 18:17
dla Grudziądza. Cała drużyna zasłużyła na wielkie
słowa pochwały, bo wszyscy
zagrali równo i poprawnie
oraz z wielkim zaangażowaniem.
15 grudnia we własnej
hali Tytani pokonali
Alfe 99 Strzelno 30:25 do
przerwy 14:14. Początek
meczu był bardzo nieudany
dla naszej drużyny, a wynik
w 12 minucie meczu 9:2 dla
ekipy gości nie wróżył nic
dobrego. Nasi zawodnicy
razili bardzo dużą nieskutecznością w sytuacjach

sam na sam z bramkarzem Alfy 99, szczególnie
ze skrzydeł. Wprowadził to
wiele nerwowości w grze.
Całe szczęście Tytani opanowali nerwy i „wzięli” się
ostro do roboty, by przez
następne 48 minut zaaplikować przeciwnikom 28
bramek tracąc 16. Już do
przerwy doprowadzili do
wyrównania, a po przerwie
„zdemolowali” rywala.
Trener Tytanów wprowadził na plac gry wszystkich zawodników i troszeczkę odpuścił końcówkę, by
wygrać ostatecznie 30:25.
Dzięki temu drużyna Tytanów może pochwalić się
bilansem siedmiu kolejnych
meczów bez porażki. Nasza ekipa zajmuje siódma
lokatę w tabeli na koniec
pierwszej rundy.
Tego samego dnia Tytani
zorganizowali turniej „MI-

KOŁAJ z TYTANAMI”
pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa, w
którym wzięło udział aż
9 zespołów ze szkół podstawowych, w tym 7 drużyn chłopców i 2 drużyny
dziewcząt.
Oprócz turnieju piłki
ręcznej, odbyły się także
konkursy oraz zabawy z samym Świętym Mikołajem,
który obdarowywał wszystkie dzieci słodkościami.

Sukces Agaty
Grudniowy Ogólnopolski
Mikołajkowy Turniej Judo w
Gdańsku należy do najsilniej
obsadzonych zawodów dzieci.
Do rywalizacji przystąpiło 381
zawodników z Pomorza i Kujaw.
Zawodnicy wejherowskiej szkółki judo aż w trzech kategoriach
dotarli do finału.
Najlepiej zaprezentowała się
Agata Syska, zdobywając złoty
medal w kat. do 24 kg. Wejherowianka została najlepszą zawodniczką Turnieju w kategorii
wiekowej 2003 r. i młodsi.
Młodzi judocy trenują pod
okiem Macieja Syski i Mariusza Jaszewskiego, we wtorki i
czwartki w salce judo „Elektryka”
w Wejherowie.

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

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.

SKUTECZNA REKLAMA
W PULSIE WEJHEROWA
606 629 454
redakcja@pulswejherowa.pl

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

Kolejny kurs kat. B rozpoczyna się
7 oraz 17 stycznia 2013

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam garaż z w Gdyni
Obłużu - ul. Knyszyńska.
Tel. 601 163 300
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie Śmiechowie na
Osiedlu Sikorski Park 31,40 m
pierwsze piętro + pomieszczenie gospodarcze o pow. 1,4
m, salon z aneksem, sypialnia,
łazienka, balkon. Blisko sklepy,
plac zabaw, boisko, MZK, SKM.
Mieszkanie bardzo zadbane.
Tanie w utrzymaniu. POLECAM!
Tel. 516 033 798
***
Sprzedam bardzo ładną
działkę budowlaną w Gościcinie, o pow. 648 m; działka
graniczy z lasem, jedyna wolna
wśród nowym domów, super
położona, , blisko przystanek
MZK. Tel. 512 523 344
***
Garaż w centrum miasta
wynajmę. Tel. 602 17 30 77
***
Hel centrum, mieszkanie
3-pokojowe, I piętro do 9 osób,
Sylwester (opłata za 1 dobę 300
zł) i cały rok na krótkie pobyty.
Tel. 604 915 138
***
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Wejherowie, na osiedlu Tysiąclecia. Tel. 511 286 140

