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Więcej ścieżek
i nowych dróg

Dzień Edukacji Narodowej obchodzony był w
Wejherowie po raz pierwszy w nowym gmachu WCK.
Dzięki temu na uroczystości spotkali się nauczyciele
różnych placówek oświatowych w mieście. Niektórzy
odbierali nominacje, nagrody i gratulacje, a wszyscy serdeczne życzenia z okazji ich święta.
Str. 3

Zbliża się święto Wszystkich Świętych i czas odwiedzania grobów bliskich. Jak co roku, Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie przygotował specjalne linie
autobusowe, które 1 listopada będą wozić nas na cmentarze. Z pewnością lepiej skorzystać z komunikacji miejskiej, niż stać w korkach i z wielkim trudem szukać miejsca
do zaparkowania.
Jak dojechać autobusem MZK na cmentarz?
Informacje na ten temat zamieszczamy na str. 6
OgłoszeniE

Uprzejmie informuję, że

Kancelaria Notarialna
Robert Dudziak
z dniem 4 listopada 2013 zmienia siedzibę.
Adres nowej siedziby:

84-200 Wejherowo, ulica Wałowa 28/26
Robert Dudziak, notariusz

Pięknie wygląda jesienią nowa trasa pieszo-rowerowa wzdłuż rzeki Cedron, oddana w tym miesiącu do użytku. Chodzi jednak nie tylko o to, aby było ładnie i czysto, ale przede wszystkim, żeby poruszać sie po mieście wygodnie i bezpiecznie.
Ścieżek rowerowych i utwardzonych dróg jest w Wejherowie coraz więcej, dzięki
licznym inwetycjom, prowadzonym przez władze miasta. 		
Str. 4-5

17 października 2013

www.pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI

Prezes Związku Rzemiosła Polskiego w Wejherowie

Rozmowy z rzemieślnikami
Gośćmi Powiatowego Cechu Rzemiosł,
Małych i Średnich
Przedsiębiorstw ZP w
Wejherowie byli: prezes Związku Rzemiosła Polskiego Jerzy
Bartnik i dyrektor generalny ZRP – Maciej
Pruszyński. Goście z
Warszawy odwiedzili
Wejherowo w miniony wtorek, 15 października br.
Prezes Jerzy Bartnik i
dyrektor Maciej Pruszyński odwiedzili Niepubliczną Szkołę Rzemiosł przy ul.
Kalwaryjskiej oraz spotkali
się w ratuszu z prezydentem
Wejherowa, Krzysztofem
Hildebrandtem.
Prezydent K. Hildebrandt

uczestniczył również w spotkaniu obu panów z wejherowskimi rzemieślnikami.
Gospodarzem tego spotkania w sali Wejherowskiego Centrum Kultury był
prezes Powiatowego Cechu
Rzemiosł, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw - Związku

Pracodawców, Brunon Gajewski.
Głównym tematem wypowiedzi gości było kształcenie zawodowe, prowadzone
przez rzemiosło, a także
wsparcie ze strony państwa
w postaci refundacji i dofinansowania.

Bezdomni alkoholicy
Straż Miejska w Wejherowie coraz częściej podejmuje interwencje
wobec pijanych bezdomnych. Osoby takie piją alkohol albo denaturat
w miejscach publicznych, bo w mieście trudniej o pustostany. Rudery
są sukcesywnie rozbierane, a puste obiekty kolejowe, w których mieli
schronienie są likwidowane.
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Nóż zamiast argumentów

Policjanci zatrzymali 50-letniego mężczyznę podejrzanego
o usiłowanie zabójstwa 37-letniej wejherowianki. Do zdarzenia
doszło 12 października, a dzień później mężczyzna został przesłuchany i doprowadzony do wejherowskiej prokuratury, gdzie
usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.
W sobotę 12 bm., tuż po godzinie 13.00 dyżurny Komendy
Powiatowej Policji w Wejherowie otrzymał zgłoszenie o awanturze domowej, podczas której kobieta została raniona nożem.
Stróże prawa ustalili, że 50-latek podczas kłótni z 37-latką
najprawdopodobniej ugodził ją nożem. W mieszkaniu kobiety,
która została przetransportowana do szpitala, znaleziono zakrwawiony nóż.

Pięć listów gończych

Zimowy problem już się zaczyna

Ostatnio na ul. Puckiej jeden z upojonych alkoholem
bezdomnych leżał na chodniku,
a obok niego w wózku inwalidzkim spał jego także bezdomny
kolega. Widok był przerażający.
Obaj ze względu na niskie temperatury w nocy trafili do policyjnej izby zatrzymań.
Dwa dni później w godzinach popołudniowych strażnicy musieli interweniować na
dworcu PKP w Wejherowie,
gdzie leżał pijany bezdomny, o
nieustalonej tożsamości. Mężczyzna położył się pod samymi
kasami biletowymi. On również trafił do izby zatrzymań.
Problem bezdomnych alkoholików jak co roku zaczyna się
w okresie jesienno-zimowym,
gdy panują niskie temperatury.
Wówczas istnieje realne zagrożenia dla ich zdrowia lub życia.

Z POLICJI

Strażnikom nie pozostaje nic
innego jak umieszczenie takich
osób do wytrzeźwienia w policyjnej izbie zatrzymań.
Do Wejherowa trafiają bezdomni z Trójmiasta, którzy
zimne noce chcą spędzić na wejherowskim dworcu PKP, bo w
Trójmieście do wyremontowanych obiektów bezdomni przez
pracowników firm ochraniarskich nie są wpuszczani.
Od 14 października Straż
Miejska w Wejherowie, w ramach realizowanego od kilkunastu lat programu prewencyjnego
„Pomagamy bezdomnym”, dokonuje spisu osób i miejsc przebywania bezdomnych na terenie
miasta Wejherowa. Każdemu z
nich proponowany jest pobyt w
schroniskach dla bezdomnych.
Niestety, z kilkunastoletniej
praktyki wiadomo, że bezdom-

Rozmawiano też o finansach i przepisach, zwłaszcza
tych, powodującyh problemy i ograniczających działalność rzemieślników.
Do tego spotkania i poruszanych na nim tematów
wrócimy na naszych łamach.
		
AK.

Ukradł pieniądze z kościoła

„Puls”
za trzy
tygodnie
Informujemy naszych
Czytelników, że kolejne
wydanie „Pulsu Wejherowa” ukaże się tym razem
za trzy tygodnie, czyli 7
listopada br.

WAŻNE
TELEFONY:
Pogotowie
58 677 61 02
PolicjA
58 672 97 22
Bezdomni na dworcu.

ni z tej pomocy nie korzystają,
bo warunkiem przebywania w
schronisku jest zakaz spożywania alkoholu.
ZH.

Wejherowscy policjanci z Zespołu Poszukiwań Identyfikacji
Osób Komendy Powiatowej Policji zatrzymali w Gdyni mieszkańca powiatu wejherowskiego, który przez ostatni rok ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. 34-letni mężczyzna
poszukiwany był za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości i naruszenie sądowych zakazów, na podstawie pięciu listów
gończych wydanych przez Sąd Rejonowy w Wejherowie.
Wielokrotnie zmieniał miejsce swojego pobytu. Funkcjonariusze przypuszczali, że może przebywać na terenie Gdyni,
zaczęli więc weryfikować informacje. Natrafili na ślad poszukiwanego, który przebywał w wynajmowanym w Gdyni pokoju.
Teraz, zgodnie z wydanymi wyrokami najbliższe 3 lata spędzi
w areszcie.

Straż Pożarna
58 677 61 00
Straż Miejska
58 677 70 40

Policjanci z Wejherowa ustalili i zatrzymali mężczyznę, który
w kościele w Luzinie obrabował skarbonę, do której zbierano
pieniądze na budowę nowej świątyni.
Mieszkaniec Gdyni przyjechał do Luzina w poszukiwaniu
pracy. Nie został zatrudniony, ale w drodze powrotnej odwiedził kościół, w którym zniszczył drewniany pojemnik na datki,
zabrał 120 złotych i uciekł. Policjanci ustalili sprawce kradzieży.
38-letni mężczyzna trafił do aresztu. Usłyszał zarzut kradzieży z
włamaniem, a za takie przestępstwo grozi mu kara pozbawienia
wolności od roku nawet do 10 lat.

STRAŻ MIEJSKA
Plaga pijanych opiekunów dzieci
Już po raz czwarty, w okresie ostatnich trzech miesięcy, strażnicy miejscy z Wejherowa podejmowali interwencje wobec nietrzeźwych opiekunów małoletnich dzieci.
Wszyscy opiekunowie mieli od 2,0 do 3,50 promila alkoholu
we krwi i opiekowali się dziećmi od 3-6 lat.
Ostatnie takie zdarzenie miało miejsce 5 października około
godz. 21 na ul. Judyckiego. Zaniepokojona losem małego dziecka
kobieta-świadek powiadomiła Straż Miejską, że ulicą idą dwie
nietrzeźwe osoby i mają pod opieką małego chłopca.
Zgłoszenie potwierdziło się, bo chwiejnym krokiem szła kobieta i mężczyzna, a obok nich dziecko. Okazało się, że 47-letni ojciec
dziecka miał w wydychanym powietrzu 3,50 promila alkoholu we
krwi, a kobieta 2,68 promila.
Sześcioletniego chłopca przekazano pod opiekę siostrze ojca
dziecka.
Za dopuszczenie przebywania dziecka w niebezpieczeństwie,
tj. o niezapewnienie dziecku bezpieczeństwa osobistego, ojciec odpowie przed wejherowskim sądem.
Sprawa zostanie też skierowana do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Wejherowie.
			
