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Kolejne
Tłumy w orszaku
inwestycje
Ostatni odcinek ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż
rzeki Cedron w Wejherowie oddano do użytku
miesiąc temu. Alejki spacerowe, ścieżka rowerowa, ławki i kosze na śmieci, barierki i inne dekoracyjne ozdobne można zobaczyć między ulicami
Wałową a Judyckiego.
Cała trasa wzdłuż Cedronu prowadzi od ul. Wałowej
do Centrum Handlowego „Jantar” i jest częścią większego szlaku rowerowego. 				
Str. 3

22. Finał Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy
już w niedzielę 12 stycznia

- więcej o tym oraz innych wydarzeniach na str. 12

Wejherowianie tłumnie uczestniczyli w pochodzie Trzech Króli, który odbył się 6 stycznia.

Str. 6

Tragedia Chciał się spalić?

na drodze

Strażnicy miejscy i strażacy ratowali życie
mężczyźnie, zaczadzonemu w płonącym
23-letni kierowca mieszkaniu. Strażnicy musieli wyciągnąć
audi 80 zginął w mi- go siłą z mieszkania, bo podobno postanonioną sobotę na trasie wił się spalić.
Zelewo-Kochanowo.

W blasku fajerwerków i zimnych ogni, przy huku petard i muzyce na żywo,
z życzeniami składanymi o północy przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta - tak witali nowy 2014 rok uczestnicy miejskiej zabawy sylwestro
wej w parku w Wejherowie.
Fotoreportaż na str. 9

Audi uderzyło w drzewo.
- W tym samochodzie przebywało jeszcze dwoje pasażerów: 20-letnia kobieta i
roczne dziecko. Oboje zostali
przetransportowani do szpitala - powiedziała asp. Anetta Potrykus, oficer prasowy
Komendy Powiatowej Policji
w Wejherowie.
Mimo reanimacji, mężczyzna zmarł na miejscu.
Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Str. 2

28 grudnia ok. godz. 17.40 strażnicy miejscy otrzymali
zgłoszenie o zadymionej klatce schodowej w budynku przy
ul. Klasztornej 28 w Wejherowie. Wystraszeni lokatorzy poinformowali strażników, że w jednym z mieszkań wybuchł
pożar. W mieszkaniu tym było dwóch mężczyzn - jeden próbował ugasić palącą się kanapę, a drugi, siedzący na krześle
twierdził, że chce się spalić.
Mężczyźni zostali siłą wyprowadzeni z mieszkania, a
przybyli w tym czasie ratownicy Państwowej Straży Pożarnej podali zatrutemu tlenkiem węgla mężczyźnie tlen.
Wkrótce nadjechala karetka pogotowia i 46-letni mieszkaniec Wejherowa z silnym zatruciem trafił do szpitala.
Prawdopodobną przyczyną pożaru była zapalona świeczka, którą mężczyzna przewrócił podczas snu. Mieszkanie, w
którym doszło do pożaru było własnością jego rodziny. ZH.
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AKTUALNOŚCI

Wypadki samochodowe w powiecie

Jedna osoba nie żyje,
kilkoro jest rannych
W sylwestrową noc na ul. Sucharskiego w Wejherowie zderzyły się
dwa samochody osobowe. Również w Sylwestra na trasie Zelewo-Kochanowo wydarzył się inny niebezpieczny wypadek. Do tragedii na
tej samej trasie doszło kilka dni później, 4 stycznia ok. godz. 20. Po
uderzeniu samochodu w drzewo, zginął młody mężczyzna.
Wszystkie trzy wypadki łączy takie samo ustalenie policjantów z Wydziału Ruchu
Drogowego: sprawcy zdarzeń
stracili panowanie nad pojazdami najprawdopodobniej wskutek niedostosowania prędkości
do warunków panujących na
drodze.
Poszkodowani w wypadku
w sylwestrową noc na ul. Sucharskiego w Wejherowie: kierująca volkswagenem 25-letnia
kobieta oraz 45-letni pasażer
samochodu kia zostali przetransportowani do szpitala.
Kobieta jadąca volkswagenem
w kierunku centrum Wejherowa, zjechała na przeciwległy
pas ruchu i zderzyła się czołowo
z pojazdem kia rio. Tym autem
kierowała 40-letnia kobieta.
Obie były trzeźwe.
Tego samego dnia, ale o godz.
9.30, na trasie Zelewo–Kochanowo 22-letnia kobieta kierująca renaultem równiez straciła
panowanie nad pojazdem i zderzyła się czołowo z samochodem
ciężarowym Man. Z obrażeniami ciała została przetransportowana do szpitala.
Tą samą drogą z Zelewa do
Kochanowa jechało w sobotni wieczór audi 80. Kierował

Gdy spadnie

śnieg ...

