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Pielgrzymi Świętowali
w drodze policjanci
Święto Policji, obchodzone 24 lipca,
co roku jest okazją
do podziękowania
policjantom za trudną i odpowiedzialną
służbę.

Podczas uroczystości z
udziałem posłów i samorządowców, funcjonariusze
Powiatowej Komendy Policji otrzymali odznaczenia,
awanse i nagrody.
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Zmarł
najstarszy
mieszkaniec
22 lipca br. zmarł
prawdopodobnie najstarszy mieszkaniec
Wejherowa i jeden z
najstarszych na Pomorzu, 102-letni Alojzy Wikowski.
Młodzi i starsi uczestnicy pielgrzymki pokonali 35-kilometrową trasę z
Wejherowa do Sianowa. W sobotni poranek udali się na odpust do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Kaszub w jubiuleuszowej, 30. pielgrzymce
pieszej. Do Sianowa dotarli pieszo również wierni z Luzina, Lini, Szemuda
i Strzepcza, a na rowerach dojechali tam pielgrzymi z parafii św. Trójcy w
Wejherowie oraz z Gościcina.
Mieszkańców powiatu wejherowskiego z pewnością nie brakuje wśród
uczestników 32. Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną Górę, którzy dzisiaj wyruszyli w drogę z Helu. Jutro, 26 lipca na trasie pielgrzymów znajdzie się
Wejherowo, do którego dotrą po południu na nocleg.
Str. 6

Alojzy Wikowski przeżył
ponad 73 lata w szczęśliwym
małżeństwie z żoną Barbarą z d. Dempc. Małżonkowie mieszkali na osiedlu Tysiąclecia w Wejherowie.
Wejherowianin zostanie
pochowany dzisiaj w rodzinnym grobowcu na starym
cmentarzu w Rumi, gdzie
mieszkał wcześniej.
Str. 3

Trzeba płacić
Mieszkańcy Redy są oburzeni przekształceniem
niezagospodarowanego terenu przy dworcu PKP
na płatny parking. Jeszcze niedawno stało tam
dziennie kilkadziesiąt aut, obecnie zaledwie kilka.
Miejsca postojowe przy dworcu PKP w Redzie są bardzo potrzebne. Mnóstwo osób codziennie parkuje swoje samochody
przed tym dworcem, a następnie wsiada do pociągu SKM, aby
dojechać do pracy lub na uczelnię. Zmotoryzowani mieszkańcy są
zaskoczeni wysokoscią opłat, proponowanych na parkingu. Teren
tem został wydzierżawiony od PKP. 		
Str. 7
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Po publikacjach „Pulsu”. Zmiany na ul. oo. Reformatów

Przeniesiony przystanek
Starostwo oraz Zarząd Dróg Powiatowych zdecydowali o
przeniesieniu przystanku autobusowego na ul. Reformatów w
Wejherowie w inne miejsce. Po wyremontowaniu tej ulicy, Starostwo nie wywiązywało się z obietnicy zbudowania zatoczki
autobusowej. Zatoka prawdopodobnie już nie powstanie, ale teraz przystanek przesunięto w miejsce, gdzie jezdnia jest szersza.
Umożliwia to ominięcie stojącego na przystanku autobusu przez
kierowców innych pojazdów.

Przystanek autobusowy na ul. Reformatów został przesunięty o ok.150 metrów.

O problematycznym usytuowaniu przystanku na wyremontowanej w zeszłym roku
drodze powiatowej pisaliśmy
kilkakrotnie. W czerwcu br.
przypominaliśmy o niespełnionej obietnicy starosty wejherowskiego zbudowania zatoczki autobusowej. Bez niej
zatrzymujące się na wysokości parkingu pojazdy MZK
tarasowały wąską jezdnię.
Dochodziło do korków.
Teraz teoretycznie samochody osobowe i inne mogą
omijać stojące na przystanku
autobusy. Czy jednak rozwiąże to problemy komunikacyjne na tej drodze, okaże się
dopiero w praktyce.
Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. wydał w tej
sprawie komunikat, informując pasażerów o przeniesieniu
przez zarządcę drogi przystanku o ok. 150 metrów dalej.
- Pasażerów prosimy o korzystanie z nowej lokalizacji
przystanku - czytamy w komunikacie MZK.
Przypomnijmy, że jest to
już trzecia lokalizacja przystanku na tej ulicy. Przed jej
wyremontowaniem znajdował
się on gdzie indziej. I co ważne, był wyposażony w wiatę
przystankową, na którą obecnie nie ma miejsca.
AK.

Policja apeluje

Skuteczne poszukiwania

W miniony weekend na wybrzeżu utonęło 7
osób, a jedna osoba jest zaginiona. Morze bywa
bardzo niebezpieczne, ale w większości przypadków, wina leży po stronie człowieka, który
nie przestrzega podstawowych zasad bezpieczeństwa nad wodą. Oto niektóre z nich:

30 policjantów poszukiwało 81-letniego
mieszkańca gminy Wejherowo. 16 lipca
rano mężczyzna wyszedł z domu i do następnego dnia nie wrócił. Zaniepokojona
rodzina zaalarmowała policję.

Z POLICJI
Łęczyce. Hodowla na parapecie

Policjanci z wejherowskiej komendy zatrzymali 28-letniego mężczyznę, który na parapecie hodował konopie indyjskie. Na miejscu w jego mieszkaniu znaleźli ścięte liście marihuany oraz konopie indyjskie rosnące w doniczkach, i to na
parapecie okna.
Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do policyjnej komendy. Został już przesłuchany przez śledczych oraz
usłyszał zarzuty. Za posiadanie marihuany a także za uprawę
konopi indyjskich, mężczyźnie grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

Szemud. Uprawa marihuany

Policjanci z Komisariatu Policji w Szemudzie, przy współpracy z funkcjonariuszami z Komisariatu Policji w Gdyni Chyloni zatrzymali 31-letniego mężczyznę, który zajmował się
uprawą marihuany.
W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu w piwnicy,
znajdowało się 95 krzewów marihuany. Miejsce uprawy wyposażone było w specjalne urządzenia, lampy i wentylację.
Mężczyźnie grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

Rumia. Podrabiał znaki towarowe

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej z Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku wspólnie z
funkcjonariuszami z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, w jednym ze sklepów na terenie Rumi, ujawnili i zabezpieczyli akcesoria do laptopów z podrobionymi znakami towarowymi na szkodę znanej firmy komputerowej o wartości
nie mniejszej niż 40 tysięcy.
28-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego sprzedawał bezpośrednio oraz za pośrednictwem Internetu akcesoria do laptopów, takie jak baterie i zasilacze znanej marki, z
podrobionymi znakami towarowymi.
Funkcjonariusze zabezpieczyli 124 baterie i 23 zasilacze.
Mężczyzna został przesłuchany, a po uzyskaniu opinii biegłego usłyszy zarzuty obrotu towarem z podrobionym znakiem
towarowym. Za popełnione przestępstwo grozi mu kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy nawet do 5 lat.

Ostrożniej nad wodą! Odnaleziony w lesie

Korzystajmy z kąpielisk tylko w miejscach do tego wyznaczonych i nadzorowanych przez osoby do tego uprawnione
Nie wchodźmy do wody po spożyciu alkoholu!
Nie kąpmy się zaraz po jedzeniu (przynajmniej po godzinie)
Nie wchodźmy do wody zaraz po opalaniu się na słońcu - może
to grozić szokiem termicznym lub utratą przytomności;
Po wejściu do wody najpierw schładzamy okolice serca, karku
oraz twarzy;
Nad bezpieczeństwem kąpiących się dzieci zawsze musi czuwać ktoś dorosły;
Nie skaczmy do wody z dużej wysokości – takie skoki są niebezpieczne i mogą grozić urazem głowy oraz kręgosłupa.
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Mężczyzna w poniedziałek rano wyjechał rowerem z domu w
kierunku pobliskiego lasu. Do dnia następnego mężczyzna nie
wrócił do domu. Policjanci natychmiast rozpoczęli poszukiwania
w pobliżu miejscowości Bolszewo, Orle i Góra.
Około godziny 16.00 policjanci z Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej Policji w Wejherowie zauważyli w zaroślach mężczyznę odpowiadającego rysopisowi zaginionego. Funkcjonariusze
ustalili, że jest to 81-letni zaginiony. Wezwali pogotowie ratunkowe, którego lekarz zdecydował o hospitalizacji mężczyzny.
W działaniach wzięło udział 20 policjantów z wejherowskiej komendy i 10 z Oddziałów Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku oraz kilkunastu strażaków. Pomagali też ratownicy z
Poszukiwawcze Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe z psami.

WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie - 58 677 61 02 lub 58 677 61 03
Komenda Policji - Dyżurny 58 672 97 22
Straż Pożarna - Dyżurny 58 677 61 00
Straż Miejska - Dyżurny 58 677 70 40
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Powiatowa uroczystość w Wejherowie

AKTUALNOŚCI
Zmarł Alojzy Wikowski

Świętowali policjanci Przeżył
Z najnowszych badań opinii społecznej
wynika, że aż 89 procent Polaków uważa
swoje miejsce zamieszkania za spokojne i
bezpieczne, a 68 procent dobrze ocenia działalność policji. Z satysfakcją poinformował
o tym insp. Krzysztof Lawer, komendant Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie,
podczas uroczystości z okazji Święta Policji.
Komendant Krzysztof Lawer poinformował też, że w
ciągu ostatnich trzech lat w powiecie wejherowskim przybyło
33 etatowych policjantów, a komenda przeszła kilka ważnych
zmian organizacyjnych. Ok. 30
procent policjantów pracuje w
służbach patrolowo-interwencyjnych. Powiatowa Komenda
Policji w Wejherowie odnotowała m.in. spadek przestępczości i wzrost wykrywalności
sprawców przestępstw.
- Jeśli chodzi o plany, będziemy starali się o maksymalne wykorzystanie potencjału,
którym dysponujemy, o zapełnienie wakatów, których jest
ponad 40, a także skrócenie
czasu reakcji i dotarcia z pomocą – mówił komendant Lawer
podczas uroczystości. - Moim
marzeniem jest rozbudowa i
remont budynku Komendy
Powiatowej w ramach rządowego programu standaryzacji
komend miejskich i powiatowych, mam nadzieję że prace
w ramach tego programu rozpoczną się w 2014 roku.
Z okazji Święta Policji
114 wejherowskich policjantów otrzymało awanse
na wyższe stopnie. Kilkunastu otrzymało nagrody, a
komisarz Iwona Bartnicka
(na środkowym zdjęciu) i
asp. szt. Ryszard Rychert
- Srebrne Medale za Długoletnią Służbę w Policji.
Awanse i nagrody wręczali: komendant powiatowy insp. Krzysztof Lawer i
zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Marian Szlinger.
Policjanci otrzymali też
nagrody od przedstawicieli
samorządów miast i gmin, w
których na co dzień pracują
oraz od starosty powiatu.

Dziękując policjantom za
ich pełną poświęcenia, trudną
i odpowiedzialną służbę komendant przypomniał, że są
w nią wpisane interwencje z
narażeniem życia. - W ciągu
ostatnich 23 lat zginęło blisko
170 policjantów – kilka razy
więcej niż żołnierzy na misjach
zagranicznych - dodał insp. K.
Lawer, który dziękował również samorządom powiatu,
miast i gmin. - Wasza pomoc
jest wyrazem docenienia naszej pracy i zarazem mobilizacją. W sposób szczególny chcę
podziękować
prezydentowi
Wejherowa za możliwość przeprowadzenia tej uroczystości w
pięknym budynku Filharmonii
Kaszubskiej.
Komendant Lawer podziękował także innym służbom,
współpracującym z policją oraz
mieszkańcom powiatu.
Święto Policji, obchodzone
24 lipca (rocznica utowrzenia
policji w 1919 r.) zostało ustanowione przez Sejm w 1995
roku, przy okazji nowelizacji
ustawy o policji.

102 lata

22 lipca zmarł w Wejherowie Alojzy Wikowski - prawdopodbnie najstarszy mieszkaniec Wejherowa i jeden z najstarszych
Pomorzan. 8 lipca br. śp. Alojzy Wikowski
skończył 102 lata.
Dokładnie dwa lata temu
(„Puls Wejherowa” nr 4/11
lipca 2011) pisaliśmy o setnych urodzinach pana Alojzego, które świętował w
rodzinnym gronie, z żoną,
dziećmi i wnukami. Ostatnie
lata życia Alojzy Wikowski
spędził w Wejherowie.
Z żoną Barbarą mieszkali
na osiedlu Tysiąclecia. Przeżyli wspólnie 73 lata, osiagając tym samym najdłuższy
staż małżenski na Pomorzu!

Śp. Alojzy Wikowski

Wcześniej rodzina państwa Wikowskich mieszkała
w Rumi, dlatego właśnie
tam, w rodzinnym grobie,
spocznie dzisiaj, 25 lipca
ponad 102-letni wejherowianin.
Urodził się w Żukowie
w 1911 r. Pracował przed II
wojną światową w gdyńskiej stoczni. We wrześniu
1939 roku był żołnierzem
- obrońcą Gdyni, a potem
jeńcem wojennym.
Po wojnie ceniony mieszkaniec Powiśla, miłośnik

koni, do 1978 r. mieszkał
z rodziną w Starym Targu,
gdzie prowadził zakład rzemieślniczy. Alojzy Wikowski
był również mistrzem kowalstwa, wychowawcą wielu
metalowców. W latach 70.
i 80. pracował w Gdańskim
Przedsiębiorstwie
Robót
Drogowych, gdzie był m.in.
racjonalizatorem techniki i
nauczycielem zawodu.
Do końca swojego bogatego i uduchowionego pielgrzymowania pogodny, życzliwy i ufający w Bogu.

Czytaj nas także w internecie:
www.pulswejherowa.pl
Dołacz do nas na Facebooku
facebook.com/PulsWejherowa
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Przebudowa skrzyżowania w rejonie ulicy Sienkiewicza w Wejherowie

Rondo i pas dojazdowy
Rozpoczęta w lipcu br. budowa ronda w obrębie skrzyżowania ulic Św. Jana, Sienkiewicza i 10 Lutego, wraz ze specjalnym dojazdem do przejazdu kolejowego poprawi drożność komunikacyjną w tej części miasta. To newralgiczny
punkt, na którym często tworzą się korki. Inwestycja jest współfinansowana przez miasto i województwo pomorskie.
Prace rozpoczęły się na
początku lipca, o czym informowaliśmy w poprzednim
wydaniu „Pulsu Wejherowa” i
o czym mogą przekonać się naocznie przejeżdżający tamtędy
kierowcy. Zamknięto ulicę 10
Lutego, od skrzyżowanie z ul.
Sienkiewicz do ul. Kopernika,
a także nieutwardzony parking w sąsiedztwie przejazdu
kolejowego.

Schemat ronda z pasem dojazdowym

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
przypomina, że w związku
z zamknięciem ulicy 10 Lutego, linia nr 2 w kierunku
Dworca PKP w Wejherowie
kursuje zmienioną trasą
od przystanku „Św.Jana”
przez ulicę Sienkiewicza,
Sobieskiego (przystanek
„Sobieskiego Sąd”) i Kopernika do przystanku „Wejherowo Dworzec PKP”, i dalej
bez zmian.
W kierunku Szpitala trasa
przebiega bez zmian.
Szczegółowe informacje:
DYSPOZYTOR MZK
Tel. 58 572 29 33.

Utrudnienia
do JESIENI

Nastąpiły zatem ograniczenia w ruchu pojazdów i zmiany w kursowaniu komunikacji
miejskiej. Trzeba będzie znosić te utrudnienia do października br., aby potem sprawniej
poruszać się samochodem po
mieście. Wprawdzie przejazd
przez tory kolejowe nadal
będzie konieczny i stanowić
będzie pewną przeszkodę, ale
korki zostaną rozładowane.

RĘKAW POMOŻE
W KOMUNIKACJI

– Skrzyżowanie będzie
miało formę ronda, przy czym
dojazd do przejazdu kolejowego będącego newralgicznym
punktem miasta, będzie miało
długi, blisko dwustumetrowy oddzielny pas zjazdowy –
wyjaśnia Piotr Bochiński,
zastępca prezydenta Wejherowa. – Ten „rękaw” będzie
znajdował się w miejscu dzisiejszego dzikiego parkingu
przy torach. Część miejsc parkingowych zostanie zachowana i urządzona.

PODZIELILI SIĘ
KOSZTAMI

Przypomnijmy, że inwestycja jest w połowie finansowana przez miasto Wejherowo
oraz samorząd województwa
pomorskiego.
Uchwałę o dofinansowaniu tej inwestycji z budżetu
miasta radni podjęli przed
rokiem. Wtedy też zapadła
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Autobusem
nr 2 inaczej

Schemat nowego rozwiązania komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, 10 Lutego i Św. Jana
w Wejherowie.

decyzja o przekazaniu pieniędzy z budżetu województwa
pomorskiego.

SKUTECZNE
STARANIA WŁADZ

Samorząd wojewódzki jest
inwestorem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 218 w obrębie skrzyżowania ulic Św.
Jana, Sienkiewicza i 10 Lutego w Wejherowie.
Przeznaczenie środków na
ten cel oraz rozpoczęcie inwestycji to efekt długich starań prezydenta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandta.
Rozmowy na ten temat z marszałkiem pomorskim były prowadzone od kilku lat.
Miasto zobowiązało się do
wykonania projektu skrzyżowania. W wyniku przetargu
wykonawcą inwestycji została
firma SKANSKA.
AK.

MZK Wejherowo przeprasza pasażerów za mogące
wystąpić utrudnienia w korzystaniu z usług wejherowskiej komunikacji.

25 lipca 2013

redakcja@pulswejherowa.pl

INWESTYCJE

Będzie wygodniej, bezpieczniej i ładniej

Dla rowerzystów i kierowców
Tego lata w Wejherowie prowadzonych jest kilka inwestycji
drogowych. Obok przebudowy skrzyżowania ulic Sienkiewicza, 10 Lutego i św. Jana, o której piszemy na sąsiedniej stronie,
kontynuowana jest budowa trasy pieszo-rowerowej wzdłuż Cedronu na kilku odcinkach. Trwa budowa ulic: Śmiechowskiej,
Kotłowskiego, Konopnickiej, Morskiej i St. Panek, a także uliczki w centrum miasta, w sąsiedztwie siedziby ZUS.
Kontynuowana jest budowa ścieżek rowerowych i
pieszych w oparciu o unijny
projekt „Turystyczny Szlak
Północnych Kaszub – budowa i przebudowa publicznej
infrastruktury turystycznej
- stworzenie spójnego szlaku
rowerowego na terenie gmin
powiatów wejherowskiego i
puckiego”. Jak wskazuje nazwa projektu, trasy rowerowe
mają połączyć tereny kilku
gmin w dwóch powiatach.
W sumie ma powstać 133
kilometrów tras rowerowych
wraz z infrastrukturą. Dzięki sieci ścieżek rowerowych,
Wejherowo będzie połączone
z morzem, ale w ramach tej
inwestycji drogi dla rowerów
i pieszych powstają także w
samym mieście. Wejherowo
zyska ponad 1,7 km dróg dla
rowerzystów, połączonych ze
sobą i stanowiących funkcjonalny ciąg, łączący obie części
miasta.

