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Festiwal Przygody, który odbędzie się na Pomorzu po 
raz drugi, pierwszy raz zagości w Filharmonii Kaszubskiej  
W dniach od 4 do 6 października zobaczymy tam i po-
słuchamy m.in. Kingi Baranowskiej, Jarosława Kreta, 
Magdaleny Skopek, Marka Tomalika, Mikołaja Go-
łuchowskiego i Macieja Czaplińskiego. Oni wszyscy 
oraz inni podróżnicy opowiedzą o swoich przygodach.

Będzie też rajd pieszy i rowerowy, spływ kajakowy, za-
jęcia wspinaczkowe oraz Nordic-Walking. Będą ciekawe 
filmy. Oficjalne otwarcie festiwalu zaplanowano 5 paździer-
nika o godz. 13.00. Program imprez na str. 8.

II Festiwal 
Przygody 
„Wanoga” 

Podróże, wycieczki, wędrówki, które 
po kaszubsku nazywają się wanoga, lu-
bi prawie każdy. Podróżnicy i wędrowcy 
chą przeżyć ekscytujące przygody albo 
po prostu poznać nowe miejsca i obiek-
ty. Wiele ciekawych przeżyć czeka nas też  
podczas II Festiwalu Przygody w WCK. Gigantyczny prawdziwek został znale-

ziony w lesie w Nowym Dworze Wejhe-
rowskim. Szczęśliwy znalazca nie mógł 
uwierzyć własnym oczom. Prawdziwek ol-
brzym ważył dokładnie 1,66 kg. Rozmiar 
kapelusza to prawie… 40 cm.

Wysokość nie jest może imponująca 
- 25 cm, za to (co chyba najważniejsze) 
grzyb jest zdrowy!

Prawdziwka znalezionego przez Mar-
cina Lewińskiego podziwiała cała jego ro-
dzina, a także sąsiedzi z ulicy Harcerskiej 
w Wejherowie. Teraz borowik został usu-
szony i z pewnością powstanie z niego wie-

gigantyczny prawdziwek
W lasach po deszczu nastąpił wysyp rydzów, podgrzyb-

ków, nie brakuje też prawdziwków. Niesamowitego ol-
brzyma udało się „upolować” Marcinowi Lewińskiemu 
z Wejherowa. Grzyb ważył dokładnie 1,66 kg.

le garnków zupy.
Mikolodzy mówią, że grzybów o takich 

rozmiarach nie znajduje się codziennie. 
Takie olbrzymy się zdarzają, jeżeli boro-
wik ma dobre warunki do wzrostu grzyb-
ni i nikt go wcześniej nie zerwie. Sytuacja 
jest najlepsza, gdy w pobliżu są drzewa, z 
którymi grzyb może żyć w symbiozie. Poza 
tym ostatnio była sprzyjająca pogoda, naj-
pierw długo było bardzo ciepło, teraz jest 
wilgoć. To idealne warunki dla grzybów.

Na zdjęciu obok: Marcin Lewiński 
ze swoim borowikiem olbrzymem.

Ryszard Wenta

Witraże 
jak nowe

Zabytkowe witraże w 
oknach wejherowskiej Ko-
legiaty doczekały się reno-
wacji, po raz pierwszy od 
początku istnienia.  Str. 9

Był port
W Wejherowie funkcjo-

nował kiedyś port śródlą-
dowy, a ślady jego istnienia 
można znaleźć jeszcze dzi-
siaj.                         Str. 13

szlak
pstrąga

Na wycieczkę rowero-
wą najlepiej wybrać się do 
gminy Łęczyce, gdzie po-
wstała atrakcyjna i pięk-
nie położona trasa.     Str. 6

Zbieramy
selektywnie

Zapytaliśmy o to preze-
sa Zarządu ZUK Spółka z 
oo. w Wejherowie, Roma-
na Czerwińskiego, któ-
ry uspokaja mieszkańców 
miasta. 

- Decyzję o zmianach 

podjęła Rada Miasta, a my 
jesteśmy zobowiązani do jej 
wykonania. Robimy wszyst-
ko, aby nigdzie nie stały 
przepełnione pojemniki na 
śmieci. Reagujemy na zgło-
szenia mieszkańców, zabie-

ramy odpady wszędzie tam, 
gdzie jest to konieczne i 
zgodne z harmonogramem - 
mówi prezes R. Czerwiński. 

Chodzi też o to, aby nie 
zwiększać kosztów ani nie 
podnosić opłat.           Str. 4

Od wejscia w życie nowej ustawy o gospodarce odpadami 
komunalnymi (1 lipca br.) mieszkańcy starają się skutecznie 
segregować śmieci. Zakład Usług Komunalnych Spółka z oo. 
w Wejherowie zabiera z prywatnych poseji coraz więcej po-
segregowanych odpadów i zdecydowanie mniej niż kiedyś 
śmieci zmieszanych. Dlatego wejherowscy radni we wrze-
śniu br. uchwalili zmiany zasad odbioru odpadów z domów 
jednorodzinnych. Czy jednak zmiany nie wprowadzą cha-
osu i nie spowodują, że pełne pojemniki na posesjach będą 
stać zbyt długo? 
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W miniony wtorek, 1 października w Filharmonii Kaszubskiej   
odbył się otwarty wieczór artystyczny pt.: ,,Piaśnica - męstwo - 
wczoraj i dziś”.  Spotkanie przygotowało Katolickie stowarzy-
szenie Obrony Wartości Chrześcijańskich.

Uczestnicy wysłuchali prelekcji Marcina Drewy, a potem 
obejrzeli wystawę ukazującą tragedię piaśnicką w malarstwie, 
fotografii i poezji. W części artystycznej wysłuchano wierszy po-
etów ziemi wejherowskiej i muzyki Artura sychowskiego. Na 
dcałością czuwała Edyta Łysakowska–sobiczewska. 

Na koniec odbyła się projekcja filmu pt. ,,Pamięć. tajemnice 
Lasów Piaśnicy”.  

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z o.o. 
uprzejmie informuje, że w związku z uroczystościami w 
„Lesie Piaśnickim”,  w niedzielę  6 października 2013 r. 

uruchomione zostanie specjalne połączenie autobu-
sowe oznakowane napisem P I A Ś N I C A  

po trasie: Osiedle Kaszubskie - Prusa - Pomorska - 
Kochanowskiego - I Brygady Pancernej WP - Ofiar Pia-
śnicy - Piaśnica.

Przystanek początkowy wyznaczono przy Szkole Pod-
stawowej nr 11 na ulicy Prusa.

Odjazdy w kierunku Piaśnicy o godzinie: 9.00, 9.30, 
10.00, 10,30 i 11.00.

Na odcinku od ulicy Prusa do przystanku przy ul. Ofiar 
Piaśnicy autobusy będą zatrzymywały się na wszystkich 
przystankach MZK.

Pasażerów przyjeżdżających pociągami SKM prosimy 
o skorzystanie z przystanku „Broniewskiego” w kierunku 
Redy – położonego przy wyjściu z tunelu Dworca PKP 
Wejherowo.

Powrót z Piaśnicy do Wejherowa po zakończeniu uro-
czystości około godziny 13:30.

Przejazdy pasażerów autobusami Miejskiego Zakładu 
Komunikacji Wejherowo Spółka z o.o. do „Lasu Piaśnic-
kiego” są bezpłatne.

Z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejherowa koszty 
przejazdów do „Lasu Piaśnickiego” pokryte zostaną ze 
środków Miasta Wejherowa.

Piaśnica - męstwo - wczoraj i dziś

Bezpłatny dojazd 
na uroczystości

Pamięć o ofiarach zbrodni 

Modlitwa 
w Piaśnicy

Jak co roku, w Lesie Piaśnickim odbę-
dą się uroczystości, upamiętniające ofia-
ry hitlerowskich zbrodni jesienią 1939 
roku. W niedzielę, 6 października o godz. 
11.00 odbędzie się tam uroczysta msza św., 
wspólna modlitwa oraz składanie wień-
ców przy kaplicy w Piaśnicy. 

- Ze wstępnych ustaleń 
wynika, że na skrzyżowaniu 
kierowca volkswagena naj-
prawdopodobniej nie udzielił 
pierwszeństwa przejazdu i do-
szło do bocznego zderzenia - 
mówi asp. Anetta Potrykus, 
rzecznik Powiatowej Komendy 
Policji w Wejherowie. 

Poważny wypadek wydarzył się 27 września w miejscowości Kowa-
lewo, na trasie Szemud-Jeleńska Huta. Na skrzyżowaniu Smolnej i 
Szemudzkiej w Kowalewie bus volkswagen zderzył się z oplem. Sześć 
osób zostało rannych, w tym dwie ciężko. W akcji uczestniczył śmigło-
wiec, który zabrał najciężej rannego.

Kilku mężczyzn, jadących 
busem prawdopodobnie do pra-
cy, prawdopodobnie nie miało 
zapiętych pasów bezpieczeń-
stwa To jeszcze bardziej nara-
ziło ich na uszkodzenia ciała.

- Skrzyżowanie na którym 
doszło do wypadku to strate-
giczne miejsce w Kowalewie. 

Sporo kierowców używa go ja-
ko skrótu z gminy Przodkowo 
do Trójmiasta. Zwracaliśmy 
uwagę, że jest ono źle oznako-
wane i dochodzi do wypadków 
– powiedział po zdarzeniu Je-
rzy Parchem, sołtys Kowale-
wa. – Niestety,  kierowcy często 
jeżdżą  z nadmierną prędkością. 

Pani
MARII  DONARSKIEJ

z powodu śmierci

M Ę ŻA
EDMUNDA  DONARSKIEGO

wyrazy głębokiego współczucia
 składa 

                       Krzysztof Hildebrandt
                Prezydent Miasta Wejherowa                                       
                  wraz ze współpracownikami

W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy słowa otuchy, 

które choć na chwilę 
niech dają Pani ukojenie. 

K O N D O L E N C J E 

Wypadek w drodze do pracy

Zderzenie w Kowalewie OsZustKA 
Policjanci z wydziału do 

walki z przestępczością go-
spodarczą wejherowskiej 
komendy zatrzymali 42-let-
nią mieszkankę  Gdyni, która 
oszukała jednego z wejhe-
rowskich przedsiębiorców 
na ponad 50 000 zł. 

Kobieta podrabiała i prze-
rabiała firmową dokumenta-
cję, zastępując numery  kont 
firm wystawiających faktury, 
własnym numerem konta 
bankowego. 

Ponadto przywłaszczyła 3 
000 zł. Za popełnione prze-
stępstwo grozi kara nawet 8 
lat pozbawienia wolności.

NARKOtYKI
Policjanci z Rumi zatrzy-

mali 22-letniego studenta, 
który w piwnicy przechowy-
wał ponad 0,5 kg marihuany. 
Policjanci w pokoju studenta 
znaleźli ponad dwa słoiczki z 
marihuaną. Narkotyki o dzi-
wo nie były  ukryte, bo stały 
na pólkach z książkami. Oka-
zało się, że to marihuana. 

Policjanci znaleźli jesz-
cze marihuanę suszącą się w 
piwnicy, obok półek z prze-
tworami. 

Za posiadanie narkotyków 
grozi kara do 3 lat pozbawie-
nia wolności.

Do wejherowskiej Straży 
Miejskiej coraz częściej docie-
rają sygnały o kradzieży spod 
posesji wystawionych worków 
z plastikami.  „Złodzieje” nie 
zabierają tych odpadów aby je 
sprzedać lecz gromadzą je w 
piwnicach do spalania w pie-
cach centralnego ogrzewania. 
Proceder ten ujawnił się przed 
nadchodzącą zimą. Sąsiedzi 
zmuszeni są zamykać okna, 
bo wydobywający się z komina 
toksycznie szkodliwy gaz wcho-
dzi do mieszkań  ich domów. 

Każdy właściciel budynku 
musi być świadomy tego, że 
spalanie odpadów w przydo-
mowych piecach jest zabronio-
ne. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, gdy dochodzi do 
zanieczyszczenia środowiska 
naturalnego, strażnicy miejscy 
mają prawo wejścia na posesję 
i sprawdzenia co spala w piecu  
właściciel budynku. Jeśli okaże 
się, że w piecu spalane są śmie-
ci lub plastiki, strażnik nałoży 
mandat karny kwocie do 500 
złotych. Jeśli sprawa znajdzie 
swój finał w sądzie, grzywna ta 
może wynieść nawet 5000 zło-

Śmieci do pieca

tych. Ponadto każdy właściciel 
budynku, który  spala w przy-
domowym piecu śmieci musi 
zdawać sobie sprawę z tego, 
że zanieczyszcza komin w bu-
dynku. Musi też pamiętać, że 
szczególnie niebezpieczne dla 
zdrowia jest spalanie odpa-
dów z tworzyw sztucznych np. 
butelek typu PET, worków fo-
liowych, odpadów z gumy czy 
lakierowanych materiałów. 
W wyniku spalania tego typu 
odpadów emitowane są rako-
twórcze dioksyny, których tok-
syczny wpływ na zdrowie może 
objawić się dopiero po kilku-
dziesięciu latach np. w postaci 
chorób nowotworowych. I jesz-
cze bardzo ważna przestroga.  

Sąsiad, na posesje którego 
w wyniku spalania śmieci z ko-
mina  trafiają trujące immisje 
gazów i dymu, zgodnie z art. 
144 Kodeksu Cywilnego może 
pozwać na drodze cywilnej tru-
ciciela do sądu i żądać  od niego 
odszkodowania. Póki co, Straż 
Miejska nasili kontrole  w rejo-
nie budynków gdzie istnieje po-
dejrzenie spalania plastików i 
śmieci w piecach.                      ZH.

