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Do szkoły

Wejherowo po raz kolejny nagrodzone
w ogólnopolskim konkursie „Modernizajca Roku”! Rewitalizację przestrzeni Śródmieścia wokół Wejherowskiego Centrum
Kultury uhonorowano nagrodą Fundacji
Wszechnicy Budowlanej.
Str. 3

Rocznica
Sierpnia

Dookoła

Z powodu prac budowlanych zamknięto przebudowywane skrzyżowanie oraz przejazd kolejowy w
ulicy Sienkiewicza. Powoduje to utrudnienia w ruchu i objazdy, m.in. autobusów MZK. Niektóre linie
zmieniły swoje trasy.
Str. 5

Uczennice i uczniowie wrócili już z wakacji do szkół. W poniedziałek,
2 września podczas otwarcia nowego roku szkolnego we wszystkich placówkach były serdeczne powitania i życzenia jak najlepszych wyników
w nauce. Na zdjęciu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 8, z rodzicami, podczas inauguracji roku w Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie.

Święto plonów
stości przekazania chleba
przez parę starostów. Nie
może zabraknąć konkursu
na najpiękniejszy wieniec
dożynkowy, muzyki oraz

wspólnej zabawy.
Fotorelacja z Luzina i
Kniewa oraz zapowiedź
dożynek w Łęczycach - wewnątrz numeru.

Uroczysta msza święta, wystawa poświęcona
Annie Walentynowicz
oraz patriotyczno-satyryczny recital Jana Pietrzaka składały się na
obchody rocznicy Porozumień Sierpniowych,
zorganizowane w Wejherowie.
NakoncertwFilharmonii
Kaszubskej przybył Metropolita Gdański arcybiskup
Sławoj Leszek Głódź, a
wystawę o swojej zasłużonej w walce o wolność babci
otworzył Piotr Walentynowicz.
Str. 3

Parking
za darmo

Powiatowe Dożynki 2013 odbędą się 15 września w Łęczycach, stolicy największej pod względem powierzchni gminy w powiecie wejherowskim. Wcześniej, bo 8 września święto plonów zaplanowano w
Szemudzie. W ostatnią niedzielę sierpnia świętowano i bawiono się
w Luzinie oraz w Kniewie (gmina Wejherowo), a 1 września w gminie Linia, gdzie dożynki zorganizowano w Strzepczu.
Wszystkie uroczystości
organizowane są zgodnie
z tradycją. Dożynki rozpoczynają się od dziękczynej
mszy świętej oraz uroczy-
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Takie dożynkowe wieńce podziwiano 25 sierpnia w Luzinie

Na placu obok dworca
PKP w Redzie znów można parkować za darmo.
Nie wypalił pomysł z pobieraniem opłat, ale nie
wiadomo, czy PKP znów
nie wydzierżawi komuś
tego parkingu.
Str. 4
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W Wejherowie uczczono obrońców Polski i ofiary zbrodni piaśnickiej

Kwiaty i salwa dla bohaterów
Dowódca Garnizonu Wejherowo oraz Rada Kombatantów i Osób Represjonowanych zorganizowali uroczystość z okazji 74. rocznicy wybuchu II wojny światowej. W
strugach deszczu, w poniedziałek 2 września na skwerze przed jednostką wojskową
w Wejherowie oddano cześć bohaterom kampanii wrześniowej 1939 roku.
Żołnierze, kombatanci, policjanci i strażnicy miejscy,
przedstawiciele władz samorządowych oraz parlamentarzyści,
księża, młodzież szkolna, w tym
harcerze spotkali się mimo nie-

sprzyjającej aury, aby uczcić
poległych obrońców Polski. W
programie uroczystości znalazł
się m.in. apel poległych i salwa
honorowa. Były przemówienie,
wspomnienia oraz składanie

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

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606-101-502, 606-629-454
e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
Współpraca: Ryszard Wenta, ryszard.wenta@gmail.com
Reklama: Krzysztof Woźniak, tel. 509 818 097
Adres korespondencyjny redakcji:
84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41
Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy w terenie): 606-101-502
Wydawca: Firma INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Polskapresse sp. z oo. Oddział w Gdańsku
Nakład: 6 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania nadesłanych tekstów.

2

kwiatów pod pomnikiem.
Tego samego dnia złożono
kwiaty na grobach żołnierzy 1
Morskiego Pułku Strzelców na
Starym Cmentarzu w Wejherowie, przy ul. 3 Maja.

Rocznica wybuchu wojny
i rozpoczęcia represji była też
powodem do uczczenia pamięci ofiar zbrodni hitlerowskiej w
Lasach Piaśnickich. W sobotę
31 sierpnia Grupa Wsparcia

Z POLICJI
Złodzieje kostki brukowej

Policjanci z Wejherowa zatrzymali dwóch mężczyzn, 30-letniego mieszkańca Wejherowa i 38-letniego mieszkańca Helu
którzy w sierpniu w kilku miejscowościach powiatu wejherowskiego kradli kostkę brukową. Złodzieje najpierw wyszukali
nabywcę w Gościcinie, od którego pożyczonym samochodem
wozili skradzioną kostkę i składowali na jego posesji.
Łupem złodziei padło około 6 palet kostki budowlanej.
Mężczyznom grozi nawet 5 lat pozbawienia wolności. Podobne zagrożenie karą przewiduje kodeks karny za przestępstwo
paserstwa.

Narkotyki, broń i amunicja

Policjanci z Wejherowa podczas kontroli drogowej zatrzymali 34-letniego mieszkańca Wejherowa, kierującego motorowerem, którego stan wskazywał, że może on znajdować się pod
wpływem środków odurzających.
Kontrolujący znaleźli przy nim amfetaminę, a następnie w
trakcie przeszukania jego mieszkania, zabezpieczyli woreczki
strunowe z zawartością substancji psychotropowej i wagę elektroniczną oraz pieniądze. W pomieszczeniach gospodarczych
należących do zatrzymanego funkcjonariusze znaleźli także
dwa pistolety gazowe oraz amunicję gazową i ostrą.
Za przestępstwo posiadania środków psychotropowych
grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności, natomiast za posiadania bez zezwolenia broni palnej lub amunicji kodeks karny
przewiduje sankcje do 8 lat pozbawienia wolności.

„Żyj Godnie” oraz Klub Miłośników Wejherowa zorganizowali
Dzień Pamięci Piaśnickiej.
Uczestniczyli we mszy św.
w kościele pw. Trójcy Świętej,
a następnie modlili się przed
Bramą Piaśnicką. Modlitwa
połączona była ze śpiewem patriotycznych pieśni i złożeniem
kwiatów.
Niektórzy uczestnicy Dnia
Pamięci udali się do Piaśnicy,

m.in. na grób bł. s. Alicji Kotowskiej, grób pomordowanych
dzieci oraz do Kaplicy Piaśnickiej.
Organizator przedsięwzięcia Jacek Drewa podkreśla,
że Dzień Piaśnicki ma umożliwić wspólne poznawanie trudnej i bolesnej historii XX wieku,
w tym zagłębienie się w tematykę martyrologii ofiar tragedii
piaśnickiej.
AK.

STRAŻ MIEJSKA
Awantura na deptaku
27 sierpnia br., w godzinach wieczornych wejherowscy
strażnicy miejscy podjęli interwencję w centrum miasta
wobec szalejącego pijanego chuligana. Młody mężczyzna
zachowywał się początkowo jak na ringu bokserskim.

Zdarzenie miało miejsce tuż po godzinie 21.00. Dyżurny Straży
Miejskiej w Wejherowie, na ekranie ulicznego monitoringu zauważył rozebranego do połowy mężczyznę, który zaczepiał przechodniów, prowokował ich do bójki i awanturował się. Gdy prowokacja
się nie powiodła, Jerzy U. próbował wyrwać z gazonu ozdobne
drzewko, a następnie przewrócił do góry nogami ławkę.
Na tym nie koniec wybryków krewkiego 20-letniego wejherowianina. Rozwścieczony chuligan zaczął się wyżywać także na
drzwiach wejściowych do jednej z klatek schodowych, kopiąc w
nie. Tej wielkiej rozróbie w centrum miasta towarzyszyły wulgaryzmy, krzyki i hałasy.
Szaleńca zatrzymano, przetransportowano do Komendy Straży
Miejskiej, gdzie poddany został badaniu na zawartość alkoholu
w wydychanym powietrzu. Mężczyzna miał we krwi ponad 2,30
promila alkoholu. Jego zachowanie wzbudziło zgorszenie w miejscu publicznym.
Jerzy U.(znany wejherowskiej Straży Miejskiej z podobnych zachowań) za swój chuligański wybryk odpowie przed wejherowskim
sądem. Za czyn ten sprawcy grozi kara aresztu, ograniczenia wolności
albo grzywny do 5000 zł.
ZH.
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Wejherowo nagrodzone

Modernizacja roku
Wejherowo otrzymało Nagrodę Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego za rewitalizację przestrzeni śródmieścia wokół budynku
Wejherowskiego Centrum Kultury wraz z jego modernizacją. Prezydent Krzysztof Hildebrandt razem z zastępcą Bogdanem Tokłowiczem
i sekretarzem miasta Bogusławem Suwarą odebrał nagrodę podczas
uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Piotr Walentynowicz otworzył wystawę poświęconą swojej zasłużonej babci.

Pamięć o tych, którzy walczyli o wolną Polskę

33 lata po Sierpniu
Uroczyście obchodzono w Wejherowie 33. rocznicę powstania
NSZZ „Solidarność” i podpisania Porozumień Sierpniowych. 31
sierpnia modlono się w intencji Ojczyzny, uczczono tych, którzy
walczyli za wolną Polskę, zorganizowano wystawę i koncert.
Mszę św. z udziałem pocztów sztandarowych odprawił
ks. prałat Tadeusz Reszka
w asyście ks. prałata Daniela
Nowaka i ks. kanonika Mariana Dettlaffa. Uczestnicy,
w tym poseł Janusz Śniadek
oraz członkowie Klubu Gazety
Polskiej, działacze PiS i „Solidarności” z powiatu wejherowskiego, zapalili znicze i złożyli
wiązanki kwiatów pod tablicą
poświęconą „Solidarności” na
Skwerze Jana Pawła II.
Kolejnym punktem obchodów
było otwarcie wystawy „Anna
Walentynowicz - Legenda
Solidarności 1929-2010”,
którą można oglądać na ul.
Sienkiewicza. Odsłonięcia do-

konał wnuk słynnej działaczki
„Solidarności”, Piotr Walentynowicz. Inicjatorem zorganizowania wystawy jest Wojciech
Rybakowski, a plansze zostały
przygotowane przez Biuro Edukacji Publicznej IPN, Oddział w
Gdańsku.
- Potrzeba nam dzisiaj takiego świadectwa wierności zasadom i ideałom, jakie swoim
życiem dała Anna Walentynowicz - powiedział Janusz Śniadek. - Musimy uczyć młodzież
jaką cenę trzeba było płacić za
wolność, żeby umiały, kiedy
życie postawi ich w momencie
próby, zdać ten egzamin i bronić
wolności, tak jak kiedyś czynili
to ludzie „Solidarności”.

