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ZUK wywiezie
nasze odpady
Od 1 lipca wejdą w życie nowe zasady
gospodarowania odpadami. W Wejherowie wywozem śmieci zajmie się Zakład
Usług Komunalnych, który przedstawił
najtańszą ofertę i wygrał przetarg ogłoszony przez Urząd Miasta.
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Letnie remonty
i utrudnienia

Wprawdzie konkurent zakładu, spółka Agora odwołała się od wyniku przetargu, ale Krajowa Izby Odwoławcza w Warszawie oddaliła wszystkie zarzuty w tej
sprawie.
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Bracia Kurkowi
świętowali
Dwadzieścia lat temu reaktywowano działalność
Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie,
a w ostatnią sobotę, 15 czerwca ta organizacja otrzymała
piękny sztandar.
Zanim go uroczyście poświęcono i przekazano, Bracia
Kurkowi oraz ich goście z całego Pomorza przemaszerowali w barwnym pochodzie ulicami miasta, do Filharmonii Kaszubskiej.				
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Jeszcze dwa dni, do 22 czerwca będą trwały komunikacyjne utrudnienia, związane
z zamkniętym od blisko tygodnia przejazdem kolejowym na ul. 12 Marca. To jednak
dopiero początek perturbacji komunikacyjnych, które czekają nas w Wejherowie
tego lata. Kontynuacja remontu torów kolejowych i kolejne zamknięte przejazdy, a
także planowane modernizacje ulic spowodują objazdy dla samochodów i autobusów
MZK. Częściowo ulegną zmianie zarówno trasy autobusów, jak i rozkłady jazdy, a
informacje na ten temat znajdą się na przystankach - tak jak obecnie, w przypadku
linii nr 2 i 11.
Jest jednak również optymistyczna wiadomość: dzięki prowadzonym i planowanym
inwestycjom kolejowym oraz drogowym, będzie się jeździło lepiej.
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AKTUALNOŚCI

WYPADKI

Zderzenie w Sopieszynie
Rankiem 13 czerwca, w okolicach Sopieszyna ciężarowy samochód renault magnum zderzył się z osobowym chryslerem.
Jak widać na zdjęciu, z dużego i masywnego Chryslera, pozostały
spłaszczone blachy.
Jak wynika ze wstępnych ustaleń, młody kierowca Chryslera
uderzył w ciężarówkę. Co było przyczyną tak okropnie wyglądającego zderzenia, policja ustala, ale prawdopodobnie była to
brawura młodego kierowcy, który stracił panowanie nad autem.
W Chryslerze z 24-latkiem jechali jeszcze pasażerowie w wieku
20 i 33 lat. Kierowca samochodu chrysler i jego pasażerowie z
poważnymi obrażeniami ciała zostali przewiezieni do szpitali w
Wejherowie i Gdyni.

www.pulswejherowa.pl

Znaleziono narkotyki
i papierosy bez akcyzy
Policjanci z Referatu
Patrolowo-Interwencyjnego
Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali
trzech dwudziestoparoletnich mężczyzn, którzy mieli
przy sobie narkotyki.
Informacje przekazali strażnicy miejscy, którzy w pobliżu
garaży na Osiedlu 1000-lecia,
zauważyli dziwnie zachowujących się trzech mężczyzn.
Policjanci w trakcie interwencji

znaleźli przy nich marihuanę.
Mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.
Podczas nocnej kontroli drogowej w jednym z zatrzymanych
samochodów policjanci znaleźli
60 kg tytoniu, bez polskich
znaków akcyzy. W trakcie przeszukiwania prywatnej posesji
zatrzymanego mężczyzny, policjanci ujawnili w garażu trzy
maszyny służące do cięcia i
mielenia tytoniu.

Formalności meldunkowe

Teraz łatwiej
Fot. Materiały policji

Brawura i nieostrożność
Sześcioletnie dziecko zostało odwiezione śmigłowcem ratowniczym do szpitala w Gdańsku, w wyniku poważnego wypadku
dwóch samochodów osobowych.
Zdarzenie miało miejsce w niedzielę 16 czerwca wieczorem
na drodze z Kamienia do Kielna. Kierujący seatem ibizą na łuku
drogi zjechał na przeciwny pas, którym jechał opel corsa. W
wyniku czołowego zderzenia pojazdów, cztery osoby zostały
poszkodowane i odwieziono je do szpitali w Gdyni i Wejherowie,
a dziecko do Gdańska. Droga na tym odcinku przez parą godzin
była całkowicie zablokowana.

Płonął samochód
Na Rondzie „Solidarności” w Wejherowie kierująca oplem vectrą trzydziestoletnia kobieta nie zachowała należytej odległości
od poprzedzającego ją innego opla vectry i z impetem najechała
na jego tył. Samochód stał prawidłowo na czerwonym świetle.
Samochód sprawczyni wypadku stanął w płomieniach,
co spowodowało jeszcze większe zamieszania na drodze. Na
szczęście płomienie szybko ugaszono i nikt nie doznał obrażeń.

Fot. Materiały policji

2

Straż Miejska

Podczas interwencji policji

Urząd Miejski w Wejherowie informuje, że
31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia
7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji
ludności i dowodach osobistych oraz niektórych ustaw (Dz. U. poz. 1407), na mocy której
wprowadzono szereg ułatwień, dotyczących
realizacji obowiązku meldunkowego m.in.:
1. Wymeldowania z dotychczasowego miejsca pobytu
stałego można dokonać w urzędzie przy zgłaszaniu nowego
miejsca zameldowania. Oznacza to, że nie ma już kłopotliwej
konieczności zgłaszania zmiany pobytu w urzędzie miasta
bądź gminy, w którym poprzednio byliśmy zameldowani.
Wymeldowania i zameldowania w nowym miejscu dokona
jeden urząd (ten, w którym jest zgłaszany nowy pobyt).
2. Przy załatwianiu spraw meldunkowych nie ma obowiązku podawania danych o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania do wglądu książeczki wojskowej.
3. Formalności meldunkowe można załatwić przez ustanowionego pełnomocnika. Osoba taka musi posiadać pełnomocnictwo udzielone w formie pisemnej, po okazaniu przez
pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego.
4 .Zniesiono obowiązek meldunkowy na pobyt czasowy do
3 miesięcy Polaków, obywateli państw Unii Europejskiej i
państw EFTA – stron Europejskiego Obszaru Gospodarczego
oraz Konfederacji Szwajcarskiej.
5. Zlikwidowano obowiązek weryfikowania wypełniania
wpisu meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.
Do tej pory mieli to robić właściciele, dozorcy i administratorzy nieruchomości oraz zakłady pracy.
6. Zlikwidowano obowiązek meldunkowy wczasowiczów
i turystów.
7. Wydłużony został czas na zgłoszenie swojego pobytu
z 4 dni do 30 dni.
8. Zniesiono sankcje karne za niedopełnienie obowiązku
meldunkowego przez obywateli polskich, obywateli państw
Unii Europejskiej i państw EFTA – stron Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Policjanci z Rumi na terenie
prywatnej firmy, w samochodzie
oraz w domu 55-letniego mieszkańca tego miasta znaleźli 100
tysięcy papierosów, 8 worków
z drobno zmielonym tytoniem
oraz opakowania do pakowania
papierosów.
Zabezpieczone przez policjantów wyroby tytoniowe bez
wymaganych znaków akcyzy,
zostaną przekazane do Urzędu
Celnego.
MD.

Awantura
w szpitalu
7 czerwca około godz.
19.50 obsługa Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego w
Wejherowie poprosiła Straż
Miejską o pomoc. Pijany
pacjent wyzywał medyków
i był bardzo agresywny.
Prośby o uspokojenie się
na nic się zdały. Trudno się
dziwić, skoro 32-letni pacjent miał we krwi prawie
3 promile alkoholu.
Po udzieleniu mu pomocy
ambulatoryjnej Straż Miejska osadziła awanturnika w
policyjnej izbie zatrzymań.
ZH.

PO strzela sobie
gola w śmietnik
Prezydent Warszawy z PO Hanna Gronkiewicz-Waltz ma
poważne problemy. Całkiem realne jest referendum o jej odwołanie i nie wykluczone, że będzie ono skuteczne. Niezadowolenie
warszawiaków ma zapewne wiele przyczyn, jak np. najdroższe
w Polsce ceny biletów komunikacji miejskiej, przedłużająca się
budowa drugiej nitki metra i ogromne kłopoty komunikacyjne,
jeszcze wcześniej kontrowersyjna sprzedaż francuskiej firmie po
tajnych negocjacjach Stołecznego Przedsiębiorstwa Energetyki
Cieplnej, ale czarę goryczy przelała chyba sprawa śmieci.
Chodzi oczywiście o wejście w życie w stolicy tzw. ustawy
śmieciowej. Nie dość, że dla warszawiaków oznaczać to ma
znaczne podwyżki cen, to jeszcze nieudolnie przeprowadzone
przetargi unieważnione przez Krajową Izbę Odwoławczą spowodowały ogromny chaos w największym polskim mieście.
Oczywiście takie problemy są i w innych miastach i gminach,
ale w Warszawie sprawa jest szczególna, gdyż rządy sprawuje
tam wiceprzewodnicząca Platformy Obywatelskiej, partii
rządzącej, która ustawę śmieciową przegłosowała w Sejmie, a
wcześniej rząd PO ją wymyślił i przygotował. Śmieciowa porażka
Pani Prezydent Warszawy jest więc dla PO prestiżowa i może
stanowić niezłą nauczkę dla rządzących.
Rzeczona ustawa to bubel prawny, bardzo krytykowany
przez wiele środowisk. Choć sam pomysł regulacji sprawy odbioru śmieci być może ma sens, to wykonanie fatalne. Skutkiem
złej ustawy, beznadziejnie napisanego prawa są i wysokie ceny,
i bałagan, i unieważnione przetargi. A to prawo przegłosowała
przecież Platforma. Sama sobie zgotowała taki los, jaki teraz
spotyka jej wiceprzewodniczącą.
Ofiarą złych rządów PO padnie być może Hanna Gronkiewicz-Waltz, sztandarowa postać tej partii. Okazuje się, że rządząca partia zapłaci w końcu za swoje błędy, za buble prawne.
Można by rzec: i bardzo dobrze, w końcu! Niech wiedzą co
narobili! Na razie tylko w stolicy, ale zapewne Polscy będą pamiętali o śmieciach przy następnych wyborach samorządowych
i parlamentarnych.
Tym razem Premier Tusk, który tak bardzo lubi piłkę nożną,
strzelił gola w śmietnik. W dodatku swój...
Dr. Puls
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Długie oczekiwanie na zatokę przy ulicy Reformatów

Puste obietnice

Mijają kolejne miesiące, tymczasem pomimo obietnic Starostwa Powiatowego w
Wejherowie, nie wybudowano zatoki autobusowej przy zwężonej ulicy Reformatów.
Co ciekawe, starosta Józef Reszke winą za brak realizacji tej inwestycji obarcza …
Prowincjała Zakonu Ojców Franciszkanów, który nie zgodził się na sprzedaż gruntu.
Sposób wykonania modernizacji dwóch wejherowskich ulic
(Reformatów i Wniebowstąpienia) wzbudził wiele kontrowersji
i niezadowolenie wśród zamieszkujących tam rodzin. Właściciele przyległych do jezdni posesji
skarżyli się m.in. na to, że woda
z ulicy zaczęła spływać na ich
podwórka. Podawali przykład
dobrze wykonanej pod tym
względem przez Urząd Miasta
ulicy Wałowej.
Jednak najwięcej zastrzeżeń
wzbudził brak zatoki autobusowej. Pojazdy komunikacji
miejskiej, zatrzymując się na
przystanku, tamują i paraliżują
ruch. Ulica została zwężona do
tego stopnia, że nie można wykonać manewru wyprzedzania
i omijania, co sprawia, iż tworzą
się korki. Sznur samochodów,
a nawet karetka pogotowia
ratunkowego lub strażacki wóz,
nie są w stanie ominąć stojącego
na przystanku autobusu.