- Obecnie realizowany jest
cały odcinek od ul. 12 Marca
do Kauflandu, jednak inwestycja została podzielona na kilka
etapów - informuje Piotr Bochiński, zastępca prezydenta
Wejherowa. - Prace budowlane prowadzone są od ul. Stanisławy Panek do ul. Partyzantów, od ul. Partyzantów i dalej
wzdłuż Cedronu do mostu na
ulicy Rzeźnickiej. Gotowy jest
już odcinek między Rzeźnicką
a mostem, prowadzącym do
ul. Judyckiego.
To nie jedyna inwestycja
drogowa w mieście. Trwa bowiem budowa ulicy Śmiechowskiej, a na ulicy ks. Roszczynialskiego, na odcinku od ul.
Wysokiej do ul. Myśliwskiej,
zakończono remont chodnika.
- Stare płytki chodnikowe
na odcinku o długości ponad
180 metrów wymieniliśmy na
kostkę brukową – mówi Piotr
Bochiński. - Nowy chodnik
jest nie tylko estetyczny, ale

przede wszystkim poprawia
bezpieczeństwo mieszkańców.
15 lipca rozpoczęły się prace związane z budową ulicy w
rejonie Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, będące ostatnim
etapem realizacji Rewitalizacji
Śródmieścia Wejherowa.
Tego lata rozpoczęła się również budowa ul. Konopnickiej i
Morskiej wraz z infrastrukturą, a także budowa ulicy
Kotłowskiego z infrastrukturą
(do skrzyżowania z ul. Rogaczewskiego). Dobiega końca
budowa ul. St. Panek wraz z
infrastrukturą, na odcinku od
ul. Partyzantów do Centrum
Handlowego „Jantar”.
Wśród inwestycji zaplanowanych na ten rok znalazła
się budowa parkingu z infrastrukturą w rejonie Sądu Rejonowego przy ul. Sobieskiego.
Tegoroczne lato jest dla
władz miasta oraz drogowców
bardzo pracowite. Również
dla projektantów, ponieważ

U góry: Rozpoczęta niedawno budowa ulicy w sąsiedztwie siedziby ZUS w Wejherowie
to ostatni etap projektu Rewitalizacji Śródmieścia. Większość prac, związanych z tą inwestycją (ul. Wałowa) zakończono w ub. roku. Poniżej: trasa pieszo-rowerowa między
ulicami Rzeźnicką i 12 Marca jest częścią ciągu drogowego wzdłuż Cedronu.

oprócz realizowanych inwestycji drogowych, trwają prace
projektowe. Przygotowywana
jest dokumentacja kolejnych
przedsięwzięć, m.in. budowy
węzła „Działki”, niezbędnego
w momencie zamknięcia (na
czas budowy tunelu) przejazdu na ul. Kwiatowej w Wejherowie. O tej inwestycji napiszemy wkrótce.
AK.

REKLAMA

AUTO - SZYBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

- 40 %

PROMOCJA NA NAPRAWY ODPRYSKÓW
Jedną z kilku dróg, które tego lata otrzymają nową
nawierzchnię jest ulica Konopnickiej (na zdjęciu) i sąsiednia ulica Morska, położone na terenie Śmiechowa.

Wygodniejsze dojazdy dla mieszkańców, bezpieczeństwo i estetyka to cele większości inwestycji drogowych, m.in. budowy ul. Stanisławy Panek.

tel. 531 588 808 Bolszewo, ul. Glińskiego 18
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WYDARZENIA

Mieszkańcy Wejherowa i powiatu wejherowskiego pielgrzymują

Do Sianowa i Częstochowy
Wakacje to m.in. czas pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych w Polsce. W minioną sobotę wierni z Wejherowa i innych
miejscowości powiatu wejherowskiego wyruszyli do Matki Bożej Królowej Kaszub w Sianowie, a już jutro, 26 lipca powitamy
w Wejherowie uczestników Pielgrzymki Kaszubskiej na Jasną
Górę, którzy dzisiaj rano wyruszyli w długą drogę z Helu. Mają
do przebycia 640 kilometrów. Nie brakuje wśród nich mieszkańców naszego powiatu.
W niedzielę 21 lipca odbyły
się główne uroczystości Odpustu Matki Bożej Szkaplerznej w Sianowie. Jubileuszową, bo zorganizowaną po raz
30. pieszą pielgrzymkę z Wejherowa prowadziła w tym roku
parafia Chrystusa Króla. Msza
św. na rozpoczęcie pielgrzymki

odbyła się jednak tradycyjnie w
wejherowskiej Kolegiacie, skąd
pielgrzymi wyruszyli w sobotę
w 35-kilometrową drogę. Poprowadził ich ks. Krzysztof
Hapka. Nie zabrakło feretronów, sztandarów i orkiestry,
która swoją muzyką wspierała
maszerujących.

Mocni w Wierze
Ogólnopolska piesza pielgrzymka z Helu na Jasną Górę
znana jako Pielgrzymka Kaszubska jest najdłuższą trasą
pielgrzymkową w Polsce. W tym roku odbędzie po raz 32. a
motto pielgrzymowania brzmi „Mocni w Wierze”.
Pielgrzymi przez 19 dni wędrówki, trwającej od 25 lipca do
12 sierpnia, pokonują trasę 640 km. Pątnicy z różnych zakątków Polski, głównie z Pomorza, podążają na Hel, aby wyruszyć
w długą drogę. Na trasie zawsze znajduje się Wejherowo, które
tradycyjnie wita gości, ugaszcza ich, a na drugi dzień (w sobotę
rano) mieszkańcy miasta pożegnają pątników, wyruszających w
kolejny etap wędrówki do Częstochowy.
Czas spędzony na trasie pielgrzymkowej to, jak twierdzą jej
uczestnicy, swoiste rekolekcje, gdy każda osoba będąc w drodze,
może odkryć w swoim życiu Boga, usłyszeć Jego głos, otworzyć
się na Jego Miłość. To też czas odkrywania Boga.
W drodze na Jasną Górę pielgrzymi odwiedzają sanktuaria
maryjne na trasie. Po Swarzewie (Królowa Polskiego Morza) i
Wejherowie (Matka Boża Uzdrowienia Chorych) udadzą się do
Sianowa (Sanktuarium Królowej Kaszub), Torunia (Sanktuarium
Matki Bożej Nieustającej Pomocy) oraz Lichenia (Sanktuarium
Matki Bożej Licheńskiej).

Z okazji jubileuszu, na trasie pojawił się ks. Marian
Miotk, obecnie proboszcz w
Gniewinie, a przez 30 laty wikary w wejherowskim kościele
Królowej Polski w Wejherowie
- pomysłodawca i inicjator pielgrzymki z Wejherowa do MB
Królowej Kaszub w Sianowie.
Ksiądz Miotk opowiadał o tradycji kultu w Sianowie i początkach pielgrzymki wejherowskiej do tego sanktuarium.
W Sianowie na placu pielgrzymkowym, przy figurze
Matki Bozej Królowej Kaszub
wejherowianie zawiesili jubileuszową pamiatkową tablicę
jako votum i dziękczynienie.
Odsłonięcia i poświęcenia
dokonał podczas uroczystej
Sumy Odpustowej biskup
pelpliński Ryszard Kasyna,
a 20-tysięczny tłum wiernych
klaskał pielgrzymce wejherowskiej.
Uroczystości
odpustowe
Matki Bożej Szkaplerznej w
Sanktuarium Królowej Kaszub w Sianowie trwają w tym
roku dziewięć dni, aż do poniedziałku 29 lipca br. Każdy
dzień oktawy poświęcony jest
modlitwie w innych intencjach.

Więcej zdjęć w Galerii na:
www.pulswejherowa.pl
Na zdjęciach u góry oraz
po lewej stronie:
W sobotę rano uczestnicy
jubileuszowej pielgrzymki
z Wejherowa do Sianowa
wyruszyli w długą drogę.
Na zdjęciu po prawej:
Pielgrzymi z Wejherowa
przy tablicy pamiątkowej
o treści:
„Wdzięczni za łaskę
i dar pielgrZymowania z Wejherowa
do Sianowa do matki BoŻej Królowej
Kaszub w roku XXX
pielgrzymki
- Wejherowianie”.
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Nie można już parkować bezpłatnie przy dworcu PKP w Redzie