STRAŻ MIEJSKA

Ten proceder powtarza się każdej jesieni i zi-
my, a strażnicy miejscy starają się dotrzeć do wła-
ścicieli domów jednorodzinnych, którzy spalają w 
piecach odpady. To zły zwyczaj, bo wydobywają-
cy się z kominów dym szkodzi zdrowiu sąsiadów i 
przechodniów, a także domownikom.

WAŻNE 
TELEFONY:

POgOTOWiE
58  677 61 02  

POLicjA 
58  672 97 22 
 
STrAŻ  POŻArNA
58  677 61 00

STrAŻ MiEjSkA
58  677 70 40
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Miasto Reda nie wyszło 
najlepiej na układach ze Sta-
rostwem Powiatowym w Wej-
herowie. Sytuacja może się 
jeszcze zmienić, ale na razie z 
przepustem (mostem), łączą-
cym ulice Obwodową i Kazi-
mierską w Redzie nic się nie 
dzieje. Według pierwotnych za-
łożeń włodarzy Redy, jego prze-
budowa miała się rozpocząć 
teraz, zaś oddanie do użytku 
planowano w przyszłym roku.

Redzianie ucieszyli się, z za-
powiedzi starosty Józefa Resz-
ke, że budowa i poszerzenie 
mostu na kanale Łyskim nie 
tylko rozpocznie się szybciej, 
ale też otrzyma dofinansowanie 
z budżetu centralnego. Szybko 
wykreślono zadanie z budżetu 
Redy i wpisano do planów in-
westycyjnych powiatu wejhe-
rowskiego. 

Jednak po kilku miesiącach 
inwestycję wykreśliło z kolei 
Starostwo Powiatowe w Wej-
herowie, natomiast radni Redy 
ponownie wpisali ją do swoich 

Bokiem wyszły Redzie układy ze starostwem

Most nadal czeka
na przebudowę

W lutym br. radni Redy zmienili budżet, z którego wykreślili 
przebudowę mostu, łączącego ulicę Obwodową z Kazimierską. 
Oparto się na obietnicach starosty Józefa Reszke (Platforma 
Obywatelska), który zamierzał pozyskać pieniądze z budżetu 
państwa i wykonać zadanie jeszcze w tym roku (miasto plano-
wało inwestycję na lata 2013-2014). Tymczasem most stoi w nie-
ruszonym stanie.

zadań. Okazało się, że powiat 
źle przygotował wniosek, a Mi-
nisterstwo Transportu odmó-
wiło dofinansowania.

O możliwości uzyskania 
50-procentowego dofinansowa-
nia wypowiadał się w mediach 
starosta Józef Reszke. Miał być 
sukces, a wyszła klapa! 

Za pomyłkę i bałagan prze-
praszał i tłumaczył się już se-
kretarz Marek Panek.

- Niestety, nie do końca speł-
niliśmy pewne formalności. 
Chodziło o nadanie jednolitego 
numeru inwentarzowego temu 
obiektowi na kanale Łyskim, 
stąd też nie otrzymaliśmy do-
finansowania. Jest nadzieja, 
że dofinansowanie otrzymamy 
w 2014 roku - mówił M. Panek.

Rada Miasta Reda przeję-
ła to zadanie, chociaż droga 
jest powiatowa. Przebudowa 
mostu na kanale Łyskim ma 
strategiczne znaczenie dla Re-
dy. Przebudowa jest bardzo 
potrzebna. Najlepiej wiedzą o 
tym kierowcy, którzy codzien-

nie muszą tę trasę pokonać. 
Dzisiaj minięcie się dwóch sa-
mochodów nie jest możliwe.

- Teraz Reda wystąpi z 
wnioskiem do Ministerstwa 
Transportu - mówi Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Redy. 
- Jesteśmy na etapie popra-
wiania dokumentacji, aby wy-
stąpić o zmianę pozwolenia na 
budowę i wyeksponować spra-
wę mostu na kanale Łyskim, 
który w całym tym procesie 
ubiegania się o dotację jest nie-
zwykle istotny 

Wykonanie zadania w cało-
ści ma pochłonąć 2,4 mln zł. To 
ogromny wydatek. Jednak już 
teraz mnóstwo ludzi jeździ tą 
drogą w kierunku Pucka, aby 
ominąć korki w centrum Redy. 
Tymczasem ruch ulicą Obwo-
dową do skrzyżowania z ulicą 
Pucką może się nasilić, kiedy 
powstanie planowane połącze-
nie ulic: Kosynierów w Rumi z 
Obwodową w Redzie.

Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com Maciej Michalik obejmu-

je stanowisko kierownika 
Katedry i Kliniki Chirurgii 
Uniwersytetu Warmińsko-
-Mazurskiego w Olsztynie, 
żegnając się z pacjentami i 
współpracownikami wejhe-
rowskiego szpitala. Jak sam 
powiedział, w tej placówce 
zostaje zespół wspaniałych, 
profesjonalnych chirurgów.

Przypomnijmy, że wejhe-
rowianin, dr Michalik był 
pionierem w dziedzinie za-
biegów laparoskopowych, a 
kierowany przez niego wej-
herowski oddział należy do 
najlepszych placówek me-
dycznych w kraju. Ordyna-
tor podkreślał, że cały czas 
cieszył się zrozumieniem dy-
rektora szpitala i przychyl-
nością władz miasta.

Za nami iX Dni kultury Powiatu Wejherowskiego, któ-
re odbyły się w ostatni weekend września.  impreza po-
trzebna i ważna, której celem jest prezentacja twórczości 
i aktywności w szeroko pojętej sferze kultury w naszym 
powiecie. Niestety, znaczącym cieniem na tym wydarze-
niu kładzie się polityka. 

Imprezy w ramach Dni Kultury miały miejsce w wielu miej-
scowościach powiatu, w różnych obiektach. Każdego dnia im-
prezy odbywały się m.in. w Wejherowie, ale myliłby się ktoś, 
kto sądzi, że powiatowa kultura zawitała do Wejherowskiego 
Centrum Kultury - Filharmonii Kaszubskiej. Niestety, ominęła 
ten największy, najbardziej prężny ośrodek kultury w powiecie 
i nie tylko. Mimo, że w Filharmonii goszczą gwiazdy polskiej 
kultury ściągające tłumy widzów, a setki dzieci, młodzieży, jak 
również dorosłych angażuje się w różne formy  aktywności i 
rozwoju kulturalnego. To nic nie znaczy wobec polityki władz 
naszego powiatu.

Głównym organizatorem Dni Kultury był samorząd po-
wiatu wejherowskiego na czele ze  starostą powiatu wejhe-
rowskiego Józefem Reszke, szefem miejscowej Platformy 
Obywatelskiej. Jak wiadomo, wejherowska PO zwalczała po-
wstanie nowego WCK – Filharmonii Kaszubskiej i zohydzała to 
przedsięwzięcie mieszkańcom, traktując to jako element walki 
z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem. 

Frekwencja w Filharmonii pokazuje, że te działania by-
ły bezskuteczne i PO poniosła porażkę. Jednak kompleksy i 
uprzedzenia ze strony Platformy pozostały, gdyż komplet-
ny brak zainteresowania organizatorów udziałem WCK w IX 
Dniach Kultury Powiatu Wejherowskiego nie jest moim zda-
niem przypadkowy. 

Filharmonia nie została zaproszona do udziału, nie mogła 
więc pokazać niemałego dorobku mieszkańców Wejherowa, 
skupionych wokół WCK. Organizatorzy nie chcieli wykorzy-
stać potencjału tej placówki do promocji kultury w powie-
cie. Zdaje się, że działaczom PO (niestety tym co podejmują 
decyzje) przyświeca zasada: nie pokazywać Filharmonii, nie 
przyznać, że jest potrzebna, a powiatowa noga tam nie sta-
nie, przynajmniej  tak długo, jak rządzić będzie Platforma. Nie 
i koniec! A czy to dobre czy złe dla mieszkańców i kultury, to 
nie ma znaczenia. Komentarz jest krótki i dosadny: to niepo-
ważne, małostkowe i żenujące zachowanie władz powiatu ze 
szkodą dla mieszkańców. Wstyd, panie Starosto!

               Dr Puls 

Medal Róży

Doktor 
Michalik
odchodzi

Prestiżowym Me-
dalem Róży uhono-
rowany został doktor 
Maciej Michalik, wy-
bitny chirurg, ordyna-
tor Oddziału Chirurgii 
Ogólnej i Naczyniowej 
Szpitala Specjalistycz-
nego w Wejherowie. W 
ten sposób prezydent 
Wejherowa, Krzysztof 
Hildebrandt podzięko-
wał doktorowi za je-
go wieloletnią pracę w 
szpitalu (29 lat), za ra-
towanie zdrowia oraz 
życia pacjentów.

Strażnicy Miejscy z Wejherowa zwyciężyli 
na Mistrzostwach Województwa Pomorskie-
go w piłce nożnej halowej Straży Miejskich. 
W finale pokonali strażników z Gdańska 1:0.

Mistrzostwa Pomorza

Wejherowianie
najlepsi

Dodatkowo Sławomir Walczewski został królem 
strzelców zawodów, natomiast Rafał Karcz z czystym kon-
tem bramkowym został ogłoszony najlepszym bramkarzem 
Mistrzowstw. Pozostali zawodnicy to: Jarosław Kuśka, 
Maciej Cichoń, Damian Pohl, Waldemar Walkusch, 
Krzysztof Polaszek, Piotr Semmerling, Ryszard Bie-
lec i Piotr Bekier, a opiekunem zwycięskiej drużyny był 
starszy inspektor Henryk Teclaf. Gratulujemy!

Wstydliwe Dni Powiatu
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MIASTO

- Dlaczego postanowio-
no nieco rzadziej wywozić 
nieposegregowane odpady 
z budynków jednorodzin-
nych? Czy nie ma obaw, 
że przepełnione pojemniki 
będą stać zbyt długo?

- Decyzję podjęła Rada Mia-
sta. My jesteśmy zobowiązani 
do wykonania tej decyzji. Ro-
bimy wszystko, aby nigdzie 
nie stały przepełnione pojem-
niki na śmieci. Reagujemy 
na zgłoszenia mieszkańców, 
zabieramy odpady wszędzie 
tam, gdzie jest to konieczne i 
zgodne z harmonogramem. Co 
do zmian, to praktyka podpo-
wiada nowe rozwiązania. Nie 
wszystko można było przewi-
dzieć. Od wejścia w życie usta-
wy, czyli od lipca tego roku, do-
świadczamy różnych sytuacji.

- Jakie to sytuacje?
- Okazało się, że mieszkań-

cy poważnie i uczciwie potrak-
towali segregację. Dzięki temu 
mamy coraz więcej odpadów 
posegregowanych, a pozosta-
łych odpadów zmieszanych 
proporcjonalnie mniej. Tym 
samym pojemniki na odpady 
zmieszane w dniach ich opróż-
niania bywają prawie albo 
całkiem puste. Możemy zatem 
wywozić je rzadziej, ale nie 
rzadziej niż co dwa tygodnie. 

Natomiast częściej będą od-
bierane odpady segregowane, 
a nie tylko raz na miesiąc, jak 
to było dotychczas.

- A nie lepiej byłoby na 
wszelki wypadek przyjeż-
dżać po śmieci co tydzień, 
a w przypadku  pustych 
pojemników, po prostu ich 
nie opróżniać?

- Każda usługa kosztuje, a 
jej wykonanie potwierdza czip 
na pojemniku, który musi być 
umieszczony na śmieciarce. 
Nawet, gdy jest pusty. 

Władze miasta starają się 
ograniczyć niepotrzebne wy-
datki. Gdyby tylko zwiększyć 
częstotliwość odbioru plastiku, 
doprowadziłoby to do podnie-
sienia opłat. 

Decyzją Rady Miasta Wejherowa zmieniły się zasady odbiera-
nia odpadów komunalnych na terenie miasta. O przyczynach 
zmian i o tym, co one oznaczają dla mieszkańców rozmawiamy 
z prezesem Zakładu Usług Komunalnych Spółka z oo. w Wejhe-
rowie, ROMANEM CZERWIńSKIM.

Powtarzam jednak, że tam 
gdzie będzie to konieczne, od-
bierzemy odpady częściej, czyli 
tak jak dotychczas.

- Czy były też inne przy-
czyny zmian?

- Owszem. Chodzi o szybko 
zapełniające się worki z ma-
kulaturą, plastikami, szkłem. 
Odpady segregowane muszą 
być odbierane częściej, niż 
na początku  zakładaliśmy. 
Nie powinno się też odbierać 
wszystkich kolorowych wor-
ków tego samego dnia. Tym 
bardziej, że po każdy rodzaj 
segregowanych odpadów przy-
jeżdża inny pojazd. 

Dlatego zwiększamy często-
tliwość odbierania posegrego-
wanych odpadów, a po drugie 
w harmonogramie wyznaczy-
liśmy różne dni na odbiór po-
szczegónych odpadów.

- Trzeba zatem pilnować 
harmonogramu i pamiętać 
o różnych dniach odbioru?

- To nie jest skomplikowa-
ne. Każdy rejon miasta ma 
jeden dzień w tygodniu, prze-
znaczony na odbiór śmieci, na 
przykład czwartek. Tyle, że w 
jeden czwartek obieramy od-
pady zmieszane i makulaturę, 
a w kolejny na przykład szkło 
i odpady zielone. Mieszkańcy 
domów jednorodzinnych, bo 
o nich rozmawiamy, otrzy-
mali albo otrzymają wkrótce 
kolorowe ulotki z czytelną in-
formacją. Mam nadzieję, że 
przyzwyczają się do harmono-
gramu...

- ...który nie będzie ule-
gał zmianom?

- Nie, poza jednym wyjąt-
kiem. Wiosną, latem i wczesną 
jesienią odbieramy m.in. od-
pady zielone, natomiast zimą 
zabierać będziemy popiół.