Obiecanki i co dalej?

We wrześniu ubiegłego roku
Marek Panek, sekretarz Starostwa Powiatowego obiecał, że
zatoczka autobusowa powstanie
w nowym miejscu na wiosnę.
Jeszcze bardziej precyzyjny w
swoich zapowiedział był Janusz Nowak, dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatów
Wejherowskiego i Puckiego.
- Nie zostało to zrobione
od razu, ponieważ grunt obok
ulicy należy do zakonu Ojców
Franciszkanów. Prowadzimy
rozmowy na ten temat, czekamy na pozwolenie na budowę.
Zatoka powstanie, gdy tylko
będziemy mieć komplet dokumentów. Realnie będzie to
kwiecień 2013 roku – wyjaśniał
wówczas Janusz Nowak.
Zaistniałą sytuacją zdegustowane były władze Miasta
Wejherowo.
- O tym, że zatoka dla autobusów została zlikwidowana
dowiedzieliśmy się dopiero
po oddaniu ulicy do użytku –
mówił Bogusław Suwara,
sekretarz Wejherowa.

AKTUALNOŚCI

Przetarg roztrzygnięty

AGORA
przegrała
Odpady od wszystkich mieszkańców
Wejherowa w nowym systemie po 1 lipca
br. będzie odbierał Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o., który
wygrał przetarg ogłoszony przez Urząd
Miejski. ZUK przedstawił najtańszą ofertę,
a zatem wybór tej firmy oznacza niższe
opłaty za wywóz śmieci ze strony mieszkańców miasta.
Konkurent Zakładu Usług Komunalnych w tym przetargu Agora Sp. z o.o., która była droższa, złożyła odwołanie od wyniku
przetargu do Krajowej Izby Odwoławczej w Warszawie (KIO),
żądając odrzucenia oferty ZUK i wybrania swojej.

Oddalone zarzuty

Starostwo nadal nie rozwiązało problemu braku zatoki autobusowej.

Starostwo Powiatowe w Wejherowie na modernizację ulic
Reformatów i Wniebowstąpienia wydało już 700 tys. złotych.
Poprawił się co prawda stan
nawierzchni asfaltowej, lecz
wiele starych problemów pozostało do rozwiązania. Co więcej,
powstały nowe, jak chociażby
kwestia przejezdności i braku
zatoki autobusowej.
Autobusy komunikacji miejskiej muszą łamać przepisy
drogowe, aby skręcić w ulicę
Wniebowstąpienia. Wjazd w
nią stał się bowiem niemożliwy
wyłącznie z lewego pasa ruchu,
zaś drugi przeznaczony jest
zasadniczo do skrętu w prawo.
Taka sytuacja powoduje niemal
całkowitą blokadę ulicy Reformatów w momencie poruszania
się nią autobusów MZK.

Starosta szuka winnych

Na pytania naszej redakcji
odpowiedział starosta Józef
Reszke. Pismo to jednak wzbudza zdziwienie, bo trudno doszukać się jakiejkolwiek próby
rozwiązania problemu.
Starosta w odpowiedzi pisze
m.in., że „Prowincjał Zakonu
Ojców Franciszkanów nie wy-

raził zgody na sprzedaż gruntu
Powiatowi na rzecz budowy
przystanku autobusowego”.
W tej sytuacji nasuwa się
zasadnicze pytanie: dlaczego
Starostwo Powiatowe w Wejherowie nie zapytało Prowincjała
Zakonu Ojców Franciszkanów
o możliwość sprzedaży ziemi
jeszcze przed przystąpieniem
do inwestycji, lecz dopiero po jej
ukończeniu?
Nikt nie lubi być stawiany
pod murem, a następnie jeszcze
dodatkowo napiętnowany za
ewidentne przeoczenie ze strony
urzędników, którzy zapomnieli
o tym, że autobusy muszą się
gdzieś zatrzymywać. Nie można,
a wręcz nie przystoi, realizować
remontu ulicy, a potem obarczać
zakonników winą za to, że nie
chcą sprzedać swojego gruntu.
Jeszcze bardziej kuriozalnie
brzmi kolejny punkt odpowiedzi starosty Józefa Reszke na
zapytanie redakcji „Pulsu Wejherowa”. Pisze on bowiem, że
„Urząd Miejski w Wejherowie…
nie wyraził zgody na lokalizację
przystanku autobusowego na
obecnym parkingu”.
- Parking przy ulicy Re-

formatów należy do Zakonu
Ojców Franciszkanów. Nie
wyobrażam sobie, abyśmy mogli zarządzać tym terenem bez
zgody właściciela. Bardzo więc
dziwię się wypowiedzi Starosty
Wejherowskiego. Miasto nie ma
absolutnie żadnego wpływu na
decyzje zakonników. Właściwie
tylko tyle można powiedzieć w
tym temacie - potwierdza Piotr
Bochiński, wiceprezydent
Wejherowa.

Teraz za późno

Odpowiedź na zapytanie
redakcji starosta Józef Reszke
kończy stwierdzeniem, że „wobec powyższych faktów Powiat
został zmuszony do odstąpienia
od budowy nowej zatoki autobusowej”.
Zadajemy więc retoryczne
pytania:
Cóż wobec tego warte są
obietnice urzędników Starostwa
Powiatowego w Wejherowie?
Czy starostwo nie mogło
od razu poprawnie realizować
inwestycji i wybudować zatokę
np. w miejscu, w którym była
przed remontem, a nie teraz
szukać winnych?
Ryszard Wenta

Agora twierdziła, że oferta ZUK zawierała błędy formalne. W zeszłym tygodniu KIO oddaliła wszystkie zarzuty Agory pod adresem
ZUK i tym samym Urząd Miasta może zawrzeć umowę ze spółką.
Można powiedzieć, że wygrali mieszkańcy, gdyż po pierwsze
budżet miasta, więc w konsekwencji wszyscy mieszkańcy, zapłacą
mniej za odbiór śmieci, a po drugie nowy system wejdzie w Wejherowie w życie od 1 lipca, tak jak przewidują przepisy.
Nie powtórzy się więc sytuacja, jaka ma miejsce w Warszawie,
gdzie w wyniku orzeczenia KIO, trzeba powtórzyć przetarg i system
nie wejdzie w życie, a w mieście zrobił się duży bałagan. W Wejherowie urzędnicy przeprowadzili wszystkie procedury poprawnie
i zgodnie z prawem, co potwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza.

Agora przegrała po raz drugi

To już drugi przetarg w Wejherowie, który w ostatnim czasie
przegrała Agora, gdyż była za droga w stosunku do ZUK. W
marcu br. Agora przegrała przetarg na „Odbiór i wywóz odpadów
komunalnych z posesji zarządzanych przez Wejherowski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych na terenie miasta Wejherowa i Gościcina, opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Wejherowa,
uzupełnianie dystrybutorów w zestawy higieniczne do zbierania
psich odchodów oraz użyczenie pojemników i kontenerów przeznaczonych do składowania odpadów komunalnych na tych posesjach,
a także wywóz nieczystości płynnych z szamb usytuowanych na
terenie miasta Wejherowa”. Wtedy Agora była o ponad 20 procent
droższa od ZUK, co oznacza, że o tyle więcej mogliby zapłacić lokatorzy za odbiór śmieci i szamb. Agora protestowała wtedy przeciwko
wyborowi zakładu komunalnego, skarżąc się, że jest zbyt tani.

Kto miał rację?

Pikanterii sprawie dodaje fakt, że nieco wcześniej, bo w styczniu
b.r. wejherowski ZUK stał się przedmiotem niewybrednych ataków i
pomówień. Zarzucano mu m.in. że jest droższy od Agory i mieszkańcy muszą płacić więcej, a urzędnicy, a nawet radni temu sprzyjają.
W napastliwych publikacjach ukazały się wtedy materiały
udostępnione przez Agorę. Potem dołączyła się do tego opozycja w
Radzie Miasta, czyli Platforma Obywatelska.
Życie zweryfikowało te – jak się dziś okazuje - brednie. W dwóch
przetargach w Wejherowie ZUK jest tańszy i mieszkańcy zapłacą
mniej.
Atak i nieprawdziwe oskarżenia pod adresem ZUK-u, WZNK,
Urzędu Miejskiego i radnych okazały się tylko biznesowo-polityczną
rozgrywką.
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KOMUNIKACJA

Tego lata czekają nas kolejne komunikacyjne perturbacje

Autobusy jeżdżą inaczej
Od niespełna tygodnia wejherowianie muszą znosić komunikacyjne perturbacje, związane z remontem torów kolejowych
w rejonie Śmiechowa i zamknięciem przejazdu kolejowego. To
test i przymiarka do kolejnych utrudnień w ruchu, które czekają
nas tego lata, m.in. z powodu zamknięcia w dniach 25-28 czerwca przejazdu kolejowego na ul. Sucharskiego oraz z powodu
potrzebnych inwestycji drogowych. Trudne wyzwanie stanęło
m.in. przed komunikacją miejską, która musi dostosować kursowanie autobusów do zmieniających się warunków na ulicach
Wejherowa, a także sąsiedniej Redy.
W piątek 14 czerwca zamknięto na tydzień przejazd
przez tory na ul. 12 Marca,
co zmusiło zmotoryzowanych
mieszkańców do korzystania
z dalej położonych połączeń
z centrum miasta, a także
z rejonem ul. Sikorskiego i
Roszczynialskiego. Inaczej
kursują autobusy dwóch linii
MZK: najpopularniejszej chyba
„dwójki” i „jedenastki”. Ale to
nie koniec zmian.
Prace remontowe na torach
kolejowych spowodują też zamkniecie przejazdu na ul.
Sucharskiego. Zmiany te będą
wprowadzone od 25 czerwca od
godz. 22.00 do 28 czerwca do
godz. 22.00. Inaczej w związku
z tym będą kursowały autobusy nr 3, 7 i 12, zmuszone do
objazdu ulica Kwiatową i drogą
krajową nr 6.
Aby zapewnić mieszkańcom
osiedla Sucharskiego i sąsiednich ulic dojazd do domu, MZK
wprowadzi dodatkowy autobus

3 BIS, dojeżdżający na wspomniane osiedle i powracający
do centrum miasta. Będzie on
kursował od przystanku przy
sądzie na ul. Sobieskiego.
Wcześniej, bo jeszcze w
czerwcu zmiany w kursowaniu
autobusów linii nr 8 (a także 18
i 19) spowodowane będą pracami drogowymi przy dworcu
w Redzie. Z tego powodu w
dniach 24.06-5.07 „ósemka” nie
będzie mogła zajechać pod dworzec i będzie musiała pojechać
dalej, aby zawrócić na granicy
Redy i Rumi. Wydłużenie trasy
wpłynie na zmiany rozkładzie
jazdy. Zmiany dotyczyć będą
także usytuowania przystan-

ków w Redzie (na wysokości
dworca oraz sklepu Lidl).
W planie tegorocznych inwestycji jest budowa nowego
węzła komunikacyjnego na
skrzyżowaniu ulic 10 Lutego
i Sienkiewicza, co spowoduje
utrudnienia w ruchu już niebawem, bo od 1 lipca br. Zmiany
organizacji ruchu, a także kursowania autobusów będą dotyczyły ulicy 10 Lutego, a potem
ulicy Sienkiewicza i Świętego
Jana. Inaczej w związku z tym
będą kursowały autobusy nr 2
(jeżdżąc m.in. ulicą Kopernika),
a także autobusy nr 3 i 16.
Zmiany te potrwają prawdopodobnie do połowy września br.

Rokłady jazdy na przystankach MZK
Uwaga, zmienione rozkłady jazdy poszczególnych autobusów są zawieszane na przystankach autobusowych.
Informacje można także uzyskać u dyspozytora MZK,
pod nr 58-572-29-33 lub na stronie internetowej miejskiego
przewoźnika: www.mzkwejherowo.pl

Autobus najbardziej popularnej linii nr 2 jeździ obecnie przez przejazd kolejowy na ul. Puckiej.