Mieszkańcy są oburzeni

Zmotoryzowani mieszkańcy Redy są oburzeni przekształceniem niezagospodarowanego terenu przy dworcu PKP na płatny parking. Jeszcze niedawno stało tam dziennie kilkadziesiąt
aut, a teraz zaledwie kilka.
Godzina parkowania kosztuje 1,90 zł, za cały dzień
trzeba zapłacić 9,50 zł, zaś wykupienie miesięcznego abonamentu kosztuje 79 zł.
Pobieraniem opłat zajmuje
się prywatny przedsiębiorca z
Władysławowa, który dzierżawi ziemię od jednej ze spółek
PKP. Umowa została podpisana na czas nieokreślony.
- Nie przewidujemy zaprzestania pobierania opłat.
Będziemy dopasowywać ceny,
aby odpowiadały one mieszkańcom - tłumaczą przedstawiciele PKP. - Parking ten ma
na celu zapewniać kierowcom
korzyść w postaci wolnych
miejsc parkingowych i dodatkowej ochrony ich samochodów, a nie zniechęcać ich do
parkowania. Sytuacja związana jest z polityką finansową

firmy oraz usprawnieniem
ruchu wokół dworców PKP.
Ma się to także przyczynić do
bezpieczeństwa, gdyż w tym
miejscu odnotowywano przypadki włamań do aut oraz ich
uszkodzeń.
Mieszkańcy Redy zszokowani są przede wszystkim wysokością obowiązujących opłat,
stąd też parkujące pojazdy
można policzyć na palcach jednej ręki. Osoby dojeżdżające do
pracy w Gdyni tłumaczą, że za
przejazd kolejką SKM oraz za
opłacenie miejsca postojowego
musiałyby zapłacić 20 zł dziennie. W tej sytuacji bardziej
opłaca się im dojeżdżać własnym środkiem transportu.
- Jest pewien kłopot, bo to
nie jest teren należący do miasta Reda. Jedna ze spółek PKP
wydzierżawiła ten kawałek

gruntu prywatnemu przedsiębiorcy. Ubolewam nad tym
faktem - tłumaczy Krzysztof
Krzemiński, burmistrz Redy.
Burmistrz dodaje, że prowadził rozmowy z marszałkiem województwa pomorskiego w sprawie realizacji
projektu „Park & ride” (Parkuj
i jedź), aby w Redzie stworzyć
dogodne warunki do parkowania i korzystania z transportu
publicznego.
Sprawa nie jest jednak
taka prosta. Najpierw bowiem
należy uregulować sprawy
własnościowe, a następnie
przygotować koncepcję parkingu. Miejsca postojowe przy
dworcu PKP w Redzie są bardzo potrzebne. Mnóstwo osób
codziennie parkuje swoje samochody przed tym dworcem,
a następnie wsiada do pociągu

SKM, aby dojechać do pracy
lub na uczelnię.
Teraz dojeżdżający do Trójmiasta lub do Wejherowa redzianie szukają innych miejsc
do parkowania (np. przy oko-

licznych blokach mieszkalnych) albo - zamiast przesiąść
się do komunikacji publicznej
- wybierają po prostu podróż
własnym samochodem.
Ryszard Wenta

REKLAMA

Do 15 sierpnia br.

Opłaty za odpady
W związku z pytaniami mieszkańców w sprawie opłat za wywóz odpadów komunalnych, Urząd Miasta informuje, że opłaty
za lipiec i sierpień właściciele nieruchomości powinni
uiścić w terminie do 15 sierpnia br.
Stawki opłat za poszczególne okresy rozliczeniowe i konto
oraz harmonogram wywozu odpadów komunalnych znajdują się
na stronie internetowej miasta www.wejherowo.pl.
Przypominamy, że zgodnie z nowymi zasadami gospodarowania odpadów komunalnych w Wejherowie, opłata za gospodarstwo domowe do 2 osób wynosi przy segregacji odpadów 19 zł,
bez segregacji 28 zł. Opłata za gospodarstwo domowe od 3 do 4
osób wynosi 32 zł, bez segregacji 48 zł.
W gospodarstwach domowych od 5 osób wzwyż opłata z segregacją wynosi 39 zł, a bez segregowania odpadów 58 zł miesięcznie.
REKLAMA

AUTO - SZYBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

- 40 %

PROMOCJA NA NAPRAWY ODPRYSKÓW
tel. 531 588 808 Bolszewo, ul. Glińskiego 18
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Onkologia, medycyna sportowa W Wejherowie mieszka już 50 375 osób

Nowe poradnie
i profilaktyka
Opiekę, leczenie i diagnostykę, ale także
profilaktykę zdrowotną proponuje pacjentom
NZOZ „Nasz Dom”. O bezpłatnych akcjach, organizowanych w tej placówce informowaliśmy
kilkakrotnie. „Nasz Dom” zaprasza do udziału
w programach profilaktycznych i edukacyjnych, a także informuje o nowych poradniach
i specjalistach.
W ramach kontraktu z NFZ w przychodni uruchomiono
Poradnię Onkologiczną, w której przyjmują specjaliści z
trójmiejskiego centrum onkologii. Lekarze onkolodzy: Anna
Hyzy-Topolewska, Anna Subotowicz-Zimniak, Michał
Derc i Tadeusz Kruszewski udzielają porad i konsultacji
oraz pomagają pacjentom z chorobami nowotworowymi.
Na miejscu można wykonać badania USG lub laboratoryjne, a pacjenci NZOZ „Nasz Dom” korzystają z 20-procentowego rabatu w opłatach za badania.
Od początku działalności przychodni „Nasz Dom” w centrum Wejherowa, można zapisać się tam do podstawowej
poradni medycyny rodzinnej, w której przyjmują bezpłatnie: Anna Siczewska oraz Anna Orkiszewska-Nalewajko.
Nową, ciekawą propozycją jest natomiast uruchomienie
Poradni Medycyny Sportowej, dla wszystkich, którzy
uprawiają sport i preferują aktywny styl życia. Dodatkowo,
ale już odpłatnie (prywatnie) w siedzibie przychodni „Nasz
Dom” przyjmuje lekarz ortopeda oraz neurolog.
Ważną dziedziną działalności była i jest edukacja, do
której szczególnie zachęcają pracownicy ośrodka. Organizowane są tam akcje w zakresie chorób diabetologicznych,
neurologicznych oraz z zaburzeniami pozapiramidowymi
(zaburzenia neurologiczne zwłaszcza u osób starszych).
Na pewno warto skorzystać z akcji edukacyjnych, bo
większa wiedza i świadomość pomoże pacjentom i ich bliskim lepiej sobie radzić z chorobą lub niesprawnością. Kolejne akcje odbędą się w NZOZ „Nasz Dom” już wkrótce.

Pomorzanie
uciekają z miast
Pod względem demograficznym miniony rok był fatalny dla
województwa pomorskiego. W niemal połowie pomorskich
gmin spadła liczba ludności. Z odmienną tendencją mieliśmy
do czynienia w powiecie wejherowskim. Mieszkańców ubyło
jedynie w gminie Choczewo, natomiast w pozostałych wzrosła.
Wyludniają się takie miasta, jak Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk, Tczew, Człuchów,
Chojnice, Malbork, Lębork,
Puck, Starogard Gdański,
Łeba, Krynica Morska, Jastarnia czy Hel. Przybywa tymczasem ludności w Wejherowie.
Z opublikowanych niedawno danych Głównego Urzędu
Statystycznego wynika, iż
proces ucieczki mieszkańców
odbywa się przede wszystkim
kosztem największych miast
na Pomorzu, ale nie tylko.

Trzecie miejsce

W gminach wiejskich tendencja ta nie jest bardzo zauważalna. W niektórych mamy
do czynienia z niezwykle dynamicznym przyrostem.
Na koniec 2012 roku powiat
wejherowski liczył 203 862
mieszkańców, w tym 102 856
kobiet oraz 101 006 mężczyzn.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy
liczba ludności wzrosła o 2232
osoby (1,11 proc.). Lepszymi
wskaźnikami mogą pochwalić
się jedynie powiaty: gdański
(wzrost o 2,23 proc.) oraz kartuski (1,43 proc.).

ATRAKCYJNE
WEJHEROWO

Badania podczas jednej z akcji profilaktycznych.

NZOZ „Nasz Dom” w Wejherowie

Pl. Jakuba Wejhera 17 (wejście od ul. Wałowej)
Tel. 58 678 50 30
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Wejherowo to jedno z najdynamiczniej rozwijających się
miast w Polsce. Ludzie chcą
tutaj żyć, mieszkać i osiedlać
się. Tylko trzy inne miasta
województwa
pomorskiego
(Pruszcz Gdański, Reda i Rumia) odnotowały przyrost liczby mieszkańców. W samym
Wejherowie mieszka obecnie
więcej osób aniżeli na terenie
całego powiatu nowodworskiego czy sztumskiego oraz niemal
tyle samo, ile w powiecie człuchowskim.
Ludności przybywa z roku
na rok, chociaż przyrost na-

turalny nie należy wcale do
najwyższych. A to oznacza, że
Wejherowo wybiera coraz więcej ludzi jako stałe miejsce zamieszkania, z szansą na rozwój
zawodowy i osobisty. Miasto
staje się atrakcyjnym i pożądanym miejscem na pobyt stały.

PONAD 50 TYSIĘCY
MIESZKAŃCÓW

Według danych Głównego
Urzędu Statystycznego na koniec 2012 roku Wejherowo było
stałym miejscem zamieszkiwania dla 50 375 osób. To wzrost
w stosunku do roku ubiegłego o
230 osób (0,46 proc).
Na Pomorzu najbardziej
dynamicznie rozwijała się gmina wiejska Pruszcz Gdański
(wskaźnik wzrostu 4,96 proc).
Do czołówki należały ponadto
gminy Kosakowo (3,66 proc.),
Żukowo (2,99 proc.), Smołdzino
(2,54 proc.), gmina Wejherowo (2,42 proc.), Kolbudy (2,29
proc.), gmina wiejska Starogard
Gdański (2,21 proc.), Szemud
(2,16 proc.) i Reda (2,04 proc.).

WALORÓW
NIE BRAKUJE

- Wejherowo to miasto, które
dzięki swojej dogodnej lokalizacji oraz walorom turystycznym
jest świetnym miejscem do zamieszkania, jak i rozwinięcia
działalności swojej firmy. Bliskość milionowej aglomeracji,
droga krajowa nr 6, linia Szybkiej Kolei Miejskiej i dostępność terenów inwestycyjnych
świadczą o wysokim potencjale
gospodarczym - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent
Wejherowa. - Z kolei otoczenie
lasów i terenów zielonych pozwala na relaks i wypoczynek.
Na atrakcyjność Wejherowa
wpływ mają również dbałość
o bezpieczeństwo, rozbudowana infrastruktura techniczna

oraz dobrze rozwinięta oświata
wraz z obiektami rekreacyjno-sportowymi. Dzięki temu, iż
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmuje 98 proc. powierzchni miasta,
inwestowanie odbywa się na
jasno określonych zasadach.
CORAZ MNIEJ
LUDNOŚCI
Generalnie miasta wyludniają się.
Prawdziwy exodus przeżywa Słupsk. W ciągu ostatniego roku miasto straciło aż 693
mieszkańców. Ludność Sopotu
skurczyła się o 367 osób, Starogardu Gdańskiego o 293, Gdyni o 213, Helu o 123, Lęborka
o 119, Kartuz o 115, zaś Gdańska o 90.
Polacy coraz częściej wybierają mniejsze miasta zamiast
większych, a najchętniej budują domy poza miastami.
MAŁE JEST PIĘKNE
I ...WYGODNE
Ekonomiści podkreślają, że
mniejsze miasta potrafią zachęcić do życia i osiedlenia z kilku powodów. Nikt nie traci tu
wielu godzin na dojazd do pracy i stanie w korkach. Wszędzie
można dotrzeć w miarę szybko
piechotą albo miejską komunikacją. Wejherowo oferuje ponadto wysoki standard życia.