- Dlaczego, mimo wej-
ścia w życie ustawy, nie-
które uliczne kubły na 
śmieci nadal są zapełniane 
odpadami komunalnymi z 
gospodarstw domowych? 
Dlaczego śmieci nadal tra-
fiają do lasu czy rowu?

- Moim zdaniem to wynika 
częściowo ze źle pojmowanej 
wygody. Niektórym mieszkań-
com nie chce się iść do śmiet-
nika obok bloku, otwierać go, 
skoro bliżej, czasem po drodze 
mają pojemnik na ulicy. 

Co do zaśmiecania lasu, po-
dejrzewam że to sprawka wła-
ścicieli niektórych firm i osób, 
nieobjętych jeszcze przepisami 
ustawy. Być może robią to oso-
by, które nie złożyły deklaracji, 
a wcześniej podrzucały odpady 
do śmietników przy blokach. 
Teraz natomiast nie mają klu-
czy do nowych pergoli. 

- Na jakie trudności na-
potykacie państwo w cza-
sie pracy?

- Mamy trochę problemów z 
mieszkańcami domów, którzy 
nie wystawiają w wyznaczone 
dni pojemników przed pose-
sję. Ponieważ pojazd nie może 
wjechać na posesję, pracowni-
cy muszą czasem dość daleko 
nosić pojemniki. To dotyczy 
zwłaszcza pracy na wsiach. 

Mieszkańcy także zgłasza-
ją nam różne problemy, które 
staramy się rozwiązywać na 
bieżąco oraz uwagi, za które 
dziękujemy, bo pozwalają je 
szybko usunąć.
     - Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiała
Anna Kuczmarska

ZAKŁAD usŁug 
KOMuNALNYCh

   w Wejherowie sp. z o.o. 

ZACHĘCA MIESZKAŃCÓW                    
 MIASTA WEJHEROWA I POWIATU WEJHEROWSKIEGO 
DO sEgREgACJI ODPADÓW KOMuNALNYCh
  ChCEsZ PŁACIĆ MNIEJ – sEgREguJ ODPADY

Co segregujemy i w jaki sposób:

Rodzaj odpadu

MAKuLAtuRA

tWORZYWA 
sZtuCZNE 

MEtALE

sZKŁO

ZIELONE BIO

     POPIÓŁ
- odbierany po 

zgłoszeniu (dekla-
racji) mieszkańca

gdzie 
wrzucamy

Pojemniki 
lub worki  
NIEBIEsKIE

Pojemniki 
lub worki  
ŻÓŁtE

Pojemnik 
lub worki 
ZIELONE

Pojemniki 
lub worki
BRĄZOWE,
kompostownik

Pojemniki
lub worki
sZARE

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  gospodar-
czej,  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,

o Opakowania szklane bezbarwne i 
kolorowe po produktach spożywczych, 
kosmetycznych, chemicznych z gospo-
darstwa domowego  np. butelki, słoiki

o  skoszona trawa, liście,
o  gałęzie krzewów i konary drzew
o choinki w okresie poświatecznym
o odpady roślinne z warzyw surowych i 
gotowanych typu: obierki z ziemniaków
o stare siano, słoma
o wióry trociny

o  Popiół i żużel z pieców domowych

Czego 
nie wrzucamy

o kalka techniczna, 
o kalka maszynowa
o tacki jednorazowe
zaniecz yszczone  
tłuszczem

o styropian 
zanieczyszczony 
tynkiem i klejem, 

o nieopróżnione
opakowania

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

o mięso, kości, 
tłuszcze

o  innych odpadów

UWAGA: W ostatnim czasie w Zakładzie Usług Komunalnych 
w Wejherowie spółka z o.o. zmieniły się numery telefonów. 
Klienci powinni dzwonić pod następujące numery:
 sekretariat:  58  676 95 20
 Biuro Obsługi Klienta:  58  676 95 50

selektywnie

Roman Czerwiński, pre-
zes Zarządu ZUK.

ZuK PRZYPOMINA O ZAKAZIE PALENIA 
ODPADÓW KOMuNALNYCh
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WYDARZENIA

Pani 
HANNIE SZEWCZYK

Przewodniczącej 
Rady Osiedla Sucharskiego

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

M A T K I
składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E 

W dniach 27-29 września, 
odbyło się wiele koncertów 
(m.in. koncerty chórów w 9 
kościołach), festynów takich 
jak „Kiszenie w skansenie” w 
Nadolu, imprez kulinarnych 
(Festiwal Dobrego Smaku w 
Choczewie) i innych. 

W Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej świętowano 45-lecie pla-
cówki (koncert „Pejzaż pieśni 
polskiej”) oraz rozstrzygnięto 
XIV Konkurs im. Jana Drzeż-
dżona. 

Literacką rywalizację mię-
dzy autorami książek, napi-
sanych w języku kaszubskim, 
wznowiono po pięciu latach, 
a wejherowskie muzeum jest 
współorganizatorem konkur-
su obok miesięcznika „Pome-
rania”. Pierwsze miejsce w 
tegorocznym konkursie zajął 
Artur Jabłoński i jego po-
wieść „Smuga”. 

Drugie miejsce ex aequo za-
jęli Jerzy Hoppe i Wojciech 

Jubileuszowa uroczysta 
msza św. odbyła się w ko-
ściele pw. Św. Wawrzyńca 
w Luzinie, w tym samym, 
w którym Anna i Feliks 
Mroske w 1953 r. ślubowali 
sobie miłość i wierność. Ju-
bileuszową mszę św. celebro-
wał przyjaciel rodziny - ks. dr 

Jednym z ważnych elementów Dni Kultury Powiatu Wejhe-
rowskiego było uroczyste rozstrzygnięcie XIV Konkursu Proza-
torskiego im. Jana Drzeżdżona. Nagrody wręczono w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, 
które innego dnia świętowało 45-lecie działalności.

W ramach Dni Kutury Powiatu Wejherowskiego obyła się 
uroczysta sesja Rady Powiatu Wejherowskiego. Podczas sesji 
wręczono medale  „Za Zasługi dla Powiatu” osobom, zasłu-
żonym dla kultury,  w tym kultury kaszubskiej,  dla promocji 
regionu i powiatu wejherowskiego, a także dla kultywowania 
regionalnych tradycji.

Zaszczytne medale otrzymali: 
ks. Marian Miotk - dziekan dekanatu Gniewino, proboszcz 

parafii pw. Św. Józefa Rzemieślnika w Gniewinie, który głosi 
kazania w języku kaszubskim. 

 Katarzyna Zacharewicz ze Słajszewa w gminie Choczewo, 
właścicielka gospodarstwa agroturystycznego. Jej  „Kaczka po 
pomorsku” została wpisana na listę produktów regionalnych 
w 2006 roku. 

Joanna i Jacek Bernaśkiewicz – właściciele Klubu „Świat 
tańca”, zdobywającego laury na wielu konkursach, m.in. mię-
dzynarodowych. 

Rafał Rompca - lider zespołu FUCUS, który w swoich utwo-
rach wykorzystuje i promuje język kaszubski. Grupa ta gra rów-
nież muzykę irlandzką.

Medale dla zasłużonych

Myszk, a trzecie – Grzegorz 
Schramke.

Podczas Dni Kultury Po-
wiatu Wejherowskiego odbył 

się także inny literacki wie-
czór: III Jesienne Spotkania 
Ludzi Pióra Ziemi Wejherow-
skiej, zakończone koncertem.

Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego

Koncerty i medale

Laureaci Konkursu Prozatorskiego im. Jana Drzeżdżona (nie wszyscy). Od lewej: 
Artur Jabłoński, Grzegorz Schramke i Wojciech Myszk.

Po 60 latach w tym samym kościele

Diamentowe gody

Diamentowe Gody, czyli 60. rocznicę ślubu obchodzili  Anna i 
Feliks Mroske, którzy są mieszkańcami Wejherowa, ale pobrali 
się i jubileusz świętowali w Luzinie.

Jerzy Więcek. 
Po uroczystości małżonko-

wie długo odbierali życzenia 
od swoich bliskich.

Z okazji Diamentowych 
Godów my również gratulu-
jemy małżonkom 60 wspól-
nych lat i wspaniełej rodziny. 
Życzymy Jubilatom, aby na-

dal  szli przez życie, trzyma-
jąc się mocno za ręce, zawsze 
razem. 

Na zdjeciu powyżej Anna 
i Feliks Mroske, ks. Jerzy 
Więcek oraz sekretarz mia-
sta Wejherowa, Bogusław 
Suwara, który należy do ro-
dziny jubilatów.Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

W Wejherowskim Cen-
trum Kultury otwarto 
wystawę fotograficzną wo-
lontariuszy Sekcji Tury-
stycznej Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku YMCA. Autorami 
wystawy są Alicja Orszu-
lak i Edwin Nawrocki.

Piesze wędrówki to ak-
tywny wypoczynek, połączo-
ny z poznawaniem historii 
i przyrody. Ta forma zajęć 
cieszy się dużym zaintere-
sowanie. 

Obecnie do Sekcji Tury-
stycznej WUTW zapisało się 
ponad 60 osób.

Piesze 
wędrówki
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POWIAT
Niesamowity spektakl grupy ODEON

smak wieczności
w strzebielinie

Tematem „Smaku wieczno-
ści” jest walka o własne marze-
nia, która przenosi się z pola 
bitwy do własnego wnętrza i 
okazuje się bardzo niebezpiecz-
na. Na scenie pojawiają się 
wampiry, wiedźmy, duchy, el-
fy i zmiennokształtni, którzy są 
wśród nas, ale należą do świata 
nocy. Rządzą tam surowe zasa-
dy, a miłość oznacza złamanie 
wszystkich praw. Bohaterowie 
spektaklu posiadają niezwykłe 
umiejętności, władają magią, 
są nieśmiertelni. Powinni ukry-
wać swoje istnienie przed ludź-
mi i nie wiązać się ze zwykłymi 
śmiertelnikami, ale gdy w grę 
wchodzi walka o przetrwanie, 
zapominają o wszystkich zasa-
dach. Nawet o tych, za których 
złamanie mogą zapłacić naj-
ważniejszą cenę...

Niesamowita historia, a 
także muzyka, taniec i śpiew, 
wspaniałe kostiumy, nad któ-
rymi pieczę sprawowała Mag-
da Mrzygłocka i scenografia, o 

którą zadbała Martyna Formel-
la  – wszystko to bardzo spodo-
bało się licznej publiczności, 
uczestniczącej w premierze w 
strzebielińskiej szkole podsta-
wowej. Spektakl nagrodzono 
gromkimi oklaskami i owacją 
na stojąco.

- Cieszę się bardzo, że nasze 
kolejne, teatralne dzieło spodo-
bało się widzom. Jestem dumny 
z moich aktorów; ich znakomi-
ta gra podniosła poprzeczkę 
bardzo wysoko. Jednak nie  
ukrywam, że denerwowałem 
się, czy wszystko pójdzie po 
mojej reżyserskiej myśli  – po-
wiedział po premierze Dawid 
Kwidziński, autor, reżyser i 
aktor w jednej osobie. Mieszka-

niec Strzebielina jest aktorem 
Teatru „Baza” w Warszawie, 
ale w wolnych chwilach wraca 
do rodzinnej miejscowości, aby 
przygotowywać kolejne przed-
stawienia ODEONU. W gru-
pie działa ok. 50 młodych ludzi, 
studentów, licealistów, a nawet 
gimnazjalistów. 

Młodzi aktorzy mają za sobą 
udane spektakle, poświęcone bł. 
Janowi Pawłowi II, Mojżeszowi 
i św. Maksymilianowi Kolbe, 
a co roku w Wielki Piątek na 
ulicach Strzebielina prezentu-
ją Misterium Męki Pańskiej. 
Wystawiali też przedstawienie 
dla dzieci „Doktor Dolittle i jego 
zwierzęta”.

             Anna Kuczmarska

W Strzebielinie odbyła się premiera spektaklu Grupy ODEON, 
który działa od prawie pięciu lat i znany jest publiczności z kilku 
udanych przedsięwzięć teatralnych. Spektakl „Smak wieczno-
ści” to widowisko muzyczne, pelne wampirów, zjaw oraz postaci 
ze świata magii. Zagrało w nim ponad 40 aktorów, a autorem i 
reżyserem jest twórca teatru ODEON, zawodowy aktor - Dawid 
Kwidziński.

Wkrótce w Wejherowie można będzie obejrzeć inny spek-
takl w wykonaniu Grupy ODEON, prezentowany z okazji Dnia 
Papieskiego.  13 października o godz. 20.00 w kościele św. 
Anny zaprezentowana zostanie wzruszająca sztuka o bł. Ja-
nie Pawle II.  W imieniu organizatorów i aktorów zapraszamy na 
to wydarzenie religijno-kulturalne.

W słoneczny niedzielny ranek, 29 października oficjalnie 
otwarto ponad 30-kilometrową trasę turystyczną i ścieżkę ro-
werową „Szlakiem pstrąga tęczowego”, malowniczo położoną 
na terenie Gminy Łęczyce. O atrakcyjności trasy przekonali się 
rowerzyści, którzy tego dnia wyruszyli na rajd. Imprezę zorga-
nizowały władze samorządowe gminy, które zapraszają do Łę-
czyc miłośników rowerowych lub pieszych wycieczek. 

Jadąc tą trasą można zato-
czyć koło i wrócić w miejsce star-
tu, przejeżdżając Strzebielino, 
Bożepole Wielkie, Jeżewo, Roz-
łazino, Nawcz, Porzecze, Para-
szyno. Oprócz  malowniczych 
krajobrazów, po drodze moż-
na zobaczyć kilka ciekawych 
zabytków (pałace, dworki, ko-
ścioły), a także odwiedzić nowe 
placówki, takie jak Izba Trady-
cji Rybactwa i Punkt Informa-
cji Turystycznej w Rozłazinie. 
Powstały one w związku z bu-
dową nowej trasy, podobnie jak 
wielofunkcyjne boisko sportowe 
(dostosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych) przy szko-

le podstawowej w Strzebielinie 
Osiedlu.