Mobilizacja w MZK
Czesław Kordel, prezes Miejskiego Zakładu
Komunikacji Spółka z o.o.
- Tegoroczne lato będzie dla
nas bardzo trudne. Utrudnienia
i ograniczenia, które rozpoczęły
się 14 czerwca zmuszają nas
do szybkich zmian, w związku
z objazdami remontowanych
szklaków kolejowych i ulic.
Mamy z tym sporo pracy, a co
gorsza spore wydatki, związane
ze zmianami tras i częstotliwości
kursowania autobusów.
Bywa, że w trudnych sytuacjach dochodzi do opóźnień
autobusów i trzeba wprowadzać
na trasę nowe pojazdy. Wynika

to czasem również z ograniczonego czasu pracy kierowców,
którzy zgodnie z przepisami
muszą mieć przerwy w prowadzeniu pojazdów. To wszystko
powoduje zwiększenie kosztów
komunikacji miejskiej. Obawiam
się, że część pasażerów zrezygnuje z podróży autobusem,
który jedzie zmienioną trasą,
czasem naddając drogi. To z kolei wpłynie na mniejsze wpływy
z biletów.
Niestety, dla MZK to trudny
czas, który z pewnością musi-

my przetrwać z nadzieją, że po
remontach przejazdów kolejowych i ulic, zarówno kierowcom
autobusów, jak i samochodów
osobowych będzie się jeździło
lepiej. Przepraszam pasażerów za zmiany i ewentualne
opóźnienia, których staramy się
uniknąć, ale czasem nie mamy
na nie wpływu.
Nasza firma jest tego lata
w pełnej mobilizacji, a rozkłady jazdy różnych autobusów
zmieniamy na bieżąco, zależnie
od potrzeb.

MZK kupił nowoczesny autobus
Nowy pojazd komunikacji miejskiej zaprezentowano i poświęcono w
miniony poniedziałek na placu J. Wejhera.
To 31. autobus, zakupiony
przez MZK, ale to nie znaczy, że
tyle autobusów jeździ po ulicach
miasta. Jak wyjaśniał podczas
uroczystości na rynku prezes
MZK, Czesław Kordel, nowe
pojazdy zastępują stare, których
eksploatacja trwa średnio 15 lat.
Autobus firmy Solaris przyjechał do Wejherowa spod Poznania, a kosztował niespełna 800
tys. zł. To nowoczesny nisko-
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podłogowy pojazd, estetyczny
i bezpieczny, wyposażony w
monitoring.
Będzie wygodny nie tylko
dla pasażerów, ale też dla kierowców. Potwierdza to Leszek
Wenta, który przyjechał nowym autobusem z Poznania.
Chwali wygodny fotel, a także
przezroczystą ściankę, oddzielająca kabinę kierowcy.
- Zimą ochroni ona kierow-

ców przed wiatrem, dostającym
się do środka przez wciąż otwierane przednie drzwi.
Autobus poświęcił ks. dziekan Tadeusz Reszka, a chwilę
później prezydent Krzysztof Hildebrandt, pracownicy
Urzędu Miasta i MZK, a także
mieszkańcy Wejherowa mogli
obejrzeć nowy pojazd komunikacji miejskiej i zajrzeć do jego
wnętrza. 		
AK.

To jedyna okazja, żeby zasiąść na chwilę za kierownicą autobusu.
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INWESTYCJE

Najnowocześniejsza elektrociepłownia w Polsce!

Będzie wygodnie i bezpiecznie

Przy ulicy Weteranów w Wejherowie uroczyście otwarto nową elektrociepłownię
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Maszyny napędzać będzie ogromny silnik Rolls Royce’a na paliwo gazowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie
wyłączenie kotłów węglowych na okres pół roku, zaś dodatkowym efektem nowoczesnej metody zasilania będzie… produkcja energii elektrycznej.

Do tej pory mieszkańcom ul. Śmiechowskiej nie było bynajmniej do śmiechu. To
jedna z wejherowskich dróg, które najbardziej potrzebowały remontu, a właściwie
budowy nowej nawierzchni.
W tegorocznym planie inwestycji, przygotowanym przez prezydenta Wejherowa i
jego współpracowników, to przedsięwzięcie
znalazło się na pierwszym miejscu. Modernizacja ulicy Śmiechowskiej rozpoczęła
się wiosną, a zakończy jesienią tego roku,
dokładnie w październiku.

Czyste powietrze Ulica się
i ...produkcja prądu zmienia

Dzięki uruchomieniu nowego systemu grzewczego w
kotłowni Nanice o połowę obniży
się w Wejherowie emisja do
atmosfery dwutlenku węgla.
Miasto zaś - oprócz ciepła - z tego
samego źródła otrzyma także
energię elektryczną.
Koszt budowy nowoczesnego
obiektu z generatorem i silnikiem Rolls Royce’a wyniósł 20,5
mln zł netto. OPEC otrzymało
na ten cel dotację z Unii Europejskiej w kwocie 7,3 mln zł.
- Miasto Wejherowo świętowało właśnie 370. rocznicę
istnienia. To wielowiekowa
historia i tradycja. A jednak
jest tutaj miejsce na nowoczesność - mówił podczas otwarcia
Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Świadczy
o tym oddany do użytku obiekt
Wejherowskiego Centrum Kultury. Szczycimy się tym, że
mamy firmę Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej
- spółkę, której właścicielami są
samorządy. Firmę, która charakteryzuje się bardzo nowoczesnym podejściem do stojących
przed nią zadań. Nowoczesna
maszyna w zmodernizowanej
elektrociepłowni oprócz ciepła
wytwarzać będzie dodatkowo
energię elektryczną.
Roczna produkcja energii
cieplnej z nowego generatora
wyniesie 162 tys. GJ, a energii
elektrycznej 45 tys. MWh. Jak
podkreślił Janusz Różalski
- prezes OPEC, oszczędność węgla w skali roku wyniesie 10 tys.
ton. Ilość ta odpowiada składowi
pociągu o długości 3 km.
Szef spółki OPEC zaznaczył,
że celem projektu było zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
oraz zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców Wejherowa. Przyznał,
iż zasilanie gazowe jest nieco

W Wejherowie powstała najnowocześniejsza elektrownia OPEC w całej Polsce.

droższe od węglowego, jednak
odbiorcy nie odczują zmiany
sposobu wytwarzania ciepła
w swoich rachunkach. OPEC
zarabiać bowiem będzie na
sprzedaży energii elektrycznej.
- Tak zwana kogeneracja,
czyli łączne wytwarzanie ciepła
i energii jest rozwiązaniem nowatorskim na skalę kraju. Nie
byłoby nowej inwestycji OPEC,
gdyby nie Unia Europejska i
technologia, która kiedyś była
dla nas niedostępna - wyjaśniał
prezes Janusz Różalski. - Wykonaliśmy inwestycję, która jest
skrojona na miarę tego miasta.
Może pracować przez cały rok,
a w okresie pół roku może być
podstawowym źródłem ciepła
dla Wejherowa. Kiedy mieliśmy
gotową wizję przedsięwzięcia,
skorzystaliśmy z pomocy Bałtyckiej Agencji Poszanowania
Energii, która przygotowała
koncepcję techniczną. Przetarg
na realizację wygrała firma

Introl z Katowic za 20,5 mln zł.
Nasz obiekt w Wejherowie jest
pierwszym tego typu w Polsce.
Jesteśmy więc prekursorami w
zakresie kogeneracji.
Podczas uroczystości otwarcia nowego segmentu elektrociepłowni obecni byli również
m.in. Wiesław Byczkowski
- wicemarszałek woj. pomor-

skiego, Tadeusz Wiśniewski
- przewodniczący Zarządu KZG
„Dolina Redy i Chylonki”, Gabriela Lisius - członek Zarządu
Powiatu, Aleksander Wellenger
- były prezes OPEC. Wszyscy
goście oraz dziennikarze mogli
obejrzeć nowy obiekt.
Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

Kogeneracja to proces technologiczny jednoczesnego
wytwarzania energii elektrycznej i użytkowej energii cieplnej
w elektrociepłowni. Ze względu na mniejsze zużycie paliwa,
zastosowanie kogeneracji daje duże oszczędności ekonomiczne
i jest korzystne pod względem ekologicznym w porównaniu z
odrębnym wytwarzaniem ciepła w klasycznej ciepłowni i energii
elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej.
Gazowe źródła wytwórcze charakteryzują się blisko dwukrotnie
niższym poziomem emisyjności CO2 w porównaniu ze źródłami
opalanymi węglem kamiennym. Nie emitują pyłu, ani związków
siarki, nie wymagają również uciążliwego i kosztownego transportu węgla i składowania ubocznych produktów spalania.
Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej jest spółką
komunalną z wyłącznie polskim kapitałem. Jej właścicielami są
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz miasta
Gdynia, Wejherowo i Rumia.

Zgodnie z planem remont ul.
Śmiechowskiej zakończy się w
październiku br. Jeszcze parę
miesięcy kłopotów, utrudnień
komunikacyjnych i mieszkańcy
będą mogli korzystać z nowej
jezdni i chodników. Remontem
objęte zostanie również skrzyżowanie ulicy Śmiechowskiej z
ulicą Wniebowstąpienia.
Modernizacja kosztuje 1,4
miliona złotych, a finansowaniem podzielą się Urząd Miasta
i PEWiK.
Nowa zieleń, a także wymieniona sieć energetyczna, i tak
potrzebna w tej części miasta
- sieć kanalizacyjna będą uzupełnieniem prac modernizacyjnych. Wymienione też zostaną
krawężniki.
Jak wyjaśnia Piotr Bochiński, zastępca prezydenta
Wejherowa, wszystkie prace
przebiegają zgodnie z harmo-

nogramem i w związku z tym,
żadne problemy nie powinny
wystąpić.
Z pewnością potrzebna jest
wyrozumiałość mieszkańców,
którzy po wielu latach oczekiwania otrzymają ulicę spełniającą
wszelkie normy.
Warto więc poczekać na efekt
końcowy, który poprawi zarówno wygodę kierowców i pieszych,
jak również ich bezpieczeństwo.
Na Śmiechowskiej to szczególnie ważne, ponieważ przy tej
ulicy funkcjonuje zespół szkół,
w tym szkoła podstawowa. Poza
tym w blokach, kamienicach
i domkach jednorodzinnych
mieszka tam sporo osób.
Przypomnijmy, ze jest to jedna z kilku inwestycji drogowych
już rozpoczętych lub planowanych w tym roku. Będziemy o
nich informować w kolejnych
wydaniach.
AK.
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23 czerwca w Redzie

Rubinowy Hit Wybory uzupełniające

Działalność sportowa i rekreacyjna na
W najbliższą niedzielę, 23 czerwca odbędą się wybory uzupełniające do Rady Miaterenie gminy Luzino została zauważona
i doceniona przez kapitułę konkursu Hit sta Reda. Kilka miesięcy temu z mandatu radnej zrezygnowała Hanna Janiak, którą
burmistrz Krzysztof Krzemiński zatrudnił na stanowisku sekretarza miasta. Teraz
Pomorza 2013.
mieszkańcy wybiorą nowego radnego lub radną.
Na Zamku w Krokowej odbyła się uroczysta gala podczas,
której po raz dziesiąty uhonorowano laureatów Gospodarczo-Samorządowego konkursu „Hit Pomorza 2013”. Podczas
uroczystości wręczono wyróżnienia firmom, organizacjom
oraz instytucjom samorządowym, które w 2013 roku zasłynęły ze szczególnych osiągnięć.
W tym szanownym gronie nie zabrakło Gminy Luzino,
która otrzymała Tytuł „Rubinowy Hit 2013” - za działania
na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu poprzez rozbudowę infrastruktury sportowej na terenie gminy.
W uroczystości wręczenia tytułu udział wziął Jarosław
Wejer, wójt gminy Luzino oraz Piotr Klecha, dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie.
Warto dodać, że kapitułę konkursu tworzą starostowie,
przedstawiciele samorządów terytorialnych, gospodarczych,
stowarzyszeń zawodowych, reprezentanci izb gospodarczych, samorządów terytorialnych, Stowarzyszeń N-T NOT
oraz dziennikarze i przedstawiciele organizatorów.