ZH.
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Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Dzień Edukacji Narodowej w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie

Nominacje, gratulacje i nagrody
Podziękowania za trudną i ważną pracę, gratulacje, życzenia i nagrody wypełniły uroczyste spotkanie nauczycieli placówek oświatowych w Wejherowie - po raz pierwszy w tak dużym gronie. Z okazji
Dnia Edukacji Narodowej prezydent Wejherowa zaprosił pedagogów
i ich gości do największej sali Filharmonii Kaszubskiej. Prezentem dla
wszystkich był wspaniały koncert piosenek Edith Piaf.
- Współczesny polski nauczyciel to człowiek wszechstronnie
wykształcony, potrafiący biegle wykorzystywać technologię
informacyjną i komputerową.
To osoba sumienna i odpowiedzialna, która jest fachowcem w
swojej dziedzinie, ale także jest
sprawnym pedagogiem i psychologiem – powiedział m.in.

zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, który dziękował wejherowskim
nauczycielom za zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość
i cierpliwość w stosunku do
uczniów, ale też wobec problemów, z jakimi boryka się polska
oświata. - Doceniam nauczycieli, którzy rozwijają uzdolnienia

O GŁ O SZENIE

Biuro Poselskie
Prawa i Sprawiedliwości
w Wejherowie, ul. Kościuszki 3
przyjmuje w następujących terminach:
poniedziałek godz. 10.00 - 12.00
wtorek godz. 14.00 - 16.00
środa godz. 16.00 - 18.00
czwartek godz. 16.00 - 17.00
- dyżur pełnią radni PiS: G. Gaszta, A. Januszewski, M. Lademann, W. Reclaf, W. Rybakowski
piątek godz. 14.00 - 16.00
Można również dzwonić pod nr 606 917 957 lub kontaktować się droga mailową: violetta.sasiak@wp.pl

uczniów, przygotowując ich,
wielokrotnie z sukcesami, do
udziału w konkursach przedmiotowych oraz tematycznych,
rozwijają talenty artystyczne i
sportowe uczniów.
Życzę, aby dzięki Waszej
pracy najszlachetniejsze wartości stały się udziałem młodego
pokolenia Polaków. Życzę także

wielu sukcesów osobistych i zawodowych, uznania i szacunku
wychowanków.
Podczas uroczystości grupa nauczycielek złożyła ślubowanie i otrzymała awans
zawodowy na nauczyciela mianowanego (na zdjęciu po lewej).
Kilkanaście nauczycielek
odebrało z rąk Krzysztofa
Hildebrandta nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa, przyznane z okazji Dnia Edukacji
Narodowej.
Na scenie Filharmonii uroczyście żegnano dyrektora ZS
nr 2, Adama Kleina, który odszedł na emeryturę po 40 latach

pracy (30 lat kierował Szkołą
Podstawową nr 5 a potem Zespołem Szkół nr 2).
A. Klein otrzymał też od
prezydenta Wejherowa „Medal Róży” w uznaniu zasług,
za wybitną, pracę dydaktyczno-wychowawczą i profesjonalne zarządzanie placówkami
oświatowymi, za szerzenie patriotyzmu wśród młodzieży oraz
szacunku dla dokonań Małej
Ojczyzny i kultury regionalnej
Kaszub.
Jak powiedział nagrodzony
i odchodzący dyrektor Adam
Klein (zdjęcie po prawej), to dla
niego zaszczytne i najważniej-

sze w karierze zawodowej wyróżnienie.
Dodajmy, że od nowego roku szkolnego funkcję dyrektora
Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie (SP nr 5 i Gimnazjum nr
4) pełni Beata Dampc, która
podczas uroczystości odbierała
gratulacje i kwiaty.
W części artystycznej z recitalem wystąpiła Dorota Lulka, aktorka Teatru Miejskiego
w Gdyni, wraz z muzykami.
Znakomite wykonanie piosenek Edith Piaf i osobowość artystki wywołały na sali gromkie
oklaski i wiele słów uznania o
tym koncercie.
AK.

Wypromuj Kaszuby Północne
Stowarzyszenia Turystycznego „Kaszuby Północne”
Lokalna Organizacja Turystyczna, której Wejherowo jest
członkiem, ogłasza konkurs na najlepsze „Hasło promujące turystycznie Kaszuby Północne”.
- Celem konkursu jest turystyczna promocja regionu północnych
Kaszub poprzez ciekawe, oryginalne hasło reklamowe, które będzie
wykorzystywane w różnych materiałach promocyjnych, na stronie internetowej i portalu facebook stowarzyszenia – mówi Jacek Thiel,
wiceprezes stowarzyszenia. – Biorąc udział w konkursie, możemy aktywnie włączyć się w promocję regionu i mamy szanse wygrać atrakcyjna nagrodę.
Aby wziąć udział w konkursie należy do 31 października 2013 r.
na specjalnie przygotowanym formularzu uczestnika dostępnym na
stronie kaszubypolnocne.pl, przesłać na adres mailowy: biuro@ka-

szubypolnocne.pl lub korespondencyjny (Plac Wolności 2, 84-100
Puck) treść wymyślonego hasła, promującego turystyczne Kaszuby
Północne.
Nagrodami w konkursie są:
- 2 bilety na musical CABARET 15 listopada br. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie
- 2 bilety na „Kolację dla głupca”, początek grudnia br. w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie
- udostępnienie łódki klasy Puck (dla max. 5 osób) do całodniowego rejsu po wodach Zatoki Puckiej, termin ważności do końca czerwca 2014
- wejściówka na rejs kutrem podczas Morskiej Pielgrzymki Rybaków po Zatoce Puckiej 28 czerwca 2014.
Fundatorami nagród są: Wejherowskie Centrum Kultury, Harcerski
Ośrodek Morski w Pucku, Urząd Miasta Puck.
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MIASTO

Dużo inwestycji drogowych w Wejherowie

Rondo prawie gotowe
Na ukończeniu są liczne inwestycje drogowe w całym mieście, a zwłaszcza newralgiczna inwestycja - przebudowa skrzyżowania ulic 10 Lutego, Sienkiewicza i Św. Jana w Wejherowie. Wkrótce nie tylko skończą się
utrudnienia w ruchu, ale poprawi się znacznie komunikacja w tym rejonie miasta, ponieważ nie będą się tam
tworzyć korki.
W ubiegłym tygodniu, na
gotowym już rondzie wykonano asfaltową nawierzchnię.
Trwają jeszcze prace wykończeniowe, które zakończą się
do końca października. To
oznacza koniec utrudnień w
komunikacji, m.in. w kursowaniu miejskich autobusów.
Ale nie tylko.

NOWE
ROZWIĄZANIE

- Jak wiadomo, celem tej
ważnej inwestycji jest poprawa drożności komunikacyjnej,
a dokładnie upłynnienie ruchu
pojazdów w rejonie przejazdu
kolejowego w ulicy Sienkiewicza - przypomina Piotr Bochiński, zastępca prezydenta
Wejherowa. - Dawniej samochody czekające na przejazd
pociągu i podniesienie szlabanu blokowały ruch na skrzyżowaniu ulic Sienkiewicza, 10
Lutego i św. Jana. Nowy, blisko dwustumetrowy oddzielny
pas zjazdowy sprawi, że samo
skrzyżowanie zostanie jakby
odsunięte od przejazdu kolejowego, a stojące przed szlabanem pojazdy nie będą już
nikomu przeszkadzać.
Podobne rozwiązanie jest
po drugiej stronie przejazdu

kolejowego, przy drodze krajowej nr 6 i się sprawdziło.
Przypomnijmy, że sam przejazd leży w gestii PKP i nie jest
objęty inwestycją, natomiast
ulica Sienkiewicza jest drogą
wojewódzką.

PÓŁ NA PÓŁ

Władze miasta wynegocjowały z marszałkiem pomorskim sfinansowanie po
połowie strategicznego skrzyżowania w Wejherowie. Całkowity koszt inwestycji wynosi
ok. 3,3 mln złotych, a wykonawcą jest firma SKANSKA.
- Miasto od lat zabiegało
o rozwiązanie problemu komunikacyjnego w tym miejscu – informuje Krzysztof
Hildebrandt – Inwestycja
niewątpliwie zwiększy bezpieczeństwo i usprawni ruch na
skrzyżowaniu, gdzie w godzinach szczytu często tworzyły
się korki. Dziękuję mieszkańcom za wyrozumiałość i cierpliwe znoszenie utrudnień, które
miały miejsce podczas realizacji tej ważnej inwestycji.

ramach kolejnego etapu Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa. Zbudowano tam uliczkę
przed budynkami ZUS, parking, chodniki oraz skwer przy
ulicy Sobieskiego, nieopodal
ronda.
Dzięki inwestycji to miejsce wygląda bardzo ładnie, ale
najważniejsze, że od listopada
będzie się wygodniej jeździło
(m.in. rowerem) i chodziło w
tej części Śródmieścia. W pogodne dni będzie też można
usiąść na ławce i odpocząć na
estetycznym skwerku, kolejnym w Wejherowie.

NIE TYLKO
W ŚMIECHOWIE

W dzielnicy Śmiechowo-Północ, gdzie problem nieutwardzonych dróg należy do

bolączek mieszkańców, kolejne ulice otrzymały nową nawierzchnię. Dobiega końca
budowa ulic: Morskiej, Konopnickiej oraz Pokoju.
Dodatkowo jeszcze w tym
roku wybudowany zostanie
ciąg pieszo-jezdny w ulicy Reja, która krzyżuje się z ulicą
Pokoju. Z kolei na Śmiechowie-Południu trwa budowa
długo oczekiwanej i kosztownej ul. Śmiechowskiej.
W innej części miasta, na
osiedlu Sucharskiego kończy
się budowa ul. Kotłowskiego i
Rogaczewskiego. W jeszcze innym miejscu Wejherowa ulice
zostaną wkrótce utwardzone
za pomocą płyt drogowych:
Kolejowa i Jana z Kolna, a
także ul. Kamienna.

Przypomnijmy, że wcześniej wykonano i oddano już
do użytku ul. Panek i wyremontowano chodnik przy ul.
Roszczynialskiego.

DROGI TO
PRIORYTET

Skąd tak duża liczba
utwardzanych i budowanych
obecnie ulic?
Jak wyjaśnia Piotr Bochiński, drogi to priorytet władz
miasta. Ponadto miasto zaoszczędziło pieniądze i dzięki
temu może zrealizować więcej
prac.
- Polityka prezydenta
Krzysztofa Hildebrandta co
do wyboru terminu przetargów na te roboty przyniosła
efekty w postaci dobrych cen
- mówi wiceprezydent Bochiń-

ski. - Udało się nam uzyskać
korzystne warunki finansowe,
pozwalające zrealizować cały
pakiet zamierzonych prac.