Trasa została oznakowana, 
wyposażona w tablice informa-
cyjne, a także miejsca postojo-
wo-informacyjne z ławkami, 
stołami, stojakami na rowery, 
koszami na śmieci. 

W porozumieniu z właści-
cielami hodowli pstrągów tę-
czowych, wykorzystujących 
naturalne warunki rzeki Łeby, 
urządzono punkty przystanko-
we w formie zadaszonych ław 
ze stołami, gdzie będzie można 
zamówić świeżo sporządzoną 
rybę. Podobne punkty zlokali-
zowano także w miejscach wi-

dokowych oraz leśnych. 
Trasa turystyczna prowadzi 

po terenach cennych przyrodni-
czo i  jest połączona z siecią tras 
rowerowych stworzonych przez 
Nadleśnictwo Strzebielino, któ-
rego przedstawiciel był obecny 
na uroczystym otwarciu nowe-
go szlaku.

Wyruszającym na pierwszy 
rajd nową trasą rowerzystom 
dobrej drogi i atrakcji życzył 
wójt Gminy Łęczyce, Piotr 
Wittbrodt. 

- Wszyscy jesteśmy wy-
grani, bo udało nam się zro-
bić kawał dobrej roboty dla 
mieszkańców gminy, powiatu 
i Pomorza, których zaprasza-
my do Łęczyc - powiedział wójt 
Wittbrodt, nawiązując do tego, 
że uczestnicy rajdu otrzyma-
li żółte koszulki lidera. – Przy 
okazji atrakcyjnej trasy mamy 
nowe boiska, kilka odcinków 
chodników i inne elementy in-
frastruktury. Bardzo się z tego 
cieszymy.                          

Gmina Łęczyce uzyskała dofinansowanie za pośrednic-
twem Lokalnej grupy Rybackiej „Pradolina Łeby” na re-
alizację operacji pn. „Budowa trasy turystycznej – ścieżki 
rowerowej „Szlakiem pstrąga tęczowego” na terenie Gminy 
Łęczyce (etap I). 

Wartość zadania to ok. 1,9 mln zł, a dofinansowanie wy-
nosi 1 milion zł. 

Dofinansowanie z programu unijnego

Wójt Łęczyc Piotr Wittbrodt i uczestnicy rajdu rowerowgo „Szlakiem pstrąga tęczo-
wego” na terenie sportowo-rekreacyjnym w Strzebielinie Osiedlu.

Atrakcyjna trasa w gminie Łęczyce

szlakiem pstrąga

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl
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POWIAT

W powiecie wejherowskim 
z tradycyjnych szamb korzy-
sta jeszcze 35,8 proc. ludności, 
głównie za sprawą słabo roz-
winiętej sieci w gminach wiej-
skich. Na koniec 2011 roku 
(Główny Urząd Statystyczny 
nie opublikował jeszcze danych 
za rok ubiegły) 50-procentowe-
go pułapu skanalizowania nie 
przekroczyły gminy Wejhero-
wo (zaledwie 4,8%), Szemud 
(17,0%), Linia (22,2%), Luzino 
(38,7%), Choczewo (39,2%) i 
Gniewino (47,0%).

RURY CZY SZAMBA?
Stan ten mógł ulec popra-

wie, bowiem w 2012 roku 
wejherowskie samorządy 
wybudowały 82 km nowej 
sieci kanalizacyjnej. 

Trudno stwierdzić, ile do-
mostw już podłączono do tej 
sieci. Z uzyskanych przez nas 
informacji wynika, że spora 
grupa osób opiera się nowo-
czesnej technologii odbierania 
ścieków. Rolnicy wolą pozostać 
przy tradycyjnych szambach. 
Problem w tym, że są one czę-
sto nieszczelne, a ścieki odpro-

Wejherowskie samorządy wybudowały  w ubiegłym roku 82 km sieci kanalizacyjnej

Nowoczesna gospodarka ściekowa
Miasto Wejherowo posiada jeden z najlepszych wskaźników 

skanalizowania na Pomorzu i w kraju. W 2011 roku do urządzeń 
odprowadzających ścieki podłączonych było 96 proc. mieszkań-
ców. To tyle samo co w Gdańsku i więcej niż w Gdyni. Cały po-
wiat wejherowski należy niestety do najsłabiej skanalizowanych 
rejonów Pomorza, ale samorządy cały czas inwestują w nowocze-
sną gospodarkę ściekową.

wadzane są nielegalnie do wód 
gruntowych.

TO KOSZTUJE...
Powodem niechęci do pod-

łączania się do zbiorowej sieci 
kanalizacyjnej jest konieczność 
wniesienia na rzecz gminy tzw. 
opłaty adiacenckiej. 

Samorządy mają do tego 
prawo. Podstawę prawną do 
stawiania takich żądań stano-
wi ustawa o gospodarce nie-
ruchomościami. Pozwala ona 
na pobór takiej opłaty z tytu-
łu udziału w kosztach budowy 
urządzeń infrastruktury tech-
nicznej powodujących wzrost 
wartości nieruchomości. Chodzi 
nie tylko o kanalizację, ale też 
np. o drogi, wodociągi itp. 

Opłata adiacencka nie mo-
że przekraczać 50 proc. przy-
rostu wartości (różnicy między 
wartością, jaką nieruchomość 
miała przed wybudowaniem 
urządzeń czy drogi, a wartością, 
jaką ma po ich wybudowaniu). 
Jest to górna granica, której 
przekroczyć nie wolno. Może 
być ona niższa. Jej wysokość 
określają radni danej gminy.

UNIJNE PIENIĄDZE
W 2012 roku liderem w bu-

dowie sieci kanalizacyjnej była 
gmina Szemud, gdzie wkopa-
no aż 72,2 km rur. Na drugim 
miejscu uplasowała się Linia 
(6,9 km), zaś na trzecim miasto 
Wejherowo (1,2 km). 

Ogółem na terenie powiatu 
wejherowskiego z sieci odpro-
wadzającej ścieki korzystało 
129 tys. osób na 202 tys. za-
mieszkałych.

Niestety, samorządowi Sze-
muda grozi… utrata unijnego 
dofinansowania. Chodzi o no-
wą sieć w Koleczkowie, Bojanie 
i Dobrzewinie-Karczemkach. 
Gmina pozyskała na ten cel 20 
mln złotych. Zwrot dotacji sta-
nie się faktem, jeśli samorząd 
nie uzyska tzw. efektu ekolo-
gicznego, a więc jeśli do nowej 

sieci nie przyłączy się odpowied-
nia liczba mieszkańców. 

Nie pomogły apele i akcje 
informacyjne. Niektórzy miesz-
kańcy nadal wolą szamba. 

Tymczasem władze samo-
rządowe nie chcą pieniędzy 
oddawać, dlatego wystąpiły 
do Ministerstwa Środowiska 
o kolejną dotację. Zamierzają 

przyłączyć następnych tysiąc 
gospodarstw. Dzięki rozbudo-
wie sieci groźba zwrotu dota-
cji może zostać zażegnana. Pod 
warunkiem, że będzie zaintere-
sowanie przyłączami.

BEZ KANALIZACJI
Na koniec warto podać pew-

ną ciekawostkę. Mieszkańcy 
dwóch pomorskich gmin (Bobo-

wo i Osieczna w powiecie staro-
gardzkim) w ogóle nie wiedzą, 
co to jest kanalizacja. 

Według danych GUS z 2011 
roku, na terenie tych gmin ist-
niały wyłącznie szamba. Ani 
jednego kilometra sieci odpro-
wadzającej ścieki!

Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

r E K L a m a

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje, 
że od 27 września do 6 października br. w lasach wo-
jewództwa pomorskiego rozrzucane są drogą lotniczą 
przynęty dla dzikich zwierząt ze szczepionką przeciw 
wściekliźnie. Przynęta jest w kształcie plastra, w które-
go wnętrzu znajduje się plastikowy pojemnik zawiera-
jący płynną szczepionkę. 

Pomorski Lekarz Weterynarii apeluje, aby nie dotykać 
i nie podnosić przynęt, gdyż np. lis ominie przynętę do-
tkniętą przez człowieka. W przypadku bezpośredniego 
kontaktu ze szczepionką (rany, oczy, usta, nos) te miejsca 
należy gruntownie przemyć woda z mydłem i zgłosić się 
do lekarza medycyny. 

Ponadto Pomorski Lekarz Weterynarii apeluje, aby 
przez najbliższe 3 tygodnie nie wchodzić do lasów, a w 
razie spaceru z psem, obowiązkowo prowadzić psa na 
uwięzi.

szczepionki w lesie



8

www.pulswejherowa.pl3 października 2013

KULTURA

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

urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

W październiku w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej im. Aleksandra 
Majkowskiego w Wejhero-
wie zaplanwano m.in.:

3.10. (dzisiaj), godz. 16.00 
– spotkanie Dyskusyjnego 
Klubu Książki dla Doro-
słych na temat reportaży 
Lidii Ostałowskiej „Bolało 
jeszcze bardziej”, opowiadań 
Alice Munro „Taniec szczę-
śliwych cieni” oraz powieści 
Joanny Bator „Ciemno, pra-
wie noc

12.10. (środa) godz. 17.00 
– wernisaż wystawy ma-
larstwa Margarety Gaik 
ze Szwecji 

10.10. oraz 24.10. (środy) 
godz. 11.00 – spotkania Klu-
bu Małego Czytelnika 

17.10. (czwartek) godz. 
16.00 – spotkanie Dysku-
syjnego Klubu Książki 
dla Młodzieży. Lektury 
na najbliższe spotkanie to 
książki Beccy Fitzpatrick 
„Szeptem” oraz „Crescendo” 

 * * *
Od początku paździer-

nika trwa konkurs na re-
cenzję książki Franka 
Herberta pt. „Diuna”, zor-
ganizowany w związku z VII 
Powiatowym Konkursem 
Czytelniczym „Kosmiczna 
Wędrówka”. 

Warunkiem uczestnictwa 
w konkursie jest przesłanie 
recenzji książki do dnia 18 
października 2013 roku na 
adres: katarzyna.r@bibliote-
ka.wejherowo.pl z dopiskiem 
„Konkurs na recenzję”, imie-
niem i nazwiskiem oraz po-
danym wiekiem autora 
recenzji. 

Prace anonimowe nie bę-
dą oceniane (cały regulamin 
konkursu dostępny jest w 
siedzibie biblioteki).

Więcej informacji i propo-
zycji na stronie internetowej

www.biblioteka.pl

Pierwszy dotyczył recenzji 
książki wydawnictwa Galak-
tyka. Wyróżnienie otrzyma-
ła praca  Katarzyny Rafałko 
z wejherowskiej biblioteki, 
będąca recenzją książki Jan 
Fennell pt. „Zapomniany ję-
zyk psów”. Można ją przeczy-
tać na stronie biblioteki, w 
zakładce „recenzje”.

Konkurs Fundacji Czas 
Dzieci polegał na stworze-
niu słuchowiska na podsta-
wie wiersza Juliana Tuwima. 
Biblioteka zrealizowała je na 
podstawie utworu „Mróz”, za-
praszając  do udziału dzieci: 
Kingę Bulczak, Damian Bul-
czak, Maksymiliana Wiese, 
Michalinę Bojke, Pawła Boj-
ke, Julię Olejniczak, Marię 

Tematem tegorocznego konkursu jest „Pomorze za 
setki i tysiące lat...”, motto zaś stanowi cytat z książki 
Davida Mitchella pt. „Atlas Chmur”, który brzmi:  „Czas 
jest tempem, w którym znika przeszłość…”. 

Konkurs ma charakter otwarty i jest rozgrywany w 
dwóch kategoriach: 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 maszy-
nopisu, a w kategorii poezji – 3 utwory. 

Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać do Po-
wiatowej i Miejskiej Biblioteka Publicznej w  Wejherowie 
przy ul. Kaszubskiej 14 w terminie do 14 października 
2013 roku w 3 egzemplarzach maszynopisu oraz dodat-
kowo na płycie CD, z dopiskiem: „Powiew Weny”. 

Pracownicy i czytelnicy Powiatowej i 
Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Alek-
sandra Majkowskiego w Wejherowie zo-
stali docenieni i wyróżnieni w aż trzech 
różnych konkursach.

trzy zwycięstwa biblioteki

Recenzja, zdjęcie
i słuchowisko

Olejniczak i Martynę Dawi-
dowską. Opiekę sprawowały: 
Józefina Opczyńska i Magda-
lena Białczak, a montaż wy-
konał Mirosław Ruszczyk. 

Wyróżnionego w konkur-
sie słuchowiska można po-
słuchać na stronie biblioteki. 
Zostanie ono także opubli-
kowane na stronie Fundacji 
Czas Dzieci oraz w wybranej 
rozgłośni radiowej.

Z kolei w konkursie orga-
nizowanym na relację z akcji 
„KsięgoZbiór”, która odbyła 
się 11 sierpnia w Parku Miej-
skim w Wejherowie, zwycię-
żył czytelnik wejherowskiej 
biblioteki,  Filip Rafałko, zdo-
bywając nagrodę w kategorii 
fotografia.              KR.

Propozycje

Jesień z
książką

Powiew Weny
Biblioteka w Wejherowie zaprasza auto-

rów z województwa pomorskiego do udziału 
w VIII edycji Konkursu Literackiego „Powiew 
Weny” pod patronatem Prezydenta Wejhero-
wa Krzysztofa hildebrandta. 