W sali widowiskowej Filharmonii Kaszubskiej odbył się
koncert „Żeby Polska była
Polską”, w którym wystąpił
Jan Pietrzak. Pieśni patriotyczne oraz ostra satyra na temat obecnej sytuacji w kraju
- charakterystyczna dla tego
autora - była oklaskiwana przez
uczestników koncertu.
Na widowni zasiedli m.in.
posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz Metropolita Gdański ks. abp. Sławoj
Leszek Głódź, działacze PiS, ,
a także przedstawiciele władz
miasta Wejherowa - zastępca
prezydenta Bogdan Tokłowicz i sekretarz miasta Bogusław Suwara.

W XVII Edycji Konkursu
„Modernizacja Roku”, który
promuje inicjatywy i dokonania dotyczące modernizacji i
remontów obiektów, oceniano
800 inwestycji z całego kraju, do finału zakwalifikowano
około 70. Tytuł „Modernizacja
Roku 2012” wręczono w 13. kategoriach. Rewitalizacja przestrzeni Śródmieścia
wokół
Wejherowskiego Centrum Kultury otrzymała nagrodę Fundacji Wszechnicy Budowlanej.
W gronie nominowanych w
kategorii „obiekty edukacyjne”
znalazł się także Zespół Szkół
nr 2 w Wejherowie.
Jak powiedział podczas ceremonii wręczania nagród Olgierd Dziekoński - sekretarz
stanu w Kancelarii Prezydenta
RP, w tym konkursie najważniejsza jest sama idea – by ratować to, co było okazałe i piękne.
- Podziwiam efekty prac,
które zostały wyłonione z kilkuset inwestycji z całej Polski –
mówił O. Dziekoński. - Tworzą
Państwo obraz Polski, jaką pragnęlibyśmy powszechnie oglądać i w jakiej chcielibyśmy żyć.
Jest to kolejna nagroda
dla miasta w tym konkursie.
Wcześniej nagradzano władze
Wejherowa za modernizację zabytkowego Ratusza oraz kompleksowy remont i renowację
Kalwarii. Wejherowo zostało

także nagrodzone za modernizację budynku Urzędu Miejskiego przy ul. 12 Marca 195, oraz
siedziby Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej. W ub. roku
Wejherowo otrzymało główną
nagrodę za Rewitalizację Parku
Miejskiego.
Wszystko to jest powodem
do dumy dla mieszkańców i
władz Wejherowa.
- Miasto wzbogaciło się o

nowoczesny obiekt kulturalny
o wysokich standardach technicznych. Centrum Kultury
prezentuje bogatą i wszechstronną ofertę dla mieszkańców
miasta i powiatu – mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt.
– Tym bardziej cieszy ta nagroda przyznana w ogólnopolskim
konkursie. Świadczy to o tym,
że inwestycje w Wejherowie zostają docenianie.

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl
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Parking w Redzie bezpłatny

Biznes
nie wypalił
Brak klientów spowodował, że dzierżawca parkingu przy dworcu w Redzie
wypowiedział umowę PKP. Dojeżdżający
do pracy redzianie znów będą mogli pozostawiać pojazdy w tym miejscu bez opłaty.
Nie wiadomo, jak długo potrwa taki stan,
gdyż PKP zastanawia się nad ogłoszeniem
kolejnego przetargu.
Przypomnijmy, że prywatny przedsiębiorca z Władysławowa
postanowił wydzierżawić grunt od PKP, kiedy spojrzał na dużą
ilość pojazdów, parkujących przed dworcem. Na placu codziennie
stało około 100 aut, więc interes zapowiadał się obiecująco. Godzina parkowania kosztowała 1,90 zł, za cały dzień trzeba było
zapłacić 9,50 zł, zaś za miesięczny abonament 79 zł.
Mieszkańców Redy oburzył fakt powstania w tym miejscu
płatnego parkingu. Nie zamierzali płacić. Swoje pojazdy zaczęli
pozostawiać na pobliskich osiedlach lub też przy dworcu w Rumi.
Opłata pobierana od kilku samochodów dziennie nie kalkulowała się tym bardziej, że dzierżawca tereniu musiał jeszcze zapłacić
osobie, zajmującej się pobieraniem taksy.
- Nie przewidujemy zaprzestania pobierania opłat. Będziemy
dopasowywać ceny, aby odpowiadały one mieszkańcom - tłumaczyli jeszcze niedawno przedstawiciele PKP. - Parking 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. Obecnie
PKP zastanawia się jeszcze nad ogłoszeniem kolejnego przetargu na prowadzenie płatnego parkingu.
Władze samorządowe Redy wiążą ogromne nadzieje z projektem Park & Ride (Parkuj i Jedź). Taki system parkingów
obowiązuje w wielu miastach w Polsce. Umożliwia on bezpłatne
parkowanie pojazdów (w tym rowerów) osobom, które przedstawią ważny bilet uprawniający do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego.
Stworzenie projektu Park & Ride to jednak sprawa odległa
i nie taka prosta. Najpierw bowiem należy uregulować sprawy
własnościowe, a następnie przygotować koncepcję parkingu.
Trzeba też przede wszystkim zastanowić się nad możliwością
pozyskania funduszy na tę inwestycję. Najmniejszej wątpliwości
nie ulega, że miejsca postojowe przy dworcu PKP w Redzie są
bardzo potrzebne. Mnóstwo osób codziennie parkuje swoje samochody przed tym dworcem, a następnie wsiada do kolejki SKM.
Ryszard Wenta
Napisz do autora:
ryszard.wenta@gmail.com

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
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Dzień Strażnika Miejskiego w Wejherowie

Nowy samochód i awanse
Nowy służbowy samochód w prezencie, a także awanse i nagrody pieniężne
od prezydenta miasta dla funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Wejherowie - to
wszystko przekazano 29 sierpnia z okazji
Święta Strażnika Miejskiego.
Podczas uroczyści na dziedzińcu ratusza nowy samochód został poświęcony przez
ks. dziekana Tadeusza Reszkę, a nawet przez komendanta
SM, Zenona Hincę, któremu
kropidło przekazał sam ksiądz
dziekan.
W sali obrad Rady Miasta strażnicy odbierali awanse
na wyższe stopnie oraz nagrody pieniężne, przyznane przez
prezydenta Krzyszofa Hildebrandta. W jego imieniu nagrody przekazywali zastępcy
prezydenta: Bogdan Tokłowicz i Piotr Bochiński oraz
sekretarz miasta, Bogusław
Suwara. Przekazywali rów-

Na stopień starszego
specjalisty awansowany został Stanisław Dąbrowski,
na stopień starszego strażnika - Rafał Karcz, a na stopień młodszego strażnika,
aplikanci: Piotr Szypiorowski i Piotr Bekier.
W SM w Wejherowie pracuje 26 strażników. Straż
działa w ramach Zintegrowanego Systemu Ratownictwa
i dysponuje monitoringiem
wizyjnym, obsługującym 32
kamery na terenie miasta i
Kalwarii Wejherowskiej.

nież strażnikom słowa uznania
i podziękowania za ich trudą
pracę.
Swoim podopiecznym dziękował też komendant Zenon
Hinca, który przypomniał, że
wejherowska Straż Miejska od
dziesięciu lat, jako jedna z nielicznych pracuje przez całą dobę, dbając o bezpieczeństwo i
porządek w mieście.
Komendant wymienił kilka
niedawnych, spektakularnych
akcji strażników, dzięki którym
udało się zatrzymać sprawców
kradzieży elementów kościoła
klasztornego, a także dewastacji w parku i nocnej bójki w centrum miasta.
AK.

Bogusław Suwara i Bogdan Tokłowicz gratulują strażnikowi Piotrowi Szypiorowskiemu z powodu awansu.
U dołu: ks. prałat Tadeusz Reszka i komendant SM
Zenon Hinca podczas święcenia nowego auta.
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WCK zaprasza
IX Open Air Rock Festival

Tegoroczny IX Open Air Rock Festival, organizowany przez Wejherowskie Centrum Kultury, odbędzie się
7 września, tradycyjnie w wejherowskim amfiteatrze.
Od godz. 16.00 koncertować będzie sześć kapel rockowych. Wśród wykonawców, którzy wystąpią w festiwalu, znajdą się naładowane pozytywną energią zespoły
rockowe z Wejherowa i bliskich okolic takie jak: Bruno
Światłocień, Sfora, Slovenian Girl, Calista i Percepcja.
Na zakończenie imprezy – jako gwiazda festiwalu,
wystąpi klimatyczna wokalistka, muzyk rockowy, autorka tekstów oraz kompozytorka - Anja Orthodox z zespołem Closterkeller. Impreza z roku na rok cieszy się coraz
większym zainteresowaniem fanów i ma charakter „rockowego pikniku”. Wstęp wolny.

Platforma Sztuki Wejherowo

W sobotę 7 września o godz. 17.00 w Galerii Wystawienniczej Filharmonii Kaszubskiej odbędzie się wernisaż wystawy
„Platforma Sztuki Wejherowo”. Platforma Sztuki Wejherowo
to organizowana w trybie biennale inicjatywa prezentująca
najistotniejsze osiągnięcia wejherowskich artystów w różnych
dziedzinach sztuki. Jej głównym celem jest stworzenie przychylnych warunków do integrowania różnych dziedzin twórczych, jak i środowisk artystycznych.
Wystawa to pretekst do spotkania i dialogu pomiędzy artystami oraz możliwość zaprezentowania szerszemu gronu odbiorców ich zróżnicowanej, bogatej twórczości. Na wernisaż
wstęp wolny. Wystawa będzie czynna do 7 października.