Utrzymanie przejezdności
ulic na terenie Wejherowa
koordynują :
Wejherowski Zarząd Nieru
chomości Komunalnych:
tel. 668 127 245
Zakład Usług Komunalnych:
tel. 58 676 95 40
kom. 696 035 517
Straż Miejska
tel. 58 677 70 40 (całą dobę)
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nim 23-letni mężczyzna, który
nagle zjechał na pobocze i uderzył w drzewo. Kierowca zginął
na miejscu zdarzenia, a podróżująca z nim kobieta i roczne
dziecko trafili natychmiast do

szpitala w Wejherowie. Był 4
stycznia ok. godz. 20.
Świadkowie tego wypadku
proszeni są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie, pod nr tel. 58 672 97 53.

Z POLICJI
Poszukiwani
świadkowie

Policja poszukuje świadków wypadku drogowego,
który wydarzył się 6 grudnia
w Strzebielinku (gm. Gniewino). Kierujący autobusem na
śliskiej nawierzchni prawdopodobnie stracił panowanie nad
pojazdem, wpadł w poślizg,
zjechał do przydrożnego rowu i
uderzył w drzewo. Dwóm pasażerkom w wieku udzielono pomocy medycznej.
Pasażerowie tego autobusu
proszeni są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie, także telefonicznie:
58 672 97 53.

STRAŻ MIEJSKA
Zasnął za kierownicą

25 grudnia około godziny 8.40 Straż Miejska w Wejherowie
otrzymała zgłoszenie, że w lesie przy Kalwarii Wejherowskiej na
ulicy Marynarki Wojennej na dachu leży pojazd, a przy nim kręci
się dwóch mężczyzn. Na miejscu zdarzenia strażnicy dowiedzieli się od kierowcy pojazdu, że podczas jazdy z nocnej zmiany z
Kartuz do Wejherowa kierujący zasnął za kierownicą i zjechał do
przydrożnego rowu, po czym przewrócił się na dach.
ZH

Potrącenie na przejściu

Dzień przed Sylwestrem w
Rumi ok. godz. 17.00, kierujący toyotą potrącił 15-latka przechodzącego przez przejście dla
pieszych. Na miejscu zdarzenia
mundurowi zabezpieczyli teren i
wyjaśniali okoliczności zdarzenia.
Z informacji wynika, że 15-latek został potrącony podczas
przechodzenia przez oznakowane przejście dla pieszych. Poszkodowany trafił do szpitala.

Uderzył w drzewo i uciekł

24 grudnia około godziny 18.20 strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie, że na ulicy Kalwaryjskiej w Wejherowie samochód
ciężarowy uderzył w drzewo, które przewróciło się na budynek
wielorodzinny. Świadkowie twierdzili, że kierowca niewielkiego
samochodu ciężarowego na wejherowskich numerach rejestracyjnychuciekł z miejsca zdarzenia w kierunku Szemudu.
Na szczęście w tym czasie nikt nie przechodził chodnikiem,
bo o tragedię było nietrudno. Kierowcy poszukuje policja.

Straż Miejska stara się temu zaradzić
Audi dosłownie wbiło się w przydrożne drzewo.

Problem z bezdomnym
59-letni Mirosław Sz. jest osobą bezdomną. Ostatnio mieszkał w Rumi.
Bezdomnym stał się z powodu nadużywania alkoholu. Obecnie staje się coraz większym problemem dla wejherowskiej Straży Miejskiej, mieszkańców
Wejherowa, pacjentów przychodni lekarskich oraz pracowników banków.

U góry i poniżej auta zniszczone w wypadkach 31 grudnia.