NIECO Więcej
chłopców

Prognozy dla Wejherowa są
bardzo dobre, a jako ciekawostkę można podać, że w 2012
roku w Wejherowie przyszło na
świat 658 bobasów, ze znaczną
przewagą płci brzydkiej (346
chłopców i 312 dziewczynek).
W ubiegłym roku zmarło
458 osób, w tym 244 mężczyzn
i 214 kobiet.
Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

Liczba ludności
na koniec 2012 r.:

460 427 - Gdańsk
248 726 - Gdynia
94 849 - Słupsk
60 769 - Tczew
50 375 - WEJHEROWO
48 808 - Starogard Gd.
47 304 - RUMIA
40 306 - Chojnice
39 252 - Malbork
38 931 - Kwidzyn

38 217 - Sopot , 35 588 - Lębork,
32 878 - Kartuzy , 31 414 - Żukowo
28 621- Pruszcz Gd. (m), 24 914
- Bytów , 24 575 - Puck (gm), 23 779
- Kościerzyna (m), 23 454 - Pruszcz
Gdański (w), 22 479 - REDA ,
22 471 - WEJHEROWO (gmina)
21 491 - Czersk , 20 146 - Miastko
18735- Sztum, 18 399 - Sierakowice
18 252 - Nowy Dwór Gdański ,
17845 - Chojnice (gm), 16718 - Pelplin
16 379 - Ustka (m), 16 065 - Słupsk
(gmina), 16 006 - Gniew ,
15 718 - SZEMUD ,
15 382 - Władysławowo
15 338 - Starogard Gdański (gm)
15 209 - Kościerzyna (gm)
15 004 - Kolbudy , 14 678 - LUZINO
14 658 - Skarszewy , 14 536 Człuchów (m), 14 079 - Brusy,
13 373 - Prabuty , 13 369 - Nowa
Wieś Lęborska , 13 238 - Tczew (gm)
11 831 - ŁĘCZYCE , 11520 - Puck (m)
11426 - Zblewo , 11119 - Kwidzyn (gm)
11 023 - Kosakowo, 10 965
- Kobylnica, 10 692 - Trąbki Wielkie
10 686 - Człuchów (gm), 10 596
- Krokowa, 9 978 - Somonino
9 946 - Stegna, 9 835 - Stężyca
9 810 - Dębnica Kaszubska, 9 590
- Dzierzgoń, 9 552 - Główczyce
9 510 - Kępice, 9 394 - Czarne
9 301 - Debrzno, 8 731 - Pszczółki
8 482 - Gardeja, 8 165 - Przodkowo
8 076 - Ustka (gm), 7 926 - Nowy
Staw , 7 352 - Cewice
7 268 - GNIEWINO, 7238 - Chmielno
7 168 - Potęgowo, 6 826 - Cedry
Wielkie , 6 720 - Nowa Karczma
6 648 - Stara Kiszewa, 6 429 - Stary
Targ , 6 307 - Przechlewo
6 295 - Damnica , 6 221 - Lubichowo
6 205 - Karsin , 6 053 - LINIA
6 013 - Wicko , 5 985 - Ryjewo
5 893 - Sadlinki , 5 799 - Czarna
Dąbrówka , 5 697 - Przywidz
5 685 - CHOCZEWO , 5 466
- Subkowy , 5 354 - Smętowo
Graniczne , 5 283 - Kaliska
5 187 - Sulęczyno , 5 097 - Lipnica
4 801 - Lichnowy , 4 733 - Stare Pole
4 659 - Skórcz (gm), 4 634 - Liniewo
4 620 - Malbork (gm), 4 264 Kołczygłowy , 4 243 - Dziemiany
4 168 - Tuchomie , 4 164 - Stary
Dzierzgoń , 4 142 - Suchy Dąb
Poniżej 3 tys. mieszkańców liczą:
Jastarnia, Łeba, Morzeszczyn,
Trzebielino, Mikołajki Pom., Hel,
Rzeczenica, Sztutowo, Parchowo,
Skórcz (m), Lipusz, Studzienice,
Smołdzino, Koczała, Miłoradz,
Czarna Woda, Ostaszewo, Bobowo,
i Borzytuchom (3002 mieszkańców). Ponizej 2 tys. mają gminy :
Osieczna, Osiek i Konarzyny , a najmniejsza gmina Krynica Morska
liczy 1 349 mieszkańców.
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KULTURA I HISTORIA

Ciekawa wystawa w Muzeum

Nazywano ich Słowińcami
W siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie prezentowana jest interesująca wystawa „Nazywano ich Słowińcami”, przygotowana z okazji 50-lecia
Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach.

Wędrówki miłośników Wejherowa

W poszukiwaniu
śladów historii
Nie po raz pierwszy członkowie Klubu Miłośników Wejherowa wyruszyli w teren, a dokładnie do lasu za jednostką wojskową i ośrodkiem szkolno-wychowawczym. Jak zwykle szukali
śladów przeszłości miasta, tym razem próbując odnaleźć Górę
Szubieniczną.
Po krótkiej prelekcji historyka Macieja Kurpiewskiego w wejherowskim Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej,
uczestnicy spotkania wyruszyli w
teren. W lesie między Wejhe-
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rowem a Bolszewem odnaleźli
wzniesienie, gdzie prawdopodobnie znajdowała się Góra
Szubieniczna. Oprócz stojącego na rynku pręgierza, każde
średniowieczne miasto miało
położone na uboczu miejsce,

na którym odbywały się egzekucje. (m.in. poprzez powieszenie). Nie wiadomo, gdzie znajdowała się Góra Szubieniczna
w Wejherowie, bo nie ma jej
na słynnej mapie Judyckiego.
Z książki „Dzieje powiatu wejherowskiego i puckiego” Franza Schultza wiadomo tylko, że
było to miejsce niedaleko karczmy (i zajazdu pocztowego), na
zachód od miasta.
Uczestnicy ciekawej pieszej
wyprawy prowadzeni przez M.
Kurpiewskiego, obejrzeli prawdopodobne miejsce egzekucji
skazańców, znajdujące się na
wzniesieniu, dawniej dobrze
widoczne od strony głównej
drogi. Odwiedzili też inne historyczne miejsca w pobliżu:
cmentarz pacjentów szpitala
psychiatrycznego w Wejherowie oraz cmentarz żydowski na
tzw. Żydowskiej Górce.
Wiadomościami na temat
tych miejsc dzielił się z uczestnikami wycieczki także historyk, Mirosław Lademann.
Anna Kuczmarska

Wystawa opowiada o kulturze
ewangelickiej ludności kaszubskiej,
osiadłej na trudno dostępnych terenach nad jeziorami Łebsko i Gardno.
Pokazuje najistotniejsze elementy
kultury materialnej tej ludności i
aspekty życia codziennego. Zwraca
uwagę na charakterystyczne budownictwo słowińskie, specyfikę zagród,
urządzenie wnętrz słowińskiej checzy, przedmioty codziennego użytku
i zajęcia związane z egzystencją XIX-wiecznej wsi słowińskiej.
W trakcie wernisażu odbył się pokaz szycia sieci rybackich (na górnym
zdjęciu), pokaz tkania krajek oraz degustacja chleba słowińskiego. O Słowińcach i ich kulturze ciekawie opowiadała kurator wystawy, Gabriela
Włodarska z muzeum-skansenu w
Klukach.
O tym niezwykłym miejscu mówił
też z entuzjazmem senator Kazimierz Kleina, obecny na otwarciu
ekspozycji.
Wystawę można zwiedzać do 9
września 2013 r. w muzeum w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków.
Więcej zdjęć w Galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl
OGŁOSZENIE

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

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

Międzynarodowa Wystawa Malarska

Rybaczenie na obrazach
W siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej przy
ul. Kaszubskiej w Wejherowie odbył się wernisaż międzynarodowej wystawy malarskiej pt. „Rybaczenie”.
Wystawę otworzyła dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz. Na wernisażu obecni byli
twórcy prac, w tym Longina
Wysocka i Krystyna Jendykiewicz z wejherowskiego Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja”, a także Elżbieta
Żołyniak – opiekun wystawy.
Ekspozycja powstała we
współpracy
ze
Słupskim
Ośrodkiem Kultury oraz wspomnianym stowarzyszeniem.
Można ją oglądać do 8 sierpnia
na I piętrze biblioteki. Prezentowane są tam prace twórców z
Polski, Węgier, Rosji, Białorusi,
Portugalii, Finlandii, Francji,
Włoch i Holandii, powstałe
podczas
Międzynarodowego
Pleneru Malarsko-Fotograficznego „Rybaczenie”. Tematyka
prac obejmuje życie ludzi od
zawsze związanych z morzem
wpisane w krajobraz wiosek
rybackich. Ujęte w ten sposób
Pomorze jeszcze raz objawiło
swoje walory krajobrazowe i
turystyczne.
W języku kaszubskim „rybaczenie” odnosi się nie tylko
do rybołówstwa, ma znacznie
szerszy wydźwięk. To sposób
na życie ludzi, którzy utrzymują się z morza i których całe życie toczy się wokół wody. Różnorodne techniki malarskie i
artystyczne spojrzenie na ten
sam temat pozwoliło na ujęcie
go w sposób nieszablonowy,
często zaskakujący.
Zarówno obrazy przedstawiające tylko fragmenty życia,
jak i te starające się ukazać je
w szerszym kontekście pozwalają zadumać się nad tym, co
tak naprawdę oznacza życie w
bliskości z morzem. Krajobrazy, kołyszące się na wodzie kutry, wiatr oraz bogactwo fauny
i flory morskiej zachwycają formą i treścią. Naprawdę warto
poświęcić chwilę i wybrać się
na wystawę „Rybaczenie”.
Katarzyna Rafałko

Nagrody dla solistów i formacji

Świat Tańca triumfuje
W Łebie tancerki i tancerze z wejherowskiego klubu Świat Tańca uczestniczyli w Ogólnopolskim Turnieju „Dance of freedom”,
gdzie prezentowali się soliści, solistki oraz formacje z najdalszych
zakątków Polski. Wejherowianie jak zwykle wrócili z nagrodami.