Koncerty i spektakle

Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza we wrześniu
na seanse filmowe, spektakle teatralne i koncerty.
Na scenie Filharmonii Kaszubskiej zobaczymy i usłyszymy m.in. grupę Stare Dobre Małżeństwo (8.09), Grupę
Mocarta (15.08) oraz zespół Voo Voo (25.09) z liderem
Wojciechem Waglewskim.
Nie brakuje propozycji dla dzieci, a wśród nich widowisko muzyczne „Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, zaplanowane 14.09. o godz. 11.00.
Dla starszych widzów 20.09. br. odbędzie się spektakl
„Tuwim dla dorosłych”. To na scenie, natomiast w kinowej
sali kamerlanej wyświetlane sa znane teatry telewizji.
Szczegóły na: www.wck.org.pl

Dużo inwestycji drogowych w Wejherowie

Teraz się pomęczymy
potem będzie lepiej
Inwestycje drogowe
zawsze niosą z sobą
komunikacyjne perturbacje i utrudnienia. Tak jest również
w Wejherowie, gdzie
w budowie lub remoncie jest tego lata kilka
ulic. 2 września zamknięto przebudowywane skrzyżowanie
ulic: Sienkiewicza, 10
Lutego i św. Jana. To
powoduje konieczne
objazdy, ale za to potem przejazd przez to
skrzyżowanie będzie
wygodniejszy.

Odbiór nowej nawierzchni i chodnika na ulicy K. S. Panek miał miejsce w drugiej
połowie sierpnia.

Niektóre inwestycje drogowe już dobiegły końca. Nowej
nawierzchni doczekała się ul.
sióstr Kazimiery i Stanisławy Panek w Wejherowie
z fragmentem ul. Obrońców
Helu. To przedsięwzięcie nie
tylko poprawi komfort życia i
funkcjonowania mieszkańców,
ale również ułatwi dojazd do
Centrum Handlowego „Jantar” oraz do ulicy Chopina prowadzącej do szpitala.
To ważne tym bardziej, że
w godzinach nasilonego ruchu
skrzyżowanie ul. Partyzantów
i Chopina korkuje się. Na uli-

cy sióstr Panek wybudowano
chodnik (po stronie domów jednorodzinnych) oraz położono
nawierzchnię bitumiczną na
odcinku ok. 190 metrów dwukierunkowej ulicy.
Prace te wykonało Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe
DROMOS, a ich koszt wyniósł
ok. 240 tys. zł.
Prace drogowe trwają też
na ulicach: Morskiej, Śmiechowskiej, Kotłowskiego,
Sobieskiego (koło ZUS) oraz
na wspomnianym skrzyżowaniu ul. Sienkiewicza, 10 Lutego
i św. Jana w centrum miasta.

Ciekawe wakacje w WCK
Na koniec lata, 29 sierpnia,
w Wejherowskim Centrum
Kultury zaprezentowano efekty letnich spotkań ze sztuką, organizowanych w formie
warsztatów w lipcu i sierpniu. W centrum odbywały się
zajęcia dla dzieci i młodzieży,
w tym: Tworzenie wideoklipu (instruktor Yach Paszkiewicz), Animacja dla każdego
(instruktorzy: Eugeniusz Gordziejuk - szef produkcji Studia

Miniatur Filmowych w Warszawie, Wiesław Zięba - reżyser,
artysta malarz, rysownik karykaturzysta i Szymon Adamski
- grafik komputerowy, montażysta), Zabawy z plastyką
(Aneta Fittkau), PTAKI - rzeźba w drewnie lipowym (Karina
Treder), Fotografia otworkowa
(Karol Formela), Niezapomniana przygoda z aparatem (Karol Formela), Kolorowe puzzle
- działania przestrzenne (Karol

Formela), Przygoda z ceramiką
(Monika Lademann).
Były też zajęcia z rytmiki
(Kinga Jakubowska), było „Studio piosenki i wokalu” (Ewelina Kuc), a także projektowanie
mody (Ewa Czufryn, Aneta Fittkau) oraz zajęcia, zatytułowane
„Architektura w mozaice” (Aneta Fittkau i Marcin Najdora ze
Stowarzyszenia Glazurników i
Specjalistów Robót Wykończeniowych „Grupa Rochna”).

Konsultacje
na Hallera
Od 1 września br. punkt
konsultacyjny Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych mieści
się w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych przy ul.
Hallera 1A, pokój nr 4.
Godziny pracy nie ulegają
zmianie.
Punkt czynny będzie w poniedziałki i piątki w godz. 8-12,
tel. 58 677 11 25.

KOMUNIKAT MZK
Od 2 września br., z powodu zamknięcia skrzyżowania ulic Sienkiewicza, Św. Jana i 10 Lutego, linie MZK nr 2, 3 i 16 kursują objazdami.
Nie będą obsługiwane przystanki :
„Rzeźnicka” - przy ul. Rzeźnickiej
„Św. Jana” – przy ul. Św Jana
Linie nr 2 i 16
w kierunku centrum Wejherowa jeżdżą
z ul. 12-go Marca przez ul. Wniebowstąpienia – Roszczynialskiego – Zamkową – 3 Maja – Sobieskiego.
Na trasie objazdu będą przystanki zastępcze:
„Wniebowstąpienia” – przy ul. Wniebowstąpienia
„Roszczynialskiego” – przy ul. Roszczynialskiego
„Klasztorna” – przy ul. Zamkowej
„Strzelecka” – przy ul. 3 Maja.
Linia nr 3 w kier. Gościcina jeździ
ulicą Zamkową i 3 Maja.
Przystanki zastępcze: „Roszczynialskiego”, „Klasztorna”
i „Strzelecka”.
Trasy linii: nr 2 do Szpitala, nr 3 do Odrębnej i nr
16 do Osiedla Sikorskiego pozostają bez zmian.
Zakończenie robót zaplanowano w połowie października 2013 r.
Za utrudnienia w ruchu przepraszamy.
MZK Wejherowo
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Gmina Łęczyce zaprasza na gminno-powiatowe święto plonów

Tradycja, integracja i dobra zabawa
Tegoroczne żniwa zakończone, plony zebrane, czas na dożynki! Uroczystości dożynkowe odbywają się kolejno we
wszystkich gminach powiatu wejherowskiego - wszędzie z zachowaniem pięknych kaszubskich tradycji. Szczególne,
bo powiatowo-gminne święto plonów odbędzie się 15 września br. w Łęczycach.
Na mszę świetą dziękczynną, koncerty i konkursy, a także
poczęstunek zapraszają: starosta wejherowski, wojt gminy
Łęczyce oraz Rada Gminy.
Szczegóły programu dożynek znajdują się na plakacie
obok. Jak widać, atrakcji nie
zabraknie.
Łęczyce mają doświadczenie

w organizowaniu uroczystości i
plenerowych imprez, ponieważ
w czerwcu br. świętowano tam
40-lecie funkcjonowania gminy i gminnego samorządu. Nie
brakowało okazji do zabawy, intergracji mieszkańców i gości.
Tak będzie i tym razem, dlatego warto wybrać się 15 września do Łęczyc.

Gminę Łęczyce prezentujemy na sąsiedniej stronie.

Szkoła w Brzeźnie jak nowa

Ładna, ciepła
i bezpieczna
Zakończono przebudowę Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim (gmina Łęczyce). Budynek został ocieplony, otrzymał
nowy dach i attykę, a także nowe wejście
do szkoły. Stare instalacje wymieniono na
nowoczesne.
Wyburzono ściany działowe, wymieniono instalację elektryczną
oraz wentylacyjną mechaniczną wywiewną, przebudowano instalację teletechniczną, wodociągową, kanalizację sanitarną i CO, wykonano dojścia oraz drogę pożarową z kostki betonowej.
Projekt przewiduje doprowadzenie utwardzonego dojazdu do
budynku, który ma pełnić również funkcję drogi pożarowej. Przy
podjeździe urządzono miejsca parkingowe.
Od strony południowej wydzielono podłużny korytarz oraz wykonano (w zachodniej elewacji) nowe wejścia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto wykonano nowe węzły
higieniczno-sanitarne. Teren wokół budynku szkoły został zagospodarowany. W ramach środków szkolnych wykonano nową bramę oraz ogrodzenie.
Inwestycja została całkowicie zrealizowana ze środków własnych Gminy Łęczyce i wraz z zagospodarowaniem terenu zamyka się kwotą 675 tys. zł. Wykonawcą robót była firma Kremer Graf.
30 sierpnia br. obiekt uzyskał pozwolenie na użytkowanie, dzięki czemu 2 września dzieci z Brzeźna Lęborskiego rozpoczęły kolejny rok szkolny w odnowionej, wygodnej, czystej i bezpiecznej
placówce. Zimą będzie w niej ciepło i przytulnie.
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POWIAT
Łęczyce. Ekologia, bezpieczeństwo, turystyka, sport

Dofinasowanie z UE

Powstaną
Gmina inwestuje boiska...

Rozległa, malowniczo położona w pradolinie Łeby i Redy, dobrze skomunikowana, atrakcyjna dla inwestorów i dla turystów – tak można w skrócie określić
2 lipca br. Gmina Łęczyce podpisała umowę z Samogospodarza tegorocznych powiatowych dożynek – Gminę Łęczyce. Na jej terenie
rządem
Województwa Pomorskiego na realizację zadań
prowadzonych jest wiele inwestycji, służących zarówno mieszkańcom, jak i gopn. „Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z
ściom, przybywającym do gminy Łęczyce.
budową elementów małej architektury w miejscowości
Gmina Łęczyce zajmuje obszar 233 km i pod względem
powierzchni jest największą
gminą w powiecie wejherowskim. Usytuowana w pradolinie rzek Łeby i Redy, których
wody płyną w przeciwnych kierunkach przez tereny leśne i
rolnicze, geograficznie obejmuje obszary przynależne zarówno
do Pobrzeża Kaszubskiego, jak i
Pojezierza Kaszubskiego. Część
południowa gminy leży na Wysoczyźnie Kaszubskiej z piękną
Doliną Paraszyńską, która jest
obszarem chronionego krajobrazu. W tym rejonie znajduje
się najładniejszy odcinek rzeki
Łeby o górskim charakterze prawdziwy raj dla wędkarzy,
kajakarzy, ale także dla miłośników wędrówek pieszych i
rowerowych. W części północnej śródleśne akweny tworzą
ciąg jezior salińskich.
Gmina Łęczyce leży w pobliżu Aglomeracji Trójmiejskiej i
jest z nią bardzo dobrze powiązana komunikacyjnie. Linia kolejowa Gdańsk - Szczecin oraz
droga krajowa nr 6 (obie o znaczeniu międzynarodowym) łączą gminę Łęczyce nie tylko z
Trójmiastem, ale także z Wejherowem oraz Lęborkiem.
Gmina Łęczyce jest atrakcyjna dla turystów z daleka i
bliska, m.in. dla mieszkańców
Pomorza. Ciekawymi obiektami są m.in. zabytkowe zespoły
pałacowo-parkowe w Godętowie i w Bożympolu Wielkim,
kościoły w Rozłazinie, Dzięcielcu a także wpisane do rejestru
zabytków kościoły w Brzeźnie
Lęborskim i Świetlinie. Warto
zobaczyć „kościół-pomnik” w
Nawczu, zbudowany na fundamentach jednego z byłych
baraków obozu ewakuacyjnego
Stutthof, a także ponadstuletni
wiadukt kolejowy w Karczemkach, na nieczynnej linii kolejowej Lębork – Kartuzy.
Dążąc do poprawy warunków życia mieszkańców, wła-

Rozłazino” oraz „Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z budową elementów małej architektury – ul.
Sportowa w Łęczycach”.