4 października, piątek
godz. 18.00-22.15 
Festiwal Filmów Świata – 3 Żywioły

5 października, sobota
godz. 11.00-17.00 Imprezy rekreacyjne: 

rajd pieszy i rowerowy na orientację, spływ 
kajakowy

godz. 12.00-13.00 Warsztaty reportażu po-
dróżniczego (Andrzej Muszyński).

godz. 13.00 - Oficjalne rozpoczęcie 2. 
Festiwalu Przygody WANOGA w Wejhe-
rowie

godz. 13.15-22.00 Prelekcje podróżni-
cze: Magdalena Skopek - W krainie renife-
rów, bogów i ludzi, Maciej Czapliński – Afryka. 
Przekrój podłużny, Bartosz Piziak – Islandia 
– kraina inspiracji, Marcin Obałek –Ursusem 
przez Amerykę Południową, Mikołaj Goła-
chowski – Antarktyka, czyli z wizytą w raju, 
Marek Klonowski - Free Tibet Expedition, Ma-
rek Tomalik - Australia, moja miłość, Jarosław 
Kret – Moje Indie

Festiwal 
Wanoga 

Dalekie podróże i wędrówki po okolicy. Zdjecia, filmy, cie-
kawe opowieści i zajęcia rekreacyjne. Wszystko to czeka nas 
w najbliższy weekend  w Wejherowie. Na II Festiwal Przygody 
„WANOGA” zaprasza Wejherowskie Centrum Kultury. 

Oto program imprezy.

6 października, 
niedziela
godz. 11.00-12.00 - Warsztaty taniego la-

tania 
godz. 12.00-19.00 - Prelekcje podróżnicze: 

Natasza Caban –Pod żaglami dookoła świa-
ta, Anna Olej-Kobus, Krzysztof Kobus - Ku-
ba – muzeum niespełnionych marzeń, Piotr 
Opacian – Kajakiem przez Etiopię? , Dominik 
Szmajda – Rower góral i na Ural, Mieczysław 
Bieniek - Hajer w Ameryce, Krzysztof Star-
nawski - Rekord za rekordem, Kinga Baranow-
ska – W drodze po Koronę Himalajów.

godz. 13.00-16.00 - zajęcia Nordic Walking, 
gra miejska, zajęcia wspinaczkowe.

 * * *
Bilety od 5 do 15 zł.  karnet trzydniowy kosz-

tuje 25 zł. Warsztaty i imprezy rekreacyjne są 
bezpłatne. 

Więcej na stronach internetowych: 
www.wanoga.pl,
www.wck.org.pl
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KOŚCIOŁY

- Obecny Rok Wiary szcze-
gólnie zobowiązuje nas do 
podejmowania inicjatywy i 
działania, bo wiara bez uczyn-
ków jest martwa – mówi ks. Ta-
deusz Reszka. –  Kościół jest 
żywy, a to, co się w nim dzieje 
powinno być zauważalne z ze-
wnątrz. Wpisuje się w to m.in. 
rewitalizacja Kolegiaty, trwa-
jąca od kilku lat. W tym roku, 
dzięki dofinansowaniu z budże-
tu miasta w wysokości 100 ty-
sięcy zł, rozpoczęliśmy remont 
południowej elewacji. 

Program całościowej rewita-
lizacji kościoła oszacowano na 
3,5 mln zł. To ogromna suma, 
ale realizacja odbywa się stop-
niowo, rok po roku. Przypo-
mnijmy, że elewacja frontowa 
(zachodnia) została odnowiona 
w ubiegłym roku. Teraz ruszto-
wania stoją przy ścianie od stro-

Remont elewacji, odnawiane witraże, nowe tabernakulum i inne elementy wyposa-
żenia wnętrza - kościół pw. Trójcy Świętej w Wejherowie od kilku lat odzyskuje blask 
i wygląd, godny jednego z najważniejszych zabytków w mieście. Pierwszy kościół w 
tym miejscu ufundował w 1643 roku założyciel miasta Jakub Wejher, a świątynię roz-
budowywali kolejni fundatorzy i proboszczowie. Obecny proboszcz, ks. dziekan Ta-
deusz Reszka, z pomocą miasta i ofiarodawców dba o ochronę zabytkowych murów i 
wnętrz oraz o coraz piękniejszy wizerunek wejherowskiej Kolegiaty. 

ny plebanii. Prace zakończą się 
za około dwa miesiące.

- Prezydentowi Wejherowa i 
Radzie Miasta, którzy docenia-
ją nasz trud,  należą się podzię-
kowania za troskę o zabytki w 
mieście, w tym o Kolegiatę – do-
daje ks. dziekan.  

Niezależnie od dotacji z mia-
sta, latem tego roku rozpoczęto 
inne ważne zadanie – renowa-
cję zabytkowych  witraży.

- Dzięki dobroci parafian 
i donatorów, w uzgodnieniu 
z konserwatorem zabytków, 
rozpoczęliśmy odnawianie wi-
traży, po raz pierwszy od ich 
powstania –  wyjaśnia ks. Ta-
deusz Reszka. – Witraże są 
demontowane i przeoławiane, 
a także uzupełniane, zgodnie 
ze sztuką konserwatorsko-re-
stauratorską. Planujemy od-
nowić co miesiąc jeden witraż. 

Na razie zakończono renowację 
trzech witraży w prezbiterium. 

Odnowione witraże są dato-
wane po 1920 roku, a przy ich 
demontażu odkryto sygnaturę 
autora i warsztatu: Ferdynand 
Mueller GLAS  MALEREI QU-
EDLINBURG. 

- Bedę zabiegał o dalsze 
środki, bo musimy odnowić 
wszystkie witraże w 17 oknach. 
Pochodzą one z różnych okre-
sów i różnych szkół witrażo-
wych, ale harmonizują ze sobą. 
Ze względu na ich wartość histo-
ryczną i artystyczną wymagają 
specjalnej troski i ostrożności – 
dodaje ks. dziekan. 

Wszystkie prace wykonują 
specjaliści z Autorskiej Pracow-
ni Witraży Obiekt dr. Marcina 
Czeskiego w Wagowie pod Po-
znaniem. 

- Po raz pierwszy w okresie 

mojego proboszczowania otrzy-
maliśmy dofinansowanie od 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków, który przekazał na 
witraże 24 tys. zł  - mówi ks. T. 
Reszka. 

Jak wyjaśnia ks. dziekan, za-
bytkowy kościół to dobro narodo-
we, o które powinni się troszczyć 
zarówno konserwator, jak i mi-
nister kultury. Ksiądz jest tylko 
zarządcą, ale powinien przypo-
minać innym o obowiązku dba-
nia o świątynię, a także sam 
inicjować różne prace. 

- Musimy zachować nasze 
dziedzictwo dla następnych 
pokoleń, zadbać o historię, sa-
mi się w nią wpisując - mó-
wi ksiądz. - Bardzo dziękuję 
wszystkim ofiarodawcom, dzię-
ki którym możemy wykonać te 
prace. Na jeden witraż składają 
się grupy ludzi dobrej woli. Ra-
zem możemy zrobić więcej, a 
przecież wiara czyni cuda.

Dodajmy, że koszt odno-
wienia jednego witrażu (jedno 
okno) to ok. 30 tys. zł. Obejmu-
je to m.in. wykonanie nowe-
go zewnętrznego przeszklenia 
witrażowym jasnym szkłem. 
Dzięki temu odnowiony witraż 
umieszczany jest na stalowej 
ruchomej ramie. 

Ofiarodawcami są m.in.: Po-
wiatowy Cech Rzemiosł MiŚP- 
ZW (rewitalizacja witrażu św. 
Józefa – patrona rzemieślni-
ków), Radca Duchowy ks. Jan 
Gaszta, Rada Parafialna. 

Jeden z odnowionych witraży w prezbiterium.

W tym roku kontynuowany jest remont elewacji kościoła Trójcy Świętej w Wejhero-
wie. Prace będą trwały ok. dwa miesiące.

Zmiany wewnątrz kościoła 
zaczęły się kilka lat wczesniej, 
od zainstalowania w 2005 ro-
ku ogrzewania podłogowego, 
remontu zakrystii (2006 r.) ma-
lowania ścian (2007), zamonto-
wania nowego ołtarza (2008). 

W tym roku w Kolegiacie 
pojawiło się nowe piękne pre-
zbiterium, wykonanego przez 
znanego gdańskiego artystę 
Mariusza Drapikowskiego.

- To wotum wdzięczności pa-
rafian wejherowskiej Kolegiaty, 
którzy w Roku Wiary wspierali 
dzieło „Dom dla Boga” – infor-
muje ks. dziekan.

W kościele przybywa obra-
zów, głównie portretów i rzeźb. 
Stanęła tam także kopia figur-
ki z sanktuarium maryjnego 

trwa remont i renowacja wejherowskiej Kolegiaty

Czas na witraże

w Swarzewie. Mało kto wie, że 
cudowna figura Matki Bożej 
Królowej Morza była w czasie 
wojny przechowywana wła-
śnie w kościele Trójcy Świętej 
w Wejherowie. Kopia figurki 
została poświęcona podczas te-
gorocznego wrześniowego Od-
pustu Narodzenia Najświętszej 
Marii Panny w Swarzewie.

Warto przypomnieć, że re-
mont przeszły konfesjonały 
oraz drzwi do świątyni. Ale to 
nie wszystko. Plany ks. dzieka-
na i parafian sięgają dalej, obej-
mując m.in. wymianę starych 
zniszczonych ławek na nowe. 
Jak mówi ks. Tadeusz, dębowe 
drzewo jest już przygotowane, 
bo najważniejsze jest myślenie 
o przyszłości już teraz.         AK.

Ks. dziekan Tadesz Reszka przypomina że wszystkie wejherowskie parafie w Roku 
Wiary angażują się w różne dzieła, ale też wspólnie budują nowy kościół jako wotum 
dziękczynienia za dar błogosławionego Jana Pawła II, przygotowując się do Je-
go kanonizacji. Tym wspólnym dziełem jest nowa parafia św. Karola Boromeusza w 
Wejherowie, która staje się znakiem komunii wejherowian na ziemi, ofiarowanej przez 
parafię Trójcy Świętej w Wejherowie. Każdy dokłada swoją cegiełkę na nowy kościół . 

Wejherowianie budują  nowy kościół
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EDUKACJA I REKREACJA

Zgodnie z tradycją, set-
na studentka, która zapisa-
ła się na zajęcia otrzymała 
drobny upominek. Tym ra-
zem była to Zofia Lisiecka.

Semestr rozpocznie się od 
spotkania integracyjnego w 
Bazie Harcerskiej „Cedron” 
przy śpiewie, dobrym humo-
rze i grochówce 8 październi-
ka br. o godz. 11.00. 

Zgłoszenia można skła-
dać przy zapisach z drob-
ną wpłatą 3 zł. Studenci 
WUTW zapraszają wykła-
dowców i wszystkich miesz-
kańców miasta i powiatu, 
którzy lubią i wspierają tę 
instytucję.

Uroczysta inauguracja ro-
ku odbędzie się w Kaszubsko 

W siedzibie Wejherowskiego Uniwersytetu III Wieku przy 
ul. Kopernika 13 zakończyły się zapisy na jesienno-zimowy 
semestr kolejnego roku akademickiego. Trwają intensywne 
przygotowania do zajęć. Zaplanowano już uroczystą inaugu-
rację i spotkanie integracyjne przy muzyce.

Pomorskiej Szkole Wyższej 
przy ul Dworcowej 10 paź-
dziernika o godz. 16.00, a już 
18 października pani Wan-
da Kantecka organizuje 
wyjazd do Teatru Muzycz-
nego na musical „Chłopi” wg. 
powieści Reymonta. 

Zajęcia w wejherowskim 
uniwersytecie odbywają się 
już od ośmiu lat, a na ulicy 
Kopernika 13 od półtora ro-
ku. Drugi rok kieruje uczel-
nią Krystyna Laskowska, 
przy wsparciu Rady Uczelni. 
Radę stanowią „kobiety pra-
cujące, które żadnej pracy 
się nie boją” - jak same mó-
wią, a dowodem na to jest 
lśniąca czystością pracowi-
cie wysprzątana czekająca 

na swoich słuchaczy siedzi-
ba WUTW. Otynkowana z 
zewnątrz z zadbanym traw-
niczkiem jest dowodem na to, 
jak bardzo cennym jest ten 
obiekt dla studentów senio-
rów, którzy są z niego dumni.

A wspomniane  „kobie-
ty pracujące” widoczne na 
na zdjęciu ponieżej to: wy-
specjalizowane w myciu 
okien – Zenia Kołodziej-
ska (przewodnicząca Rady 
Uczelni),  Stasia  Białas i 
nasza kronikarka Terenia 
Malinowska. O podłogi za-
dbała Bogna Zubrzycka 
– rzecznik prasowy, a o toa-
lety Krystyna Laskowska 
– koordynator WUTW.         

          BoZ.                                      

Fot. Grażyna Szczepanowska

Wieści z WutW

Inauguracja
i integracja

Kolonia zuchowa poznawa-
ła zasady Igrzysk Olimpijskich, 
współzawodnicząc w różnych 
zawodach i dyscyplinach nie-
koniecznie olimpijskich, zdoby-
wając przy tym  medale. Zuchy 
pływały także na kajakach i ło-
dziach żaglowych . 

Starsi obozowicze doskona-
lili techniki harcerskie i pio-
nierkę obozową na zmianę ze 
sztuką żeglowania. Udali się 
też na jednodniowy rejs oraz na 
wycieczkę do Chojnic, podczas 
której rozegrali grę miejską.