Do kończących się tej jesieni inwestycji należy też ciąg
pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki
Cedron. W tym tygodniu zaplanowano odbiór techniczny
tej trasy, prowadzącej od ul. 12
Marca, wzdłuż Cedronu do ul.
Rzeźnickiej i dalej, pod drogą
krajową nr 6 do ul. Partyzantów oraz Obrońców Helu.
Droga została przystosowana zarówno do pieszych
wędrówek, jak i podróżowania
na rowerze.

REWITALIZACJA
TRWA

Końca dobiegają również
roboty drogowe wokół wejherowskiego ZUS, realizowane w

Nie tylko Filharmonia
Wszystkie inwestycje drogowe w Wejherowie zostaną
zakończone przed zimą, ale to nie oznacza koniec tego rodzaju przedsięwzięć w Wejherowie. Nadal pozostaną one
w centrum zainteresowania prezydenta i władz miasta.
- Mimo ogromnego wysiłku finansowego, który musieliśmy włożyć w budowę nowego budynku Wejherowskiego Centrum Kultury - Filharmonii Kaszubskiej, udało nam
się przygotować i realizować mocny plan inwestycyjny na
drogach - mówi Krzysztof Hildebrandt - Budowa i modernizacja ulic i chodników we wszystkich częściach miasta
oraz budowa ścieżek rowerowych to priorytetowe zadania
inwestycyjne prowadzone na szeroką skalę w Wejherowie.
To nie koniec budowy dróg.
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ROWEREM
WZDŁUŻ RZEKI

W ubiegłym tygodniu na rondzie na ul. Sienkiewicza wykonano asfaltową nawierzchnię.

dokończenie na str. 5
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Dużo inwestycji drogowych
dokończenie ze str. 4

308 tys. zł dla organizacji

Najwięcej dla

„Serce Dziecku”

Dodatkowo trasa wzdłuż
Cedronu została wyposażona
w ławki, pojemniki na śmieci
oraz latarnie.
Nad rzeką, zwłaszcza na
zapleczu wieżowców przy ul.
Kochanowskiego, powstało kolejne urokliwe miejsce w Wejherowie. Warto pójść tam na
spacer.

Ministerstwo Finansów podsumowało
akcję 1% podatku dochodowego za 2012
rok na rzecz organizacji pożytku publicznego. OPP na terenie powiatu wejherowskiego otrzymały z tego tytułu 307,9 tys. zł.
W całym kraju przekazano 480 milionów.

PRZYBYWA
ŚCIEŻEK

W Wejherowie przybywa ścieżek rowerowych,
a władze miasta dążą do
tego, aby jak najbardziej
rozbudować sieć dróg rowerowych w mieście oraz wokół niego.
Poszczególne trasy łączą
się ze sobą, dzięki czemu
można kontynuować wycieczkę.
Dla przykładu, po przejechaniu nowej trasy wzdłuż
Cedronu można dojechać
do ul. Chopina, a stamtąd
skręcając przed szpitalem
w lewo, dotrzeć gruntową,
ale wygodna drogą do ul.
Ofiar Piaśnicy. Można też
od ul. Chopina (za mostem
na rzece Redzie) skręcić w
prawo, jadąc aż do osiedla
Fenikowskiego.
Jeśli rowerzyści wybiorą
pierwszy wariant, dojadą
do nowej trasy rowerowej,
prowadzącej właściwie aż
nad morze. Różne odcinki
tej trasy łączą się ze sobą
tak, że można dostać się rowerem przez Lasy Piaśnickie oraz wieś Krokowa aż
do nadmorskiej Karwi.

MIASTO I POWIAT

Poprawia się stan dróg m.in. w dzielnicy Śmiechowo. Na górnym zdjęciu ulica M. Konopnickiej, a na dolnym - ulica Morska na Śmiechowie.

Anna Kuczmarska

Fragmenty trasy rowerowej wzdłuż rzeki Cedron.

W porównaniu do danych za 2011 rok w skali kraju wynika, że
liczba osób które bezinteresownie wsparły OPP wzrosła o ponad
370 tys. i wyniosła 11,5 mln, co stanowi 44 proc. podatników. Organizacje otrzymały o 20,6 mln zł więcej pieniędzy na swą działalność (wzrost rok do roku o 4 proc.). Potwierdza to utrzymującą się
nieprzerwanie od 2004 r. (wtedy po raz pierwszy podatnicy mieli
możliwość przekazania 1 proc. podatku na rzecz OPP) wzrostową
tendencję osób wspierających organizacje.
Zgoła odmiennie przedstawia się sytuacja w powiecie wejherowskim. Przynajmniej jeśli chodzi o organizacje pożytku publicznego działające na tym terenie. Wejherowianie w ramach akcji
„1 procent” przekazali 30 stowarzyszeniom i fundacjom dokładnie
307 854 zł, gdy tymczasem w roku ubiegłym 350 397 zł (spadek o
12,1 proc.). Niewykluczone, że podatnicy byli bardziej szczodrzy niż
poprzednio, lecz postanowili wesprzeć organizacje ogólnopolskie.
Czołową trójkę w powiecie wejherowskim tworzą niezmiennie
Fundacja Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Serce Dziecku",
Fundacja „Uśmiech Dziecka” oraz Wejherowski Klub Sportowy
„Gryf Orlex”. Podatnicy przekazują jednak tym organizacjom coraz mniej pieniędzy. W porównaniu do roku 2011 najwięcej straciły „Uśmiech Dziecka” (11,7 proc.) i klub Gryf Orlex - o 10,6 proc.
mniej darowizn.
W tym roku po raz pierwszy można było przekazywać z akcji
1% podatku dochodowego za 2012 rok na rzecz Stowarzyszenia
Przyjaciół Chorych „Hospicjum" pw. św. Judy Tadeusza w Wejherowie. Wejherowianie przekazali na ten cel aż 25 759 zł, co uplasowało tę organizację na 4. miejscu w powiecie wejherowskim. Duży
skok odnotowało Stowarzyszenie Oświatowe w Wejherowie, które
otrzymało od podatników 16 456 zł, podczas gdy w roku ubiegłym
10 067 zł (wzrost o 63 proc.).
Najwięcej darczyńców straciły Stowarzyszenie Na Rzecz Dzieci i Rodzin Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym „Spinacz” z
Rumi (z 17 942 zł do 3216 zł), Fundacja „Filar" z Wejherowa (z
7590 zł do 2180 zł) oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Osób
Niepełnosprawnych „Wspólna Ścieżka" z Koleczkowa (z 16 358 zł
do 11 817 zł).
W Polsce wśród organizacji pożytku publicznego bezapelacyjnym liderem okazała się - podobnie jak rok wcześniej - Fundacja
Dzieciom „Zdążyć z Pomocą", której twarzą jest Beata Tyszkiewicz.
Podatnicy wsparli tę OPP kwotą ponad 117 mln zł, kilkukrotnie
wyższą od sum przekazanych następnym na liście organizacjom.
Instytucja 1 proc. została wprowadzona w Polsce w 2004 roku.
Wówczas podatnicy sami wpłacali pieniądze na rzecz wybranej
organizacji, a następnie zmniejszali podatek o przekazaną kwotę.
W kolejnych latach zainteresowanie społeczeństwa pomocą finansową dla OPP systematycznie rosło.
Skokowy wzrost darczyńców (z 1,6 do 5,1 mln) odnotowano
m.in. w 2008 r., od kiedy zadeklarowany przez podatników 1 proc.
przekazują organizacjom urzędy skarbowe. Podatnicy nie muszą
obecnie wypełniać również wielu formalności - na zeznaniu PIT
wystarczy wpisać tylko numer KRS wybranej organizacji pożytku
publicznego.
Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com
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PRZED 1 LISTOPADA
KOMUNIKAT
o kursowaniu komunikacji miejskiej
w okresie 29 października – 3 listopada 2013 r.
1. W dniach 29-31 października komunikacja miejska będzie kursowała zgodnie z
rozkładami jazdy obowiązującymi w dni robocze.

www.pulswejherowa.pl

Cmentarz został
powiększony

2. W dniach od 29 października do 3 listopada dodatkowo zostanie uruchomiona
linia „D” na trasie Osiedle Przemysłowa – Cmentarz, która będzie kursowała w
godzinach od 9.00 do 17.00 z częstotliwością co 90 minut.
Autobus będzie odjeżdżał z przystanku MZK na ul Przemysłowej przy „Almaresie”,
a na trasie do cmentarza będzie się zatrzymywał na przystankach „Gulgowskiego n/ż”,
„Graniczna”, „Ofiar Piaśnicy”,” Chopina”, ”Kochanowskiego” „Pomorska” – DH KASZUB. – i dalej „Prusa – Szkoła”, „Necla” i „Rybacka”.
3. W dniu 1 listopada 2013 roku komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w niedziele i dni świąteczne oraz uruchomione zostaną
do Cmentarza przy ul. Roszczynialskiego od godz. 8.00 dodatkowo linie :

A - Wejherowo Dworzec PKP – Cmentarz
C - Osiedle Kaszubskie – Cmentarz
D - Osiedle Przemysłowa – Cmentarz
3. W dniu 2 listopada (piątek) – komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w dni powszednie.
Dodatkowo - po zakończeniu popołudniowej MSZY ŚWIĘTEJ na starym Cmentarzu
przy ul. 3 Maja – przed bramę Cmentarza przy ul.y Sportowej zostaną podstawione
autobusy niskopodłogowe z oznakowaniem linii nr 2 i 3, które włączą się w trasy tych
linii w kierunku Szpitala i Odrębnej.
Szczegółowe informacje u Dyspozytora pod nr telefonu 58 572 29 33 i na stronie:
			 www.mzkwejherowo.pl.
			
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.

Wejherowski cmentarz przy ul. Ks. Roszczynialskiego został powiększony. Zatroszczył się o to gospodarz
nekropolii, ks. dziekan Tadeusz Reszka. Cmentarz należy do parafii Trójcy Świętej.