SPRZEDAM

Sprzedam lustro stylowe
o wym. 60x120 cm. Rama w
kolorze złotym, stan b. dobry.
Cena 250 zł. Tel. 792 612 439
***
Telefon NOKIA 5230 z ekranem dotykowym, ma mp3.net,
aparat, gwarancję, pudełko;
mało używany za 280 zł. Sprzedam również 4 wejścia USB do
adapteru za 30 zł.
Tel. 515 664 469
***
Komody sosnowe (drewno)
4 sztuki, różne wymiary. Cena
1000 zł lub pojedyncze sztuki,
ceny do uzgodnienia. Odbiór
Osiedle Fenikowskiego w Wejherowie. Tel. 501 957 499
***
Sprzedam automat do
pieczenia chleba (i nie tylko
chleba) w bardzo stanie, mało
używany, kupiony rok temu.
Cena 150 zł. Tel. 509 155 954
***
Sprzedam wózek inwalidzki, nowy. Tel. 604 915 138
***
Wynajmę lub sprzedam rozkładany blaszany garaż.
Tel. 510 460 909
***
Sprzedam 2 fotele w idealnym stanie oraz 2 szafki nocne
drewniane. Tel. 516 256 424

Sprzedam butlę gazową 11
kg oraz 2 kg cena 75 zł i 40 zł.
Tel. 516 256 424
***
Sprzedam używany sprawny
grzejnik elektryczny cena 35
zł. Możliwy odpłatny transport.
Tel. 516 256 424
***
Sprzedam biurko z półeczką
nadstawną, szafką, szufladką,
dwoma wysuwanymi blatami
na klawiaturę i myszkę. Cena
250 zł. Tel. 513 061 743
***
Sprzedam dywan (beż +
wzór brązowy) 2,5 mx3,5 m.
Cena 150 zł. Tel. 604 915 138
***
Sprzedam drzwi białe z
szybą 3 pary za 450 zł całość.
Tel. 604 915 138
***
Sprzedam kominek ekologiczny na biopaliwo, cena 600
zł. Tel. 604 915 138
***
Sprzedam lampy okrętowe,
mosiężne i bulaje z częścią burty, tanio. Tel. 601 163 300
***
Sprzedam komplet wypoczynkowy 3+2+1 (kanapa i
sofa rozkładane) tanio, kanapka
narożna z rozsuwanym stołem
do jadalni 220 zł, oraz meble:
komplet młodzieżowy z biur-

O G Ł O S ZENIE

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
14

kiem, granatowy 200 zł.
Tel. 604 915 138
***
Sprzedam umywalkę z baterią i syfonem oraz miskę
ustępową – kompakt, brązowe,
ozdobne, cena 280 zł.
Tel. 604 915 138
***
Sprzedam nowy fotel rozkładany z pojemnikiem na
pościel - cena 300 zł; nową ławę
podnoszoną jako stół - cena 200
zł; nowy stolik szklany pod
telewizor - cena 150 zł.
Wejherowo. Tel. 510 519 919
***
Sprzedam używaną szafkę
łazienkową z umywalką. Biała
lakierowana, szer. 80 cm. Cena
ok. 200 zł. Tel. 889 269 459
***
Sprzedam biurko, czarne,
robione na zamówienie w
bardzo dobrym stanie wym.
125x80x76cm, z szufladami
szafką ,wysuwaną półką na
klawiaturę. Cena ok. 240 zł.
Tel. 798 997 003
***
Sprzedam telefon NOKIA
2220 GRAPHITE na gwarancji,
nowy , 210 zł. Tel. 58 679 11
26, lub 728 148 516
***
Sprzedam kożuch, rozmiar
XXL. Tel. 534 707 583

redakcja@pulswejherowa.pl
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Oddam za 25 zł żyrandol
pokojowy biały (2 kule). Wejherowo. Tel. 505-816-262
***
Słuchawki NOKIA WH-102,
HS-125 nowe, or yginalne!
sprzedam za 10 zł.
Tel. 505 816 262
***
Słuchawki z mikrofonem
do Skype „Plantronisc” w stanie
idealnym. Pilot z wieloma funkcjami. 30 zł. Wejherowo.
Tel. 505 816 262
***
Sprzedam kalosze granatowe, rozmiar 25, cena 6 zł.
Wejherowo. Tel. 505 816 262
***
Oferuję papcie na zimę dla
dziecka, rozmiar 32-33, długoś
wkładki wewnątrz to 20,5 cm –
nowe, cena 10 zł. Wejherowo.
Tel. 505 816 262
***
Oddam za 7 zł czepek dla
dziecka na basen, w b. dobrym
stanie. Tel. 505-816-262
***
Sprzedam drzwi wewnętrzne - cena 150 zł, 80 cm, prawe,
kolor klon z szybką wzdłuż, z
zamkiem i klamką. stan bardzo
dobry. Tel. 501 006 579
***
Sprzedam ubranka dla
dziecka (od niemowlaka do
roczku) oraz dla sześciolatka.
Całość w cenie 100 zł lub na
sztuki (nie zniszczone). Sprzedam także ubranko polarowe
do chrztu dla chłopca (kombinezonik z kapturkiem) raz