Urządzenie boisk sportowych przy Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie to element budowy trasy rekreacyjnej „Szlakiem pstrąga tęczowego”.

dze gminy starają się uczynić
ją atrakcyjną do prowadzenia
działalności gospodarczej i turystycznej.
- Od kilku lat w gminie
prowadzonych jest szereg inwestycji infrastrukturalnych,
oświatowych i sportowych informuje Piotr Krupiński,
kierownik referatu Infrastruktury i Rozwoju Gminy Łęczyce. - Trwa rozbudowa obiektu
Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu,
wykonano przebudowę systemu grzewczego, zastępując wyeksploatowany kocioł węglowy
i demontując komin grożący zawaleniem na nowoczesny i ekologiczny system grzewczy.
Dobiegają końca inwestycje, ujęte w programie pn.
„Szlakiem pstrąga tęczowego”,
obejmujące przebudowę boisk sportowych przy ZKiW w
Strzebielinie, zagospodarowanie poszkolnego budynku w
Rozłazinie oraz budowę nowych
ciągów pieszo-rowerowych w
Bożympolu Wielkim, Strzebielinie i Nawczu. Projekt obejmuje również budowę kilkunastu

przystanków na trasie ścieżki rowerowej, zlokalizowanej
w taki sposób, aby jak najbardziej przybliżyć najpiękniejsze
zakątki naszej gminy. Łącznie
ścieżka rowerowa będzie liczyła
około trzydziestu kilometrów.
Trwa realizacja programu
pn. „Rewitalizacja wsi Łęczyce”, mająca na celu uporządkowanie przestrzeni publicznej, w
tym estetyzację ulicy Długiej,
rozbiórkę - straszącej przez lata
- sali przy remizie OSP, wygrodzenie wzdłuż ulicy Topolowej,
zwiększającej bezpieczeństwo
najmłodszych, uczęszczających
do pobliskiej szkoły.

Najmłodsi od kilku lat mogą także czuć się bezpieczniej
podczas zabaw. W porozumieniu z mieszkańcami w ramach
tzw. funduszu sołeckiego, wykonano rozproszone na terenie całej gminy, bezpieczne,
ogrodzone place zabaw.
W życie wszedł wieloletni
plan rozwoju i modernizacji
sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. Plan
pozwoli uporządkować zamierzenia gminy w zakresie
uzbrajania terenów, z których
będa mogli kozrystać w przyszłości m.in. inwestorzy.

W obszarze gminy funkcjonuje około 800 podmiotów
gospodarczych. Przeważa działalność usługowo-handlowa
i drobna produkcja. na terenie gminy Łęczyce działają m.in.
firmy: EKO-LASER, Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych
Rewers s.c., Prefabet, Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego POLTAREX, LEWROL. W Strzebielinie Osiedle swoją siedzibę ma znaczące przedsiębiorstwo zagraniczne „Eurocast”,
jednostka włoskiej firmy Neograf.
Gmina dysponuje terenami pod budownictwo i inwestycje produkcyjno-usługowe. Zachętą dla przedsiębiorców jest
spora grupa mieszkańców legitymujących się wysokimi kwalifikacjami, zdolnych podjąć pracę.

W ramach udzielonego wsparcia oraz własnych środków finansowych ulegnie zdecydowanej poprawie stan infrastruktury sportowej w Rozłazinie i Łęczycach.
Realizacja inwestycji w Rozłazinie będzie polegała na: wykonaniu nowej nawierzchni boiska do piłki nożnej, wykonaniu podjazdu
o nawierzchni z tłucznia, montażu elementów małej architektury
(m.in. wiat sędziowskich, zestawów do piłki nożnej, ławek), wykonaniu nowego ogrodzenia, furtek oraz bramy wjazdowej.
Wartość całkowita inwestycji to 307 770,92 zł, natomiast dofinansowanie z UEj w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 wynosi 200 400 zł.
Prace na boisku przy ul. Sportowej w Łęczycach będą polegały
na: wykonaniu nowej nawierzchni boiska do piłki nożnej wraz z
drenażem oraz rozsączeniem, likwidacji małego boiska trawiastego, wykonaniu utwardzonego placu z wiatami drewnianymi oraz
grillami murowanymi oraz dojść o nawierzchni z kostki betonowej
oraz podjazdu o nawierzchni z tłucznia, wykonaniu placu zabaw,
montażu urządzeń sportowych oraz elementów małej architektury, wykonaniu nowego ogrodzenia, furtek oraz bramy wjazdowej.
Wartość całkowita inwestycji to 486 313,98 zł, natomiast uzyskana dofinansowanie w ramach PROW 2007-2013 to kwota 210
343 zł. Zakończenie obu zadań zaplanowano w grudniu 2014 roku.

... i lokale
komunalne
Gmina Łęczyce uzyskała dofinansowanie ze środków
Funduszu Dopłat na tworzenie lokali socjalnych i mieszkań chronionych w ramach ogłoszonego w marcu br. naboru przez Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w
Warszawie.

Mieszkania komunalne powstaną w budynku wielorodzinnym,
przebudowanym po dawnej szkole w Dzięcielcu. W sumie powstanie 7 lokali komunalnych, usytuowanych w dwóch częściach
budynku. Pierwsza część składać się będzie z czterech wyodrębnionych lokali przeznaczonych w sumie dla 10 mieszkańców oraz
części wspólnych (przedsionek, schody, korytarz). Mieszkania będą
jedno oraz dwupokojowe, z wyodrębnioną kuchnią.
Druga część składać się będzie z trzech wyodrębnionych lokali
mieszkalnych w sumie dla 9 mieszkańców oraz części wspólnych.
Wszystkie mieszkania zostaną wyposażone w czteropaleniskowe
kuchenki.
Całkowita powierzchnia użytkowa budynku wynosi 366,77m2.
Wartość inwestycji to 949 908,66 zł, natomiast uzyskane dofinansowanie z Funduszu Dopłat twynosi 379 963,46 zł.
Zakończenia inwestycji zaplanowano na kwiecień 2015.
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DOŻYNKI W LUZINIE

Wspaniałe konie ciągnęły bryczki, furmanki i wozy, którymi goście i organizatorzy dożynek jechali z kościoła na dożynkowe uroczystości i zabawę. W barwnym korowodzie wypatrzyliśmy m.in. zastepcę wójta Luzina. Marzenę Meyer (zdj. po lewej) oraz wójta zaprzyjaźnionej gminy Turgiele na Litwie i dyrektorkę szkoły w tej wsi (zdjęcie u góry po prawej).

Wójta Luzina, Jarosław Wejer oraz przewodniczący Rady Gminy Bartłomiej Formela odebrali z rąk starościny i starosty dożynek tradycyjny chleb z tegorocznej mąki.

Dożynki 2013 w gminie Luzino przebiegały - jak zwykle
- uroczyście i barwnie. Liczni goście i mieszkańcy gminy
wzięli udział w mszy świętej
w kościele św. Wawrzyńca,
po której furmankami, bryczkami, konno, na traktorach i
innych pojazdach rolniczych
przejechali korowodem na boisko, na którym odbywały się
gminne dożynki.
Turniej sołectw, zabawne
konkursy, iluzjoniści i koncerty muzyczne to tylko niektóre
elementy udanej zabawy.
Wśród gości dożynek, obok
duchownych, posłów i samorządowców, znaleźli się przedstawiciele
zaprzyjaźnionej
gminy Turgiele na Litwie.
Dziękowali władzom i mieszkańcom Luzina za zaproszenie
dzieci z Turgieli na wakacje w
Polsce. Przekazali też przywieziony z Turgieli czarny chleb.

Ks. prałat Zygfryd Leżański gratulował rolnikom zebranych plonów i życzył wszystkim dobrej zabawy.

Więcej zdjęć w Galerii na stronie www.pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIE

Słoneczne dożynki

Gmina Wejherowo
świętowała w Kniewie

Uroczystości dożynkowe w Kniewie odbyły sie w ramach święta
plonów Gminy Wejherowo. Po części oficjalnej, licznych uczestników zabawiał m.in. popularny kabaret „Ciach”. Nie brakowało
innych atrakcji, a co najważniejsze, dopisało słońce.
Więcej zdjęć w Galerii na stronie www.pulswejherowa.pl

reklama

GROTH

usługi sprzętowo-transportowe, roboty ziemne, żwirownia

* Transport * Wykopy * Burzenie obiektów
* Pomoc drogowa
* Mechanika pojazdowa
Przyjmujemy gruz po rozbiórkach oraz gruz budowlany
	Szkolenia mechaników/Sprzęt budowlany

* Wytwarzane betonu
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
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EDUKACJA

Wejherowianie znaleźli się pośrodku stawki powiatów województwa pomorskiego

Maturzystom nie poszło najlepiej
Przeciętnie zaprezentowali się wejherowscy maturzyści podczas
tegorocznego egzaminu dojrzałości. W wynikach zdystansowali ich
przedstawiciele aż ośmiu pomorskich powiatów. Maturę zdało zaledwie 78,3 proc. abiturientów w pow. wejherowskim. Oczywiście niektóre szkoły, mogą pochwalić się znakomitymi wynikami. Wystarczy
popatrzeć na zestawienie obok.
Na Pomorzu, lepiej niż absolwenci liceów i techników w
Wejherowie wypadli maturzyści z powiatów starogardzkiego,
nowodworskiego czy lęborskiego. Dlaczego wypadamy słabiej? M.in. dlatego, że część
zdolnej młodzieży po ukończeniu gimnazjum wybiera szkoły
na terenie Trójmiasta.
W powiecie wejherowskim
do tegorocznej matury przystąpiły 1252 osoby. Przez egzaminacyjne sito pomyślnie
przebrnęło 980 uczniów (78,27
proc.), przy średniej wojewódzkiej 80,78 proc.
Najlepiej wypadli absolwenci szkół z Sopotu (87,8 proc.)
Kwidzyna (86,5 proc.) oraz