DODATKOWE LINIE DO CMENTARZA
w dniu 1 listopada 2013 roku – Wszystkich Świętych
Linia „A” Wejherowo Dworzec PKP – Cmentarz - z częstotliwością 15 minut

Trasa: Dworzec Gł. PKP Wejherowo - Sobieskiego - Mickiewicza - Reformatów - Wniebowstąpienia - Cmentarz - Dworzec PKP

Autobusy „A” będą odjeżdżać z przystanku początkowego „Dworzec PKP Wejherowo”, a na trasie przejazdu do Cmentarza będą się zatrzymywać na przystankach: „Sobieskiego-GS”, „Mickiewicza”, „Reformatów” i „Wniebowstąpienia”. Na trasie
powrotnej autobusy zatrzymywać się będą na przystankach „Wniebowstąpienia”, „Rzeźnicka” i „Św. Jana”.

Linia „C” Os. Kaszubskie – Cmentarz - z częstotliwością 20 minut

Trasa: Osiedle Kaszubskie (DH KASZUB) - Cmentarz - Osiedle Kaszubskie
Autobusy „C” będą odjeżdżać z przystanku „Pomorska” – DH KASZUB; na trasie będą zatrzymywały się na przystankach
w obrębie Os. Kaszubskiego: „Prusa – Szkoła”, „Necla” i „Rybacka”. Na trasie powrotnej autobusy zatrzymywać się będą na
przystanku :„Rybacka” przy I Brygady WP.

Linia „D” Os. Przemysłowa – Cmentarz - z częstotliwością 90 minut
Trasa: Rogali - Osiedle Kaszubskie - Cmentarz - Rogali

Autobusy „D” na trasie przejazdu do Cmentarza będą się zatrzymywać na przystankach : „Rogali – wiata MZK przy Almaresie” – przystanek początkowy, „Gulgowskiego n/ż”, „Graniczna”, „Ofiar Piaśnicy”, „Chopina”, „Kochanowskiego”„Pomorska” –
DH KASZUB. – i dalej „Prusa – Szkoła”, „Necla” i „Rybacka”. Na trasie powrotnej autobusy zatrzymywać się będą na przystanku
„Rybacka” i na wszystkich kolejnych przystankach na trasie przejazdu.
Autobusy linii A ,C i D na innych przystankach nie zatrzymują się.

1 listopada przystanki przyjazdowe wszystkich linii dojeżdżających do Cmentarza przy ul. Roszczynialskiego usytuowane będą na wysokości Kaplicy Cmentarnej.
Uwaga: Miejsca przystanków odjazdowych z Cmentarza do Wejherowa:
linie A, C i D – po prawej stronie bramy głównej wyjścia z Cmentarza,
linie 3 i 11 – dotychczasowy przystanek z wiatą przystankową.
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- Dzięki życzliwości władz
miasta i Lasów Państwowych
udało się zagospodarować teren
i powiększyć cmentarz - wyjaśnia ks. T. Reszka, proboszcz

parafii Trójcy Św. – Na nowym
terenie cmentarza, który został
niedawno ogrodzony, będzie
można chować zmarłych przez
kolejne około dziesięć lat.
W tej części cmentarza, znajdującej się mniej więcej w połowie nekropolii, po lewej stronie
od głównej alei, odbyło się już
kilka pochówków.
AK.

1 Listopada

Bilety i punkt sprzedaży
Na wszystkich liniach autobusowych MZK Wejherowo
obowiązują ważne bilety Taryfy MZK Wejherowo lub Taryfy Metropolitalnej. Uprawnienia do przejazdów ulgowych i
bezpłatnych bez zmian.
W dniu 1 listopada dodatkowy punkt sprzedaży papierowych biletów jednorazowych uruchomiony zostanie tylko przy wejherowskim Cmentarzu.
Pasażerowie mający zamiar zakupić bilet w autobusie
u kierowcy, proszeni są o posiadanie odliczonej kwoty pieniędzy.
Przypominamy, że na wszystkich wejherowskich liniach
autobusowych zapłatę za przejazd dokonywać można za pomocą Kart elektronicznych, a jednoprzejazdowy bilet elektroniczny jest tańszy od biletu papierowego.
Przypominamy również, że na wszystkich wejherowskich
liniach autobusowych obowiązują także ważne bilety Taryfy
Metropolitalnej.

redakcja@pulswejherowa.pl
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WSPOMNIENIA

„Byłem tam jako młody człowiek...” – powiedział Ojciec Święty o Wejherowie

Per pedes przez Kaszuby
Uroczystość, upamiętniająca ofiary hitlerowskich zbrodni odbyła się w październiku w Piaśnicy. Również w tym miesiącu, zaledwie kilka dni temu, obchodziliśmy
Dzień Papieski, przypominający postać bł. Jana Pawła II (wczoraj była 35. rocznica
rozpoczęcia pontyfikatu Papieża Polaka). Te dwa wydarzenia mają wspólny wątek,
bowiem Ojciec Święty jako 33-letni kapłan modlił się w Lasach Piaśnickich. To wydarzenie, podobnie jak pobyt ks. Karola Wojtyły na Kalwarii Wejherowskiej opisała
jako pierwsza Regina Osowicka, była długoletnia wiceprezes Komitetu Piaśnickiego. Autorka książek o tragedii piaśnickiej, która przygotowuje kolejne kompendium
wiedzy na ten temat, przypomina naszym Czytelnikom ciekawą historię, związaną z
pobytem młodego księdza Wojtyły w Wejherowie.
Grupa krakowskich studentów, prowadzonych przez
dwóch księży, wikarych parafii św. Floriana w Krakowie:
Karola Wojtyłę i Wacława
Obtułowicza, wędrowała w
czerwcu 1953 roku po Kaszubach. Szli pieszo, odwiedzając
takie miejscowości jak Kartuzy, Sianowo, Żukowo, Wejherowo i Żarnowiec. Sypiali na
plebaniach, gdzie korzystali

też z posiłków. Odwiedzali kościoły i sanktuaria, m.in. Kalwarię wejherowską, a także
takie miejsca pamięci i kaźni,
jak Piaśnica, gdzie modlili się
przy zbiorowym grobie kapłanów.
Przez wiele lat, nawet gdy
Karol Wojtyła został wybrany
papieżem, wejherowianie nie
wiedzieli o jego wizycie w naszym mieście. I nagle podczas

W 1992 roku w Watykanie wejherowianie wręczają obraz Matki Bożej autorstwa Macieja Tamkuna. Od lewej:
Zofia Iskierska, Antoni Niżnik i Julianna Łukaszuk.
Siedem lat później, w 1999 roku Jan Paweł II uroczyście ukoronował oryginalny cudowny Obraz Matki
Bożej Uzdrowienia Chorych z kościoła św. Anny w Wejherowie. Uroczystość odbyła się na sopockim hipodromie, podczas drugiej wizyty Papieża w Trójmieście.
   Zdjęcie ze zbiorów R. Osowickiej
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wizyty w Watykanie, gdzie
zostali przedstawieni jako
mieszkańcy Wejherowa usłyszeli znamienne zdanie Ojca
Świętego: „Byłem tam jako
młody człowiek...”. W wielu
głowach pojawiło się wówczas
pytanie: kiedy, w jakich okolicznościach i gdzie przebywał
młody Jan Paweł II na terenie
naszego miasta?
Tego wszystkiego dowiedziała się Regina Osowicka, która poszła tropem
wspomnianych słów papieża i sprawdziła, że był on na
Kalwarii oraz w Piaśnicy 15
czerwca 1953 roku.
- O swoim pobycie w Wejherowie Ojciec Święty powiedział członkom znakomitego
Chóru Cantores Vejherovienses pod dyrekcją Marka Rocławskiego podczas audiencji
w 1997 roku - przypomina Regina Osowicka. – Nasz chór
śpiewał w Watykanie razem
z innymi chórami w ramach
wizyty delegacji pomorskie z
okazji 1000-lecia Gdańska.
Został przedstawiony papieżowi przez arcybiskupa Tadeusza Gocłowskiego. Gdy
zobaczyłam fragment tego
wydarzenia w telewizji i usłyszałam słowa Jana Pawła II,
postanowiłam dowiedzieć się
wszystkiego o wizycie Karola
Wojtyły w Wejherowie.
Jak się okazało, to nie było łatwe zadanie. Żadnych
efektów nie przyniosło wertowanie wydawnictw i almanachów. Jedynym sposobem
dotarcia do prawdy było zapytanie o wycieczkę sprzed
lat samego Jana Pawła II.
Dlatego dziennikarka i pisarka wysłała list do Watykanu z

prośbą o pomoc. W odtworzeniu szczegółów wizyty Karola
Wojtyły w Wejherowie bardzo pomógł obecny kardynał
Stanisław Dziwisz, wówczas
osobisty sekretarz papieża,
bo jak sam powiedział pani
Reginie w rozmowie telefonicznej, „my dzieci kolejarzy
musimy sobie pomagać...” R.
Osowicka pisząc krótko o sobie wspomniała, że jej ojciec
był przedwojennym kolejarzem. Okazało się, że ojciec
kardynała Dziwisza również.
Co najważniejsze, ks. Stanisław Dziwisz przekazał informację od „szefa”, jak się
wyraził. Jan Paweł II poradził, żeby w tej sprawie zwrócić się do Danuty Ciesielskiej,
nauczycielki z Krakowa, która była uczestniczką wycieczki na Kaszuby.
- Ks. Dziwisz podał mi adres i telefon do tej pani, a także
uwagę „szefa”, żeby dzwonić
po szesnastej. Przyznam, że

O tym, że Ojciec Święty „modlił się na kalwaryjskich
dróżkach Kaszubskiej Jerozolimy z grupą krakowskich studentów” informuje tablica, umieszczona w
maju 2005 roku na ścianie Kościoła Trzech Krzyży.

wzruszyła mnie niesamowita
pamięć Ojca Świętego i dbałość o szczegóły – mówi R.
Osowicka, która dotarła do
krakowskiej nauczycielki, a
dzięki niej do niemal wszystkich uczestników wycieczki w
czerwcu 1953 roku. Ponieważ
większość tych osób rozproszyła się po Polsce i Europie,
zbieranie informacji i mate-