używane, cena 80 zł. Tel. 889
795 364
***
Sprzedam nowy zestaw:
sofę 3-osobową z pojemnikiem
na pościel + 2 fotele + 2 pufy
zdobione drzewem. Cena 1420
zł Wejherowo. Tel. 510 519 919
***
Tanio sprzedam: DVD altax
555 HD – nowe; zegar słoneczny ogrodowy, ekskluzywny
stolik pod telewizor, baterię
wannową pozłacaną, taczkę
budowlaną, wózek transportowy, klimatyzację domową
– nową. Tel. 600 722 148

KUPIĘ

Regał na książki i segregatory, wąską szafę ubraniową niedrogo kupię. Tel. 605 765 102

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Matiz Supa FSO
2007, stan bdb. granatowy ze
srebrnymi zderzakami, przebieg 40 tys. km. Cena 10,5 tys. zł.
Tel. 604 915 138

RÓŻNE

Oddam kanapę w dobrym
stanie. Tel. 513 061 743
***
Miejsce pod wiatą osłoniętą, okolica Lidla ul. Słoneczna.
Tel. 603 681 338
***
Pilnie potrzebny fotelik
samochodowy oraz kanapa
2-osobowa w dobrym stanie.
Tel. 515 664 469

Przyjmę kanape dwuosobową oraz meble pokojowe (komoda, nieduża szafa0, najlepiej
z transportem odpłatnie - pilnie potrzebne dla wielodzietnej rodziny. Tel. 725 171 656
***
Poszukujemy dwupokojowego mieszkania w Wejherowie, niski czynsz, 700 zł. Mamy
1 dziecko, bez nałogów.
Tel. 516 591 904

SZUKAM PRACY

Posprzątam dom lub mieszkanie. Tel. 512 651 142
***
Szukam pracy jako sprzedawca w sklepie obuwniczym
lub z odzieżą, może być praca
dodatkowa. Jestem młodą
dziewczyną.
Tel. 889 795 364

NAUKA

Nauczyciel muzyki w Wejherowie, emeryt, -udziela lekcji
muzyki na gitarze, mandolinie ,
akordeonie, wyłącznie z nut za
niewielką opłatą. Wiadomość
tel: 665 570 808.
***
Korepetycje z fizyki i chemii,
w tym uczę matematyki. Wejherowo. Tel. 58 677-01-50
***
Nauczyciel udzieli korepetycji z chemii, matematyki i j. francuskiego oraz prace pisemne z
j. polskiego, w tym maturalne.
Tel.: 668 133 189

O G Ł O S ZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
84-200 Wejherowo, Obrońców Helu 1

Poszukuje osób na stanowisko

Z – cy Głównego Księgowego

Wymiar etatu: pełen etat, wymiar czasu pracy (40 godzin tygodniowo)
Wymagania niezbędnie:
1.
Wykształcenie wyższe ekonomiczne, preferowane finanse, rachunkowość.
2.
Doświadczenie zawodowe w pracy, co najmniej 3 letnie na stanowisku Z-cy Głównego
Księgowego lub Samodzielnego Księgowego.
3.
Bardzo dobra znajomość zasad rachunkowości i bieżących przepisów prawa podatkowego.
4.
Osoba niebędąca skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
5.
Nieposzlakowana opinia, obywatelstwo polskie, pełna zdolność do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania dodatkowe:
1.

2.
3.
4.