Gdyni (84,7 proc.). Nie wiadomo, skąd bierze się fenomen
Kwidzyna. Maturzyści z tego
powiatu zazwyczaj plasują się
w pierwszej trójce lub tuż za podium. Tegoroczne 2. miejsce w
województwie zdumiewa wiele
osób zawodowo zajmujących się
polityką oświatową.
U nas zdawalność była różna. Najlepiej radzili sobie z nią
uczniowie liceów ogólnokształcących, w których do matury
przystąpiło 816 osób (zdały 683,
osoby tj. 83,8 proc.).
W technikach do egzaminu
przystąpiło 330 abiturientów
(zdało 266, tj. 80,6 proc.), w liceach profilowanych 18 (zdało 10,
tj. 55,6 proc.), w uzupełniają-

To zasługa Gimnazjum nr 1

Reda powyżej
średniej

cych liceach ogólnokształcących
61 (zdało 16, tj. 26,2 proc.), w
technikach uzupełniających 28
(zdało jedynie 5, tj. 17,9 proc.).
Do egzaminu maturalnego
2013 na Pomorzu przystąpiło
22 315 osób w 474 szkołach. 70
osób zostało zwolnionych z egzaminu z powodu uzyskania
tytułu laureata lub finalisty
olimpiady przedmiotowej. 18
171 maturzystów przystępowało do egzaminu po raz pierwszy
w życiu, zaś 4 144 po raz kolejny
(młodzież, której poprzednio się
nie udało zdać, chcąca podwyższyć wyniki lub przystępująca z
przedmiotów dodatkowych).
Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

Najlepsze wyniki maturzystów w pow. wejherowskim:
Język polski (część pisemna)

Język polski (część ustna)

Matematyka - średnia wojewódzka 57,5

Język angielski (część pisemna)

- dla porównania średnia wojewódzka
wynosi 55,9 proc.
68,2 proc. - Salezjańskie LO w Rumi
64,9 proc. - I LO w Wejherowie
58,8 proc. - V LO w Wejherowie
56,7 proc. - Technikum nr 1 w Wejherowie
56,6 proc. - Technikum nr 3 w Wejherowie
55,4 proc. - Technikum nr 2 w Wejherowie
54,4 proc. - I LO w Rumi
51,6 proc. - LO w Redzie
50,9 proc. - LO dla Dorosłych (ul. Bukowa 1)
48,3 proc. - III LO w Wejherowie

85,3 proc. - Salezjańskie LO w Rumi
78,8 proc. - I LO w Wejherowie, ul. Bukowa 1
69,1 proc. - Technikum nr 1 w Wejherowie
68,3 proc. - I LO w Rumi
61,7 proc. - V LO w Wejherowie
58,9 proc. - Technikum nr 3 w Wejherowie
48,6 proc. - III LO w Wejherowie
47,0 proc. - II LO w Rumi
45,5 proc. - Technikum nr 2 w Wejherowie
43,1 proc. - III Lic. Profilow. w Wejherowie

reklama

Wejherowo * Rumia
TEL. 664 171 735

W ostatnim numerze „Pulsu Wejherowa” zamieściliśmy wyniki
tegorocznego egzaminu gimnazjalistów. Do wyliczenia średniej
musieliśmy przeliczyć tysiące liczb. Niestety, nie ustrzegliśmy się
pomyłki. Wprawdzie gimnazjaliści z powiatu wejherowskiego napisali tegoroczny egzamin z matematyki słabo, jednak jedyną gminą, która wypadła powyżej średniej wojewódzkiej jest Reda,
co uszło naszej uwadze.
To głównie zasługa Gimnazjum nr 1 w Redzie (egzamin pisało 170 osób), albowiem uczniowie redzkiego Gimnazjum nr 2 (61
osób) wypadli poniżej średniej dla województwa pomorskiego.
Bijemy się zatem w piersi!
Ryszard Wenta

www.szkola.angielskiego.pl 602 703 354, 58 672 15 76
angielski - francuski - niemiecki -rosyjski

Z A P I S Y 2013/14

adm. Os. Kaszubskiego
ul. Żeromskiego 26:
ul. Prusa 16:
sobota 7 września
10.00 - 12.00
12.30 - 14.30
pon.-wt. 9-10 września 16.30 - 18.30
18.00 - 20.00
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- średnia wojewódzka 71,3 proc.
94,6 proc. - Salezjańskie LO w Rumi
84,3 proc. - I LO w Wejherowie
79,4 proc. - I LO w Rumi
74,9 proc. - V LO w Wejherowie
72,4 proc. - Technikum nr 1 w Wejherowie
W części ustnej najlepsze były te same dwie
szkoły, a na trzecim miejscu uplasowało się
V LO w Wejherowie. Kolejne miejsca zajmują
Technikum nr 1 i III LO.

Szkoła muzyczna YAMAHA

Dzieci i młodzież
w krainie dźwięków
Szkoła Muzyczna YAMAHA, od 2010 roku funkcjonująca przy ul. Wałowej w Wejherowie, cieszy
się uznaniem i zainteresowaniem. Na zajęcia w tej
placówce w centrum miasta uczęszczają słuchacze w różnym wieku, od maluszków po młodzież.
Rozwój szkoły sprawia, że wejherowska YAMAHA
otwiera drugą placówkę: w Rumi, przy ul. Rodziewiczówny.

OGŁOSZENIE

				

- średnia wojewódzka 70,2 proc.:
80,4 proc. - Niepubliczne LO Dla Dorosłych
w Wejherowie, os. Kaszubskie 27
79,6 proc. - LO dla Dorosłych (os. Kaszubskie)
78,8 proc. - II LO w Wejherowie
77,5 proc. - I LO w Wejherowie
75,2 proc. - Technikum nr 1 w Wejherowie
74,3 proc. - Salezjańskie LO w Rumi
73,8 proc. - II LO w Rumi
73,7 proc. - LO w Redzie
73,0 proc. - III LO w Wejherowie
71,7 proc.- Technikum nr 2 w Wejherowie

www.wejherowo.yamahaszkola.pl

Wejherowo, ul. Wałowa 20; tel. 664 171 735
Rumia, ul. Rodziewiczówny 10 (Gimnazjum nr 1)

W nowym roku szkolnym
obie szkoły będą działać w
oparciu o ciekawe programy
i sprawdzone wzorce, wykorzystując doświadczenia
wejherowskiej placówki.
W Rumi nauka gry na
instrumentach oraz inne
zajęcia muzyczne będą prowadzone przez tych samych
nauczycieli, w taki sam sposób, jak dotychczas w Wejherowie. A tam od dawna
dzieci bawią się muzyką od
najmłodszych lat.
W Szkole YAMAHA w
Rumi realizowane będą ta-

kie programy, jak: Niemowlaki w Krainie Dźwięków,
Szkraby i Muzyka, Cudowny Świat Muzyki i Dźwiękoludki. Do dyspozycji uczniów
są następujące instrumenty:
flet prosty, gitara klasyczna
i elektryczna, Fun Key Key
(keyboard), Fun Key (keyboard). Można też ćwiczyć wokal. Wszystko to w szkołach
YAMAHA W Wejherowie
(ul. Wałowa 12) i w Rumi
(ul. Rodziewiczówny 10 - w
Gimnazjum nr 1).
Szczegóły pod nr tel.:
664 171 735
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Wejherowscy rzemieślnicy – Zygmunt Szotrowski

LUDZIE I ICH PASJE

Samochody, pływanie
i zabytkowy Polski Fiat
Zakład lakiernictwa samochodowego Zygmunt Szotrowski
odziedziczył po ojcu, który rozpoczął działalność jeszcze w latach sześćdziesiątych ub. wieku. Pan Zygmunt kontynuuje rodzinne tradycje, tyle że obecny warsztat przy ul. Harcerskiej w
Bolszewie to nowoczesny zakład usługowo-handlowy, oferujący
kompleksowe naprawy powypadkowe.
Lakiernictwo jest nadal
ważną częścią działalności Zygmunta Szotrowskiego, który
wcześniej pracował jako lakiernik w renomowanych warsztatach samochodowych Plichty i
Rogowskiego. Teraz sam prowadzi renomowaną firmę, nie
narzekając na brak klientów.
KOMPLEKSOWO
- Nasi klienci polecają nas
swoim znajomym, którzy w razie stłuczki czy wypadku muszą gdzieś naprawić zniszczony
samochód. W naszym zakładzie oferujemy lakierowanie,
ale również usługi blacharskie i inne – wyjaśnia właściciel. – Kompleksowe naprawy
powypadkowe
wykonujemy
bezgotówkowo, w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych. Można też skorzystać z samochodu
zastępczego na czas remontu
pojazdu. Chodzi o to, żeby klient
zostawił zniszczony samochód i
odebrał naprawiony, żeby o nic
się więcej się nie martwił.
NORMY I KONTROLE
Jak mówi pan Zygmunt, a
także pracujący w rodzinnej firmie brat, Andrzej Szotrowski,
normy UE oraz kontrole pod kątem ochrony środowiska, wymuszają na zakładach tej branży
stosowanie odpowiednich lakierów wodorozcieńczalnych. W
warsztacie w Bolszewie wszelkie normy są przestrzegane,
dzięki czemu używane materiały są bezpieczne dla środowiska
i ludzi.
- Początki, związane z wprowadzaniem nowych technologii, były trudne i kosztowne, ale
teraz korzystamy z nowoczesnych i ekologicznych lakierów,
zgodnych z Unijną Dyrektywą
VOC – mówi Z. Szotrowski.