Tak wygladał 33-letni
Ks. Stanisław Dziwisz,
ks. Karol Wojtyła, kieówczesny osobisty sedy odwiedził Wejherowo
kretarz Jana Pawła II
razem ze studentami.
pomógł ustalić fakty.
Zdjęcia z archiwum R. Osowickiej

riałów zajęło prawie rok.
- Grupa krakowskich studentów dotarła do Wejherowa 15 czerwca. Prowadził ich
duszpasterz akademicki w parafii św. Floriana, ks. Wacław
Obtułowicz oraz ks. wikary
Karol Wojtyła - opowiada Redaktor Osowicka. - Piechurzy
odwiedzili Kalwarię, a ponieważ kaplice były zamknięte,
modlili się m.in. na schodach
Kościoła Trzech Krzyży. Byłam wzruszona i ucieszona,
kiedy w maju 2005 roku Ojcowie Franciszkanie umieścili na ścianie tej największej
kaplicy kalwaryjskiej tablicę
z informacją o tym ważnym
wydarzeniu.
Studenci udali się też do
Piaśnicy, a świadkiem tej
wizyty był wejherowianin,
Franciszek Skierski, były więzień Stuthoffu, który
oprowadzał swoich dawnych
kolegów.
Zrelacjonował pani Reginie
to przypadkowe spotkanie,
podczas którego rozmawiał z
ks. Obtułowiczem.
dokończenie na str. 9
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DZIEŃ PAPIESKI

Stuła dla Kolegiaty
Regina Osowicka wspomina m.in. udział Komiteteu Piaśnickiego we mszy
św. pod przewodnictwem
Ojca Świętego Jana Pawła II
w czerwcu 1987 r. w Gdyni.
Komitetowi przewodniczył
ks. Bogusław Żurawski, proboszcz parafii Trójcy Św. w
Wejherowie.
Członkowie Komitetetu
byli bardzo wzruszeni, kiedy podczas homilii Ojciec
Święty wspomniał m.in. o
Piaśnicy i tragedii, która się
tam wydarzyła.
Po uroczystości Jan Paweł II przekazał ks. Żurawskiemu
stułę papieską, w darze dla kościoła Trójcy Świetej w Wejherowie.

dokończenie ze str. 8
Zapytał go, kim jest ten
młody wysoki ksiądz. „To mój
kolega ks. Karol Wojtyła z tej
samej parafii - odparł ks. Obtułowicz. - Studenci mówią na
niego Wujek, a na mnie Wacuś. Jak myślą, że nie słyszę,
dodają Wacuś Placuś”.
- Pan Franciszek oprowadził gości z Krakowa po Lesie Piaśnickim, pokazując im
m.in. główny cmentarz, gdzie
przy palenisku nr 1 modlili się
przed stojącą w tym palenisku
figurą Matki Bożej - opowiada
Regina Osowicka. - Otrzymali
też od F. Skierskiego folder o
Piaśnicy, a on sam żałował, że
nie zrobił wtedy zdjęcia.
Przy okazji zbierania informacji pani Regina dowiedziała się też wielu ciekawostek o
wycieczce i o przyszłym papieżu. Życzliwy i bardzo lubiany,
był również bardzo wymagającym opiekunem studentów.
- Uczestnicy opowiadali mi,
że maszerując nie raz w skwarze wiele kilometrów, chcieli
przejechać jakiś odcinek drogi napotkaną furmanką lub
choćby przewieźć na niej bagaże - mówi R. Osowicka. Ks. Wojtyła, nazywany przez

nich Wujkiem, nigdy się na to
nie godził, mówiąc „Jak per
pedes, to per pedes”. Dlatego
uczestnicy wyprawy żartowali, że to nie była wycieczka, a
raczej obóz pracy czy kolonia
karna.
Przypomnę na koniec inną
anegdotę, związaną z tą wędrowką po Kaszubach - dodaje R. Osowicka. - Podobno
po wejściu do jednego z kościołów, bodajże w Żarnowcu,
grupa ujrzała ustawione na
bocznym ołtarzu drewniane
figurki. Ksiądz Karol, któremu jedna z rzeźb spodobała
się szczególnie powiedział
do ks. Wacława „Chciałbym
tę dużą figurkę zwędzić, ale
ty mnie powstrzymaj”. Ks.
Obtułowicz powiedział ostro
„Ani mi się waż”. Ta opowieść
świadczy o dużym poczuciu
humoru obu duchownych.
Regina Osowicka jest posiadaczką ozdobnego
dokumentu z wizerunkiem
papieża i błogosławieństwem
papieskim.
Wspomnienia o błogosławionym Janie Pawle II są
szczególnie ważne w okresie
oczekiwania na jego kanonizację w kwietniu 2014 roku.

35. rocznica pontyfikatu Papieża Dialogu

Wzruszający spektakl
o Wielkim Polaku
W niedzielę, 13 października obchodziliśmy XIII Dzień Papieski pod hasłem Jan
Paweł II - Papież Dialogu. Dzień Papieski
to okazja do przypomnienia i uczczenia
rocznicy wyboru Jana Pawła II na papieża, w tym roku już 35.
Podczas tego dnia wierni w
kościołach modlili się w intencji Ojca Świętego i jego rychłej
kanonizacji. Wsparli Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”,
która została powołana przez
Episkopat Polski dla upamiętnienia pontyfikatu Błogosławionego Jana Pawła II.
Głównym celem Fundacji
jest promowanie nauczania
papieskiego i wspieranie określonych przedsięwzięć społecznych, głównie w dziedzinie
edukacji i kultury.
Z zebranych pieniędzy fundowane są stypendia dla uzdolnionej młodzieży, pochodzącej z
ubogich rodzin.
W Dniu Papieskim w kościele św. Anny w Wejherowie
odbyło się niezwykłe wydarzenie religijne i kulturalne. Gru-

pa Teatralna ODEON ze
Strzebielina, składająca się z
uczniów i studentów, zaprezentowała wzruszający spektakl
pt. „Jan Paweł II Wielki. Papież Polak”.
Przedstawienie opowiada o
losach Karola Wojtyły od momentu wyboru na stolicę Piotrową aż po Jego śmierć.
Widowisko teatralne, nagrodzone przez widzów długimi brawami, pozwoliło przypomnieć
niezwykły pontyfikat. Gospodarz kościoła św. Anny, gwardian klasztoru Franciszkanów,
o. Daniel Szustak podziękował młodzieży za piękny spektakl. Podziękowania należą się
zwłaszcza liderowi grupy, reżyserowi oraz aktorowi, który
wcielił się w rolę Papieża - Dawidowi Kwidzińskiemu.

Powyżej Jan Paweł II i Ali Agca - scena rozmowy.
Poniżej: ból i smutek z powodu zamachu na Papieża.

Anna Kuczmarska

Regina Osowicka, autorka wielu książek o Wejherowie (w tym trzech bedekerów) oraz o zbrodni piaśnickiej, odznaczona Orderem Polonia Restituta, pracuje
obecnie nad dwiema ważnymi pozycjami.
W przyszłym roku ukaże się jej książka „Piaśnica
oskarża”. Pisarka przygotowuje tez książkę o „Wejherowskich Powązkach”, czyli zabytkowej nekropolii przy
ul. 3 Maja w Wejherowie.

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl
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EDUKACJA I REKREACJA

„Jesienny Tułacz” pod patronatem „Pulsu Wejherowa”

Pieszo lub rowerem
Nauczyciele z różnych krajów prowadzili w Luzinie zajęcia, które dla wszystkich były ciekawym doświadczeniem.

W szkole w Luzinie

Nauczyciele
z 11 krajów
Szkoła Podstawowa im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie po raz czwarty bierze udział
w projekcie Comenius. Wpółpracuje z jedenastoma szkołami (z Irlandii, Anglii, Danii,
Niemiec, Holandii, Włoch, Rumunii, Grecji,
Chorwacji, Węgier i Turcji), w ramach projektu pod tytułem „What’s G(r)ow)ing On?”.
W dniach 7–11 października szkoła gościła 26 nauczycieli ze
szkół partnerskich. Głównym celem wizyty było zaprezentowanie
efektów pracy nad mini-projektem „Rośliny w szkole i wokół niej”
oraz omówienie kolejnych zadań. Przy okazji wizyty zakończono
również prace w szkolnym ogródku. Uczniowie, którzy pod opieką
nauczycieli od maja uprawiali warzywa, zebrali ostatnie plony, z
których przygotowali dwie sałatki na wspólny posiłek z gośćmi.
9 października społeczność szkolna miała okazję poznać nauczycieli ze szkół partnerskich. Podczas apelu z udziałem wójta
Gminy Luzino, Jarosława Wejera oraz Lilianny Koszutowskiej, specjalisty służby leśnej Nadleśnictwa Strzebielino, goście w
kilku zdaniach przedstawili siebie i opowiedzieli o swoich szkołach.
Wystapił chór szkolny i zespów regionalny „Luzińskie Dzwoneczki”
odbył sie tez mini-koncert na skrzypce i wiolonczelę.
Największą atrakcją dla uczniów były przeprowadzone przez
gości lekcje; uczniowie klas IV-VI wcześniej przygotowali w salach dekoracje i gazetki dotyczące poszczególnych krajów. Dało to
uczniom szansę na poznanie tych państw oraz sprawdzenie swoich
umiejętności w zakresie języka angielskiego. Po wspólnym posiłku
przygotowanym z plonów ze szkolnego ogródka, nauczyciele udali
się na spotkanie, podczas którego omówiono postępy w realizacji
projektu i zaplanowano kolejne przedsięwzięcia.
Następnego dnia, dzięki uprzejmości Nadleśnictwa Strzebielino, goście mieli okazję obejrzeć luzińskie Arboretum, kurhany w
Lewinie oraz ścieżkę edukacyjną biegnącą przez wzniesienie Jelenia Góra w rezerwacie przyrody Paraszyńskie Wąwozy.
TN.