Harcerze starsi i wędrowni-
cy wykazali się hartem ducha, 
gdy podczas dwudniowego rej-
su żaglówkami do Kopernicy w 
nocy spadł deszcz a wiatr ucichł, 
i trzeba było wracać do obozu 
zawzięcie wiosłując. 

Grupa harcerska i starszo-
harcerska  wykazały się wzo-
rową postawą stawiając, a po 
skończonym obozie zwijając 
namioty zuchów. Na szczególne 
podziękowanie zasłużyła  gru-
pa kwatermistrzowska, która 
przygotowywała „las”  i łodzie 

harcerskie lato nad jeziorem i w górach

udane wakacje
Po wakacjach zostały tylko wspomnienia. Grupa 130 harce-

rzy i zuchów Hufca ZHP Wejherowo  im. Partyzantów Kaszub-
skich z przyjemnością wspomina letnią przygodę w Borach 
Tucholskich nad jeziorem Dybrzyk w Czernicy. Jak co roku, 
harcerskie wakacje były bardzo udane i pełne przygód.

na przyjazd  harcerzy.
Pożegnalne wspólne ogni-

sko pokazało jak bardzo wszy-
scy zżyli się ze sobą. Zarówno 
opieka starszych nad młod-
szymi jak i cała integracja to 
zasługa instruktorów. Komen-
dantem całego zgrupowania był 
dh phm. Jacek Stefaniszyn. 

W lipcu odbył się jeszcze 
jeden obóz. 50 harcerzy Huf-
ca Wejherowo ze Szczepu im. 
Żołnierzy Niezłomnych w Lu-
zinie, wyjechali w Bieszczady. 

Zakwaterowani w Harcerskiej 
Bazie Obozowej Nasiczne, spę-
dzili czas na wędrowaniu po 
górskich szlakach. 

W Harcerskiej Akcji Letniej 
2013 wzięło udział 180 harcerzy  
zuchów i instruktorów z wejhe-
rowskiego Hufca ZHP. 

Liczna grupa mogła wyje-
chać na wakacje dzięki dofi-
nansowaniu kilku instytucji:  
Starostwa Powiatowego, Urzę-
du Miasta Wejherowa oraz 
Gminy Wejherowo.

Podczas konferencji podjęto 
dialog  środowisk pracodaw-
ców i instytucji  działających na 
rzecz osób niepełnosprawnych, 
aby ułatwić osobom niepełno-
sprawnym słuchowo podjęcie 
zatrudnienia. Chodzi o pracę, 
zgodną z ich kwalifikacjami, 
wykształceniem i możliwościa-
mi młodzieży niesłyszącej oraz 
w warunkach dostosowanych 
do jej potrzeb.

Celem projektu jest szer-
sze otwarcie rynku pracy dla 
naszych niesłyszących absol-
wentów, a podczas wrześnio-
wej konferencji w Wejherowie 
przedstawiono informację nt. 
sytuacji zawodowej osób niesły-
szących, stanowiska ich pracy i 
sposobów komunikacji w miej-
scu pracy

W konferencji uczestniczyli: 
pracodawcy z woj. pomorskie-

go,  przedstawiciele Cechów, 
Izb Przemysłowo – Handlo-
wych, Pracodawców Pomorza, 
przedstawiciele instytucji ryn-
ku pracy: WUP, PUP,  UM 
oraz instytucji pomocowych, ta-
kich jak  PFRON PCPR. W spo-
tkaniu wzięli udział niesłyszący 
pracownicy i ich pracodawcy 
oraz niesłyszący uczniowie 
szkół  ponadgimnazjalnych, ich 
rodzice i nauczyciele.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Niesłyszących w 
Wejherowie odbyła się konferencja „Niesłyszący pracownik”, zorganizowa-
na w ramach projektu  „Będę dobrym fachowcem”, finansowanego  ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał 
Ludzki, Priorytet). Beneficjentami projektu są uczniowie niesłyszący szkół 
zawodowych i technikum ośrodka.

Konferencja w OsW nr 2

Niesłyszący pracownik
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 LUDZIE I ICH PASJE

AUTORYZOWANY SERWIS I SPRZEDAŻ
MASZYN BUDOWLANYCH FIRM:

oddział Rumia:
84-230 Rumia
ul. sobieskiego 99
tf: +48  58/765 00 99
e-mail: lav-pol@husqvarna.pl
www.lavpol.com.pl

84-200 Wejherowo
ul. Rogaczewskiego 23
tf: +48  58/672 24 87
fax: +48 58/677 33 19
e-mail: info@lavpol.com.pl
www.lavpol.com.pl

  LAV-POL  F.H.

Zawodowe zainteresowania 
Piotra de Laval są związane z 
jego wykształceniem. Pan Piotr 
ukończył studia o specjalności 
samochody i ciągniki na Wy-
dziale Budowy Maszyn Poli-
techniki Gdańskiej. Zanim w 
1989 roku zdecydował się na 
rozpoczęcie własnej działalno-
ści gospodarczej, pracował w 
kilku trójmiejskich firmach mo-
toryzacyjnych.  

WARSZTAT I HALA
Od 1996 roku jego firma 

mieści się przy ul. Rogaczew-
skiego w Wejherowie, gdzie w 
dużym budynku funkcjonuje 
zarówno warsztat naprawczy, 
jak i hala produkcyjna. 

Jest też biuro, w którym 
przedsiębiorca spędza najwię-
cej czasu, zarządzając firmą, 
dbając o kontakty z klientami, 
studiując dokumentację tech-
niczną zleceń, czy opracowując 
inne dokumenty. 

PRACA W CECHU
– Kiedyś przez około piętna-

ście lat pracowałem w kombine-
zonie w warsztacie. Dzisiaj m.in. 
uczę zawodu młodych ludzi – 
mówi Piotr de Laval, który jest 
mistrzem rzemiosła i od ponad 
20 lat członkiem Powiatowego 
Cechu Rzemiosł, Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw - Związku 
Pracodawców w Wejherowie.

– Jako członek Cechu bio-
rę udział w różnych uroczy-
stościach, mam też okazję 
uczestniczyć w spotkaniach 
branżowych, gdzie można poroz-
mawiać o podobnych doświad-
czeniach – wyjaśnia właściciel 
firmy. – Byłem członkiem Ko-
misji Egzaminacyjnej  podczas 
egzaminów na czeladnika i mi-
strza przyszłych mechaników 
pojazdów. 

MŁODZIEŻ SIĘ UCZY
Uczniowie, którzy trafiają do 

warsztatu na Rogaczewskiego 
mają możliwość poznać nie tyl-
ko samochody, ale i maszyny 

Wejherowscy przedsiębiorcy – Piotr de Laval

Maszyny i górskie szczyty
Najpierw były samochody. Od nich zaczęła się zawodowa 

kariera Piotra de Laval. Obecnie, razem ze wspólnikiem, ten 
wejherowski przedsiębiorca zajmuje się skomplikowanymi 
maszynami budowlanymi, a także produkcją konstrukcji nie-
rdzewnych. Najważniejsze, że firma się rozwija, dając satysfak-
cję, pieniądze oraz zatrudnienie całej grupie osób.

budowlane, co poszerza ich do-
świadczenia i możliwości.  

– Mam nadzieję, że to uła-
twi im w przyszłości znalezienie 
pracy – mówi P. de Laval. – Aby 
ją utrzymać, młodzi ludzie uczą 
się również niezbędnej dys-
cypliny, dbania o porządek, o 
narzędzia. Nie ukrywam, że 
najzdolniejsi, pracowici i chętni 
uczniowie zostają u nas w fir-
mie. Sześciu spośród około 30 
naszych pracowników to moi 
dawni uczniowie.

DOBRA SZKOŁA
Młodzież trafia do tego za-

kładu z dwóch szkół, wejhe-
rowskiej „Samochodówki” oraz 
Niepublicznej Szkoły Rzemiosł, 
również w Wejherowie.

– Cieszę się z powstania i 
rozwoju szkoły rzemieślniczej, 
bo tego rodzaju szkolnictwo 
podupadło w ostatnich latach – 
mówi Piotr de Laval. – Prezes 
Cechu, Brunon Gajewski i za-
rząd organizacji bardzo dbają o 
tę placówkę, a uczniowie są na-
prawdę dobrze przygotowywa-
ni do zawodu. 

Szkolić się i poszerzać swoją 
wiedzę muszą też przedsiębior-
cy. Postęp i rozwój różnych dzie-
dzin gospodarki stawia przed 
nimi kolejne wymagania i wy-
zwania. 

WYSOKA JAKOŚĆ
Tak jest również w przypad-

ku naprawy nowoczesnych ma-
szyn, z którymi ma do czynienia 
Piotr de Laval, jego wspólnik 
Zbigniew Wieczorek oraz trzy-
dziestu pracowników firmy. Na 
co dzień stykają się z zagadnie-
niami mechaniki, elektroniki, 
pneumatyki, hydrauliki, zmie-
niającymi się technologiami, 
dotyczącymi m.in. m.in. spa-
wania stali nierdzewnej.

– Nasza firma cieszy się 
renomą, o którą musimy cały 
czas dbać. Zdobyliśmy szereg 
niezbędnych certyfikatów. Ja-
kość naszych usług musi być 

jak najwyższa. Na rzetelność 
pracuje się latami, ale bardzo 
szybko można stracić zaufanie 
i uznanie klientów, w naszym 
wypadku z całej Polski, a także 
z Norwegii i Danii  – informuje 
właściciel. – Nie możemy sobie 
pozwolić na żadne zaniedbania 
i niedociągnięcia. 

STARY MOTOCYKL
Pracy jest dużo, a czasu ma-

ło. Dokumentacja techniczna 
nierzadko trafia do domu, aby 
zająć przedsiębiorcy cały wie-
czór. Ale kiedy już zostaje tro-
chę wolnego czasu, Piotr de 
Laval przeznacza go dla rodzi-
ny albo z przyjemnością składa 
stary motocykl, Junaka z lat 
sześćdziesiątych.

Urlopy najchętniej spędza 
na  rowerowych wycieczkach 
lub wędrówkach po górach, i to 
bardzo wysokich. 

WYSOKO W GÓRACH
– Z grupą znajomych 

zdobyliśmy najwyższe szczyty 
Szwecji, Norwegii i Finlandii, 
zdobywając Koronę Skandyna-
wii – mówi z dumą pan Piotr. – 
Ostatnio natomiast weszliśmy 
na najwyższy szczyt Austrii, 
Grossglockner, liczący 3798 
metrów. Takie wyprawy to nie-
samowite przeżycia, kontakt z 
ciszą i potężną przyrodą, wal-
ka ze słabościami. Ale lubię też 
mniej wymagający rodzaj wy-
poczynku w górach – wyjazdy 
na narty, najchętniej z rodziną. 

Najważniejsze, aby po cięż-
kiej i stresującej pracy można 
było zregenerować siły tak, jak 
się lubi. W przypadku Piotra de 
Laval, jest to zdecydowanie ak-
tywny wypoczynek.              AK.

r E K L a m a

Piotr de Laval.

W  tym cyklu prezentuje-
my przedsiębiorców, zrzeszo-
nych w Powiatowym Cechu 
Rzemiosł, Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw - Związek 
Pracodawców w Wejherowie.
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HISTORIA

Większości mieszkańców 
cementownia kojarzy się z za-
kładem, z którego miasto by-
ło dumne w czasach PRL-u. 
Chwalono się m.in. białym ce-
mentem, produkowanym w 
Polsce wyłącznie w Wejhero-
wie. Jednak historia fabryki 
zaczęła się znacznie wcześniej, 
pod koniec XIX wieku. 

Od tamtego czasu w Wejhe-
rowie, a właściwie w Bolszewie 
(teren przyłączono do miasta po 
wojnie) produkowano zwykły 
szary cement portlandzki.

NABRZEŻA 
I SUCHY DOK
Pan Andrzej chemik i tech-

nolog, na terenie funkcjonującej 
jeszcze cementowni przeby-
wał jako student na początku 
lat 80-tych:  – Z wizyty w tym 
zakładzie zapamiętałem we-
wnętrzny port śródlądowy z za-
pleczem i całą infrastrukturą. 
Akurat zamurowywano dużą 
śluzę i wejście z kanału Redy 
do basenu portowego. Po latach 
odwiedziłam to miejsce i prze-

Zapomniane miejsca, ciekawe historie

Port śródlądowy w Wejherowie
– Czy pani wie, że w Wejherowie funkcjonował śródlądowy port przeładunkowy, którego ślady istnieją 

do dzisiaj? – tym pytaniem zaskoczył mnie Andrzej Koschmidder, wejherowianin, którego interesuje histo-
ria gospodarcza miasta, a więc funkcjonowanie zakładów, dużych przedsiębiorstw i małych warsztatów, 
a także różnego rodzaju obiektów technicznych. Do takich należał z pewnością port na terenie wejherow-
skiej cementowni.

W 1872 roku właściciel miejscowych gruntów asesor Schulz, 
wzorując się na doświadczeniach cementowni Lossius und Del-
lbruck w Szczecinie, wybudował fabrykę cementu portlandz-
kiego marki  „225” w Wejherowie. Cement produkowany był w 
ośmiu piecach szybowych. Otrzymywany produkt pakowano 
ręcznie do 180-kilogramowych beczek i worków jutowych, prze-
wożąc je wąskotorówką do stacji kolejowej.  W 1890 roku urucho-
miono kolejkę elektryczna, pierwszą na Pomorzu.

W latach 1905–1914 fabryka przechodzi okres poważnych 
modernizacji i rozbudowy.  Do odzyskiwania marglu zastosowa-
no maszynę parową, a mało wydajne piece szybowe zastąpiono 
piecem obrotowym „Polisius”. 

Drugi piec obrotowy został uruchomiony w 1947 r.  W latach 
1962–1964 przestawiono technologię Cementowni na produk-
cję cementu portlandzkiego białego oraz uruchomiono wydział 
odlewni produkujący mielniki żeliwne, tzw. cylpepsy.