Obowiązki i odpowiedzialność:
1.
-

-

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

Certyfikat MF do usługowego prowadzenia ksiąg
Bardzo dobra znajomość MS Office, w szczególności Excel, Word, Power Point.
Cechy osobowościowe: umiejętność analitycznego myślenia, dokładność, rzetelność,
samodzielność, pozytywne nastawienie do współpracy w grupie.
Umiejętność pracy pod presją czasu.

-

Prowadzenie księgowości firmy, w tym:

dekretowanie oraz terminowa i prawidłowa ewidencja księgowa transakcji handlowych
zgodnie z procedurami wewnętrznymi firmy,
bieżąca kontrola finansowo-księgowa,
przeprowadzanie okresowej kontroli kont,
analiza rozrachunków z klientami, publiczno-prawnych, kosztowych,
potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami,
obsługa bankowości elektronicznej,
księgowanie wyciągów bankowych,
prawidłowa klasyfikacja kosztów własnych i kosztów uzyskania przychodu,
wykonywanie niezbędnych księgowań związanych z zamknięciem miesiąca,
sporządzanie i analiza raportów finansowych,
sporządzanie sprawozdań do GUS-u,
weryfikacja dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,
staranne przechowywanie i archiwizacja księgowanych dokumentów,
prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (przyjęcia,
zwiększenia/zmniejszenia wartości, likwidacja, naliczanie amortyzacji),
prowadzenie prawidłowej ewidencji dla celów podatkowych: prowadzenie rejestru podatku
VAT, sporządzanie deklaracje CIT, VAT,
sporządzanie sprawozdań okresowych oraz udział w tworzeniu rocznego sprawozdania
finansowego,
monitorowanie spływu zaległych należności oraz monitorowanie zobowiązań
oraz zamknięcie działalności zakładu budżetowego.

Oferujemy:

- umowę o pracę,
- możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Wymagane dokumenty:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

CV.
List motywacyjny.
Kwestionariusz personalny kandydata.
Dokument potwierdzające wykształcenie (kserokopie).
Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopie).
Dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje (kserokopie).
Oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych w ofercie dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie
z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych tekst jedn. (Dz. U. Nr 101 z
2002 r. poz. 926 z późniejszymi zmianami).

Osoby zainteresowane powyższą ofertą prosimy o przesłanie CV oraz Listu motywacyjnego z
dopiskiem w tytule „Nabór na stanowisko Z-cy Głównego Księgowego” na adres: Zakład Usług
Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., 84 - 200 Wejherowo, ul. Obrońców Helu 1 lub osobiście
w sekretariacie Spółki w terminie do dnia 03 stycznia 2013 r.
								PREZES ZARZĄDU
								JAROSŁAW PERGOŁ
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AKTUALNOŚCI
Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
REKLAMA

www.pulswejherowa.pl

Nowy autobus MZK wyjechał na ulice Wejherowa

Kamery i lampy ledowe
Nowoczesny, wyposażony w wygodne fotele, kamery i
ledowe oświetlenie,
a w dodatku poświęcony przez kapłana
autobus wyjechał na
ulice Wejherowa.
Jak informuje prezes
Miejskiego Zakłady Komunikacji, Czesław Kordel, to
30. pojazd MZK zakupiony
przez obecne kierownictwo
zakładu (za środki wypracowane przez MZK), w tym 26.
fabrycznie nowy. Autobus
wart 800 tys. zł został wyprodukowany przez znaną firmę
„Solaris”. Jej dyrektor był
obecny 17 grudnia w siedzibie MZK, podczas przekazywania autobusu do użytku.
W obecności prezydenta Wejherowa i pracowników firmy,
pojazd został poświęcony
przez ks. Tadeusza Reszkę.
Dzięki wyprofilowanemu
fotelowi i innym wygodom,
kierowcy autobusu, Bernard Bieszk i Michał Becker, będą mieli komfortowe
warunki pracy. Pan Bernard

REKLAMA
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U góry ks. prałat Tadeusz Reszka i prezes MZK
Czesław Kordel. Poniżej
kierowcy nowego autobusu w jego wnętrzu.

przekonał się o tym, kiedy
przywiózł autobus z fabryki
pod Poznaniem do Wejherowa. Panowie cieszą się też z
lepszego oświetlenia i liczą
na poszanowanie pojazdu
przez pasażerów. Oby było
jak najmniej zniszczeń.