335 zawodników, ponad 150 pokonanych kilometrów na 4 trasach podczas 18. edycji
imprezy rekreacyjnej – tak w liczbach wygląda Nocny Bieg na Orientację „Jesienny
Tułacz”, który tym razem, a dokładnie 12-13 października odbył się na terenie gmin
Luzino i Łęczyce.
Trasy na terenie powiatu
wejherowskiego przemierzali
nocą miłośnicy tej formy sportu i rekreacji z całego Pomorza,
a nawet kilku innych regionów
Polski. Bazą była hala GOSRiT
w Luzinie, gdzie odbyło się rozpoczęcie i zakończenie rajdu.
Organizatorzy z Bractwa
Przygody Almanak przygotowali dla zawodników 4 trasy:
trzy piesze o dystansach 25, 30
i 50 km oraz jedną rowerową o
długości 50 km. Trasa 30 km
była trasą typu scorelauf, czyli kolejność potwierdzeń punktów kontrolnych była dowolna.
Przy pozostałych trasach kolejność potwierdzeń była obowiązkowa, czyli zawodnicy musieli
szukać punktów kontrolnych
w takiej kolejności, w jakiej zostały one podane. Start wspomnianej 30-kilometrowej trasy
miał miejsce w Rozłazinie, natomiast meta wszystkich tras
zlokalizowana była w Luzinie.
- Zawody zaliczamy do udanych zarówno pod względem
frekwencyjnym jak i organizacyjnym, w tym miejscu chciałabym podziękować dyrekcji
hali widowiskowo-sportowej za
współpracę – mówi kierownik
imprezy, Małgorzata Pryśko
z Bractwa Przygody Almanak. Rosnąca z roku na rok frekwencja pokazuje zainteresowanie
tego typu imprezami.
Rajd odbywał się pod patronatem marszałka pomorskiego Mieczysława Struka,
prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, wójta gminy
Luzino Jarosława Wejer oraz
wójta gminy Łęczyce Piotra
Wittbrodta, a patronat medialny objął „Puls Wejherowa”.

			

Fot. Bartosz Dombrowski

Na hali w Luzinie, tuż przed wymarszem na trasę.
Fot. Anna Kuczmarska
Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl
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WIEŚCI Z WUTW

ORGANIZACJE

Ósmy rok nauki,
pracy i zabawy
Z Kaszub w Bieszczady

„Barka”podróżuje
Nie po raz pierwszy piszemy o podróżach członków Stowarzyszenia
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka”, którzy chętnie zwiedzają Polskę. Niedawno wybrali się w ciekawą podróż na południe
Polski, na Podkarpacie i w Bieszczady.
Jak zwykle wycieczka
była udana i pełna wrażeń,
chociaż także długa i męcząca. Turyści z powiatu wejherowskiego zatrzymali się
w Sanoku i stamtąd robili
wycieczki do Łańcuta, Przemyśla, Soliny i innych wspaniałych miejsc.

W programie znalazło się
zwiedzanie zabytków, spacery i podziwianie widoków, a
także rejs statkiem do Jeziorze Solińskim oraz zabawa
przy muzyce. Jak zwykle w
górach wszelkie podejścia i
zejścia były dla osób niepełnosprawnych dużym wyzwa-

niem, ale pokonali trudności
dzięki własnej wytrwałości
i pomocy innych uczestników wycieczki.Wzięli w niej
udział także członkowie Stowarzyszenia
Społeczności
Lokalnej „Wsparcie”. Wszyscy cieszyli się piękną pogodą, która dopisała.
AK

Wybory i wyróżnienia w ZKP

Medal Róży i Statuetka
Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego wybrano Zarząd organizacji na kolejną kadencję i prezesa, którym został ponownie Henryk
Kanczkowski.
Podczas zebrania wielu działaczy otrzymało wyróżnienia za
pracę na rzecz krzewienia kultury i tradycji kaszubskiej. Zastępca prezydenta Wejherowa
Bogdan Tokłowicz i sekretarz miasta Bogusław Suwara odznaczyli „Medalem Róży”
Henryka Kanczkowskiego i
Stanisława Starostę, a Leon
Wesserling został uhonorowany Statuetką Jakuba Wejhera.
Złote Odznaki ZKP otrzymali: Bogdan Tokłowicz, Ludwika
Wesserling i Henryk Skwarło.
Srebrne Odznaki ZKP otrzymali: Lidia Müller, Krystyna
Klawikowska, Alina Naczk,
Wanda Mironkiewicz, Teresa
Domnik, Halina Starosta, Ewa
Lider, Grażyna Wirkus, Miro-

sław Gaffke i Jerzy Szreder.
O funkcję prezesa oddziału ubiegało się dwóch kandydatów. W wyniku wyborów
Andrzej Sikora otrzymał 25 głosów, a Henryk Kanczkowski 35
i ponownie będzie kierował Zarządem Oddziału ZKP.
W skład zarządu zostali wybrani: Lidia Müller, Krystyna
Klawikowska, Halina Płońska-Niklewska, Halina Rompca,
Henryk Bielecki, Włodzimierz
Dawidowski, Radosław Kamiński i Bernard Macholl. Do
Komisji Rewizyjnej wybrano
Mirosława Gaffke, Stanisława
Starostę i Władysława Kepkę.
Wejherowskie stowarzyszenie liczy 207 członków. W ramach oddziału działa liczący

47 członków Klub Strzebielino,
Sekcja Plastyków, Klub Haftu
Kaszubskiego „Tulipan”, Klub
Skata Sportowego i Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka.
Zrzeszenie bierze czynny udział w życiu publicznym
Wejherowa uczestnicząc w uroczystościach miejskich. Było
partnerem rewitalizacji Parku
Miejskiego - fundatorem eksponowanych w parku płaskorzeźb Remusa i Aleksandra
Majkowskiego.
Zrzeszenie w Wejherowie
jest organizatorem Kaszubskiej
Drogi Krzyżowej oraz fundatorem kopii tablicy z kaszubskim
tekstem „Magnificat” w kościele pw. św. Anny.

Piękne jesienne popołudnie, podniosły nastrój, eleganckie
stroje pań i panów, lekkie poddenerwowanie organizatorów –
tak wyglądało rozpoczęcia roku akademickiego na Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Uroczystość odbyła się
10 października w auli Kaszubsko Pomorskiej Szkoły Wyższej.
Koordynator WUTW Krystyna Laskowska przywitała
licznie zgromadzonych słuchaczy, wolontariuszy i gości,
a wśród nich prof. J. Cyberskiego rektora KPSW, zastepcę prezydenta Wejherowa B.
Tokłowicza, członka Zarządu
Powiatu G. Lisius, dyrektor
biblioteki D. Balcerowicz, dyrektora YMCA G. Arabczyka.
- Ósmy rok pracy na naszym uniwersytecie rozpoczyna 260 słuchaczy-seniorów,
w tym 60 nowych słuchaczy
- powiedziała K. Laskowska.
- Mają oni do wyboru 26 różnych zajęć prowadzonych
przez wolontariuszy. Obok
kontynuowanych przedmiotów, doszły nowe, takie jak
teatrologia, socjologia i zajęcia
pod hasłem „twoje zdrowie w
twoich rękach”.
Studenci z kilkuletnim stażem w czasie wakacji nie próżnowali, spotykali się w różnych
miejscach naszej pięknej Ziemi Kaszubskiej. Liderzy grupy
turystycznej Edwin Nawrocki i Alicja Orszulak przygotowali wystawę pt. „Seniorzy
WUTW na szlakach Ziemi Kaszubskiej”, którą oglądać było
można we foyer WCK.
Inni studenci, Kazimierz
Wójcik i Stanisław Zaraziński przez dwa tygodnie pracowali jako wolontariusze przy
odnowieniu budynku przy ul.
Kopernika 13. Otrzymali za to
specjalne podziękowania i prezent w postaci pędzli, jako że
swoje prywatne zużyli podczas
prac remontowych.
W nowym roku zaplanowano nie tylko wykłady, ale
też wycieczki, m.in. do Marszewa, na spektakl do Teatru
Muzycznego oraz teatru w
Warszawie, a także na występ Chóru Aleksandrowa do
Gdańska.

W wypełnionej po brzegi auli KPSW przy ul. Dworcowej
dziękowano wolonatriuszom za ich pracę. Na zdj. poniżej upominek odbiera K. Wójcik, który odnawiał siedzibę WUTW.

Dwa dni przed inauguracją
słuchacze WUTW spotkali się
w Bazie Harcerskiej „Cedron”
w Wejherowie, przy ognisku.
Śpiewali i dzielili się wrażeniami z wakacji.
Podczas uroczystej inauguracji, głos zabrali też goście spotkania, nie szczędząc
słów uznania pod adresem
wykładowców i uczestników
WUTW. Prezydent B. Tokłowicz stwierdził, iż tej uczelni
nigdy nie brakuje studentów.
Przedstawicielka zarządu
uczelni, Zenia Kołodziejczyk wymieniła wszystkie

instytucje i organizacje, które
są życzliwe i pomocne uniwersytetowi, dziękując m.in. redakcji „Pulsu Wejherowa”
i red. A. Kuczmarskiej, za
udostępnianie łamów gazety
na informacje z działalności
WUTW.
Spotkanie zakończył wykład dr G. Lisius na temat
systemu finansowania samorządów terytorialnych.
Teresa Malinowska
Rubryka WIEŚCI z WUTW
przygotowywana jest przez
słuchaczy Uniwersytetu.
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10 lat zespołu

Konkurs przedłużony

Jakie będzie
Pomorze?
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Wejherowie zaprasza autorów do udziału w
VIII edycji Konkursu Literackiego „Powiew
Weny” pod patronatem Prezydenta Miasta
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.
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
19 lat oraz „B” – powyżej 20 lat. W kategorii prozy należy przesłać
opowiadanie lub dziennik o objętości do 10 stron standardowego
maszynopisu, a w kategorii poezji – 3 utwory.
Prace należy dostarczyć osobiście lub przesłać Powiatowej i
Miejskiej Biblioteka Publicznej w Wejherowie przy ul. Kaszubskiej
14 do końca października 2013 roku w 3 egzemplarzach maszynopisu oraz dodatkowo na płycie CD, z dopiskiem: „Powiew Weny”.
Nagrodami w konkursie są: w grupie wiekowej „A” – nagrody
rzeczowe w formie sprzętu multimedialnego, w grupie wiekowej
„B” – nagrody pieniężne:
I miejsce – 700 zł , II miejsce – 500 zł , III miejsce – 300 zł
Ponadto w każdej kategorii zostaną przyznane wyróżnienia.
Biblioteka serdecznie zaprasza do udziału w tegorocznej edycji
konkursu.