Powiew Weny po raz ósmy

Przyszłość Pomorza
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie organizuje VIII Edycję Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.

Tematem tegorocznego konkursu jest „Pomorze za setki
i tysiące lat...” a mottem cytat Davida Mitchella z książki „Atlas
Chmur”: Czas jest tempem, w którym znika przeszłość....
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów
mieszkających na terenie województwa pomorskiego. Rozgrywany jest w kategorii prozy i poezji w dwóch grupach wiekowych: „A” - od 16 do l9 lat oraz „B” - powyżej 20 lat. W kategorii
prozy należy przesłać opowiadanie lub dziennik o objętości
do 10 stron standardowego maszynopisu, a w kategorii poezji
3 utwory. Prace należy dostarczyć lub przesłać w terminie do
14 października 2013 roku w 3 egzemplarzach maszynopisu
oraz dodatkowo na płycie CD.
Adres: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna, Wejherowo ul. Kaszubska 14, z dopiskiem : „Powiew Weny ”.
Komisji konkursowej przewodniczy zastępca prezydenta
miasta Bogdan Tokłowicz, a w jej skład wchodzą: Jan Plata-Przechlewski – polonista, członek Gdańskiego Klubu Fantastyki, Danuta Balcerowicz – dyrektor biblioteki, polonista, Henryk
Połchowski – dziennikarz, pisarz i poeta, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek – teatrolog, kulturoznawca i bibliotekarz oraz Krzysztof Powałka (sekretarz konkursu). Nagrody funduje Prezydent
Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
Więcej na stronie www.biblioteka.wejherowo.pl

W zawodach tanecznych
Łebie wejherowscy reprezentacji odnieśli duże sukcesy.
Pierwsze miejsca zajęła formacja EUFORIA, EXPRESIK,
FUSION, a drugie EXPLO-

Więcej
książek
Ponad 33 tysiące zł
otrzymała Powiatowa
i Miejska Biblioteka
Publiczna w Wejherowie na zakup nowości
wydawniczych.
Dofinansowanie
zostało
przyznane przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Zakup nowości wydawniczych”.
Jak informują pracownicy
placówki, jedna trzecia przyznanej wejherowskiej bibliotece sumy 35 500 zł, czyli 11
167 zł, zostanie przeznaczona
na zakup nowych książek dla
dzieci i młodzieży.

ZJA. Wyróżnienie odebrała
formacja JUMP oraz DISCOVERY.
W kategorii solo do lat
8 złoto wywalczyła Paulina
Klimczak, a brąz Agata Rażniewska. Wyróżniono Ingę
Rynkowską i Oliwię Formellę.
W kategorii solo do lat 11
drugą lokatę zdobył Maciej
Szur, a trzecią Adrian Sznajder. Wyróżnienia odebrały
Roksana Patelczyk i Martyna
Wild.
W kategorii solo 12-15 lat
wyróżniono Martnę Ronowską, Paulinę Preuss, Dorotę
Kwidzińską i Jonasza Biangę.
W kategorii solo powyżej 15
lat zwyciężyła Oliwia Kruger
przed Dominiką Bernaśkiewicz.
Duet Nikola Kruger i Martyna Borucka zostały ocenione

najwyżej w kategorii duetów.
Specjalną nagrodę za osobowość sceniczna otrzymała Nikola Kruger.
Na kolejnym turnieju tanecznym, który tym razem
odbył się w Kobylnicy koło
Słupska gratką był skład sędziowski, którym byli finaliści
programu telewizyjnego You
Can Dance: Rafał Roofi Kamiński, Piotr Jeznach i Sebastian Piotrowicz.
Specjalną nagrodę „Instruktorka z pasją”, odebrała
Joanna Bernaśkiewicz trenerka i choreograf ŚwiataTańca z Wejherowa.
Na
turnieju
formacje
EXPRESIK i EXPLOZJA
wywalczyły trzecie lokaty, a
wyróżnienie oraz nagrodę rzeczową odebrały najmłodsze 4oraz 5-letnie LALECZKI.

REKLAMA

AUTO - SZYBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

- 40 %

PROMOCJA NA NAPRAWY ODPRYSKÓW
tel. 531 588 808 Bolszewo, ul. Glińskiego 18

www.autoszybywejherowo.pl
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RZEMIOSŁO

Wejherowscy rzemieślnicy – Jerzy Groth

Przedsiębiorca i społecznik
Rodzinny biznes państwa Grothów z Bolszewa to firma
sprzętowo-transportowa z ponad 20-letnią historią. Z roku na
rok rozszerza zakres usług, a jej założyciel Jerzy Groth jest nie
tylko przedsiębiorcą i pracodawcą, ale znanym społecznikiem.
Działa w kilku organizacjach i stara się pomagać innym – na
ile pozwala zdrowie i kondycja finansowa. Niestety, z jednym i
drugim nie jest ostatnio najlepiej, ale pan Jerzy nie poddaje się
i nie traci pogody ducha.
Jak wielu innych przedsiębiorców, Jerzy Groth zaczynał
od skromnej jednoosobowej
firmy transportowej. Kiedy postanowił pracować na własny
rachunek, miał jedną ciężarówkę, a dzisiaj przedsiębiorstwo
transportowo-usługowe (m.in.
roboty ziemne i drogowe, mechanika pojazdowa, rozbiórki)
liczy kilkadziesiąt pojazdów i
inny specjalistyczny sprzęt.

UTRZYMAĆ
STANOWISKA PRACY

Na dużym placu przy ul.
Budowlanych w Wejherowie,
gdzie mieści się siedziba przedsiębiorstwa stoją w długim rzędzie m.in. koparki, ładowarki,
wywrotki i samochód pomoc
drogowa. To powód do dumy,
a jednak bardzo zła sytuacja
gospodarcza nie pozwala na

zadowolenie. Jest przyczyną
problemów finansowych właścicieli firm.
- Bardzo trudno utrzymać
firmę i stanowiska – mówi Jerzy Groth. – Staram się, aby
nikt z moich 25 pracowników
nie stracił pracy, bo wiem, że
mają oni rodziny na utrzymaniu i byłby to dla nich cios. W
tej sytuacji nie można uniknąć
długów. Moja firma jest zadłużona głównie z powodu niesolidnych lub niewypłacalnych
partnerów. Kilka firm nie zapłaciło mi za wykonane usługi,
ale ja musiałem odprowadzić
podatki i inne opłaty.
Dodajmy, że w wyniku przetargów, firma J. Grotha prowadzi różnego rodzaju prace w
Wejherowie i powiecie, takie
jak równanie nieutwardzonych

dróg, układanie płyt yumbo
m.in. na leśnych drogach, rozbiórka różnych obiektów.

MECHANIKA
POJAZDOWA

Mimo problemów finansowych, właściciel firmy stara
się rozwijać działalność, proponując nowe usługi. Prowadzi
m.in. warsztat mechaniki pojazdowej, a ostatnio uruchomił
salą bankietową, która może
również pełnić funkcję sali
konferencyjnej.
– Wyremontowałem zniszczony budynek, który znajdował się na terenie mojego
zakładu. Oprócz dużej sali,
urządziłem w nim pokoje z zapleczem sanitarnym i kuchnią,
m.in. z myślą o pracownikach
okolicznych
przedsiębiorstw,
którzy mieszkają daleko albo o

REKLAMA

GROTH
*
*
*
*
*

usługi sprzętowo-transportowe
roboty ziemne, żwirownia

Transport * Wykopy
Burzenie obiektów
Wytwarzane betonu
Pomoc drogowa
Mechanika pojazdowa

		 Przyjmujemy gruz po rozbiórkach

		
		

Przyjmujemy gruz budowlany
Szkolenia mechaników/Sprzęt budowlany

BAZA: Wejherowo ul. Budowlanych 25
Tel. 58 738 94 38, biuro@groth.pomorskie.pl
Bolszewo, ul. Leśna 4, 58 672 24 54, 505 175 210

Jerzy Groth w swoim przedsiębiorstwie przy ul. Budowlanych 25 w Wejherowie.

kierowcach ciężarówek, którzy
mogą tu przenocować i umyć
się za niewielką opłatą – wyjaśnia właściciel firmy, który jest
dyrektorem, zaopatrzeniowcem
i menagerem w jednej osobie.
W firmie zatrudnieni są też
członkowie rodziny.