W 1993 roku wstawiono nowy piec obrotowy o większej 
średnicy w miejsce dwóch mniejszych. Było to przedsięwzięcie 
porównywalne do budowy nowej fabryki. Cementownia Wejhe-
rowo była jedynym producentem cementu portlandzkiego bia-
łego w Polsce. 

Od 9.07.2001 roku została przekształcona w spółkę z ograni-
czoną odpowiedzialnością z większościowym udziałem szwaj-
carskiego koncernu cementowego Holcim.                Na podstawie: 

„Bedekera Wejherowskiego” R. Osowickiej 
oraz strony internetowej cementowni

konałem się, że dalej można 
tam oglądać betonowe nabrze-
ża, resztki urządzeń i niecki ba-
senu, który pełnił także funkcję 
suchego doku. 

Za pomocą małej zastawki  
łatwo było bowiem spuścić wo-
dę i na przykład naprawiać jed-
nostki pływające, pozostawione 
w doku, a potem ponownie wy-
pełnić nieckę wodą. 

Na wybetonowane dno moż-
na było dostać  się dzięki długiej 
pochylni pozwalającej podje-
chać wozem konnym ze sprzę-
tem, częściami i narzędziami 
pod same jednostki pływające 
ustawione na podporach. 

NAJPIERW 
POWSTAŁ KANAŁ
Jeśli port i przeładunek, to 

musi być szlak wodny. Na ja-
kim  akwenie zbudowano port 
przy cementowni i czemu słu-
żył? -  Najpierw, w oparciu o 
koryto rzeki Redy zbudowa-
no solidny kanał, znajdujący 
się ponad opadającym kory-
tem rzeki. Szlak wodny usytu-

owano w taki sposób, że lustro 
wody  przy cementowni zna-
lazło się sześć metrów powy-
żej starego koryta Redy. Stąd 
możliwość spuszczania wody 
z basenu portowego do rzeki i 
ponownego wypełniania niecki 
wodą z kanału. 

Kanał biegł od jeziora Or-
le, gdzie z dna wydobywano 
niebieską (czyli szarą) glinę , 
bardzo dobrej jakości, jak też 
margiel, służące do produkcji 
cementu. 

TRANSPORT 
WODNY...
Na barkach i innych pomoc-

niczych jednostkach wspomnia-
nym kanałem transportowano 
ładunek do zakładu.

- Na początku dwudziestego 
wieku z pewnością zamiast z 
holownika korzystano z zaprzę-
gów, a więc barki ciągnięte by-
ły przez konie, stąpające wzdłuż 
kanału – mówi pan Andrzej.   Na 
terenie cementowni przy kana-
le była śluza, oddzielająca go od 
doku. Na betonowym nabrzeżu 

stał dźwig, stalowy żuraw na 
podmurówce, o napędzie paro-
wym, później zastąpionu przez 
suwnicę. Wewnątrz nastawni 
mogło zmieścić się kilka osób. 
Podobny o napędzie parowym 
(brat bliźniak) stoi sprawny do 
dziś w porcie Bristol na Wy-
spach Brytyjskich. To była po-
tężna konstrukcja, służąca do 
przeładunku masowego. Po-
za tym było kilka mniejszych 
urządzeń. Ze wszystkiego oca-
lały resztki dwóch jednakowych 
żurawików przeładunkowych. 
Fragmenty jednego z nich wraz 
z kolumną i wysięgnikiem  moż-
na jeszcze tam znaleźć. 

...I KOLEJOWY
Kanałem transportowa-

no także drewno, potrzebne 
do budowy beczek. W pobli-
żu cementowni funkcjonowała 
fabryka beczek klepkowych, 
które służyły jako opakowania 
do cementu. Cement w becz-
kach przewożono wąskotorów-
ką wzdłuż ul. Przemysłowej 
do wejherowskiego dworca, a 

Fot. Grzegorz Śpiewakowski

stamtąd dalej w Polskę, a tak-
że na eksport.

Obecnie poza zabudowania-
mi cementowni nic się już nie 
dzieje, a dawne urządzenia, o ile 
nie zostały pocięte na złom - po-
krywa brud i rdza.

- Moim zdaniem zmarnowa-
no szansę na rozwój lokalnej 
firmy, wykorzystującej daw-
ną produkcję cementu - mówi 
pan Andrzej. – Mogło tam po-
wstać centrum produkcji prefa-
brykatów i galanterii z białego 
cementu, natomiast kanał i je-
zioro Orle to znakomita baza do 
zorganizowania ośrodka spor-
tów wodnych, m.in. torów ka-
jakowych i innych. Szkoda, że 
ten ciekawy teren nie jest wyko-
rzystywany i że brakuje tu ręki 
gospodarza.

W niecce zdewastowanego 
basenu obecnie rosną drzewa, 
panuje bałagan, leży gruz, ale 
zdaniem pana Andrzeja, jesz-
cze ok. 20 lat temu likwidatorzy 
cementowni dbali o tę nieckę, 
która była sprawna technicz-

nie, łącznie z konstrukcją za-
stawki. 

Andrzej Koschmidder od-
wiedził kiedyś to miejsce zimą, 
razem z młodym fotografem 
Grzegorzem Śpiewakowskim 
(autorem prezentowanych obok 
zdjęć) oraz Ryszardem Nalep-
ką. Powstał wówczas interesu-
jący film, który można oglądać 
na portalu Youtube.pl – wystar-
czy wpisać hasło „port śródlądo-
wy w Wejherowie”. Polecamy.  

Anna Kuczmarska

Fot. G. Śpiewakowski
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SPORT

Mecz zaczął się bardzo jed-
nostronnie, bo gole rzucali wy-
łącznie goście. Nasz bramkarz 
wyciągał  kolejne piłki z siatki, 
a zawodnicy rozpoczynali grę ze 
środka boiska. A potem padała 
kolejna bramka dla Koszalina. 
Błyskawicznie na tablicy wy-
świetlił się wynik 9:1 dla gwar-
dzistów. 

Piłka ręczna. tytani pokonani

Mocne uderzenie
Tytani Wejherowo - Gwardia Koszalin 23:32 (12:18). W pełnej kibi-

ców hali przy ul. Śmiechowskiej w Wejherowie nasi piłkarze ręczni 
przegrali z drużyną z Koszalina. To druga z rzędu przegrana Tytanów. 

Tytani nie potrafili pokonać 
bramkarza przyjezdnych. Na 
dokładkę gwardziści bardzo 
szybko rozgrywali piłkę i celnie 
strzelali.

W drugiej połowie niewiele 
się zmieniło, bo gwardziści na-
dal grali szybko i skutecznie w 
polu, a bramkarz bardzo sku-
tecznie w bramce. Tytani tego 

dnia byli po prostu słabsi.
Tytani Wejherowo (bramki): 

M. Wicki (7), T. Bartoś (5), J. Po-
erling (5), M. Lanc (3), R. Wicki 
(1), R. Wicon (1), R. Sałata (1). 

Najbliższe spotkanie Tyta-
ni Wejherowo rozegrają na wy-
jeździe, 5 października, a ich 
przeciwnikiem będzie Szczy-
piorniak Olsztyn.

 Na kortach redzkiego MOKSiR odbył się turniej z 
cyklu Ziaja Grand Prix Wybrzeża w tenisie ziemnym. 
W kat.OPEN zwyciężył Damian Ptasznik – Olsztyn, 
przed Damianem Dąbrowskim – Wejherowo (obaj 
na zdjęciu obok). Równolegle rozegrano Otwarte Mi-
strzostwa Redy w Tenisie Ziemnym Kobiet. 

W finale Julia Czaja pokonała po zaciętym spo-
tkaniu Katarzynę Wierzbicką (obie z Pucka). Trze-
cia była Anna Walczyk z Redy, a czwarta  Ola 
Gnaczyńska (Reda).

Damian Dabrowski triumfował także w Mistrzo-
stwach Wejherowa, które rozegrano na wejherow-
skich kortach. W finale pokonał Damiana Białasa. 
Miejsca trzecie zajęli: Marcin Kenner i Damian Ka-
miński. 

W deblu  w finale Damian Dąbrowski  i Damian 
Białas wygrali z Marcinem Kennerem  i Mirosła-
wem Podgórskim. 

W kategorii +55 zwyciężył Roman Kenner, dru-
gie miejsce zajął Grzegorz Miler, a trzecie - Michał 
Jeliński. 

Organizatorem mistrzostw było Wejherowskie 
Towarzystwo Tenisowe i Lech Bieńkowski - WKT.

tenis ziemny. W Redzie i w Wejherowie

Dąbrowski triumfował

W rozgrywkach IV ligi teni-
sa stołowego drużyna KTS-K 
GOSRiT Socha Meble Luzino 
pierwszy mecz rozegrała z ze-
społem Czarni Domisław. Po 
3-godzinnym meczu 10:3 wy-
grała drużyna z Luzina w skła-
dzie: Magda Płotka, Katarzyna 
Płotka, Krzysztof Gruszczyń-
ski, Henryk Płotka, Dagmar 
Rzoska oraz Waldemar Płotka. 

Po drugiej kolejce IV ligi 
tenisa stołowego, KTS-K GO-
SRiT Socha Meble Luzino 
umocniło swoją pozycję w czo-
łówce tabeli, pokonując u siebie 
10:4 POLTAREX Pogoń III Lę-
bork. Po dwóch kolejkach KTS-
-K GOSRiT Luzino zajmuję 2 
miejsce w tabeli grupy A

tenis stołowy

Luzino 
drugie

W zawodach w Gliwicach 
uczestniczyły reprezentantki 
12 państw. WKB „Gryf” Wejhe-
rowo reprezentowały Justyna 
Krajewska i Katarzyna Laga. 

Katarzyna Laga w ćwierć-
finale trafiła na zeszłoroczną 
mistrzynię zawodów w Gliwi-
cach, reprezentantkę Czech – 
Ester Koecna i musiała uznać 
jej wyższość. 

Lepiej poszło Justynie, któ-
ra przegrała w półfinale z re-

Gryf Orlex Wejherowo-Calisia Kalisz 1:2 (1:0). W 
kolejnym pojedynku II ligi piłki, nożnej nasza dru-
żyna przegrała z Calisią. 

W pierwszej połowie M. Dettlaff dał gospodarzom prowadze-
nie. Niestety w drugiej kaliszanie udowodnili naszej drużynie, że 
trzeba grać do końca. To musiało się źle skończyć i się tak skończy-
ło. Druga połowa to skuteczna gra Kaliszan, zwieńczona dwiema 
bramkami, zdobytymi ze stałych fragmentów gry. 

Gryf Orlex Wejherowo: Szlaga - Brzuzy, Kostuch, Skwiercz, 
Warcholak - Kołc, Dettlaff - Dąbrowski (Więcek), Łuczak (Krze-
miński), Siemaszko - Bejuk (Gicewicz).

Boks. WKB„gryf”

Brązowy medal
Wejherowianka, Justyna Krajewska przy-

wiozła brązowy medal z VIII Międzynarodo-
we Mistrzostwa Śląska Kobiet w Boksie.

prezentantką Słowacji - Soną 
Valachovą. Ta przegrana dała 
Justynie brązowy medal VIII 
MMS Gliwice. 

- Największym wyzwaniem 
było pokonanie stresu - mówi 
Justyna Krajewska. - Rywal-
ka była bardziej doświadczona 
i wykorzystała to w walce. Mi-
mo to próbowałam narzucić jej 
swój styl. Ten sukces jest dla 
mnie motywacją do jeszcze 
cięższej pracy. 

Piłka nożna. Porażka gryfa

grali 45 minut

Spotkanie to zaczęło się pe-
chowo, bo w 4 minucie sędzia 
odgwizdał rzut karny dla gości. 
Pewnym egzekutorem okazał 
się Mirosław Mitura. Na gola 
wyrównującego nie trzeba było 
długo czekać, bo już w 10 minu-
cie podanie Krzysztofa Wickie-
go na gola strzałem z 6 metrów, 
zamienił Paweł Politowski.  

Od tego momentu przewa-
gę osiągnęli gospodarze, którą 
udokumentowali drugą bram-
ką Macieja Nowaka. Goście 
ponownie doprowadzili do wy-
równania. W 31 minucie zna-
komite dośrodkowanie na gola 
strzałem z głowy zamienił Pa-

Co raz lepiej radzą sobie na IV-ligowych 
boiskach zawodnicy GOSRiT/Wikęd Luzino, 
którzy po bardzo ciekawym meczu pokonali 
pretendenta do awansu, KS Chwaszczyno 4:2. 

weł Piotrowski. Gdy wydawa-
ło się, że 1 połowa zakończy się 
remisem, gola na 3:2 pięknym 
strzałem zdobył Maksymilian 
Kenner.

Druga część meczy nie by-
ła już tak ciekawa. Gospodarze 
lekko się cofnęli, pozwalając go-
ściom dłużej utrzymać się przy 
piłce. Wikęd w tej części meczu 
ograniczył się do kontrataków i 
właśnie jeden z nich przyniósł 
im 4 gola, kiedy strzał Jacka 
Wicon w 82 minucie z ponad 18 
metrów znalazł drogę do siatki.

Po tym interesującym me-
czu Wikęd awansował na 4 
miejsce w ligowej tabeli. 

Piłka nożna w Luzinie

sukces Wikędu

W biegu głównym na 5000 
m w kat. mężczyzn zwyciężył 
Michał Rolbiecki (Maja Te-
am) przed Krzysztofem Pa-
prockim (GKS Tęcza N. W. 
Lęborska) i Piotrem Żebrow-
skim z Wejherowa. Wśród 
kobiet zwyciężyła Syntia 
Ellward (KS Wejher) przed 
Eweliną Paprocką (GKS Tę-
cza N. W. Lęborska) i Moni-
ką Rolbiecką (Maja Team). 