- W okręgu wyborczym
nr 6 w wyborach uzupełniających zgłoszonych zostało 5
kandydatów - mówi Teresa
Dzienisz-Dombrowska z Wydziału Spraw Obywatelskich.
W skład tego okręgu wchodzą ulice Olchowa, Kazimierska, Topolowa, Morelowa, Torfowa, Wrzosowa, Wiśniowa
(od nr 1 do nr 5) oraz Brzozowa
(numery parzyste od nr 2 do nr

28). Głosować będzie można w
Szkole Podstawowej nr 3 przy
ul. Brzozowej 30.
Do urn będzie można
przyjść w godz. 8-22.
Do Rady Miasta Redy wejdzie jeden kandydat, który uzyska największą ilość
głosów. Nowy radny swoją
funkcję będzie sprawował
nieco ponad rok. Kolejne wybory samorządowe odbędą się

Kandydaci do Rady Miasta Reda:
1. Frybezowski Zbigniew Dariusz, lat 44
2. Kozioł Sebastian Andrzej, lat 27
3. Listewnik Mirosław Andrzej, lat 53
4. Ładanaj Urszula, lat 40
5. Stojałowska Marzena Zofia, lat 50
jesienią 2014 roku. Wtedy to
redzianie wybiorą 21 radnych
(a nie jak dotychczas 15), gdyż

z dniem 31 grudnia 2012 roku
Reda przekroczyła 20 tysięcy
mieszkańców.
Ryś.

Grochówka z 35 kg grochu i 50 kg ziemniaków

Dni Redy - muzyka i sport
Z okazji 46. rocznicy uzyskania praw miejskich w dniach 7-9 czerwca odbyły się tradycyjne Dni Redy. Obchody rozpoczęły się uroczystą sesją Rady Miasta, podczas której wręczono
Barbarze Kędzierskiej oraz Adamowi Płockiemu medale „Zasłużony dla Miasta”.

Nagrodę odbierali: wójt gminy Jarosław Wejer i dyrektor GOSRiT w Luzinie, Piotr Klecha.
OGŁOSZENIE

Poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk
i Komitet PiS Wejherowo
serdecznie zapraszają na spotkanie
z posłem Antonim Macierewiczem.
Spotkanie odbędzie się 27 czerwca (czwartek)
o godz. 15.30 w Wejherowie,
w Auli Jana Pawła II
przy Kolegiacie Wejherowskiej, ul. Kościuszki 2
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Wyróżnieni mieszkańcy
Redy są przedsiębiorcami, bezinteresownie pracującymi na
rzecz miasta.
Podczas uroczystej sesji
Rady Miasta Reda uhonorowano także grupę nauczycieli i
uczniów, odnoszących sukcesy
w pracy zawodowej i na niwie
sportowej.
Tegoroczne Dni Redy przygotowano jednak głównie z myślą
o dobrej zabawie. Na scenie
zagrały zespoły muzyczne, a
niedziela upłynęła pod znakiem
rozgrywek sportowych. Sporo
emocji wzbudził mecz piłkarski
Kawalerowie - Żonaci, który
zakończył się remisem 1:1.
Po rzutach karnych lepszymi
egzekutorami okazali się Żonaci, w składzie: Marek Konkel,
Adam Drewnik, Daniel Bralczyk, Arkadiusz Janor, Jakub
Pluskota, Adam Rydlewicz, Sylwester Kędzior, Artur Lewandowski. W zespole Kawalerów
wystąpili: Błażej Skitek, Jakub
Hoge, Piotr Gajkowski, Patryk
Radkowski, Bartosz Trocki,
Mikołaj Gurski, Marcel Klawikowski, Sebastian Pranga.

Niewątpliwą atrakcją niedzielnego popołudnia była zupa
grochowa, którą podawał burmistrz Krzysztof Krzemiński.
Grochówka bardzo smakowało mieszkańcom. Do jej
ugotowania zużyto m.in. 35 kg

grochu, 50 kg ziemniaków oraz
20 kg marchwi.
Już niemal na samo zakończenie odbył się karciany turniej
baśki kaszubskiej, który wygrał
Jerzy Conradi. Na kolejnych
miejscach uplasowali się Kazi-

mierz Kreft, Andrzej Dampc
i Paweł Kreft.
Dni Redy 2013 uwieńczono
galą kick boxingu, podczas
której stoczono dziesięć pokazowych walk.
Ryszard Wenta
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20-lecie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie

Nowy sztandar
na jubileusz

Przedsiębiorcy, rzemieślnicy, handlowcy, samorządowcy, czyli część elity miasta to
członkowie Kurkowego Bractwa Strzeleckiego, którzy 15 czerwca br. świętowali 177
rocznicę istnienia i 20-lecie reaktywowania działalności organizacji w Wejherowie. Z
tej okazji odbyła się uroczysta msza święta, a także spotkanie w Filharmonii Kaszubskiej, gdzie poświęcono i przekazano braciom kurkowym nowy sztandar.
Do Wejherowa zjechali się
bracia kurkowi z Pomorza i
Polski, na czele z zastępcą
prezesa Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP
w Poznaniu, Lechem Magnuszewskim. Przybył także
poseł Kazimierz Plocke, wiceminister rolnictwa, a także
przedstawiciele władz miasta i
gminy Wejherowo. Obecny był
kapelan Bractwa, proboszcz
parafii św. Anny o. Daniel
Szustak, a także ks. dziekan
Tadeusz Reszka.
Wszyscy razem przemaszerowali do nowej Fiharmonii.
- Celem naszego stowarzyszenia jest rozbudowa świadomości
patriotycznej i obywatelskiej,
a także europejskiej – powiedział na powitanie Kazimierz
Gołąbek, prezes Bractwa
Kurkowego. – Praca na rzecz
bractwa wzbogaciła moje życie,

a działalność Bractwa zapisała
się i będzie zapisywać piękne
karty w historii grodu Wejherowa. Nasze motto brzmi: „Nikt
tu pierwszy, nikt ostatni. Kiedy
bracia stoją w krąg, niech nas
spaja łańcuch przyjacielskich
szczerych rąk”. Kultywujemy
dawne tradycje, zwłaszcza zawodów strzeleckich.
Kazimierz Gołąbek dziękował założycielom, którzy podjęli
trud reaktywacji stowarzyszenia. Głos zabierali goście uroczystości, a więc gratulacjom,
podziękowaniom i upominkom
nie było końca. Podkreślano
zwłaszcza zasługi obecnego na
sali Jana Groenwalda, inicjatora reaktywacji organizacji.
Wiceprezes krajowego zjednoczenia bractw i jednocześnie
prezes Bractwa Kurkowego w
Starogardzie, Lech Magnuszewski przypomniał m.in., że

Wejherowo jest trzecim z kolei
(po Chojnicach i Starogardzie
Gd.) reaktywowanym Bractwem Strzeleckim na Pomorzu.
- Mieścicie się zatem na zaszczytnym podium – żartował
L. Magnuszewski.
Nowy sztandar, ufundowany
przez Komitet Honorowy na
czele z prezydentem miasta,
Krzysztofem Hildebrandtem, został poświęcony przez
ks. prałata Tadeusza Reszkę
i przekazany przez zastępcę prezydenta, Bogdana Tokłowicza. Bracia kurkowi otrzymali
odznaczenia i medale.
Odbyła się też tradycyjna
intronizacja Króla Kurkowego,
którym został ponownie Kazimierz Gołąbek, król 2012
roku. Królem jubileuszowym ,
wybieranym co 5 lat, został
Piotr Karbowski.
Anna Kuczmarska

Strzelnica
Celem nadrzędnym współczesnych członków Bractwa
jest odbudowanie strzelnicy
w Wejherowie. Przed II wojną
światową Kurkowe Bractwo
Strzeleckie w Wejherowie
prowadziło działalność we
wspaniałym obiekcie, jakim
była strzelnica wraz z okazałym
budynkiem, który po przebudowie w latach 1907-1920 był
ośrodkiem życia kulturalnego
i towarzyskiego.
Strzelnica ocalała z pożogi
wojennej, ale pod koniec lat
czterdziestych uległa całkowitemu zniszczeniu. Kurkowe Bractwo Strzeleckie w
Wejherowie przygotowuje
niezbędną dokumentację i podejmuje starania o odbudowę
historycznej Strzelnicy.

ORGANIZACJE
Nie tylko strzelanie
W październiku br. minie dokładnie 20 lat od reaktywowania
działalności Kurkowego Bractwa Strzeleckiego w Wejherowie.
Podobnie jak w całej Polsce, organizacja istniała w Wejherowie
od 1836 roku , mija więc 177 lat jej od założenia, ale przez ponad
50 lat ludowego państwa socjalistycznego działalność Bractwa
była zabroniona.
22 października 1993 r. dwadzieścia dwie osoby (pierwsza
próba reaktywowania Bractwa została podjęta rok wcześniej),
ponownie podjęły trud utworzenia bractwa kurkowego w Grodzie Wejhera. Pierwsze władze tworzyli: Jan Groenwald, Roman
Grzywacz, Jan Steffek, Tadeusz Dąbski, Witold Siewert,
Mirosław Sirocki, Karol Bladowski. Niecałe dwa lata później
wejherowscy bracia zostali zrzeszeni w Zjednoczeniu Kurkowych
Bractw Strzeleckich.
Organizacja kontynuuje tradycje strzeleckie i inne, nawiązujące do działalności przodków, m.in. aktywnie uczestnicząc
w życiu kulturalnym naszego miasta. Ku czci założyciela miasta
Jakuba Wejhera, bracia kurkowi organizują coroczne zawody o
„Miecz Jakuba Wejhera” dla bractw z całej Polski.
Prowadzą też akcje charytatywne, m.in. przekazując sprzęt
dla wejherowskiego szpitala.

Najważniejszym elementem gali było poświęcenie nowego sztandaru Bractwa Kurkowego (powyżej).
Wspaniałą oprawę uroczystości zapewniła orkiestra
Marynarki Wojennej (na zdjęciu poniżej), kapela
kaszubska oraz Chór Męski Harmonia. Uroczystość
uświetnił też koncert pianisty, Artura Sychowskiego.

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl
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Jutro zaprezentują się w stolicy

Bystrzaki z
Wszystko
gra
„jedenastki”
Czytanie i słuchanie

21 czerwca br. w Centrum Nauki „Kopernik” w Warszawie
odbędzie się Ogólnopolski Festiwal Projektów, realizowanych
w ramach programu Szkoła z Klasą 2.0. Wśród 50 zakwalifikowanych projektów, trzy są z województwa pomorskiego. Jeden
z nich zaprezentują w stolicy uczniowie Szkoły Podstawowej nr
11 w Wejherowie, zwani „Bystrzakami”.
Projekt „Prawa dziecka”
realizowali uczniowie klasy II b
Szkoły Podstawowej nr 11 w Zespole Szkół Ogólnokształcących
nr 2 w Wejherowie.
Projekt realizowany był pod
opieką wychowawcy klasy II b,
Weroniki Adamskiej, przy
wsparciu nauczyciela, Stefana
Mazura.
Uczniowie bardzo się angażowali we wszystkie działania.
W ramach projektu czytali
opowieści związane z prawami
dziecka, a także samodzielnie
poszukiwali w internecie informacji na temat zagadnień
związanych z projektem. Jedno
z zadań, które miały wykonać,
to było przeprowadzenie wywiadu z pedagogiem szkolnym.