KULTURA I EDUKACJA
Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Fucus
w WCK
Gala kończąca jubileuszowy rok grupy Fucus
to koncert, zawierający w
pigułce spektrum muzycznych inspiracji z całego
okresu działania zespołu.

Muzycy w towarzystwie
chóru oraz osób współpracujących z zespołem wykonają swoje największe przeboje.
Nie zabraknie również najnowszych, nie publikowanych jeszcze utworów.
FUCUS jest zespołem wykonującym muzykę folkową:
irlandzką, bretońską i szkocką.
Głównym nurtem są tradycyjne
pieśni kaszubskie oraz własne
kompozycje do tekstów w języku kaszubskim, które w warstwie muzycznej inspirowane
są m.in. folklorem irlandzkim.
W repertuarze zespołu znajdują
się również szanty i pieśni morskie. Grupa w pojawiła się na
rynku muzycznym w roku 2003.
Koncert, który odbędzie się
24 października o godz. 19.00
w Filharmonii Kaszubskiej, zostanie zarejestrowany i powstanie z niego 3 płyta grupy.
Bilety w cenie 10 zł do nabycia w WCK.

O GŁ O SZENIE

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

O Serbii i jej kulturze opowiadał licealistom Dušan Paździerski.

Dzień Języków Obcych w „Sobieskim”

Europa w szkole

Konkursy, koncert i prezentacje wypełniły Dzień Języków
Obcych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. Podczas tego dnia podkreślano, jak
ważna jest znajomość innych języków, chociaż wejherowskich
licealistów nie trzeba o tym przekonywać.
Szkoła uczestniczy w różnych projektach, dzięki którym
młodzież ma okazję podróżować, kontaktować się z rówieśnikami z innych krajów (m.in.
wymiana młodzieży z Francją),
brać udział w międzynarodowych konkursach. W liceum
działa Klub Europejczyka.
Dzień Języków Obcych to
jedna z wielu okazji, aby przypomnieć sobie wiedzę na temat
innych krajów, bowiem tego
dnia organizowano konkursy
m.in. o historii Niemiec oraz o
Wielkiej Brytanii. Były też ciekawe warsztaty na temat Serbii, prowadzone przez Serba,
adiunkta w Katedrze Slawistyki Uniwersytetu Gdańskiego,
Dušana Paździerskiego.
W auli zagrał i zaśpiewał
muzyk i wokalista, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych,
ale mieszkający od kilku lat
w Niemczech – Mighty Howard. Tym razem wystąpił
sam, ale zwykle koncertuje ze
swoim zespołem The Motivators, prezentując muzykę reggae z elementami jazzu, soulu,
funky i hip hopu.
W jednej z piosenek artyście
towarzyszyła kilkuletnia córka
Kissa, która - co ciekawe - włada trzema językami: angielskim, niemieckim i polskim.

Mighty Howard i jego córka Kissa na scenie wejherowskiego
I LO im. Króla Jana III Sobieskiego.

Mama i żona M. Howarda jest
Polką, a jej rodzice, mieszkający
obecnie w Niemczech pochodzą
z Wejherowa. Teść artysty, Marian Kędziora jest jego menadżerem.

Mini-koncert w wykonaniu
sympatycznego Mighty Howarda spodobał się młodzieży. Podobnie jak inne atrakcje,
przygotowane z okazji Dnia Języków Obcych.
AK.
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SPORT

Kickboxing. Nasi na Mistrzostwach Świata Tenis stołowy. Luzinianki w Gdańsku

Trzynaście medali Konsultacje kadry Pomorza
Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe uczestniczyło w
Otwartych Mistrzostwach Świata Federacji WFMC w Hagen.
W doborowej stawce ponad 600 zawodników z 34 państw nasi
zawodnicy zaprezentowali się znakomicie, zdobywając 4 złote,
3 srebrne i 6 brązowych medali!
Mistrzami Świata w sztukach walki WFMC zostali: Zuzanna Kalbarczyk (dzieci do 12
lat 40 kg light contact), Patrycja
Hinc ( juniorka 50 kg semi contact), Oliwer Laskowski (dzieci
ponad 50 kg semi contact), Rafał Karcz ( seniorów do 60 kg semi contact)
Wicemistrzostwo Świata powędrowało do: Pauliny Stenka (
juniorka do 60 kg semi contact),

Patrycji Hinc kat. juniorów do
55 kg semi contact, Filipa Stark
( junior do 55 kg semi contact)
Brązowymi
medalistami
Mistrzostw Świata zostali: w
kat. dzieci Nikola Siecińska i
Zuzanna Kalbarczyk , w kat.
juniorów Paulina Stenka i Kornelia Szymańska (zdobyła 2
brązowe medale) oraz Tomasz
Hirsz - kat. seniorów
Miłym akcentem dla trene-

Piłka ręczna. Tytani

Remis i porażka
Nasi drugoligowcy zremisowali w Olsztynie z
tamtejszym Szczypiorniakiem. Wynik 27:27 należy uznać za sukces, bo Tytani walczyli z wyżej notowanym przeciwnikiem.

W Wejherowie Tytani zagrali z drużyną Elektronik Brodnica.
Kibiców spotkała przykra niespodzianka, bo mimo ogłuszającego
dopingu nasza drużyna przegrała 23:25 (11:14).
Kolejny mecz ligowy w szóstej kolejce II ligi, Tytani rozegrają
przeciwko drużynie SMS Gdańsk.
Skład Tytanów Wejherowo:
Rozegranie: K. Hewelt Krystian, R. Sałata, T. Bartoś, J. Poerling, K. Wicki, R. Wicki.
Obrotowi: R. Wicon, M. Wójcik, M. Wicki.
Skrzydłowi: M. Dąbrowski, K. Behrendt, T. Turek, P. Zaworski.
Bramkarze: S. Cholcha, K. Funk.

Tenis stołowy

Radość w Redzie
Redzcy tenisiści stołowi, grający w Akademii
Tenisa Stołowego w rozgrywkach IV ligi wygrali
z „Myśliwcem” 10:0. W kolejnym meczu w Redzie,
redzianie ponownie do zera pokonali swojego
przeciwnika, którym był zespół „Wicher” Wierzchucino.

W barwach zwycięzców występują: Piotr Sikora – kapitan,
Krzysztof Szfemin, Mateusz Lange, Dawid Welon, Hubert Konkol, Tomasz Malinowski i Paweł Jaworski. Trenerem zespołu jest
Tadeusz Gaweł.
Kolejne mecze redzianie rozegrają na wyjeździe, w Leborku i w
Luzinie (przeciwnikami będzie drużyna Poltarex Pogoń III, i KTS-K GOSRiT Socha Meble), a we własnej sali pojawią się 9 listopada,
w meczu bratobójczym z II zespołem Akademii Tenisa Stołowego.
Początek spotkania o godz. 10.00.
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ra Rafała Karcza, było wręczenie przez Prezesa Organizacji
World Fightsport and Martial
Arts Council Akkusa Isa nominacji na stopień mistrzowski 4
DAN czarny pas za promocję
sportów i sztuk walki na świecie oraz promowanie marki
WFMC w Polsce.
Z kolei Kornelia Szymańska
otrzymała nominację na czarny
pas I DAN WFMC.

Szachy

Zagrali
uczniowie
z powiatu
W Zespole Szkół nr
1 w Wejherowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego
Szkół Podstawowych i
Gimnazjalnych w Szachach.

W rywalizacji wzięło udział
ponad 50 zawodników i zawodniczek z powiatu wejherowskiego.
W kategorii szkół podstawowych wygrała Szkoła
Podstawowa nr 8 w Wejherowie ( Laura Bach, Oskar Żuchliński, Kajetan Ruth, Iwo
Płotka, Sara Bach).
Wśród drużyn szkół gimnazjalnych najlepsze okazało się Gimnazjum nr 3 w
Wejherowie (Kacper Kobierzyński, Piotr Cynke, Emil
Grabowski, Wiktoria Stachowiak).
Opiekunem obu zwycięskich zespołów jest Mirosława Trela.
Organizatorami byli: Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo Wychowawczych
w Wejherowie oraz Zespół
Szkół nr 1.