Mężczyzna nie myje się. Na
jego ciele gołym okiem widać
wszy. Wokół roztacza się fetor.
Po spożyciu alkoholu bezdomny kładzie się na podłodze
w obiektach służby zdrowia albo w budkach bankomatowych.
Często leży w kałużach moczu.
Widok jest przerażający.
Po przebudzeniu się mężczyzna jest agresywny i terroryzuje
personel tych placówek.
- Ten bezdomny chuligan
zdaje się być całkiem bezkarny. Odmawia pobytu w schroniskach dla bezdomnych, nie
chce poddać się żadnej dyscyplinie. Żebrze, a uzyskane w ten
sposób pieniądze przeznacza na
alkohol - mówi Zenon Hinca,
komendant Straży Miejskiej w
Wejherowie.
Straż Miejska postanowiła rozwiązać problem w inny
sposób. Za każde popełniane

przez niego chuligańskie wybryki oraz nieobyczajne zachowania, funkcjonariusze kierują
sprawy do Sądu Rejonowego
w Wejherowie. Akt oskarżenia
przeciwko Mirosławowi Sz. za
znieważenie funkcjonariuszy
skierował również prokurator.
Wszystko wskazuje na to,

że Mirosław Sz. prosto z ulicy
trafi do aresztu. Tak agresywnego, brudnego i śmierdzącego
bezdomnego od dawna nie było
w Wejherowie.
Za każdym razem gdy strażnicy przewożą tego mężczyznę,
zmuszeni są wietrzyć i dezynfekować radiowóz.
ZH.
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INWESTYCJE

Alejki dla pieszych i droga dla rowerów

Spacerkiem
wzdłuż Cedronu

Z pewnością wielu mieszkańców Wejherowa jeszcze nigdy nie przeszło pieszo ani nie przejechało rowerem nowej trasy wzdłuż rzeki Cedron. Warto wybrać się na taki spacer lub rowerową przejażdżkę, bo
oddany do użytku w grudniu ub. roku ciąg pieszo-rowerowy stanowi
atrakcyjną trasę. Prowadzi od ul. Wałowej aż do centrum „Jantar”.

Promenadę pieszo-rowerową wzdłuż Cedronu od
mostku przy CH „Jantar”
domostku przy wjeździe na
ulicę Judyckiego oddano do
użytku wcześniej, natomiast
ostatni odcinek do mostku
przy ul Wałowej zakończono
niespełna miesiąc temu.
Ten ostatni wykonany odcinek nie jest długi, ale jeśli
weźmie się pod uwagę rozbiórki obiektów, budowę kładek na
rzece z przyczółkami i poręczami oraz zbrojonych umocnień
brzegów, była to inwestycja
dużo większa i bardziej kosztowna. W pobliżu traktu pieszo-rowerowego są przewidziane
miejsca na odpoczynek. Nie
brakuje tam małych skwerów
z ławkami i koszami na śmieci.
- Był to jeden z najtrudniej-

szych odcinków wykonywany w trakcie budowy ścieżki
rowerowej wzdłuż Cedronu podkreśla zastępca prezydenta miasta, Piotr Bochiński.
- Przed przystąpieniem do robót trwały kilkuletnie żmudne
starania o pozyskanie gruntów
wzdłuż rzeki, gdyż nie wszystkie należały do miasta.
Dzięki temu w niedostępnym dotąd dla większości wejherowian miejscu, z pozoru
nieciekawym (stare domy i zaniedbane podwórka), powstał
bardzo interesujący zakątek,
który wiosną, kiedy pojawi się
zieleń, nabierze uroku i stanie
się pięknym traktem dla spacerowiczów i miłośników jazdy na
rowerze.
Korzystając z łagodnej zimy i
sprzyjającej pogody, mieszkań-

Inwestycje w 2014 roku
1. Remonty nawierzchni ulic oraz kolejne inwestycje
drogowe, w tym rozbudowa ul. Lelewela, parking przy
cmentarzu na ul. Roszczynialskiego, fragment ul. Chmielewskiego, kanalizacja deszczowa w ul. Gryfa Pomorskiego
(przygotowanie do budowy ulicy).
2. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Iwaszkiewicza, program likwidacji tzw. niskiej emisji spalin (czyli likwidacji starych pieców węglowych przy finansowym
wsparciu z budżetu), remonty i konserwacje zasobu
mieszkaniowego miasta.
3. Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa
z parkiem: przebudowa ul. Zamkowej, budowa chodnika
i parkingu w rejonie ulic Parkowej, Zamkowej i Św. Jacka,
przebudowa ciągu pieszego prowadzącego od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej i ciągu pieszo-jezdnego łączącego ul.
Parkową z ul. Mickiewicza, kolejny etap inwestycji w Parku
Miejskim w celu dalszego podnoszenia jego atrakcyjności
dla mieszkańców.
4. Przygotowania do budowy węzłów drogowych łączących północną i południową cześć Wejherowa: prace
projektowe węzła „Zryw” wraz z połączeniem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego, projekt połączenia drogowego ul.
Sucharskiego z drogą krajową nr 6 poprzez „Węzeł Działki”
oraz projekt budowy metropolitalnego węzła integracyjnego „Kwiatowa” oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej.