W klasyfikacji zespołowej 
wygrały szkoły ponadgim-
nazjalne: ZSP 4 Wejhero-
wo, ZSP 2, ZSP 3, 4-LO 1 
Wejherowo. Gimnazja: nr 2 
Wejherowo, Gim. Bolszewo, 
nr 1 Reda. Szkoły podstawo-
we: SP 6 Wejherowo, SP 9 
Wejherowo, SSP Gościcino.

 Organizatorami zawo-
dów byli: WCK, KS „Wejher” 
i POZ Lekkiej Atletyki. 

Przełaje

Biegi 
w parku

W wejherowskim 
parku odbyły się 
Ogólnopolskie Biegi 
Przełajowe o Puchar 
Prezydenta Wejhero-
wa. Na trasę wybie-
gło 300 osób. 
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sPRZEDAM 
LuB KuPIĘ
NIERuChOMOŚĆ
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie 

ul. Kotłowskiego 55 m kw,3 pokoje, salon 
z aneksem kuchennym, 1/3 piętro, rok bu-
dowy 2011, wysoki standard wykończenia, 
zabudowa aneksu , łazienki i przedpokoju 
pozostają w cenie mieszkania. Parkingi wo-
kół bloku. Cena 285 tys. 

Tel. 509 524 714
 * * *
Kupię małe mieszkanie w Wejherowie  

do 100 tys. zł, na parterze. 
Tel. 693 603 286
 * * *
Sprzedam mieszkanie 48,31 m/kw, 2 

pokoje ,oddzielna kuchnia, przedpokój, 3/4 
piętro. Wejherowo ul. Stefczyka. Mieszka-
nie własnościowe, KW. Cena 170 000 zł ( do 
minimalnej negocjacji). 

Telefon kontaktowy: 607 322 090
 * * *
Sprzedam mieszkanie 46 m kw., dwu-

pokojowe, balkon, piwnica, 2/4 pietro, os. 
Chopina w Wejherowie. 175 000 tys. zł. – 
do uzgodnienia. Tel. 600 254 451

 * * *
Sprzedam lub wynajmę dom z dwoma 

lokalami użytkowymi w Strzebielinie przy 
ul. Leśnej 24. Znakomita lokalizacja, sprze-
daż bez pośredników! Tel. 515-982-228

 * * *
Nowy dom parterowy typu dworek, 

2500 m od śródmieścia Wejherowa. Od 
północnego zachodu przylega do lasu. Po-
wierzchnia 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 pro-
pozycje. Tel. 661 664 085.

 * * *
Dom w Wejherowie, budynki gospo-

darcze, działka 1202 m sprzedam. 
Tel. 501 549 579
 * * *
Sprzedam murowany nowy domek 

piętrowy, stan zamknięty, ocieplony, prąd, 
woda na działce ogrodniczej, 468 m2. Cena 
52 tys. zł (do negocjacji). Tel. 502 056 307

 * * *
Orle k. Kościerzyny – kawalerka 28 m2 

z garażem, cena 67 tys. zł oraz mieszkanie 
41 m2 (2 pokoje) z garażem, cena 87 tys. 

zł. Mieszkania są w bloku, pełna własność 
(mała negocjacja ceny). 

Tel. 510 753 395, 516 728 666

WYNAJMĘ
Wynajmę mieszkanie w domku jedno-

rodzinnym do kwoty 600 zł natychmiast. 
Proszę o tel. lub sms. 723 399 476

sPRZEDAM
Sprzedam tanio sofę 3 osob. +2 fotele 

+ 2 pufy w kolorze złotym. Stan bdb. Ce-
na 1120 zł. Wejherowo, tel. 510-519-919.

 * * *
Sprzedam Fahrenheit absolute intense 

EDT 100 ml cena 180 zł, Calvin Klein eupho-
ria EDP 100 ml za 170 zł, tel. 509 524 714   

 * * * 
Sprzedam płyty winylowe w dobrym 

stanie (około 80 sztuk). Różne gatunki mu-
zyczne. Wykonawcy zagraniczni. Produ-
cenci płyt również zagraniczni. 

Tel. 516 905 511
 * * *
Sprzedam FELGI stalowe 15 do Passata 

b5, audi a 4, cena 35 zł. Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzedam Dysk twardy 80 GB cena 40 

zł. Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzedam czarny stolik pod telewizor 

lub monitor górny blat obracany dolna pó-
łeczka możliwy odpłatny transport cena 30 
zł. Tel. 516 256 424

 * * *
Odkurzacz ręczny w pudle nowy po 50 

zł. Inhalator ręczny po 50 zł, blender ręczny 
za 30 zł, grzechotki, śliniaki, misie, butki od 
18 do 22 roz. Całe za 50 zł. 

Tel. 725 171 656
 * * *
Sukienkę na ramiączkach, długa, srebr-

na na różne okazje rozm. 42 zamienię na 
paczkę pampersów firmy pampers 6. 

Tel. 733 271 013
 * * *
Dwa zestawy DVD nowe zapakowane 

(Synowie Anarchii i Białe Kołnierzyki – po 
4 płyty), po 10 zł. Tel. 784 808 700

 * * *
Sprzedam kino domowe PANASONIC 

5.1 – odtwarza wszystkie formaty
Wejście USB cena 320 zł. Wejherowo. 
Tel. 784 808 700

Zestaw wypoczynkowy skórzany 
3+2+1 bardzo elegancki w kolorze kre-
mowym, cena 3100 zł. 

Tel. 784 808 700
 * * *
Używane ładne meble sklepowe bran-

ża obuwie, nawet do 300 m kw. Okazja! 
Tel. 663 775 696
 * * *
Sprzedam Fahrenheit absolute EDT in-

tense 100 ml, cena 200 zł. Tel. 509 524 714
 * * *
 Sprzedam 2 opony zimowe 195/60/15 

z 2007 roku stan idealny 7 mm cena 100 zł. 
Tel. 516 256 424
 * * *
Wózek 3w1, głęboki, spacerówka, no-

sidełko, stan b. dobry, po jednym dziecku. 
Cena 200 zł, możliwość wysłania zdjęć 
mmsem. Tel. 725 171 656

 * * *
Polar ocieplany w kolorze zielonym, 

rozmiar 38, cena 30 zł. Wejherowo. Tel. 
884 999 221

 * * *
Stolik RTV długość 120 cm, szerokość 

40 cm z szafką i dwiema półkami w kolorze 
olchy, nowy, cena 150 zł. Tel. 884 999 221

 * * *
Gałęziówkę iglastą i liściastą. Ceny od 

75 zł. Tel. 505 859 579

MOtORYZACYJNE
Sprzedam Daewoo Matiz 2002 rok, 

niebieski metalik stan b. dobry + komplet 
opon zimowych. Cena 4700 zł. 

Tel. 691 694 279
 * * *
Sprzedam Renault Megane combi, rok 

1999, silnik 1,9 tdi, kompletnie wyposażo-
ny, klimatyzacja, elektryczne szyby i luster-
ka, centralny zamek, autoalarm, itp. Cena 
5500 zł. Tel. 661 664 085

 * * *
Sprzedam Nissan Serena 1,6 benz, rok 

1999, przebieg 160 tys., 8-osobowy, zie-
lony metal, przyciemniane szyby, klima, E 
szyby, E lusterka, PP, RM, 2 lata w kraju. Ce-
na 6 500 zł Tel. 516 311 161

PRACA
Zaopiekuję się starszą osobą lub dziec-

kiem. Wejherowo i okolice. T
el. 504 258 064

Super tani pracownik fizyczny przyjmie 
każda pracę, najchętniej ciężką. 

Tel. 501 034 804
 * * *
Szukam jakiejkolwiek pracy na terenie 

Wejherowa i okolic. Tel. 508 123 662
 * * *
Młody emeryt hydraulik pomoże o każ-

dej porze naprawić kran, Spłuczkę oraz in-
ne urządzenia domowe związane z gazem 
i elektrycznością. Posiadam uprawienia. 

Tel. 692 828 655

NAuKA
Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii w 

tym zadania, oraz matematyka.
Wejherowo. Nauczyciel emeryt. 
Tel. 58 677 01 50.
 * * *
Korepetycje i pomoc w redagowaniu 

i pisaniu prac licencjackich, magisterskich 
itp.  Pedagogika, socjologia, pielęgniar-
stwo, ekonomia, ochrona środowisk, inne. 
Komputeropisanie. Tel. 501 957 499

 * * *
Nauczyciel muzyki,- emeryt w Wej-

herowie, udziela lekcji gry na gitarze, 
akordeonie, mandolinie, skrzypcach,- za 
niewielką opłatą. 

Tel. 665 570 808

RÓŻNE
Przyjmę lodówkę działająca, może 

ktoś ma na zbyciu a mnie się bardzo przy-
da. Wdzięczna z Wejherowa. 

Tel. 512 689 498
 * * *
Rodzina wielodzietna potrzebuje krze-

sła do biurka, fotela rozkładanego, zabaw-
ki, ciuchy, inne rzeczy. Tel. 516 591 904

 * * *
Przyjmę panele ścienne 6 m, gąbka 

panele 24 m, kafelki podłogowe 20 m, wc, 
wanna, krany. Tel. 725 171 656

 * * *
Pan l. 46/170 cm, bez zobowiązań, po-

zna panią 37-45; stały związek. 
Tel. 531 661 915
 * * *
Pilnie przyjmę garaż metalowy, może 

być do odnowienia. 
Tel. 725 171 656

kreatorobrazu.pl
fotografia ślubna, 

chrzciny i inne, 
fotografia reklamowa

502 178 344
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 - Nocny Bieg na Orientację 
Jesienny Tułacz 2013, skiero-
wany jest do wszystkich, któ-
rzy chcą w niebanalny sposób 
spędzić wolny czas, sprawdzić 
swoje siły w odnajdywaniu no-
cą punktów w lesie, cenią sobie 
kontakt z przyrodą, chcą do-
skonale bawić się wraz ze zna-
jomymi i rodziną w atmosferze 
zdrowej rywalizacji sportowej 
– mówi Małgorzata Pryśko, 
kierownik imprezy. 

Podczas rajdu trzeba od-
naleźć w terenie kilkanaście 
punktów kontrolnych, mając do 
dyspozycji mapę, kompas oraz 
sporo wytrwałości. 

Uczestnicy będą mieli do wy-

Pod patronatem „Pulsu Wejherowa”

Jesienny tułacz
W dniach 12-13 października Bractwo Przygody Almanak organi-

zuje Nocny  Bieg na Orientację Jesienny Tułacz 2013. Będzie to już 
osiemnasta edycja zawodów. Impreza będzie rozgrywana na terenie 
gmin Luzino i Łęczyce. W tegorocznej jesiennej edycji weźmie udział 
blisko pół tysiąca osób. 

boru  jedną z tras pieszych: 25 
km (zespoły od 1 do 5 osób), 50 
km (zespoły od 1 do 3 osób), 30 
km scorelauf (zespoły od 1 do 3 
osób) oraz trasę rowerową o dy-
stansie 50 km (od 2 do 3 osób).

Patronat nad rajdem objęli: 
marszałek pomorski Mieczy-
sław Struk,  prezydent Gdań-
ska Paweł Adamowicz, wójt 
gminy Luzino Jarosław Wejer, 
wójt gminy Łęczyce Piotr Wit-
tbrodt. 

Patronat medialny: „Puls 
Wejherowa i powiatu wejhe-
rowskiego”.

Kontakt: http://tulacz.alma-
nak.pl/, https://www.facebook.
com/INOtulacz

Kierownik imprezy: Małgo-
rzata Pryśko, tel. 504 487 257,

gosia.prysko@almanak.pl
Prezes Bractwa Przygody Al-

manak: Wojciech Suchy, tel. 502 
765 536, w.suchy@almanak.pl

Treningi personalne to zajęcia indywidualne 
dopasowane do potrzeb i oczekiwań klienta. Na 
pierwszym spotkaniu trenerzy analizują i ocenia-
ją  stan zdrowia, poziom aktywności fizycznej, na-
wyki żywieniowe oraz wyznaczają cel treningów.

- Trening personalny w naszym klubie jest 
przeznaczony dla każdego, niezależnie od wie-
ku, wagi, płci, indywidualnych możliwości i po-
trzeb treningowych. Pozwala całkowicie skupić 
się na oczekiwaniach i potrzebach osoby tre-
nującej, aby osiągnąć najlepsze efekty w opty-
malnie krótkim czasie - mówi Anna Labuda z 
Tiger Gym Wejherowo. 

Fachowa kadra trenerów Tiger Gym Wejhe-
rowo dobierze dla każdego klienta optymalną 
formę treningu i zestaw ćwiczeń. 

Przekonacie się że trening może być zarówno 

O otwarciu w Wejherowie klubu Tiger Gym (w budynku Wejher-
Park) informowaliśmy we wrześniu. Fitness club działa dokładnie od 
miesiąca, a najlepsze efekty w optymalnie krótkim czasie można uzy-
skać dzięki treningowi personalnemu, który umożliwia trenującym 
osiągnięcie indywidualnego celu, a profesjonalny program treningo-
wy pozwala na maksymalizację efektów.

Cena treningu personalnego - 80 zł  *  Cena treningu intro - 70 zł  *  Kontakt: 58 736 28 80

skuteczny trening w tyger gym

Indywidualnie z trenerem

skuteczny, jak i przyjemny.
Treningi personalne w Tiger Gym Wejherowo 

prowadzą: Maria Tarasiuk, Agnieszka Bia-
łas-Łaga, Mateusz Osiecki, Krzysztof Ogro-
dowczyk, Tomasz Marcinkowski.