- Każde z dzieci stworzyło
listę pytań do wywiadu, a ja starałam się pomóc dzieciom wybrać najbardziej istotne pytania
- wyjaśnia Weronika Adamska.
- Wywiad z pedagogiem zamierzaliśmy nagrać, a zatem jedno
ze spotkań poświęcone było
obsłudze sprzętu potrzebnego
do nagrania. W tym spotkaniu
pomocą służył dzieciom również
pan Stefan Mazur.
Dzieci bez problemu poradziły sobie z obsługą dyktafonu
jednak do obsługi kamery potrzebowały pomocy opiekunów.
Podczas wywiadu uczniowie
wykorzystali też aparat fotograficzny, a ze zdjęć stworzyły
collage w programie „Pizap”.
Kolejna grupa uczniów była

odpowiedzialna za przygotowanie ilustracji do wiersza M.
Brykczyńskiego „Mam prawo”,
a jeszcze inna za przygotowanie
gazetki ściennej o Januszu Korczaku – pisarzu i prekursorze
praw dziecka.
Ostatnim zadaniem było
stworzenie prezentacji multimedialnej.
- Jestem pełna podziwu za
zaangażowanie wszystkich
uczniów w pracę nad projektem
- dodaje Weronika Adamska. Możliwość prezentowania na
bieżąco przygotowywanych
materiałów dodatkowo motywowała dzieci do pracy. Zbierane
materiały omawialiśmy na
zajęciach, a dzieci umieszczały
je na swoim blogu.

Od poniedziałku w
bibliotece w Wejherowie trwają się warsztaty muzyczno-radiowe,
prowadzone przez Annę
Czerwińską-Rydel, w ramach projektu „Czytam,
więc wszystko gra”.

Celem projektu jest promocja
czytelnictwa jako alternatywnej
formy aktywności, rozbudzenie
potrzeb literackich i utrwalenie wizerunku biblioteki jako
atrakcyjnego miejsca spędzania
czasu. Odbiorcami projektu są
dzieci, w tym dzieci niepełnosprawne umysłowo.
W internecie, który jest jednym z najbardziej efektywnych
środków współczesnej komunikacji, umieścimy słuchowiska
radiowe napisane na podstawie
nagrodzonych książek Anny
Czerwińskiej-Rydel, które będą
zachętą do zapoznania się z tymi
publikacjami. W słuchowiskach
ważnym elementem będą efekty
muzyczne, wykonywane przez
dzieci na zakupionych do po-

Anna Czerwińska-Rydel
podczas zajęć z dziećmi.

Wystawa

trzeb projektu instrumentach,
które staną się następnie wyposażeniem bibliotecznej pracowni
multimedialnej.
- W efekcie zainteresujemy
swoją ofertą tych, którzy porzucili bibliotekę i czytelnictwo
na rzecz internetu i innych
nowoczesnych technologii mówi dyrektor PiMBP, Danuta
Balcerowicz.

W galerii biblioteki przy ul.
Kaszubskiej otwarto wystawę, zatytułowaną "....oczami
dziecka". Prezentowane są
tam prace wykonane na zajęciach koła plastycznego przez
uczniów Społecznej Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum
Społecznego nr 1 w Wejherowie pod kierunkiem Moniki
Nowak i Sylwii Pienczke.

Wakacje w bibliotece
PiMBP we współpracy z Wojewódzką Biblioteką
Pedagogiczną-Filia w Wejherowie organizuje „Wakacje w Bibliotece” pod hasłem: „W bibliotece jak
w domu - bezpieczne spotkania z książką”.
Zajęcia dla dzieci w wieku
7-12 lat odbywać się będą od
2 do 19 lipca br. w godzinach
10.00- 13.00.
W tym roku wszyscy uczestnicy wezmą udział w Turnieju
Drużyn, natomiast trzy tygodnie zajęć zostały podzielone
na bloki tematyczne. I tak,
zaplanowano tydzień artystycz-

ny w dniach 2 -5 lipca, tydzień
regionalny od 9 od 12 lipca oraz
tydzień sportowy, w dniach
16-19 lipca
Ponieważ ilość miejsc jest
ograniczona, obowiązują zapisy, a decydująca jest kolejność
zgłoszeń. Informacje i zapisy
w Wypożyczalni dla Dzieci i
Młodzieży: 58-677-65-75.

Oferta wakacyjna dla dorosłych

„Bystrzaki”, czyli uczniowie klasy II b SP nr 11 prezentowały swój projekt podczas
szkolnego festynu w Wejherowie. Teraz czas na stolicę.
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W pierwszej połowie sierpnia odbędą się warsztaty
malarskie poprowadzone przez plastyczkę, panią Longinę Wysocką. Tematyką spotkań będzie „Wejherowo
i jego historia w obrazach”.

Teatr i wróżka
W czasie wakacji, każdy
piątek w Bibliotece odbędą
się spektakle teatralne dla
dzieci w wykonaniu grupy
„Duet” z Krakowa.
Oto program przedstawień.
5 lipca - godz. 10.00
„Pszczółka Kaja
i Przyjaciele”
12 lipca - godz. 10.00
„Dziadek do orzechów”
19 lipca - godz. 10.00
„Przygody Małpki
Miki-Fiki”
Przez całe wakacje w godz.
10.30-11.00 w bibliotecznym
kąciku dla dzieci, odbywać się
będą „Literackie spotkania z
Wróżką”
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Festiwal Pieśni o Morzu wygrali wejherowianie

Grand Prix dla Art’n’Voices
W Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie na początku czerwca rozbrzmiewały pieśni
o tematyce morskiej. Zorganizowany przez prezydenta Wejherowa i Wejherowskie
Centrum Kultrury XXI Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu, powiązany z realizacją
projektu „Wyszehradzkie Nuty”, przyciagnął do naszego miasta kilkadziesiąt chórów
i zespołów z Pomorza i innych miast Polski. Najlepsi okazali się młodzi członkowie
zespołu wokalnego Art’n’Voices z Wejherowa.

Od lewej wokalistki zespołu Art’n’Voices: Anna Godlewska, Anna Rocławska i Julianna Styn.
W zespole śpiewają ponadto: Małgorzata Rocławska,
Maciej Lewandowski, Mateusz Warkusz, Patryk Mudlaw i Tomasz Chyła.
Art’n’Voices, który zdobył kilka innych nagród na festiwalach
i konkursach, a wiosną występował w kościołach z koncertem
„Z Chrystusem na Kalwarii Wejherowskiej”, będziemy mogli
usłyszeć 18 sierpnia w parku w Wejherowie, podczas historycznej imprezy plenerowej.

Decyzją jury pod przewodnictwem prof. Zbigniewa Bruny
z Akademii Muzycznej w Gdańsku, Grand Prix XXI Festiwalu
Pieśni o Morzu w Wejherowie i
Statuetkę Złocistego Żagla zdobył Zespół Wokalny Art’n’Voices
z Wejherowa.
Zespół otrzymał nagrodę
pieniężną ufundowaną przez
Prezydenta Miasta Wejherowa
w wysokości 5 tys. zł oraz m.in.
Nagrodę Publiczności.
Złoty Dyplom w kategorii
chórów mieszanych otrzymał
Chór Sceny Muzycznej z Gdań-

ska a Srebrny - Chór Kameralny „Akolada” z Bydgoszczy.
W kategorii chórów szkół
muzycznych Srebrny Dyplom
otrzymały: Chór Państwowej
Szkoły Muzycznej I stopnia im.
F. Chopina w Wejherowie pod
dyrekcją Ewy Rocławskiej
oraz Chór Młodzieżowy „Canto”
z Włocławka.
W koncercie finałowym, obok
laureata, wystąpiły chóry biorące udział w projekcie „Wyszehradzkie Nuty” - ze Słowacji,
Wegier, Czech i z Polski (chór
Tutti e Solo z Gdańska).

Malarstwo i muzyka

Podczas festiwalu w galerii WCK otwarto interesującą wystawę
malarstwa „Chopinowi – Duda-Gracz”.
Obrazy wybitnego, nieżyjącego już polskiego artysty, Jerzego
Dudy-Gracza, inspirowane utworami Fryderyka Chopina, można
oglądać w Filharmonii Kaszubskiej przez całe wakacje, do 31
sierpnia. Wstęp na wystawę kosztuje 5 zł.

Harcerski festiwal

Mielizna 2013
W corocznym Festiwalu Szanty i Pieśni
Morskiej „Mielizna” w Harcerskiej Bazie
Cedron w Wejherowie udział wzięło około
100 harcerzy i zuchów.
Konkurs rozgrywany był w
czterech kategoriach: zuchowa, harcerska, harcerze starsi
z wędrownikami i soliści. W
kategorii zuchowej udział wzięły 2 Wejherowska Gromada
Zuchowa „Łowcy Przygód”,
12 Wejherowska Gromada
Zuchowa „Rycerze Na Fali” i
27 Wejherowska Gromada Zuchowa „Jaba Daba Du”. Zuchy
spisywały się bardzo dzielnie,
na scenie zaroiło się od piratów.
Wszystkie trzy gromady zostały
nagrodzone gromkimi brawami
i zajęły I miejsce. Wyróżnienie
należy się 27 WGZ za ciekawą

formę przedstawienia piosenki.
Pierwsze miejsce wśród
harcerzy wyśpiewała 33 Wejherowska Wodna Drużyna
Harcerska, drugie miejsce zajęli
harcerze z 93 Bolszewskiej Drużyny Harcerskiej, a trzecie - 75
Wejherowska Wodna Drużyna
Harcerska.
W kat. harcerzy starszych i
wędrowników pierwsze miejsce
zajęła 8 Wejherowska Wodna
Drużyna Harcerzy Starszych.
Drugiego miejsca nie przyznano, a trzecie zajęła 75 WWDH
„Nieprzemakalni”.
Wśród solistów I miejsce

zdobyła Kasia Szymańska,
która zdobyła także nagrodę
Grand Prix. Drugie miejsce ex
aeqo zdobyły Maja Stefaniszyn
i Karolina Stawicka, natomiast
wyróżnienie otrzymała zuchenka Maja Główczewska.
W przerwach między występami szanty śpiewał druh
Paweł Pastuszak.
Puchary i nagrody oraz inne

atrakcje ufundowali: wójt Gminy Wejherowo, phm Zygfryd
Potrykus, p. Zenon Pawlak, Studiu DELTA w Rumi, Restauracji „Kasztanowy Gościniec” w
Strzebielinku.
Organizatorzy dziękują także dyrektor Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, Oldze
Tomaszewskiej za pomoc w
organizacji Festiwalu.

Premiera filmu „Prezydent”