W swoim zakładzie zatrudnia 7 pracowników, szkoli też
uczniów. Obecnie jest ich ośmiu,
w tym roku pięciu z nich kończy naukę, a pięciu nowych ją
rozpocznie. Szkolenie młodzieży odbywa się w ramach umowy z Powiatowym Cechem
Rzemiosł Małych i Średnich
Przedsiębiorstw – Związku Pracodawców, którego Zygmunt
Szotrowski jest członkiem od
ok. 20 lat.
Rodzynki w cieście
- Przynależność do Cechu to
kontynuacja tradycji. Mój ojciec
Roman Szotrowski również był
członkiem rzemieślniczej organizacji, pamiętam z dzieciństwa,
jak zabierał nas na zabawy choinkowe i inne imprezy, organizowane przez Cech – wspomina
Zygmunt Szotrowski. – Można
powiedzieć, że od dziecka byłem
związany z Cechem Rzemiosł.
Cieszę się, że ta organizacja w
Wejherowie działa prężnie.
Aby szkolić uczniów, musi mieć nie tylko tytuł mistrza,
ale też ukończony kurs pedagogiczny. Zapytany, jak radzą
sobie w warsztacie uczniowie
i czy są utalentowani, właściciel porównuje ich z ciastem
z rodzynkami. Te rodzynki to
talenty, uczniowie którzy mają
tzw. smykałkę do tego rodzaju
pracy są naprawdę zainteresowani samochodami.
- Podczas szkolenia w zakładzie uczą się pracować w wybranym przez siebie zawodzie
lakiernik lub blacharz samochodowy , w tym również punktualności, odpowiedzialności,
wykonywania powierzonych zadań – tłumaczy Z. Szotrowski.
Takie cechy ma z pewnością
właściciel zakładu, który spędza

w pracy całe dnie. Na szczęście,
jak podkreśla, robi to, co lubi.
Kiedyś była tu wieś
W latach prowadzenia zakładu Zygmunt Szotrowski
zainwestował w nowe obiekty, odpowiednio wyposażone,
otoczone dużym parkingiem.
Kiedyś w tym miejscu był nie
tylko warsztat ojca, ale również
rodzinny dom pana Zygmunta i jego brata Andrzeja Obaj
wychowywali się w Bolszewie
i dobrze pamiętają puste pola
dookoła. Obecnie wokół są ulice
zabudowane nowymi domami.
- Wychowywaliśmy się na
wsi, a podczas wakacji jeździliśmy także na wieś, do rodziny
pomagać przy żniwach – mówi pan Zygmunt. – Teraz trudno nazwać Bolszewo wsią, bo
miejscowość przypomina raczej
przedmieścia dużego miasta.
Wokół powstają markety i centra handlowe, a na drogach jest
coraz więcej samochodów.
Pływanie po zatoce
Z. Szotrowski ma bardzo mało
wolnego czasu, więc tym bardziej
go nie marnuje. Wolne chwile
wykorzystuje na swoje zainteresowania, takie jak zabytkowe
samochody, pływanie łodzią motorową oraz wędkowanie.
Dzięki pierwszej pasji, Zygmunt Szotrowski może dziś
pochwalić się wspaniałym Polskim Fiatem 500 A z 1936 roku!
Czerwony, błyszczący z imponującym wnętrzem i oryginalnym
silnikiem z 1935 roku - samochód jest dumą pana Zygmunta i jego brata. Nad przemianą
wraku w piękne auto, w dodatku zupełnie sprawne, pracowali
niemal 15 lat.
Obaj panowie bardzo lubią
pływanie łodzią po Zatoce Puc-

77-letni Polski Fiat, pokryty błyszczącym czerwonym lakierem to duma Zygmunta Szotrowskiego. Razem z bratem Andrzejem, remontował to auto i odnawiał przez ok. 15 lat.

kiej i Gdańskiej albo Jeziorze
Żarnowieckim. Łódź ta „KLARO” ma niespełna 5 metrów i
jest również dość wiekowa ma
25 lat ,stacjonuje w Pucku,
Była też m.in. na wielkich
jeziorach mazurskich na Pętli
Żuławskiej czy na Zalewie Wiślanym, i obowiązkowo rok w
rok na w święcie Piotra i Pawła, bierze udział w tradycyjnej
morskiej pielgrzymce na Zatoce
Puckiej. Pięknie przystrojone
łodzie, żaglówki i kutry płyną
wtedy na odpust do Pucka, ale
najpierw uczestniczą we mszy
św., odprawianej na zatoce.
Możemy tylko zazdrościć
Zygmuntowi Szotrowskiemu
takich przeżyć i przyznać, że
wolny czas spędza w bardzo inAK.
teresujący sposób.
W tym cyklu prezentujemy przedsiębiorców, zrzeszonych w Powiatowym Cechu
Rzemiosł, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców w Wejherowie.

REKLAMA

SAMOCHODOWY ZAKŁAD USŁUGOWO-HANDLOWY

AUTO-LAKIER
Zygmunt Szotrowski
* Rozliczenia bezgotówkowe w ramach
ubezpieczeń komunikacyjnych AC/OC
* Kompleksowe naprawy powypadkowe
* Holowanie naprawianych
pojazdów gratis
BOLSZEWO, UL. HARCERSKA 5,
TEL. 58 672 81 93, 601 642 120
szotrowski-auto-lakier@post.pl
Zakład czynny 8.00-20.00
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KULTURA, EDUKACJA, REKREACJA

Dariusz Michalczewski w Wejherowie

Otwarcie
Tiger
Gym
Spotkania
i wystawy

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
zaprasza we wrześniu na ciekawe spotkania:
5.09. (czwartek) godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki dla Dorosłych, które będzie miało formę
warsztatów z literatury austriackiej prowadzonych przez
dr. Rafała Grzenię, we wsparciu Austriackiego Forum Kultury; lektura na najbliższe spotkanie to „Śmierć w bunkrze”
Martina Pollacka
11.09. oraz 25.09. (środa) godz. 11.00 – spotkania Klubu
Małego Czytelnika
12.09. (czwartek) godz. 11.30 – spotkanie z Andrzejem
Perepeczko w ramach projektu „Z książką na walizkach”,
adresowane do uczniów klas IV–VI szkół podstawowych
13.09. (piątek) godz. 12.00 – spotkanie z Renatą Piątkowską w ramach projektu „Z książką na walizkach”, adresowane do młodszych dzieci i uczniów ze szkół podstawowych
17.09. (wtorek) godz. 17.00 – wernisaż wystawy malarstwa „Historia Wejherowa w obrazach” – prac powstałych w ramach warsztatów malarskich prowadzonych przez
Longinę Wysocką
19.09. (czwartek) godz. 16.00 – spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Książki dla Młodzieży; lektury na najbliższe spotkanie to książki Małgorzaty Musierowicz „Kłamczucha” oraz
„Sprężyna”
27.09. (piątek) – zajęcia dla dzieci w ramach obchodów
Dnia Głośnego Czytania
Wrzesień – Tydzień Zakazanych Książek – akcja biblioteczna mająca na celu zainteresowanie czytelników ciekawymi faktami z historii literatury
Wystawki związane z rocznicami:
40. Rocznica śmierci Johna Ronalda Reuela Tolkiena
(2.09.) – angielskiego filologa i pisarza, jednego z prekursorów współczesnej literatury fantasy i twórcy „Władcy Pierścieni”. – Wypożyczalnia dla Dorosłych
Międzynarodowy Dzień Walki z Analafabetyzmem oraz
Międzynarodowy Dzień Piśmiennictwa (8.09) – coroczne
święta ustanowione przez UNESCO w 1956 roku, mające na
celu przypominanie o problemie analfabetyzmu, czyli braku
umiejętności pisania i czytania oraz wykonywania czterech
podstawowych działań matematycznych u osób dorosłych,
powyżej 15. roku życia oraz promujące wartość tych umiejętności. – Czytelnia Naukowa
150. Rocznica śmierci Józefa Korzeniowskiego – Josepha
Conrada (17.09.) – polskiego poety, powieściopisarza, nowelisty i dramaturga, autora „Lorda Jima” i „Jądra ciemności”. – Filia nr 2
150. Rocznica śmierci Jacoba Ludwiga Karla Grimma
(20.09) – niemieckiego pisarza, autora baśni i uczonego, który dużą część swoich dzieł publikował wspólnie z bratem.
– Wypożyczalnia dla Dzieci i Młodzieży
Biblioteka zastrzega sobie prawo do zmian w harmonogramie.

Szczegółowe i aktualne informacje na stronie:
www.biblioteka.wejherowo.pl oraz
www.facebook.com/BibliotekaWejherowo

Długo oczekiwane otwarcie Fitness Klubu
Tiger Gym za nami. Oficjalnego przecięcia
wstęgi dokonał Dariusz „Tiger” Michalczewski, Dariusz Jarzyński - właściciel wejherowskiego klubu, prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt i jego zastępca Bogdan Tokłowicz.
- Wybraliśmy Wejherowo
na miejsce dla naszego klubu,
ponieważ według nas jest to
miasto nadziei. Mieszka tu za
równo dużo aktywnych młodych, jak i starszych osób. Jest
to miasto, w którym powstało dużo ścieżek rowerowych i
miejsc aktywnej rekreacji – powiedział Dariusz Jarzyński,
właściciel Tiger Gym.
Wejherowski Tiger Gym
znajduje się w niedawno otwartym
„WejherParku”
przy
głównej trasie, czyli krajowej
„szóstce”. Do dyspozycji klientów
jest siłownia, sala spinningowa i fitness oraz spa, w którym znajduje się 4-osobowe
jacuzzi i dwie sauny (sucha
i parowa).
Siłownia Tiger Gym Wejherowo wyposażona jest w nowoczesny w sprzęt renomowanej

firmy. Każdy może otrzymać
indywidualny program ćwiczeń, zaprojektowany przez doświadczonych specjalistów.
- To co najlepsze w naszych
klubach, to przyjemna atmosfera. Miejsce zarówno dla
młodych jaki i starszych osób.
Cieszy mnie to, że zbliżamy
się coraz bardziej do Europy.
Powstaje coraz więcej fitness-klubów, dlatego jestem bardzo dumny z tego, że powstał
kolejny Tiger Gym – stwierdził Dariusz „Tiger” Michalczewski.
- Taki klub jest z pewnością
potrzebny w Wejherowie. Cieszę się że powstają miejsca, że
biznes może iść w parze ze sportem. Mam nadzieję, że będą tu
przychodzić liczni sympatycy
zdrowego stylu życia – mówił
Krzysztof Hildebrandt, pre-

Czytanie

Kolejny rok akademicki WUTW

Fredry

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie włącza się do
ogólnopolskiej akcji, pod
patronatem Prezydenta RP
Bronisława Komorowskiego pt. „Narodowe Czytanie.
Aleksander Fredro”.