W OSP I W CECHU
RZEMIOSŁ

Pan Jerzy jest pogodnym
człowiekiem i stara się pomagać innym. Jest znanym
w Bolszewie i w Wejherowie społecznikiem, prezesem
Miejsko-Gminnej Ochotniczej
Straży Pożarnej w Wejherowie (w straży działa od 50 lat),
członkiem Rady Sołeckiej i
Rady Parafialnej w Bolszewie,
Stowarzyszenia Emerytów i
Rencistów, a także członkiem
wspierającym organizacji kombatanckiej.
– Jeśli mogę, wspieram
szkoły i kościoły, nie tylko mój
parafialny w Bolszewie – mówi
J. Groth, który przez trzy kadencje był radnym Gminy Wejherowo.
Od wielu lat jest też członkiem Powiatowego Cechu
Rzemiosł, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw – Związku
Pracodawców w Wejherowie.
W swoim warsztacie mechaniki pojazdowej Jerzy Groth
szkoli uczniów z Niepublicznej

Szkoły Rzemiosła. Pomaga mu
w tym córka.
Poza tym uczestnicy szkoleń
i kursów, prowadzonych przez
Powiatowy Cech Rzemiosł
mają zajęcia praktyczne na
koparkach i koparko-ładowarkach w firmie pana Jerzego.
- Zachęcam wszystkich do
udziału w szkoleniach, dzięki
którym można zdobyć uprawnienia, a potem łatwiej znaleźć
pracę – mówi pan Jerzy.

RZEMIEŚLNICZE
TRADYCJE

Jerzy Groth chętnie uczestniczy w uroczystościach i spotkaniach braci rzemieślników.
Służą one integracji środowiska
i pielęgnowaniu pięknych tradycji, takich, jak święto patrona
rzemiosła - św. Józefa czy uroczyste spotkania świąteczne.
– Dba o to przede wszystkim prezes organizacji, Brunon
Gajewski, który co jakiś czas
dzwoni, zaprasza do Cechu,
pyta o zdrowie. Dzięki temu
podtrzymuje kontakty i więzi
z rzemieślnikami – mówi pan
Groth, chwaląc także współpracę z Ośrodkiem Szkolno-Kursowym oraz szkołą Cechu.
Warto dodać, że ten przedsiębiorca i społecznik był wielokrotnie wyróżniany i odznaczany, m.in. Złotym Krzyżem
Zasługi i Medalem „Zasłużony

dla Powiatu Wejherowskiego”.
Posiada też odznaczenia rzemieślnicze.

WYPOCZYNEK
NAD JEZIOREM

Wolny czas Jerzy Groth
najchętniej spędza nad wodą.
Wypoczywając w domu letniskowym nad Jeziorem Żarnowieckim, bardzo lubi pływanie
łodzią. Na takie rejsy zaprasza
również swoich gości.
Ostatnio przyjmował w
domu nad jeziorem grupę
dzieci z Krakowa, które przyjechały na Kaszuby z księdzem,
zaprzyjaźnionym z panem Jerzym. Oni również korzystali z
łódek i innych atrakcji.

Kaszubski
rodowód

Jerzy Groth jest ojcem
dwóch dorosłych córek i dziadkiem trojga wnucząt.
Rodzinne kaszubskie korzenie, tkwią głęboko w powiecie puckim i wejherowskim.
Dziadek pana Jerzego, Antoni
Groth był znaną osobą. W latach międzywojennych ten gospodarz ze wsi Zelewo w powiecie wejherowskim był posłem.
Skoro takie geny odziedziczył po swoim przodku Jerzy
Groth, nic dziwnego, że chętnie
udziela się w pracy samorządowej lub społecznej.
AK.
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ZDROWIE

Tegoroczny sezon grypowy na Pomorzu
najboleśniej odczuli wejherowianie

Zachorowała niemal
połowa powiatu
Gabinety lekarskie na terenie powiatu wejherowskiego pękały w szwach podczas
tegorocznego sezonu grypowego. Właśnie u nas odnotowano najwyższą zachorowalność
na Pomorzu. Od listopada do końca kwietnia br. stwierdzono aż 86 tys. przypadków
zachorowań na grypę lub podejrzeń (na 201 tys. wszystkich mieszkańców).
Grypa zaatakowała nas tym
razem na niespotykaną od wielu
lat skalę. Była wyjątkowo silna
i kilkakrotnie przekroczyła statystyki ubiegłoroczne. My zaś
nie umieliśmy i nie chcieliśmy
się przed nią chronić, bo dużo
mniej osób zdecydowało się na
szczepienie.

SIEDEM OFIAR
śmiertelnYCH

W wyniku zakażenia wirusem grypy oraz w związku
z powikłaniami pogrypowymi
w województwie pomorskim
zmarło 7 osób, zaś w całej Polsce
aż 123.
Szczyt zachorowań na grypę
w tym sezonie epidemicznym
rozpoczął się wcześniej niż w
roku ubiegłym.

12 tysięcy
W LISTOPADZIE

Już w listopadzie grypa położyła niemal 12 tys. mieszkańców powiatu wejherowskiego.

Apogeum osiągnęła na przełomie stycznia i lutego. Tylko
od 23 do 31 stycznia lekarze
stwierdzili 7346 przypadków, a
więc 816 dziennie!

Najwięcej
w województwie

Zachorowalność w powiecie
wejherowskim wyniosła 429
przypadków na 1000 mieszkańców. To zdecydowanie najwyższy wskaźnik na Pomorzu.
Na kolejnych miejscach
uplasowały się powiaty tczewski (310/1000), starogardzki
(286/1000), kościerski (280/1000)
oraz miasto Gdynia (256/1000).
Najbardziej odporni okazali
się mieszkańcy powiatu człuchowskiego (zaledwie 32/1000)
i miasta Sopot (41/1000). W
tym drugim przypadku niebagatelną rolę odegrały masowe
szczepienia przeciwko grypie.
Eksperci podkreślają, że
tegoroczny sezon epidemiczny

wskazuje na to, że niezbędne
jest wprowadzenie rozwiązań
systemowych prowadzących do
podniesienia poziomu wiedzy
i świadomości, zarówno wśród
pacjentów, jak i personelu medycznego, w zakresie zagrożeń
wynikających z zachorowań na
grypę i jej powikłań.
Trzeba pokazać społeczeństwu skuteczne metody terapii
oraz uświadomić korzyści wynikające ze szczepień przeciw
grypie.

RAPORTY
SANEPIDU

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku, skąd uzyskaliśmy dane,
sporządzała cotygodniowe raporty dla wszystkich powiatów
na podstawie meldunków z
zakładów leczniczych. Lekarze
mieli obowiązek powiadomienia
Powiatowej Stacji Sanitarno--Epidemiologicznej o każdym

Liczba zachorowań na grypę na terenie powiatu wejherowskiego

podejrzeniu zachorowania na
grypę.

bóle i gorączka

Pacjenci skarżyli się przede
wszystkim na bóle mięśni,
stawów, głowy, gardła, kaszel,
światłowstręt. Niejednokrotnie
przychodzili z gorączką do 40
st. C., ogólnie rozbici i osłabieni. Na szczęście, w większości
przypadków przebieg kliniczny
choroby był łagodny. Do szpitali
skierowano średnio 0,6 proc.
chorych. Najwięcej w grupie
osób w wieku powyżej 65 lat (1,6
proc.) oraz dzieci w wieku do 4
lat (1,1 proc.).
U osób o prawidłowej odporności immunologicznej, choroba
ustępowała zazwyczaj po 4-7
dniach, nie dając żadnych powikłań. Z kolei zachorowania
o ciężkim przebiegu dotyczyły
najczęściej osób po 65 roku
życia, obciążonych chorobami
układu oddechowego, krążenia,
czy metabolicznymi.

POTRZEBNE
SZCZEPIENIA

Szczepienia przeciwko grypie
nie zyskały jak dotąd popularności. Polacy są na ostatnim
miejscu w Europie pod względem tego typu profilaktyki.
Przeciwko grypie zaszczepiło
się ok. 3,8 proc. społeczeństwa,
podczas gdy jeszcze rok wcześniej 4,5 proc.
W województwie pomorskim
jest jeszcze gorzej. Szczepionkę przyjęło zaledwie 1,7 proc.
ludności.
Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com
Obok, po prawej, liczba
zachorowań na grypę
(wg. miesięcy)
na terenie powiatu wejeherowskiego

14

25 lipca 2013

redakcja@pulswejherowa.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam bezpośrednio działkę
budowlaną 548 m2 w Redzie-Rekowie.
Tel. 603 567 624
***
Sprzedam lub zamienię połowę
domu z ogrodem na mieszkanie w bloku 1 lub 2 pietro. Cena do negocjacji tylko Wejherowo. Tel. 664 516 987
***
Sprzedam mieszkanie 59 m, 3
pokoje z aneksem kuchennym z 2007
roku, I piętro, Wejherowo Śmiechowo
(ul. Necla), 249 tys. zł (do negocjacji)
Tel. 505 597 770.
***
Sprzedam działkę ogrodniczą w
Wejherowie, przy ul. Sucharskiego.
Cena 13 000 zł. Tel. 518 542 061
***
Mam mieszkanie do wynajęciaWejherowo, osiedle kaszubskie przy
Centrum Handlowym CK. Mieszkanie
2 pokojowe, całkowicie wyposażone i
umeblowane. Tel. 503810325
***
Mam do wynajęcia lokal o pow. 60
m kw. na działalność gospodarczą Wejherowo, ul. Kopernika 19.
Tel. 507 708 413
***
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
***
NOWA NIŻSZA CENA!! Sprzedam
mieszkanie w Wejherowie Śmiechowie

na Osiedlu Sikorski Park 31,40 m pierwsze piętro ,salon z aneksem, sypialnia,
łazienka, balkon. Blisko sklepy, plac
zabaw, boisko, mzk, skm. Mieszkanie
bardzo zadbane. Tanie w utrzymaniu.
POLECAM! Tel. 516 033 798
***
Nowy dom parterowy typu dworek,
2500 m od śródmieścia Wejherowa. Od
północnego zachodu przylega do lasu.
Powierzchnia domu 135 m kw., działki
900 m kw. Solidne ogrodzenie. Cena
450 tys. zł. Sprzedam lub zamienię
na mieszkanie 3-pokojowe, parter do
I piętra lub inne propozycje. Tel. 661
664 085.
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m sprzedam.
Tel. 501 549 579
***
Mam mieszkanie do wynajęcia Wejherowo, Osiedle Kaszubskie przy
Centrum Handlowym „Kaszuby”. Mieszkanie 2-pokojowe, całkowicie wyposażone i umeblowane. Tel. 503 810 325