Rację mają ci, którzy
walczą o wolność
W wypełnionej sali Jana Pawła II przy wejherowskiej Kolegiacie 15 czerwca zaprezentowano po raz
pierwszy film „Prezydent”. Tematem najnowszego
filmu jest śp. Lech Kaczyński Prezydent RP, który
wraz z małżonką Marią oraz delegacją reprezentującą
państwo polskie zginął pod Smoleńskiem 10 kwietnia
2010 r. Autorami filmu są Joanna Lichocka i Jarosław
Rybicki, dziennikarze, publicyści i twórcy tzw. drugiego obiegu (tworzący i prezentujący swoją pracę poza
oficjalnymi kanałami prezentacyjnymi).
- Nie ma obowiązku zgadzać się z treściami i opiniami
zawartymi w tym filmie. Film powstał po to, aby pokazać
inny punkt widzenia, inny od ogólnie obowiązującego. Film
ma skłaniać do przemyśleń, innych niż w mediach kontrolowanych przez rządzących - powiedziała red. Joanna
Lichocka na spotkaniu z widzami w Wejherowie.
Na ekranie w filmie wypowiadali się współpracownicy
Prezydenta: Barbara Fedyszak-Radziejowska, Zofia
Kruszyńska-Gust, Bernardeta Karczewska, Ryszard
Bugaj, Jarosław Sellin, Maciej Łopiński, Włodzimierz
Resiak, a także Jarosław Kaczyński. Wspominali. Opowiadali o nieznanych szczegółach z życia i pracy śp. L. Kaczyńskiego i jego rodziny, działalności opozycyjnej, pracy w
kancelarii, spotkań z najważniejszymi politykami świata,
stosunkach z „putinowską” Rosją.
Oczom widzów ukazała się działalność Lecha Kaczyńskiego w podziemnych, opozycyjnych Wolnych Związkach
Zawodowych a potem w NSZZ „Solidarność”, wykłady z
prawa pracy dla pracowników i związkowców, spotkania
dyskusyjne opozycjonistów, a potem już jako Prezydent, oficjalne międzynarodowe spotkania, patriotyczne uroczystości,
o których nie informowały oficjalne media, itp. Pokazano też
prywatne, rodzinne życie w mieszkaniu w Sopocie.
- Wbrew oficjalnej kampanii ośmieszania urzędu Prezydenta w mediach oraz tabloidach, śp. L. Kaczyński mówił
mi zawsze, trzeba robić swoje - wspomniał poseł Maciej
Łopiński, ówczesny szef kancelarii, który uczestniczył w
spotkaniu po premierze w Wejherowie. - Odszedł wspaniały
człowiek, wybitny polityk i mój przyjaciel, dla którego Polska
była najważniejsza.
Gośćmi spotkania, obok Joanny Lichockiej i Macieja
Łopińskiego, byli również Zofia Kruszyńska-Gust (gdańszczanka, współzałożycielka Ruchu Młodej Polski, wiceszefowa
kancelarii), Włodzimierz Resiak oraz poseł PiS, Jarosław
Sellin, który był gospodarzem spotkania.
DK.
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Już wakacje
- Do was przyjeżdżam odpoczywać, od was czerpię energię,
a dzisiaj mam zajęcia ze śmiechoterapii. Problemy o jakich mi
mówicie to sprawy już załatwione, wasze pomysły, decyzje,
realizowanie planów wzbudzają mój podziw i szacunek - w ten
sposób dyrektor YMCA, Grzegorz Arabczyk podsumował pracę
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Na uroczystość zakończenia roku akademickiego przybyli słuchacze, wolontariusze i zaproszeni goście: zastępca prezydent
Bogdan Tokłowicz, rektor KPSW prof. Jerzy Cyberski, członek
Zarządu Powiatu - Gabriela Lisius oraz dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie - Danuta Balcerowicz.
Uroczystość rozpoczęło odznaczenie medalem„Zawsze wdzięczni” Henryka Połchowskiego z Urzędu Miasta w Wejherowie,
który współpracuje z uniwersytetem od chwili jego powstania.
Po laudacji, przy dźwiękach fanfar, na szyi pana Henryka został
zawieszony ręcznie wykonany medal z emblematem uczelni.
Dziękując za cały rok pracy- koordynator WUTW, Krystyna
Laskowska odczytała nazwiska 36 wolontariuszy, którzy z rąk
dyrektora Grzegorza Arabczyka otrzymali upominki. Najcieplej
zostali przyjęci najmłodsi: uczniowie ZSP nr 2 - M. Jopek, P.
Makowski, B. Nowak, K. Zieman i P. Blaszke, którzy prowadzą
zajęcia z informatyki. W tym roku po raz pierwszy wyróżniono
studentów WUTW za zaangażowanie w pracy uniwersytetu.
Nagrody otrzymali: J. Chrabkowska, J. Czeczótka, D. Michalska,
Z. Obrębska, C. Niebylska, D. Kaczmarek, D. Pastwa, K. Wójcik i E.
Kozakiewicz. Nagrodzono również uczestników Turnieju Wiedzy
Leśnej, w którym czołowe miejsca zajęli: U. Kielska, B. Myszka, R.
Jędrzejewsjka, K. Bednarska, E. Mleczak, D. Kaczmarek, zdobywający wiedzę pod kierunkiem Wiktorii Rocławskiej.
Prof. J. Cyberski wysoko ocenił aktywność słuchaczy, podziękował
za „umożliwienie prowadzenia zajęć” z których czerpie wiele
radości. Z nagrodami, kwiatami i dobrym słowem zwrócił się
prezydent B. Tokłowicz. Powiedział, iż wejherowski uniwersytet
to miejsce, skąd emanuje wzajemna życzliwość i radość, gdzie
tworzą się przyjaźnie, czas mija spokojnie, bezpiecznie wśród
rówieśników i młodzieży. Gratulacje i życzenia dalszych osiągnięć
przekazała też G. Lisius.
Uroczystość zakończył występ młodych akordeonistów - uczniów
Ryszarda Borysionka z wejherowskiej Szkoły Muzycznej.
Mottem, które przewijało się podczas uroczystości była trzynastka. Przewodnicząca Rady Uczelni Zenia Kołodziejska przypomniała m.in., że siedziba WUTW na ul. Kopernika ma numer 13, a
właśnie zakończył się 13. semestr zajęć, zaś uroczystość odbywała
się 13 czerwca 2013 roku.
Teresa Malinowska

Za pomoc, życzliwość i wspieranie studentów WUTW,
podziękowali oni Henrykowi Połchowskiemu.
Fot. Grażyna Szczepanowska
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Sukces wejherowian na mistrzostwach w Chojnicach

Wrócili z Pucharem
Środowiskowy Dom Samopomocy z Wejherowa wziął udział w VI Mistrzostwach
Pomorza w Piłce Nożnej Środowiskowych Domów Samopomocy. Wejherowianie zajęli
w tej rywalizacji drugie miejsce, zdobywając Puchar Wojewody Pomorskiego.
W mistrzostwach organizowanych przez Środowiskowy
Dom Samopomocy w Chojnicach i Stowarzyszenie Szukam
Drogi zagrało 12 drużyn z województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Najlepsza
okazała się drużyna z Czerska,
ale królem strzelców został
jeden z naszych zawodników.
Ta integracyjna inicjatywa
aktywizuje uczestników zajęć,
a także wprowadza zdrową
rywalizację. Piłkarze, którzy
mogli pokazać swoje możliwości,
współzawodnicząc w bardzo
dobrze zorganizowanych zawodach, byli dumni i szczęśliwi z
nagrody. Podobnie jak reszta
grupy Środowiskowego Domu
Samopomocy z Wejherowa,
która z trybun stadionu w
Chojnicach głośno kibicowała
naszym zawodnikom.
Uznanie należy się także
terapeutom, którzy towarzyszyli
i motywowali zawodników w ich
potyczkach z piłką.

Warto przypomnieć, że Środowiskowy Dom Samopomocy
prowadzony przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnprawnym „Przystanek” mieści

się w nowym budynku przy ul.
Odrębnej 17 w Wejherowie. Jest
to bardzo przyjemne i wygodne
miejsce do pracy i rozwoju. Przestrzeń wokół pozwala na czynną

rehabilitację, a także hodowlę
wielu roślin przez uczestników
ŚDS, prowadzonego przy współpracy ze Starostwem Powiatu
Wejherowskiego.

Pogodne podwórko „Dobre miejsce”

Dla dzieci i ich rodzin
Między domami od ul. 12 Marca 179 do Wniebowstąpienia 1, 3 i 5a w Wejherowie otworzyło swoje
podwoje Pogodne podwórko „Dobre miejsce”. Miejsce
to zachęca do relaksu razem z dziećmi.
Na integracyjny piknik, zorganizowany na otwarcie
podwórka, Akcja Katolicka przy parafii św. Anny zaprosiła
wszystkich mieszkańców. Zorganizowano piaskownicę, stolik
dla dzieci i drabinki. Zasadzono krzewy i kwiaty.
- Pogodne podwórko „Dobre miejsce” jako alternatywa dla
bałaganu, pijactwa i chamstwa – powiedziała Jolanta Węsierska, szefowa Akcji Katolickiej, inicjatora akcji. - Przygotowaliśmy to miejsce z myślą o naszej parafii i podobnych
podwórkach, o dzieciach i rodzinach, aby żyło się im godnie
i przyzwoicie. Naszym obowiązkiem jest zadbać, aby dzieci
były na swoim podwórku bezpieczne i mogły czerpać dobre
wzorce, by otaczało je piękno.
J. Węsierska i inni organizatorzy apelują do dorosłych
mieszkańców, aby nie przeganiać dzieci, kiedy się spokojnie bawią. Proszą o zachowanie w dobrym stanie tego, co z
pomocą sponsorów udało zrobić.
Na koniec pikniku na otwarcie podwórka odbyła się
projekcja amerykańskiego filmu fabularnego pt. „Odważni”.
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RZEMIOSŁO

Wejherowscy rzemieślnicy: Mirosław Gaffka

Nowe wyzwania i satysfakcja
Mirosław Gaffka, właściciel firmy budowlano-drogowej w Wejherowie uważa, że małe przedsiębiorstwa pełnią
bardzo ważną rolę w gospodarce Polski i Pomorza. Ich właścicielami są m.in. rzemieślnicy, którzy w trudnych
czasach radzą sobie dobrze. Tym lepiej, jeśli się integrują i wspierają nawzajem, tak jak członkowie wejherowskiego Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związku Pracodawców. Mirosław
Gaffka jest jednym z nich, dlatego rzemieślnicze tradycje i wartości są mu bardzo bliskie.
- Konkurencyjność, innowacyjność, przystępna cena
oraz wysoka jakość produktów
i usług – to najważniejsze
atuty dobrych firm rzemieślniczych – mówi Mirosław Gaffka, aktywny członek Cechu
Rzemiosł w Wejherowie.
Dzięki pracowitości i dbaniu o dobrą jakość rzemieślnicy utrzymują się na rynku i
oferują miejsca pracy. Potrafią
skorzystać z unijnych programów i stosować najnowsze
technologie. Tym samym
„ciągną” gospodarkę.

MIEJSCA PRACY
W RZEMIOŚLE

- Jeśli rzemiosło będzie scalone i zadba o dobry lobbing,
przedstawiciele władz będą
traktować nas poważnie – dodaje wejherowski rzemieślnik.
– Mocne rzemiosło to również
lepsza współpraca w urzędami
pracy. Dla nas bardzo ważne
są środki, przeznaczane na
tworzenie miejsc pracy. Te pieniądze mogą być efektywnie
wykorzystane w rzemiośle, bo
właśnie tu cały czas zatrudnia
się pracowników. Tymczasem
urzędy pracy bardzo mało
robią w tym zakresie.
M. Gaffka sam zatrudnia
około 30 pracowników. Obecnie szkoli pięciu uczniów,
którzy tak jak ich poprzednicy
stopniowo zdobywają praktyczne umiejętności i uczą się
zawodu.

WOLNY RYNEK

Za rok minie 20 lat działalności gospodarczej pana
Mirosława w branży budowlanej. Prowadzona razem z żoną
firma GMM Mirosław Gaffka
zajmuje się budową dróg i
parkingów i innymi pracami,
związanymi z drogami.
- Zanim otworzyłam własną firmę, pracowałem w Za-

kładzie Usług Komunalnych –
wspomina pan Mirosław. – W
tym przedsiębiorstwie zetknąłem się z pracami drogowymi,
m.in. budowlanymi oraz zimowym utrzymaniem dróg. Te
doświadczenia na pewno mi
się przydały. Zdecydowałem
się na własną działalność w
latach dziewięćdziesiątych,
kiedy zaistniał w naszym kraju wolny rynek, kiedy zaczęto
organizować przetargi m.in.
na roboty drogowe.

RODZINNA FIRMA
NA KASZUBACH

Trudności w tej branży
wiążą się m.in. z uzależnieniem od pory roku i pogody,
a ta czasem potrafi poważnie
przeszkodzić w pracy. Zimą
w ogóle nie można prowadzić
robót drogowych, ale w tym
czasie w firmie Mirosława
Gaffki trwa konserwacja i
naprawa samochodów oraz
sprzętu. Ułatwia to fakt, ze
firma ma własny warsztat
samochodowy.
Kaszubskie korzenie pana
Mirosława tkwią w Bolszewie,
gdzie się wychowywał i gdzie
mieszka do dzisiaj. Jego firmę,
która poza Wejherowem ma
także bazę w Dąbrowie, śmiało można nazwać rodzinną.
Oprócz żony, pracują w niej
dwaj bracia oraz bratanek.
Od 1998 roku M. Gaffka
zaczął kupować sprzęt, a obecnie jego zakład dysponuje wieloma maszynami drogowymi
i budowlanymi. Równiarki,
walce, koparko-ładowarki,
ładowarki i inne pojazdy stoją
na placu przy ul. Tartacznej,
gdzie mieści się firma GMM.
Stoją tam zimą i wczesną wiosną, a latem pracują na placu
budowy, ostatnio w powiecie
wejherowskim i puckim.