7 września 2013 roku na
stronie wejherowskiej biblioteki
oraz Urzędu Miejskiego zostanie przypomniany reportaż ze
spektaklu„Wieczór z Fredrą”, prezentujący fragmenty „Ślubów
panieńskich” i „Zemsty”, zrealizowany we współpracy biblioteki
z wejherowskimi środowiskami
kulturalnymi. Polecamy również
prezentację multimedialną z tego spektaklu opracowaną przez
bibliotekę. W ten sposób zostanie upamiętniona przypadająca
w tym roku 220. rocznica urodzin komediopisarza.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt, Dariusz Michalczewski i wiceprezydent Bogdan Tokłowicz na moment
przed otwarciem nowego klubu fitness i siłowni.

zydent Wejherowa.
- Zapraszam do wejherowskiego Tiger Gym, by przyjemnie spędzić wolny czas i przy
okazji popracować trochę nad
kondycją. Proszę pamiętać, że
kondycja to także koncentracja.

Im ludzie więcej trenują, tym są
bardziej wydajni, bardziej zadowoleni i radośni – dodał na koniec Dariusz Michalczewski.
Tiger Gym w Wejherowie
będzie otwarty 7 dni w tygodniu.

Ciekawe zajęcia
Oto komunikat Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku, który zaprasza dotychczasowych słuchaczy oraz nowe osoby na zajęcia.
W dniach od 16 do 27
września w godzinach od
10.00 do 14.00 będą prowadzone zapisy na I semestr
nowego roku w Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Na zajęcia
można się zapisać w siedzibie WUTW przy ulicy
Kopernika 13.
Oprócz tradycyjnych zajęć sportowych, artystycznych i intelektualnych
wprowadzamy nowe, ciekawe zajęcia z wiadomości o teatrze, połączone
z przedstawianiem frag-

mentów sztuk, które organizuje dla nas Miejska
i Powiatowa Biblioteka w
Wejherowie. Ponadto będziemy mieć bardzo korzystne dla nas zajęcia z
pielęgniarkami.
Wszystkich
naszych
wiernych słuchaczy zapraszamy. Zapraszamy też
mieszkańców Wejherowa
i powiatu wejherowskiego, którzy ukończyli 50
lat. Zapewniamy wysoki
profesjonalizm zajęć, miłą,
przyjacielską atmosferę, a
także różne atrakcje: wy-

cieczki, wyjazdy do teatrów
i spotkania towarzyskie.
Zwracamy się też do
szkół, instytucji oraz osób
prywatnych: może ktoś
jest w posiadaniu rzutnika
(epidiaskopu) do wyświetlania obrazów, bądz klisz,
urządzenie to jest nam bardzo potrzebne i chętnie odkupimy.
BoZ
Kontakt pod nr tel.
698 653 304,
604 061 832
e-mail do koordynatora:
ymca2012@wp.pl
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Reda na sportowo

Piłka nożna. Igrzyska LZS

Na kompleksie sportowym Orlik 2012, 25 sierpnia rozegrano
turniej koszykówki w kategorii OPEN letniego Grand Prix. Po dwóch
miesiącach zmagań zwycięzcami została drużyna No Name (Adam
Dominiuk, Bartosz Gurzęda, Cezary Piątek) przed Pantalonami i Pudzian Team. Nagrodę indywidualną MVP otrzymał Adam Dominiuk

Wikęd Luzino
Mistrzem Polski

Koszykówka

Siatkówka

Tego samego dnia odbył się ostatni letni turniej z cyklu Grand
Prix w Piłce Siatkowej „dwójek” w kategorii gimnazjum. Zwyciężyła
ekipa Nie wiem, przed Gruby i Chudy oraz Bezimienni.
W klasyfikacji generalnej zawodów zwycięzyli Gryby i Chudy w
składzie: Jakub Grubba, Oskar Staniszewski, Radek Horbik (na zdjęciu). Najlepszym zawodnikiem wybrano Oskara Staniszewskiego.

Piłka nożna

27 sierpnia, także na „Orliku” odbył się turniej piłki nożnej rocznika 1996 i młodsi. Wygrały Włochy (Przemysław Pieper, Przemysław Pawelczyk, Oskar Staniszewski, Krystian Hening, Krzysztof
Żuchowski, Damian Polmański, Nicol de Nitto, Kacper Ziętkowski),
przed Kartoflami, Sodziarzami, Gimbus Power. Najlepszym zawodnikiem został Mateusz Szczypior, Najlepszym strzelcem Przemysław Pieper, bramkarzem Damian Polmański.
Dzień później rozegrano turniej piłki nożnej dla rocznika 2002
i młodsi. Zwyciężyła drużyna Gwiazdy Janora, przed Arką Gdynia,
Facebook i Czerwone Diabły.
Gwiazdy Janora: Dawid Król, Kuba Głowienka, Kacper Matusiak,
Paweł Szreder, Szymon Mera, Dawid Bralczyk, Piotr Tomaszewski,
Michał Formella. Najlepszym zawodnikiem został Szymon Mera,
strzelcem Filip Lewicki, bramkarzem Cezary Siepetowski.

W Ełku odbywały się
XIV Ogólnopolskie Igrzyska LZS. W imprezie, w
której uczestniczyło ponad
900 sportowców ze środowiska wiejskiego z całego
kraju, nie zabrakło piłkarzy KTS-K GOSRiT/Wikęd
Luzino. 5-osobowa drużyna z Luzina w turnieju piłki nożnej reprezentowała
województwo pomorskie.
Luzinianie okazali się bezkonkurencyjni,
wygrywając
wszystkie mecze i zdobyli tytuł
Mistrza Polski LZS.
Skład drużyny KTS-K GOSRiT/Wikęd Luzino: Michał
Katzor, Michał Dąbrowski,
Jacek Wicon, Krzysztof Wicki, Krystian Opłatkowski,
Grzegorz Płotka oraz Piotr
Klecha.
Warto dodać, że w całym
turnieju luzinianie zdobyli aż
36 bramek , a bogatym łupem
bramowym podzielił się cały zespół, w tym grający „gościnnie”
Piotr Klecha, na co dzień dyrektor GOSRiT Luzino oraz członek Rady Wojewódzkiej LZS.
Oprócz rywalizacji sportowej piłkarze mieli okazję poznać sportowców z małych

ośrodków z całego kraju oraz
uczestniczyć w imprezach integracyjnych.
Tuż po powrocie z Ełku, pokonali oni w meczu o mistrzostwo IV ligi Olimpie Sztum aż
0:4,. Dwie bramki zdobyli piłkarze uczestniczący w igrzyskach:
Krystian Opłatkowski oraz Jacek Wicon.
ogłosz e niE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Wejherowie Sp. z o.o.
PRAGNIE ZACHĘCIĆ
		
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA WEJHEROWA
I POWIATU WEJHEROWSKIEGO DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
		

CHCESZ PŁACIĆ MNIEJ – SEGREGUJ ODPADY
Co segregujemy i w jaki sposób:
Rodzaj odpadu Gdzie
wrzucamy

MAKULATURA Pojemniki
lub worki

NIEBIESKIE

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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TWORZYWA Pojemniki
SZTUCZNE lub worki
ŻÓŁTE
METALE

SZKŁO

Co wrzucamy
o każdy rodzaj papieru: gazetowy,
pakowy, kredowy, książki, tektura;
o opakowania wielomateriałowe:
kartoniki po napojach, mleku, worki po
cemencie, suchych zaprawach i klejach
o tapety (bez tynku)
o worki foliowe, folia opakowaniowa ;
o butelki po napojach, chemii gospodarczej,
nakrętki
o opakowania po wędlinach, owocach i
warzywach;
o doniczki plastikowe i wiaderka;
o styropian opakowaniowy i budowlany,
niezanieczyszczony tynkiem lub betonem
Drobne odpady metalowe:
o zakrętki od słoików, butelek,
o puszki aluminiowe, metalowe, folia aluminiowa: opakowania po chipsach,

ZIELONE

Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe
po produktach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych z gospodarstwa domowego np. butelki, słoiki

Pojemniki

o skoszona trawa, liście,

Pojemnik
lub worki

ZIELONE BIO lub worki
o gałęzie krzewów i konary drzew
BRĄZOWE,
kompostownik

Czego
nie wrzucamy
kalka techniczna,
kalka maszynowa

siatki (reklamówki)
biodegradowalne

o szyby okienne,
o samochodowe;
o kineskopy
o szklanki – durelex
żaroodporne
o talerze, porcelana
o fajans
o żarówki
i świetlówki

Prezes Zarządu - Roman Czerwiński
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OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
NIERUCHOMOŚĆ

Sprzedam lub zamienię połowę domu z ogrodem na mieszkanie w bloku 1
lub 2 piętro, 240 tys. zł. Cena do negocjacji. Tel. 664-516-987
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie
os. Kotłowskiego 55 m kw, 3 pokoje, salon z aneksem kuchennym, 1/3 piętro,
rok budowy 2011, wysoki standard wykończenia, zabudowa aneksu , łazienki i
przedpokoju pozostają w cenie mieszkania. Parkingi wokół bloku. Cena 280 tys.
Tel. 509 524 714
***
Sprzedam domek murowany z
działką ogrodową, możliwość zamieszkania niedrogo. Tel. 664 861 981
***
Sprzedam mieszkanie 59 m kw., 3
pokoje z aneksem kuchennym z 2007
roku, I piętro, Wejherowo Śmiechowo ul.
Necla, 249 tys. zł (do negocjacji).
Tel. 505 597 770
***
Orle w powiecie kościerskim: 2
mieszkania w bloku (parter i 2 piętro), 28
m kw. z garażem za 68 tys. zł oraz 41 m
kw., 2 pokoje + garaż za 93 tys. zł, co, cw
osiedlowe KW Hipoteka, wolne od zaraz.
Tel. 516 728 666
***
Mieszkanie 46 m kw., 2 pokoje, łazienka plus osobne WC, duża kuchnia,
duzy balkon, 2 piwnice. Obok szkoła,
przedszkole, dworce PKP i PKS i miejski, sklepy, basen, lodowisko, kościół
– wszystko w promieniu 500 m, ul. Nanicka.
Tel. 662 547 137
***
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
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie, koło Urzędu Gminy, blisko lasu,
szkoły, centrum. 48,48 m2, zabudowana kuchnia na miarę, kafelki, terakota.
Budynek zadbany ogrodzony. Odrębna
własność lokalu, KW. Wolne od zaraz.
Cena 235 tys. zł. Tel. 695-98-11-53
***

Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 45 m,
okna PCV, panele, łazienka, kuchnia, terakota, kafle, środkowe, Os. Kaszubskie.
Tel. 509 332 370
***
Sprzedam działkę ogrodniczą wraz z
domkiem murowanym, dobra cena.
Tel. 664 861 981