cy już spacerują nową trasą, a
tę część Śródmieścia nazywają
„Wejherowską Wenecją”.
Ciąg pieszo-rowerowy został
wybudowany w oparciu o projekt
„Turystyczny Szlak Północnych
Kaszub - budowa i przebudowa
publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego
szlaku rowerowego na terenie
gmin powiatów wejherowskiego
i puckiego” i otrzymał dofinansowanie z Unii Europejskiej.
W tym roku, w ramach zaplanowanych w budżecie inwestycji (piszemy o nich poniżej
na niebieskim tle), realizowane
będą inne połączenia, m.in. ciąg
pieszy prowadzący od ul. Sobieskiego do ul. Bukowej, a także
ciąg pieszo-jezdny, łączący ulice
Parkową i Mickiewicza.
Anna Kuczmarska

Wejherowska Wenecja tak niektórzy nazywają tę
część Śródmieścia, w której
powstała nowa trasa wzdłuż
Cedronu. Liczne mostki i rzeka, przypominająca wenecki
kanał, w dodatku płynąca pomiędzy starą zabudową może
przynieść na myśl takie skojarzenia. I chociaż do Wenecji nam daleko, to nowy ciąg
pieszo-rowerowy naprawdę
dodał urody tej części miasta.
Stanowi też wygodne połaczenie kilku ulic.

Przebudowa sieci energetycznej na ulicy Śmiechowskiej

Nowe oświetlenie na wiosnę
Na ul. Śmiechowskiej rozpoczęła się przebudowa sieci energetycznej z nadziemnej w podziemną
wraz z wymianą latarni ulicznych. Kolejnego etapu robót na tej ulicy, tym razem w zakresie sieci i
oświetlenia, nie można było niestety zrealizować wcześniej. Przebudowa pozwoli na kompleksową
zmianę wyglądu ulicy i jakość oświetlenia.
Zakład Energetyczny nie
chciał zrealizować tego zadania
w czasie, gdy miasto wykonywało projekt modernizacji ul. Śmiechowskiej z uwagi na to, że sieć
energetyczna nie była zamortyzowana. Wykonanie tych robót
przez miasto stało się możliwe
dzięki środkom, które pojawiły
się z oszczędności po przetargu
na modernizację ul. Śmiechowskiej. Władze Wejherowa podjęły wówczas decyzję o wykonaniu
dodatkowych prac na tej ulicy z
własnych środków.
- Przygotowanie projektu,
uzyskanie uzgodnień i zezwoleń
na budowę trwało do listopa-

da 2013 r. Następnie, zgodnie
z przepisami, w drodze kolejnego przetargu wyłoniliśmy
wykonawcę przebudowy sieci

energetycznej - wyjaśnia Piotr
Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa.
Przebudowa będzie pole-

Ulica Śmiechowska została zmodernizowana w ub. roku.

gała również na przełączaniu domów mieszkalnych z
sieci napowietrznej na sieć
podziemną. Przepisy firmy
Energa będącej gestorem sieci i warunki techniczne dokonywania tych przełączeń,
pozwalają tylko na etapową
realizację tego zadania. Dlatego zakończenie planowane
jest na kwiecień 2014 r.
- Przepraszając za ewentualne niedogodności, związane z
tą inwestycją, liczymy na wyrozumiałość mieszkańców ul.
Śmiechowskiej - dodaje zastępca prezydenta Wejherowa, Piotr
Bochiński.
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KONTROWERSJE

Czy urzędnik odpowiada za swoje czyny jak zwykły Kowalski?

Były czyny zabronione,
ale kary nie będzie
Prokurator mówi jak adwokat, prawo jest łamane, ale nikomu z tego tytułu włos z głowy nie spada, a do tego
urzędnicy pracują „nieświadomie” - takie można odnieść wrażenie analizując z perspektywy czasu dokumenty
w sprawie afery w Gniewinie, związanej z budową Hotelu „Mistral”. Rodzi się również dużo pytań. Wszyscy są
zgodni, że zaangażowanie Gniewina w Mistrzostwach Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 było wielkim sukcesem. Jednak wszyscy również oczekują od urzędników przestrzegania prawa, a od śledczych i prokuratorów
sprawiedliwego i skutecznego działania.
Prawie półtora roku toczyło się śledztwo w sprawie
Hotelu „Mistral” w Gniewinie,
trwały przesłuchania urzędników i czynności śledcze. Doniesienie do prokuratury złożyło w
lipcu 2012 roku Centralne Biuro Antykorupcyjne. Agenci CBA
wkroczyli m.in. do Starostwa
Powiatowego w Wejherowie, bowiem podejrzewali, że ten urząd
mógł uczestniczyć w procederze
fałszowania dokumentów.