OD HELU PO RUMIĘ
I GMINĘ LINIA

- Pracujemy głównie na
Pomorzu, najczęściej w naszym powiecie, ale w ub. roku
prowadziliśmy inwestycje
m.in. w Helu – wyjaśnia właściciel firmy. – Ze względów
finansowych i logistycznych
dobrze jest, jeśli prowadzone
przez nas inwestycje znajdują
się w niedalekiej odległości, a
nadzorując przebieg prac, nie
muszę jeździć zbyt daleko.
Z gotowych przedsięwzięć
firmy Mirosława Gaffki można wymienić układ drogowy
przy centrum handlowym
TESCO w Bolszewie oraz
centrum Alfa Park, a także
parking i droga dojazdowa
przy ul. Steyera w Helu. W
Rumi wejherowska firma
wykonała nowe nawierzchnie
kilku ulic, m.in. Kopernika,
Równej, Poprzecznej, Wąskiej
i Bohaterów Kaszubskich, a
także parking na ul. Miłosza.
Obecnie firma GMM zajmuje
się m.in. zagospodarowaniem
terenu wokół jeziora w Strzepczu, a także budową dwóch
ulic na terenie gminy Linia.

PROJEKTOWANIE
I WYKONANIE

- Stosujemy nowe technologie i rozwiązania, staramy
się śledzić wszelkie nowości,
m.in. dotyczące materiałów –
mówi Mirosław Gaffka. – Co
ciekawe, obecnie nie tylko
wykonujemy, ale również
projektujemy inwestycje drogowe. Sami przygotowujemy
całą dokumentację, zarówno
budowlaną, jak i sanitarną.
Pozwala to na poprowadzenie inwestycji od samego
początku, według własnego
pomysłu. To niełatwe zadanie,
zwłaszcza wobec skompliko-

Mirosław Gaffka.

wanych i czasem niejasnych
przepisów, ale przynosi wiele
satysfakcji.

PRACOWITOŚĆ
I UPÓR

Nowe wyzwania pozwalają
się rozwijać, ale wymagają
też ciągłego dokształcania
się i zdobywania kolejnych
doświadczeń. W zdobywaniu

wiedzy panu Mirosławowi pomaga udział w konferencjach
i sympozjach branżowych,
konsultacje ze specjalistami.
- Praca kształtuje i rozwija
każdego człowieka. Cieszę się,
bo mam satysfakcję z pracy,
którą staram się wykonywać
uczciwie i solidnie – mówi
Mirosław Gaffka.

Ten rzemieślnik zaczynał
od zera, a konsekwencja,
pracowitość i upór pozwoliły
mu osiągnąć cel.
– Teraz moim celem jest
utrzymanie firmy i miejsc pracy. Wiem już, że w tym roku
i mam nadzieję również w
przyszłym to się uda - dodaje
właściciel firmy GMM. AK.

Funkcje, rodzina i relaks nad wodą

Rzemieślnicy

Mirosław Gaffka jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej w Powiatowym Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw ZP w Wejherowie. Jest też szefem Sekcji
Motoryzacyjnej.
Poza tym działa w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim,
gdzie również przewodniczy Komisji Rewizyjnej.
Prywatnie Mirosław Gaffka jest mężem i ojcem czwórki
dzieci. Ma jednego wnuka, z którego jest bardzo dumny.
Obok rodziny i pracy, do szczęścia potrzebny jest mu wypoczynek w ciszy i spokoju, najchętniej na łódce na jeziorze,
gdzie z przyjemnością oddaje się łowieniu ryb.

W tym cyklu arykułów” prezentujemy sylwetki przedsiębiorców
i pracodawców, zrzeszonych w Powiatowym Cechu Rzemiosł,
M a ł yc h i Ś r e d n i c h
Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców w
Wejherowie.
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Aktor, baletnica, trębacz, skrzypaczka i malarz

Zapraszają do Filharmonii
Pięć pięknych rzeźb stanęło przed Filharmonią Kaszubską w Wejherowie. Dwie
ostatnie pojawiły się tam kilka dni temu, a we wtorek 18 czerwca odbyło się uroczyste
odsłonięcie wszystkich posągów, w obecności ich autorki, rzeźbiarki Doroty Dziekiewicz-Pilich. – Ta znana artystka potrafi wspaniale pokazać postaci w ruchu, oddać
ekspresję i urok – powiedziała dyrektor WCK, Jolanta Rożyńska. - Rzeźby wywołują
uśmiech, rozweselają przechodniów, zachęcają do wejścia do obiektu.
Mały aktor, baletnica, trębacz, skrzypaczka i malarz
reprezentują różne dziedziny
sztuki, podobnie jak muzy na
obrazie za szybą siedziby Wejherowskiego Centrum Kultury,
prowadzącego szeroką działalność artystyczną.
Autorka m.in. statuetki Fryderyka (Nagroda Polskiej Akademii Fonograficznej) w swoich dotychczasowych pracach
przedstawiała postaci w unikalny sposób, łączący zabawę, groteskę, wyjątkową sugestywność
i subtelność formy. Warto dodać,
że postaci rzeźbione w małych
formach i dużych realizacjach
plenerowych są cenione przez
odbiorców, kolekcjonerów i
znawców sztuki. Pozycja tej
artystki na krajowym rynku
sztuki jest niepodważalna.
- Rzeźby wykonałam metodą
odlewu w brązie, co nie było
łatwe – wyjaśnia Dorota Dziekiewicz-Pilich. - Miałam mało
czasu na wykonanie prac, bo
zaledwie pół roku. Ograniczała

mnie też przestrzeń, bo rzeźby
nie będą atrakcją samą w sobie,
stoją przy dużym budynku filharmonii. Musiałam postarać
się, aby nie zaburzyć harmonii,
uniknąć zamętu.
Zapytana, czy jest zadowo-

lona ze swojej pracy, Dorota
Dziekiewicz-Pilich stwierdziła,
że po zakończeniu dzieła zawsze
czuje niepokój, ale cieszy się, że
mieszkańcy chwalą jej prace,
zatrzymują się, robią zdjęcia.
- Dziękuję pani dyrektor

Rożyńskiej i panu prezydentowi,
ze pozwolili mi na taką realizację
– dodała autorka rzeźb, a Jolanta Rożyńska oraz zastępca
prezydenta Wejherowa Bogdan
Tokłowicz dziękowali jej za
pracę na rzecz naszego miasta.

REKLAMA

Wejherowo w fachowym magazynie

Zdjęcia na okładce
W ostatnim, majowym numerze „Świata Architektury” okładka
i dziesięć stron miesięcznika poświęconych jest nowo oddanej
do użytku inwestycji w Wejherowie – Wejherowskiego Centrum
Kultury - Filharmonii Kaszubskiej.
Autorka miesięcznika –
Patrycja Fabiańska rozmawia z architektem obiektu Marią Gajda-Kucharz.
W piśmie znajdują się fantastyczne zdjęcia Filharmonii
wykonane z zewnątrz i wewnątrz, autorstwa Bartosza
Makowskiego.
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Są także zdjęcia z sal prób
i przestrzeni pracy artystów.
Miesięcznik „Świat Architektury” to odpowiednik
popularnego i doskonale
wpisującego się w rynek
architektoniczno-budowlany
tytułu „Architektur International” dostępnego w Niem-

czech, Austrii, Szwajcarii i
Czechach.
Na łamach tego magazynu pokazywane są świeżo
zrealizowane projekty polskich projektantów, prezentowane są oryginalne,
niebanalne wnętrza. Takie
jak nowa siedziba WCK.

Tani-Fotograf.pl

fotografia ślubna
zdjęcia urodzinowe
chrzciny i przyjęcia
imprezy
integracyjne
fotografia mody
fotografia
reklamowa
502 178 344

OŚRODEK
SZKOLENIA KIEROWCÓW
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

Najbliższy kurs kat. B rozpoczyna się
20 czerwca, a kolejne 8 i 22 lipca

redakcja@pulswejherowa.pl
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Boks. WKB walczył w Tczewie

Piłka nożna. Gryf Orlex 11.

Przywieźli medale
Z pierwszego startu w poważnym turnieju w Tczewie zawodnicy Wejherowskiego Klubu Bokserskiego wrócili z trzema medalami. Z czteroosobowej
grupy jedynie Konrad Kaczmarkiewicz nie wystartował, gdyż nie było przeciwnika w jego kategorii wagowej.
Pozostali zawodnicy pozytywnie zaskoczyli sztab szkoleniowy WKB, ulegając dopiero
w finałach bardziej doświadczonym bokserom.
Walka Pawła Borocha
została okrzyknięta walką turnieju, a trenerzy innych klubów

mówili zgodnie, że równie dobrze werdykt mógł być zupełnie
inny.
Dużo bardziej doświadczony
Damian Milewczyk, który
trenuje już około 10 lat został
bardzo mocno obity. Wejherowianie wracają z Tczewa na

Kickboxing

tarczy z podniesioną głową.
Udowodnili, że niebawem w
klubie zawisną pierwsze złote
medale. Zawodnicy oraz sztab
szkoleniowy dziekują za wsparcie wiernym kibicom, sponsorom oraz władzom miasta
Wejherowa.

Piłka nożna

Niciński wraca
Grzegorz Niciński były trener Gryfa Orlex, który
prowadził zespół ze Wzgórza Wolności od maja
2010 r. do października 2012 r., wraca do sztabu
szkoleniowego klubu Gryf Orlex Wejherowo, bo
zakończyła się mu kara dyscyplinarna nałożona
przez PZPN.
G. Niciński był zawieszony w strukturach PZPN na osiem
miesięcy za działalność korupcyjną w okresie gry, jeszcze w
drużynie Zagłębia Lubin.
Grzegorz Niciński jest wychowankiem Arki Gdynia, w
Ekstraklasie rozegrał 251 spotkań i strzelił 42 gole. Karierę zawodniczą kończył w 2009 r. w Gdyni. Przygodę z
trenerstwem rozpoczął w Orkanie Rumia, skąd trafił do
Wejherowa. Z Gryfem awansował do II ligi.
Dodajmy, ze Gryf Orlex zakończył pierwszy sezon w II
lidze na 11. miejscu. Bezbramkowym remisem zakończył
się ostatni mecz z KS Polkowice. Tym meczem karierę
zawodnika zakończył bramkarz Gryfa, Adam Duda, który
pozostanie szkoleniowcem w klubie.

Boccia

Turniej
rodzinny
W Rumi, w hali MOSiR, odbył się Rodzinny
Turniej Boccia.
Oto wyniki:

Gra o pierwsze miejsce: Borhyd (G. i L. Lendowie oraz A.
Puchowski) - Orlęta (D. A. i W.
Konikowie) - 7:2.
Gra o trzecie miejsce: Janowiacy (G. Andrzejewska, A.
Byłakowski, A. Dąbrowski) Bolszewianka (H. Szpunar, M.a
Klawikowska, Z. Szczodrowski)
- 5:3.
Gra o piąte V miejsce: Spin
(J. K. P. Ladudda) - Serduszka
(B. K. W. Reclaf ) - 3:2.
L.L

Rafał Karcz Sukces Lekka atletyka. Szkoły ponadgimnazjalne
powalczy Luzina Mistrzostwa Powiatu
W Starogardzie
Gdańskim w czerwcu
odbył się finał wojewódzki Turnieju „Piłkarska Kadra Czeka
LZS”. Najlepszą drużyną w województwie
okazała się drużyna
GOSRiT Luzino.