SPRZEDAM

Sprzedam tanio za 25 zł urządzenie
wielofunkcyjne HP 1200 series, drukarka, kopiarka, skaner na tusze kolorowe
i czarne. Sprawdzić można na miejscu.
Stan idealny w pełni sprawna, Gościcino,
k/Wejherowa.
Tel: 698-243-340.
***
Oddam za 25 zł reklamówkę ubrań
dla chłopca na 116 cm w tym 3 pary butów, czapeczki z daszkiem, bluzy ,spodnie
łącznie 14 szt. Tel. 505 816 262
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Paka ubrań dla dziewczynki 9-10 lat
bluzki letnie 8 szt., spodenki ,2 pary klapek 30 zł wszystko. 505-816-262
***
Komplet wypoczynkowy 3+2+1
(kanapa i sofa rozkładane) 800 zł, kanapka narożna z rozsuwanym stołem do
jadalni 220 zł, komplet młodzieżowy z
biurkiem 200 zł. Tel. 604 915 138
***
Kultowe radio samochodowe Kurier
– sprawne. 100 zł. Tel. 511 080 433
***
Sprzedam FELGI stalowe 15 rozstaw
śrub 5x112 Passat, audi cena 40 zł.
Tel. 516 256 424
***
Sprzedam Dysk twardy 80 GB, 45 zł.
Tel. 516 256 424
***
Sprzedam oponę do roweru górskiego 26 cali cena 10 zł. Tel. 516 256 424
***
Lodówkę włoską Indesit, poj. 170
l, pralkę automatyczną – okazyjnie, b.
dobry stan. Tel. 500 658 022
***
Odkurzacz piorący – nowy, 500 zł.
Tel. 58 778 17 35
***
Sprzedam tanio 10 szt. płyt styropianowych o wymiarach 1m x 1m x 10cm
pokrytych papą do ocieplania dachu.
Tel. 58 672 57 96
***
Przyczepę camping 4 m zarejestrowana oraz lodówkę 85 cm.
Tel. 605 423 517
***
FELGI stalowe 15 rozstaw śrub 5X112
Passat, audi cena 40 zł. Tel. 516 256 424
***
Dysk twardy 80 GB cena 45 zł.
Tel. 516 256 424
***
Nowy przedłużacz bębnowy 230
V3, miękki ,gumowy o długości 50 m, 4
gniazda z klapkami hermetycznymi cena
150 zł. Tel. 516 256 424
***
Nosidełko od 0-15 kg.
Tel. 518 542 983
***
Sprzedam tanio nowy komplet: sofa
3-osobowa z pojemnikiem na pościel, 2
fotele, 2 pufy, zdobione drzewem w kolorze złotym. Cena 1180 zł. Wejherowo.
Tel. 510 519 919
***
Łóżko i dwa stoliki nocne 400 zł, manekin damski 100 zł; kuchenka indukcyjna nowa bez gwarancji 200 zł.
Tel. 608 325375

Komoda jasne drewno, 4 szuflady na
środku, robiona na zamówienie za 600
zł; lustro kwadratowe z drewnianą ramą
za 160 zł; szafka pod kompa wysuwana
półka, szafka za 400 zł, wisząca półka na
kwiaty za 20 zł, półka na radio stojąca
30 zł; pistolet natryskowy do malowania
ścian 70 zł, odkurzacz ręczny za 50 zł;
suszarka stojąca za 500 zł; przyrząd do
ćwiczeń za 500 zł mało używany.
Tel. 725 171 656

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.

KUPIĘ

Kupię drewno opałowe
Tel. 512-627-176

MOTORYZACYJNE

Sprzedam samochód Mazda 323 f
rocznik 1992 1,6 benzyna, bardzo mały
przebieg: 140 tys. Stan bardzo dobry.
1500 zł. Tel. 602 214 365
***

Citroen AX 1,5 diesel. 1996 r. Pięciodrzwiowy. Centralny zamek, auto alarm,
CD. Przegląd do 06.2014 r., OC do 11.2013
r. Samochód b. ekonomiczny, do 4 l ON na
100 km. Cena 3000 zł. Tel. 661 664 085.

PRACA

Szukam pracy - kierowca kat. B C D E,
aktualne wpisy w prawie jazdy, karta kierowcy, doświadczenie. Tel. 667 645 522
***
Poszukuje każdej pracy fizycznej,
chętnie ciężkiej na terenie Wejherowa i
okolic. Tel. 501 034 804
Młody emeryt poszukuje pacy jako
konserwator (złota rączka). Ślusarz,
hydraulik z uprawnieniami gazowymi i
elektrycznymi do 1kV. Tel. 692 828 655
***
Młoda dziewczyna szuka pracy. Wejherowo i okolice. Tel. 519 396 979

NAUKA

Nauczyciel muzyki,- emeryt w Wejherowie, udziela lekcji gry na gitarze,
akordeonie, mandolinie, skrzypcach - za
niewielką opłatą. Tel. 665 570 808

POMOC

Przyjmę ubranka dla chłopca od roku
do 3 lat. Tel. 506 998 261
***
Rodzina wielodzietna potrzebuje stół,
kanapę i inne meble, a także wózek dla
dziecka, ubranka, zabawki.
Tel. 516 591 904

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

Najbliższy kurs kat. B rozpoczyna się 8 sierpnia
a kolejny 22 sierpnia

AUTO - SZYBY
SPRZEDAŻ - MONTAŻ

- 40 %

PROMOCJA NA NAPRAWY ODPRYSKÓW
tel. 531 588 808 Bolszewo, ul. Glińskiego 18

www.autoszybywejherowo.pl
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Kino na Festyn i
obcasach koncert

Razem z Multikinem
w Rumi zapraszamy
panie do „Kina na Obcasach” na pokaz filmu
„Frances Ha”, 6 sierpnia
o godz. 20
27-letnia Frances Ha - niespełniona tancerka, niepoprawna optymistka, każdego
dnia budzi się z nowym pomysłem na przyszłość. Nowy film
Noaha Baumbacha ogląda się
jak zaginioną perełkę francuskiej nowej fali z lat 60.
Dla naszych Czytelniczek
mamy dwa podwójne zaproszenia na seans 6 sierpnia.
Aby zdobyć jedno z nich, trzena wysłać e-maila na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
podając imię i nazwisko. W
temacie wiadomości proszę
napisać KINO NA OBCASACH.
Do wylosowanych osób odpiszemy.
REKLAMA

16

w parku

W sobotę 27 lipca br. na
polanie obok Amfiteatru
Miejskiego w Wejherowie
odbędzie się Festyn „Złote
Przeboje na Wakacjach”.
Gwiazdami festynu będą:
Patrycja Markowska i zespół „Zakopower”.
Atrakcją dla dzieci będzie
„Centrum Uśmiechu”. Organizatorem festynu jest Radio
Złote Przeboje przy współpracy
z Wejherowskim Centrum Kultury. Wstęp wolny.
Natomiast w niedzielę 28
lipca o godz. 17.00 w ramach
koncertów „Muzyczne Lato w
Parku” wystąpią Agnieszka
Kostencka i Andrzej Marczyński - wejherowscy wokaliści. Koncert odbędzie się na
małej scenie również w parku,
w pobliżu kawiarni.

SPORTOWE
WYDARZENIA
Piłka nożna. Zwycięstwo Gryfa

Piłkarze drugoligowego Gryfa Orlex Wejherowo pokonali na Wzgórzu Wolności, pierwszoligowego Dolcana Ząbki 2:0 (0:0) w 1/32 rundzie Pucharu Polski w piłce
nożnej.

Gryf Orlex Wejherowo, po długiej przerwie zaprezentował się
wejherowskim kibicom na własnym stadionie. Wtorkowy pojedynek, 23 lipca, był meczem pierwszej rundy Pucharu Polski. Bramki
dla Gryfa Orlex Wejherowo zdobyli: P. Kostuch (50 min.) oraz osiem
minut później M. Warcholak
Teraz naszą drużynę czeka losowanie par w kolejnej rundzie
rozgrywek, tj. 1/16 Pucharu Polski. Losowanie odbędzie się dziś,
25 lipca o godzinie 13.00 na stadionie Legii Warszawa.

Tenis stołowy. Wejherowo w III lidze

W meczu barażowym o mistrzostwo III ligi Pomorskiego Wojewodzkiego Związku Tenisa Stołowego drużyna ISS
START Wejherowo, w meczu wyjazdowym, pokonała 6:4 KUKS
REMUS II Kościerzyna i tym samym będzie grała w tej klasie
rozgrywkowej w następnym sezonie.
W sezonie 2012/2013 w wejherowskiej drużynie wystąpili: Maciej Bieniasz-Krzywiec (grający trener), Mateusz Lange, Tomasz
Groenke, Piotr Sikora, Adam Śledziński, Patryk Greszta, Tomasz
Miks i Stanisław Czoska.