Tenisistki stołowe KTS-K GOSRiT LuZgrupowanie odbędzie się w dniach 7-10
zino, Magda i Katarzyna Płotka zostały listopada w sali MRKS w Gdańsku.
powołane na konsultację Kadry WojewódzGratulujemy i życzymy powodzenia młotwa Pomorskiego Młodzików.
dym zawodniczkom z Luzina.
ogłoszeniE

ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH

w Wejherowie Sp. z o.o.
ZACHĘCA MIESZKAŃCÓW

Sekretariat: 58 676 95 20
Biuro Obsługi Klienta: 58 676 95 50

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

Co wrzucamy

Czego
nie 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 kalka techniczna,
o kalka maszynowa
o tacki jednorazowe
zaniecz yszczone
tłuszczem
o styropian
zanieczyszczony
tynkiem i klejem,

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

TWORZYWA
SZTUCZNE
METALE

Pojemniki
lub worki

ŻÓŁTE

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,

SZKŁO

Pojemnik
lub worki

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

ZIELONE

ZIELONE BIO

POPIÓŁ

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

Pojemniki
- odbierany po
zgłoszeniu (dekla- lub worki
racji) mieszkańca SZARE

o Popiół i żużel z pieców domowych

o nieopróżnione
opakowania

o mięso,
kości,
tłuszcze

o innych odpadów

ZUK PRZYPOMINA O ZAKAZIE PALENIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH
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OGŁOSZENIA DROBNE
SPRZEDAM
NIERUCHOMOŚĆ

Sprzedam mieszkanie 48,31 m/kw.,
2 pokoje ,oddzielna kuchnia, przedpokój, 3/4 piętro. Wejherowo ul. Stefczyka.
Mieszkanie własnościowe, KW. Cena 170
000 zł ( do minimalnej negocjacji).
Tel. 607 322 090
***
Sprzedam mieszkanie 39 m kw. w
Wejherowie, wysoki parter.
Tel. 530 773 331
***
Sprzedam lub wynajmę dom z dwoma lokalami użytkowymi w Strzebielinie
przy ul. Leśnej 24. Znakomita lokalizacja,
sprzedaż bez pośredników!
Tel. 515-982-228
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie
ul. 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 285 tys.
Tel. 509 524 714
***
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 46 m kw.,
dwupokojowe, balkon, piwnica, 2/4 piętro, os. Chopina w Wejherowie. 175 000
tys. zł. – do uzgodnienia.
Tel. 600 254 451
***
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
***
Sprzedam kawalerkę na Osiedlu

1000-lecia w Wejherowie. Cena 107 tys.
zł. Tel. 880 002 546
***
Garaż po odnowieniu, na Obłużu.
Tel. 601 163 000

WYNAJMĘ

Pokój z kuchnią z aneksem 39 m kw.
w Wejherowie wynajmę.
Tel. 530 773 331

SPRZEDAM

Wózek 3w1, głęboki, spacerówka, nosidełko, 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
***
Kuchenkę gazową z piekarnikiem, w
dobrym stanie. Tel. 530 773 331
***
Sprzedam Fahrenheit absolute EDT
intense 100 ml, cena 200 zł.
Tel. 509 524 714
***
Sprzedam płyty winylowe (około 80
sztuk). Różni wykonawcy, wszystkie zagraniczne. Stan bardzo dobry.
Tel. 516 905 511
***
2 opony zimowe 195/60/15 roku
stan idealny 7 mm, cena 99,99 zł/szt.
Tel. 516 256 424
***
Dysk twardy 80 GB cena 40 zł.
Tel. 516 256 424
***
Sofę dwuosobową rozkładaną ze
schowkiem na pościel. Stan oceniam na
bardzo dobry, cena 300 zł. Tel. 516 256
424. Możliwość odpłatnego transportu.
***
Lampę stojącą podłogową, cena 30
zł. Tel. 507 961 309

kreatorobrazu.pl
fotografia ślubna, chrzciny i inne,
fotografia reklamowa

502 178 344

Stolik RTV, dług. 120 cm, szer. 40 cm
z szafką i dwiema półkami, nowy, 120 zł.
Tel. 507 961 309
***
Kuchenkę elektryczną nową.
Tel. 731 885 310
***
Półkę stojąca 30 zł, wisząca półkę na
kwiaty 20 zł, lustro kwadratowe z drewnianą ramą 160 zł, czajnik elektryczny
philips 30 zł, serwetki i obrusy z haftem
10 zł/szt. Tel. 725 171 656
***
Kurtka zimowa męska, czarna, z kapturem, bez podpinki, nie przepuszczająca
wiatru ani wody. Bardzo dobra na zimę.
Rozmiar L. Stan nowa. Cena 70 zł.
Tel. 783-011-107.
***
Czarne rękawice zimowe do nordic
walkingu hi-tec. Rozmiar L/XL. Materiał
poliester. Model grand. Stan nowe. Cena 50 zł. Odbiór najlepiej osobisty. Karol.
Tel. 783-011-107
***
Sypialnia, antyk, orzech (2 łóżka, toaletka, 2 szafki, 4800 zł.
Tel. 604 915 138
***
Odkurzacz bezworkowy 70 zł, wykładzina 8/3 m 30 zł, dywan 4/3 m 190 zł,
stół rozkładany 200 zł, rower treningowy
200 zł. Tel. 604 915 138
***
Kominek ekologiczny na biopaliwo,
450 zł. Tel. 604 915 138
***
Misie, grzechotki, kostkę do zabawy
(kwadratowa), ciuchy dla niemowlaka,
talerze głębokie, filmy dvd itp.
Tel. 725 171 656

nik wycieraczek komplet tyl. Cena 50 zł.
Tel. 509 380 032
***
Matiz 2007 r. stan bdb., 8200 zł.
Tel. 604 915 138

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Renault Megane combi, rok 1999, silnik 1,9 tdi, kompletnie
wyposażony, klimatyzacja, elektryczne
szyby i lusterka, centralny zamek, autoalarm, itp. Cena 5500 zł.
Tel. 661 664 085
***
Sprzedam Nisan Serena 1,6 benz, rok
1999, przebieg 160 tys., 8-osobowy, zielony metal, przyciemniane szyby, klima,
E szyby, E lusterka, PP, RM, 2 lata w kraju.
Cena 6 500 zł. Tel. 516 311 161
***
Sprzedam do forda ka - szyba tylna
ogrzewana, zamek z kluczem tylnej klapy, siłownik otwierania tylnej klapy, sil-

Prywatne ogłoszenia drobne
zamieszczamy bezpłatnie
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:

redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502

Proszę nie dzwonić, ŻEBY PODYKTOWAĆ OGŁOSZENIE
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej.

NAUKA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii w
tym zadania, oraz matematyka.
Wejherowo. Nauczyciel emeryt.
Tel. 58 677 01 50.
***
Nauczyciel muzyki,- emeryt w Wejherowie, udziela lekcji gry na gitarze,
akordeonie, mandolinie, skrzypcach,- za
niewielką opłatą.
Tel. 665 570 808
***
Matematyka i język angielski. Doświadczeni pedagodzy. Tel. 511 673
834, www: eko.cal.pl/nauka

PRACA

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
***
Zaopiekuje się starszą osoba lub
dzieckiem. Wejherowo i okolice.
Tel. 504 258 064
***
Super tani pracownik fizyczny przyjmie każda pracę, najchętniej ciężką.
Tel. 501 034 804
***
Szukam jakiejkolwiek pracy. 20-letnia dziewczyna, aktualne badania. Tylko
poważne oferty, e-maile:
balbinka1906@tlen.pl

KUPIĘ

Kupię drewno opałowe.
Tel. 512-627-176

OGŁOSZENIA

SKUTECZNA REKLAMA
W PULSIE WEJHEROWA
606 629 454

redakcja@pulswejherowa.pl

RÓŻNE

Pilnie przyjmę garaż metalowy może być do odnowienia. Tel. 725 171 656
***
Rodzina wielodzietna przyjmie wózek, spacerówkę lekka, sprawna oraz
buty zimowe dla chłopca rozm. 22. Dziękuję z góry - Dora.
Kontakt sms: 798 253 019
***
Rodzina wielodzietna potrzebuje fotel rozkładany oraz komody lub segment,
również ciuchy. Tel. 516 591 904
***
Fizykoterapia, zapisy na zabiegi od
zaraz. Tel. 518 661 635
***
Znaleziono złotą obrączkę w dniu
3.10. Wiadomość pod nr 536 679 229
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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.

15

17 października 2013

www.pulswejherowa.pl

SPORT I ROZRYWKA
Gryf Orlex się uratował

ENEMEF 25 października

Zwycięski
Siemaszko

Noc grozy
i horrorów

Czy można, prowadząc z przeciwnikiem trzema
bramkami, obawiać się o końcowy wynik? Niemożliwe? Nie w przypadku gryfitów, którzy w meczu z
Ruchem Zdzieszowice mieli sporo szczęścia.

W ostatni piątek października odbędzie się
ENEMEF: Noc Grozy i Horrorów, czyli coroczna
dawka strachu w postaci przeglądu filmów, które weszły na ekrany w ciągu ostatnich miesięcy.
25 października od 22.00 pokazane zostaną cztery filmy. Wszystkie trzymają w napięciu i przyspieszają bicie serca: remake kultowego horroru z lat 80.
„Martwe zło”, mroczna i zagadkowa „Obecność”,
przerażająca „Mama” oraz apokaliptyczny „World
War Z”.
ENEMEF odbędzie się tego dnia we wszystkich kinach sieci Multikino w Polsce, m.in. w Rumi, przy ul.
Sobieskiego 14A (Galeria Rumia). Własnie w tym kinie
będą mogli spędzić Noc Grozy Czytelnicy „Pulsu Wejherowa”. Mamy dla Państwa 5 pojedynczych bezpłatnych biletów. Zainteresowanych prosimy jak zwykle o
e-maila na adres: redakcja @pulswejherowa.pl, podając jako temat wiadomości Noc Grozy.

Piętnaście minut przed
końcem spotkania, Gryf Orlex
Wejherowo prowadził 3:0 z Ruchem Zdzieszowice. A potem
w ciągu 10 minut stracił trzy
bramki i na dwie minuty przed
końcem był remis. Minęła 90
minuta, a mecz trwał nadal i w
pierwszej minucie doliczanego
czasu gry R. Siemaszko strzelił
zwycięską bramką.
W pierwszej połowie gole
strzelali: M. Osłowski i R. Siemaszko. Na początku drugiej
odsłony trzecią bramkę dla
wejherowian zdobył M. Warcholak. Na trybunach rozpoREKLAMA
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czął się więc piknik radości,
ale goście zaatakowali i jak
dzieciakom na podwórkowym
boisku zaaplikowali trzy gole
w 10 minut.
Szczęście uśmiechnęło się
jeszcze raz do gospodarzy, bo
jeszcze raz R. Siemaszko zdobył zwycięskiego gola. Gryf Orlex jednak zwyciężył 4:3 Ruch
Zdzieszowice.
Gryf Orlex Wejherowo:
Szlaga - Miszka, Kostuch,
Skwiercz, Osłowski (Bejuk) Kołc, Szymański - Dąbrowski
(Szlas), Łuczak (Dettlaff), Warcholak - Siemaszko.

Dodajmy, że 31 października w sieci Multikino odbędzie się ENEMEF Maraton z Obcym i projekcja 2
filmów: Obcy - 8. pasażer Nostromo oraz Obcy - decydujące starcie.