Fot Katarzyna Formela

29 i 30 czerwca w Rzeszowie odbędą
się I Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w kickboxingu. Wejherowską
Straż Miejską oraz miasto reprezentować będzie Rafał Karcz, utytułowany
kickboxer, trener Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego.
Rafał Karcz startować będzie w dwóch formułach
walki (pointfighting oraz kick-light) w wadze do 63 kg.
Sponsorem przygotowań wejherowianina do MP Służb
Mundurowych jest serwis internetowy male-trojmiasto.pl .
Utytułowany kickboxer ma na koncie 6 medali Pucharów Świata, dwa tytuły Mistrza Europy w różnych Federacjach sportów walki oraz zawodowe Mistrzostwo Polski.
Zapraszamy na stronę www.sportwejherowo.pl
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W zawodach organizowanych przez Pomorski LZS oraz
KTS-K GOSRiT Luzino uczestniczyło 5 drużyn, na obiektach
Stadionu Miejskiego im. Kazimierza Deyny. Kilka dni wcześniej na tym samym stadionie
odbywały się turniej eliminacji
piłkarskich mistrzostw Europy
U-19, w którym rywalizowały drużyny Hiszpanii, Grecji,
Chorwacji, Polski.
Najlepszą drużyną w województwie okazała się drużyna GOSRiT Luzino, która
reprezentować będzie nasz
region w finałach krajowych w
Słubicach.
Najlepszym obrońcą został
Arkadiusz Stenka (GOSRiT),
pomocnikiem Maciej Potrykus
(GOSRiT), a królem strzelców
z 6 bramkami został Michał
Herbik (GOSRiT).
Zawody wzorowo poprowadził Tomasz Myszewski z
GOSRiT Luzino.

Na stadionie MOKSiR w Redzie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu
Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkoatletyce. W rywalizacji wzięło udział ponad 120 zawodników i zawodniczek.
Organizatorami zawodów
byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo - Wychowawczych w Wejherowie oraz Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i
Rekreacji w Redzie.
Oto zwycięzcy w poszczególnych kategoriach, w konkurencjach chłopców i dziewcząt.
Wszyscy reprezentowali zespoły
szkół w Wejherowie.
Bieg na 100 metrów: Arka-

diusz Orzeł z ZSP nr 1 i Magdalena Brzeska z ZSP nr 3
Bieg na 400 metrów: Patryk
Skowera z ZSP nr 3 i Anna
Labudda z ZSP nr 3
Skok wzwyż: Patryk Magrean z ZSP nr 2 i Justyna Klinkosz
z ZSP nr 4
Skok w dal: Patryk Magrean
z ZSP nr 2 i Dominika Sidorowicz z ZSP nr 4
Pchnięcie kulą: Łukasz Le-

śnik z ZSP nr 4 i Aleksandra
Klein z ZSP nr 1
Rzut oszczepem: Maksym
Jopek z ZSP nr 1 i Klaudia Kluk
z ZSP nr 3
Bieg na 1500 m: Mateusz
Pulczyński z ZSP nr 3
Bieg na 800 m dziewcząt Katarzyna Konkel z ZSP nr 4
Bieg na 4x100 metrów:
chłopcy - ZSP nr 1, dziewczęta
ZSP nr 3.
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę mieszkanie - nowe,
dwupokojowe z aneksem kuchennym, nieumeblowane (telefon, internet) w Wejherowie
ul. Sikorskiego.
Tel. 512 627 513
***
Sprzedam odnowiony garaż
w Gdyni Obłużu, ul. Knyszyńska.
Tel. 601 163 000
***
Mam mieszkanie do wynajęcia- Wejherowo, osiedle kaszubskie przy Centrum Handlowym
CK. Mieszkanie 2 pokojowe,
całkowicie wyposażone i umeblowane. Tel. 503810325
***
Sprzedam mieszkanie 39 m
kw. w Wejherowie, wysoki parter, duży pokój plus kuchnia z
aneksem, piwnica, ogród. Super
lokalizacja. Tel. 530 773 331
***
Nowy dom parterowy typu
dworek, 132 m2, 3 sypialnie,
kuchnia-jadalnia, salon z tarasem, dwie łazienki, strych i
piwnica, działka 900 m2, solidnie ogrodzona. Od północnego
zachodu przylega do lasu. 2,5
km od śródmieścia Wejherowa.
Sprzedam za 400 tys. zł lub
zamienię na mieszkanie trzypokojowe lub inne propozycje.
Tel. 661 664 085

Dom w Wejherowie, budynki
gospodarcze, działka 1202 m
sprzedam. Tel. 501 549 579
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie Kotłowskiego, rok
budowy 2011, 55 m k/w, salon z
aneksem, 2 sypialnie, łazienka,
balkon, 1 p. budynek 3 piętrowy.
Wysoki standard wykończenia,
wokół bloku miejsca parkingowe. Tel. 509 524 714
***
Sprzedam 2-pokojową kawalerkę 26,2 m kw., po generalnym
remoncie, 4 p. centrum Wejherowa. Tel. 798 300 668
***
Dom w Wejherowie, budynki
gospodarcze, działka 1202 m
sprzedam. Tel. 501 549 579
***
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 26 m kw. Osiedle
Staszica, IV piętro, po remoncie,
pozostaje zabudowa kuchni i
lodówka. Tel. 798 300 668
***
Hel, samo centrum, mieszkanie 3-pokojowe, I piętro, do 9
osób, minimum 3 doby - 50 zł od
osoby. Tel. 604 915 138

SPRZEDAM

Łóżko drewniane piętrowe
wraz z materacami.
Tel. 512 651 142

FELGI stalowe 15 rozstaw
szpilek 5X112 cena 40 zł.
Tel. 516 256 424
***
Dysk twardy 80 GB cena 45
zł. Tel. 516 256 424
***
Butlę turystyczną 2kg cena
40 zł. Tel. 516 256 424
***
Nowe podręczniki do gimnazjum, wybrane przedmioty,
tanio. Tel. 512 651 142
***
Telefon NOKIA 3260c za 15 zł.
Tel. 511 502 226
***
Sprzedam w bardzo dobrym
stanie mało używane wyposażenie łazienki. Wanna Cersanit
Joanna, narożna lewa 140 cm.
x 90 cm, cena 200 zł. Kompakt
WC narożny „Koło”, cena 200 zł.
Parawan i wieszak do ręczników
z koszykami gratis.
Tel. 502 549 231
***
Sprzedam kuchnię gazową
4-palnikową plus piekarnik. Stan
bardzo dobry. Tel. 530 773 331
***
Sprzedam stół okrągły rozkładany plus bufet 2-częściowy
z drzewa w kolorze kasztan.
Tel. 530 773 331
***
Kanapę dwuosobową z pojemnikiem na pościel w bar-

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

dzo dobrym stanie, wymiary
2,2x0,90, po rozłożeniu 2,2x1,2
m. Cena 450 zł. Tel. 58 679 11
26 lub 728 148 516
***
Sprzedam wózek inwalidzki,
nowy, Tel. 604 915 138
***
Komplet wypocz. – kanapa i
sofa – rozkładane 800 zł; kanapka
narożna z rozsuwanym stołem do
jadalni – 220 zł; komplet mebli
młodzieżowych z biurkiem 200
zł. Tel. 604 915 138

MOTORYZACYJNE
CITROËN C 3 1,1 benz. 2003 r.,
przebieg 73.000 km, stan bardzo
dobry, kolor błękit, garażowany, serwisowany w ASO, cena
11.900 zł, Tel. 691 654 646
***
Sprzedam samochód Mazda
323 F, rocznik 1992 , 1,6 benzyna. Bardzo mały przebieg 140
tys. Stan dobry. Tel. 602 214 365
***
Sprzedam Opla tigre 1996
rok, 175 tys. km przebieg, opłaty
aktualne klimatyzacja, alufelgi,
radio, elektryczne szyby, czarna
3600 zł. k/ Luzina.
Tel. 506 295 619
***
Sprzedam przyczepę 1998
rok 2 osiowa stelaż, plandeka
3 m dł. 1,5 szer. 1,70 wys. opłaty
aktualne. zarejestrowana na
lekka CENA 3400 zł. k/ Luzina.
Tel. 506 295 619
***
Sprzedam skuter zumico

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.

2008 rok opłaty aktualne przegląd 2014, 1 właściciel, nowy
akumulator, 4-suwowy, po wymianie oleju, kufer, czerwono
szary ,wszystko sprawne kask
szczękowy 50 zł. Cena 1350 zł
k/Wejherowa. Tel. 506 295 619

KUPIĘ

Drewno opałowe. Tel. 512627-176

PRACA

Emerytka niepaląca, doświadczenie w opiece i wychowaniu dzieci – zaopiekuje się
dzieckiem u siebie lub w miejscu
zamieszkania dziecka.
Tel. 661 664 085
***

Pani 40 lat szuka dodatkowej
pracy dorywczej, bez towarzyskich, tylko smsy.
Tel. 517 733 379
***
Szukam pracy - kierowca
kat. B C D E, aktualne wpisy w
prawie jazdy, karta kierowcy,
doświadczenie. Tel. 667 645522
***
Poszukuje pracy jako opiekunka do dziecka lub sprzątanie.
Tel. 504 422 179

POMOC

Wielodzietna rodzina przyjmie meble, pralkę, lodówkę,
wózek dla dziecka, ubrania.
Tel. 500 552 881
***
Przyjmę ubrania i zabawki
dla chłopca od 1 roku do 3 lat.
Tel. 725 171 656
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OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Wejherowie Sp. z o.o. INFORMUJE:
ZBIERANIE POJEMNIKÓW
PRZEZ ZUK Z TERENU
GMINY WEJHEROWO

ZNAKOWANIE
POJEMNIKÓW NA ODPADY
NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Wejherowie w porozumieniu z Urzędem Gminy Wejherowo, w związku z wykonaniem ostatniej usługi wynikającej z umowy, dokonuje odbioru
pojemników, które są własnością ZUK.
Od 1 lipca 2013 roku zacznie funkcjonować nowy system
gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowym wykonawcą
usług będzie firma, która wygrała przetarg w Gminie Wejherowo.

Informujemy, że w najbliższym czasie rozpocznie się znakowanie pojemników na odpady, trwałymi identyfikatorami
pozwalającymi na jednoznaczną identyfikację właściciela.
Z góry dziękujemy wszystkim Mieszkańcom, za udostępnienie
dojścia do pojemników naszym pracownikom , w celu wykonania
w/w czynności oraz przepraszamy za ewentualne wynikające z tego
tytułu niedogodności.
Od 1 lipca 2013 roku zacznie funkcjonować nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Konieczność zmian wynika z
nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Informujemy, że obsługa podmiotów gospodarczych (firmy,
przedsiębiorcy, instytucje) pozostaje na dotychczasowych zasadach,
bez zmian i potrzeby uaktualniania umowy.
Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy firmą , która będzie
wykonywała dalsze usługi na terenie miasta Wejherowa.

Informujemy, że obsługa podmiotów gospodarczych (firmy,
przedsiębiorcy, instytucje) pozostaje na dotychczasowych zasadach, bez zmian i potrzeby uaktualniania umowy.
ednocześnie chcemy podziękować wszystkim Klientom
za dotychczasową współpracę i życzyć zadowolenia z usług
nowego przedsiębiorstwa wywozowego.
REKLAMA
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Pływalnia „Puls”
nieczynna za trzy
Wejherowski basen
przy Zespole Szkół nr 3 tygodnie
będzie nieczynny od 26
czerwca do 27 lipca br.

W pierwszej części wakacji
wykonane zostaną naprawy,
których realizacja nie byłaby
możliwa podczas normalnej pracy pływalni. Woda z niecki basenowej zostanie wypompowana,
aby można było wykonać konserwację instalacji, uzdatniania
wody. W sierpniu miłośnicy
pływania będa mogli powrócić
na basen w Wejherowie.

Informujemy naszych Czytelników, że kolejne wydanie
„Pulsu Wejherowa” ukaże się
tym razem za trzy tygodnie,
11 lipca.
Zapraszamy do lektury następnych numerów gazety,
m.in. podczas wakacyjnych
miesięcy.
Latem nie zabraknie w niej
ciekawych informacji i relacji z ważnych wydarzeń w
powiecie.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