WYNAJMĘ

Emerytka szuka mieszkania w Wejherowie, pokoju z kuchnia, od września,
za 500 zł bez kaucji. Tel. 519 820 409
***
Wynajmę mieszkanie 30 m2 w domku po kapitalnym remoncie, w centrum
Wejherowa, tylko 400 zł.
Tel. 691 350 438
***
Miejsce pod wiatą osłonięta z 3 stron
dla samochodu osobowego. Okolice Lidla
- ul. Ofiar Piaśnicy. Tel. 603 681 338
***
Wynajmę przytulny, umeblowany
pokój z dostępem do internetu (wi-fi)
spokojnej, niepalącej, samotnej osobie.
Używalność kuchni i łazienki. Cena (ze
wszystkim) 500 zł/mies. Od zaraz. Lokalizacja: os. Przyjaźni 3.
Kontakt: cezarysk@gmail.com.
Tel. 662-194-749
***
Mam do wynajęcia lokal o pow. 60 m
kw. na działalność gospodarczą, Wejherowo, ul. Kopernika 19. Tel. 507 708 413
***
Wynajmę pół domu na usługi lekarzy, biura itd. w Bolszewie, w dobrym
punkcie, tanio. Tel. 502 628 818

SPRZEDAM

Sprzedam wózek dla dziecka głęboko-spacerowy (marka Karex, model
Klaudia). Cena 70 zł. Tel. 692 010 366
***
Sprzedam materac sprężynowy duży
w dobrym stanie, 85 zł. Wejherowo.
Tel. 505-816-262
***
Komputer, klawiatura, mysz, monitor płaski Samsung, drukarka laserowa
+ skaner, 460 zł. Tel. 603 681 338
***
Radio samochodowe Kurier.
Tel. 511 080 433
***
Gitarę klasyczną ¾ wraz z pokrowcem, w dobrym stanie, idealna dla początkujących. Cena 90 zł. Wejherowo.
Tel. 720 356 641
***
FELGI stalowe 15 rozstaw śrub 5x112
Passat ,audi, cena 40 zł. Tel. 516 256 424

Czarny stolik pod telewizor lub monitor, górny blat obracany, dolna półeczka,
możliwy odpłatny transport, cena 30 zł.
Tel. 516 256 424
***
Sprzedam stolik RTV, wymiary wys.
70 cm, dł. 76 cm, szer. 46 cm, kolor olcha,
dużo półek, stan bardzo dobry, cena 90 zł.
Tel. 692 010 366
***
Dysk twardy 80 GB, cena 45 zł.
Tel. 516 256 424
***
Gaz pieprzowy obronny NATO OC 50
ml, cena 17 zł. Tel. 692 010 366
***
Damskie klapki na obcasie marki
GEORGE, stan idealny, rozmiar 37, cena
35 zł. Tel. 692 010 366
***
Nową antenę TV Skymaster 3608,
gwarancja 12 mies., cena 40 zł.
Tel. 692 010 366
***
Obraz - pejzaż, drewniana rama, 60 x
85 cm, 15 zł. Tel. 692 010 366
***
Telefon Samsung GT – E1200, gwarancja do lutego 2015 bez simloka, cena
60 zł. Wejherowo. Tel. 784 808 700
***
Kino domowe PANASONIC 5,1 odtwarza wszystkie formaty, wejście USB,
cena 350 zł. Wejherowo.
Tel. 784 808 700
***
Zestaw wypoczynkowy skórzany 3 +
1 + 1 w bardzo dobrym stanie, kolor kremowy, cena 3100 zł. Wejherowo.
Tel. 784 808 700
***
Łóżko piętrowe z materacami – tanio. Tel. 512 651 142
***
Podręczniki do gimnazjum, nowe,
wydania do klasy pierwszej i drugiej.
Tel. 512 651 142
***
Sprzedam dużą szafę z lustrem i
drzwiami przesuwnymi w kolorze olchy
380 zł. Wejherowo. Tel. 505-816-262
***
Lodówkę polar 147 cm, zamrażalnik
z dołu otwierany, 2 szuflad, energooszczędna, klasa energetyczna A, samorozmrażająca się, 3-letnia. k/ Luzina, tel.
506 29 5619
***
Szafkę rtv, oszklona, pojemna, na
kółkach, kolor jasny brąz stan db, 230zł,
k/Luzina. Tel. 506 295 619
***
Sprzedam sofę 2-osobową, kolor
mozaika brązowa, stan db. 260 zł. możli-

wy transport k/ Luzina. Tel. 506 295 619
***
Kurtkę rowerową czarną, z wywietrznikami pod pachami, firmową
BTWIN. Rozmiar XL. Stan idealny. Zarówno dla mężczyzny jak i kobiety. Cena 140 zł (z możliwością negocjacji). Tel.
783 011 107
Sprzedam spodnie rowerowe czarne
firmy BTWIN. Posiadają szelki i są szczególnie dobre na chłodniejsze dni. Stan
idealny. Rozmiar XL. Zarówno dla mężczyzny jak i kobiety. Cena 180 zł (z możliwością negocjacji). Tel. 783 011 107
***
Czarne spodnie dżinsowe męskie.
Rozmiar 33/34 na 184 cm wzrostu. Stan
idealny. Cena 60 zł (z możliwością negocjacji). Tel. 783 011 107
***
Perfumy 20 ml damski: Thierry Mugler Angel i męski: Calvin Klein Man po
30 zł. Tel. 784 808 700
***
Matę edukacyjną nową, nieużywana. Cena 60 zł. Tel. 530 059 457
***
Łóżeczko z materacem i baldachimem za 60 zł. Tel. 530 059 457

MOTORYZACYJNE
Sprzedam Forda Mondeo 1.8 TD
kombi diesel 1995. Autoalarm, przegląd do maja 2014, OC do 11.2013. Cena 3000 zł. Tel. 600 994 348

OGŁOSZENIA

Sprzedam opla tigre 1,4 silnik 16v
176 tys. przebieg, alufelgi , radio, głośniki, elektryczne szyby, wspomaganie,
centralny zamek, halogeny, ładne autko, czarna perła, bez oznak korozji. 3
490 zł, k/ Luzina. Tel. 506 295 619

NAUKA

Nauczyciel muzyki,- emeryt w Wejherowie, udziela lekcji gry na gitarze,
akordeonie, mandolinie, skrzypcach,za niewielką opłatą. Tel. 665 570 808.
***
Angielski, matematyka, informatyka, szachy. Tel. 511 673 834,
www.eko.cal.pl/nauka
***
Korepetycje i pomoc w redagowaniu i pisaniu prac licencjackich, magisterskich itp. Pedagogika, socjologia,
pielęgniarstwo, ekonomia, ochrona
środowisk, inne. Komputeropisanie.
501 957 499
***
Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii
w tym zadania, oraz matematyka. Nauczyciel emeryt.
Wejherowo tel. 58-677-01-50.

PRACA
Umyję okna, posprzątam dom lub
mieszkanie. Tel. 512 651 142
***
Szukam pracy – młoda, 20 lat, doświadczenie w spożywce (aktualne badania), a także w sklepie obuwniczym,
odzieżowym i chemicznym. Poważne
oferty. Tel. 695 049 403
***

Szukam pracy - kierowca kat. B C D
E, aktualne wpisy w prawie jazdy, karta
kierowcy, doświadczenie.
Tel. 667 645 522
***
Pani zaopiekuję się starszą osobą,
dzieckiem, posprzątam - na terenie Wejherowa. Tylko poważne oferty.
Tel. 501 534 457
***
Młody emeryt hydraulik pomoże o
każdej porze naprawić kran, spłuczkę
oraz inne urządzenia domowe związane z gazem i elektrycznością.
Posiadam uprawienia.
Tel. 692 828 655
***
Kierowca BCDE – aktualne badania,
karta kierowcy – szuka pracy.
Tel. 667 645 522
Szukam pracy w Niemczech. Język
kontaktowy. 12 lat doświadczenia w
DPS. Tel. 58 677 34 90

RÓŻNE

Zlecę wywiercenie studni.
Tel. 512-627-176
***
Przyjmę cegłę. Rozbiorę stare budynki itp. Na terenie Wejherowa i do
30 km.
Tel. 516 905 651
***
Rodzina wielodzietna potrzebuje
ubranek dla dzieci w wielu 1 roczek, 4
latka (chłopiec), 6 i 8 lat (dziewczynki).
Potrzebny tez wózek, i fotel rozkładany
dla dziecka. Bardzo dziękujemy za pomoc. Tel. 516 591 904

Prywatne
ogłoszenia drobne
zamieszczamy

bezpłatnie

Ogłoszenie można wysłać
e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl

lub sms-em na numer
606 101 502
Proszę nie dzwonić,
ŻEBY PODYKTOWAĆ OGŁOSZENIE! (co ostatnio często
się zdarza) - pracujemy w
terenie, nie przyjmujemy
ogłoszeń w taki sposób.
Każde ogłoszenie ukaże się
w dwóch kolejnych wydaniach.
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Boks. Sukces w Gdańsku

Złoto i srebro
Trzech zawodników WKB „Gryf” Wejherowo
pojechało na galę boksu do Gdańska, zorganizowaną 31 sierpnia w ramach programu „Zrozumieć
Sierpień”. Był to niezwykle udany wyjazd, wejherowianie wrócili z trzema medalami, w tym jednym złotym.
Wejherowski klub reprezentowali: Grzegorz Laga, Jakub
Hryciuk i Bartosz Dąbrowski. Cała trójka spisała się dobrze,
dwaj pierwsi zdobyli srebrne medal. Największą niespodziankę
sprawił Bartosz Dąbrowski, który wywalczył złoto.
- Cieszę się, że udało mi się wygrać – mówi Bartek – Ten wynik
mobilizuje mnie do dalszej ciężkiej pracy.
Teraz do walk przygotowują się panie, które wystartują w Międzynarodowych Mistrzostwach Śląska Kobiet.

Zwycięstwo i remis
Gryf Orlex Wejherowo po raz pierwszy w bieżącym sezonie wygrał mecz, pokonując Jarotę Jarocin 3:0. Bramki zdobyli Rafał Siemaszko, Tomasza Bejuka i Przemysław
Kostuch. 3 września, również przed własną publicznością
gryfici zremisowali z Zagłębiem Sosnowiec 2:2. Gole dla Gryfa strzelili: Rafał Siemaszko i Piotr Kołc.
REKLAMA
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