ŚLEDZTWO I
I ...UMORZENIE

Do obszernego zawiadomienia dołączono aż trzy spore paczki dokumentacji. Po ich
analizie Prokuratura Okręgowa w Gdańsku zdecydowała
się wszcząć śledztwo.
- Potwierdzam, że Centralne
Biuro Antykorupcyjne złożyło
zawiadomienie w sprawie nieprawidłowości w Prokuraturze
Okręgowej w Gdańsku. W trakcie kontroli w Urzędzie Gminy
Gniewino i Starostwie Powiatowym w Wejherowie funkcjonariusze ustalili m.in., że decyzję
o pozwoleniu na budowę hotelu
wydano bez wymaganej dokumentacji geotechnicznej, sfałszowano decyzję środowiskową
i nie uzgodniono z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków
budowy dróg dojazdowych do
hotelu oraz innych prac budowlanych prowadzonych na
obszarze objętym ochroną archeologiczną - wyjaśniał wówczas Jacek Dobrzyński,
rzecznik prasowy Centralnego
Biura Antykorupcyjnego.
Po upływie półtora roku, kiedy zapominano o doniesieniu
CBA, Prokuratura Okręgowa
w Gdańsku umorzyła śledztwo
w tej sprawie, chociaż dopatrzyła się nieprawidłowości.
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PROKURATOR
JAK ADWOKAT

Generalnie zarzuty CBA się
potwierdziły. Decyzję śledczych
o umorzeniu można uznać za
kontrowersyjną, kiedy dokładnie przeczyta się uzasadnienie (z uwagi na jego obszerność
obok publikujemy najciekawsze fragmenty).
W uzasadnieniu prokuratury czytamy, iż „funkcjonariusze
swoim zachowaniem niewątpliwie wyczerpali znamiona czynów zabronionych”, lecz dalej
ten sam organ usprawiedliwia
ich faktem, że „terminy realizacji były krótkie i bezwzględnie
nieprzekraczalne. Zachowanie
wszystkich procedur, które wiązałyby się ze zmianą decyzji, w
istotny sposób wpływałoby na
termin uzyskania pozwolenia
na budowę”.
Nasuwa sie pytanie, czy do
przeciętnego Kowalskiego też
prokuratura podeszłaby z takim pobłażaniem? Czy realizację inwestycji z naruszeniem
prawa wytłumaczyłby pośpiechem i tym, że naglił go termin?
Czy prokurator by go usprawiedliwił, gdyby złamał prawo, żeby zdążyć np. z budową domu
przed zimą?

NIEPRAWIDŁOWOŚCI

Prokuratura Okręgowa w
Gdańsku zbagatelizowała też
fakt, iż „stwierdzono nieprawidłowości polegając na braku stosownych uzgodnień z
wojewódzkim konserwatorem
zabytków, braku wymaganych opinii archeologicznych,
bądź braku udziału archeologa
przy prowadzonych pracach”,
chociaż były one konieczne.
Prokuratorzy stwierdzili, że
dopatrzyli się nieprawidłowości i uchybień, lecz – według

nich - nie doszło do popełnienia przestępstwa. Można odnieść wrażenie, że prokurator
tłumaczy urzędników z popełnionych przez nich czynów zabronionych i czasami brzmi to
jak słowa adwokata, a nie prokuratora. Wielu mieszkańców
pyta: czy w Polsce rządzonej
przez Platformę Obywatelską
jednym można wszystko, a innych za drobne przewinienie
prokuratura wtrąca nawet do
więzienia?

Co robi starosta?

Józef Reszke, starosta
wejherowski, a jednocześnie
przewodniczący
Platformy
Obywatelskiej w powiecie, od
samego początku odżegnywał
się od jakiejkolwiek wiedzy na
temat afery ujawnionej przez
funkcjonariuszy CBA. Twierdził, że osobiście nie wydawał
zgody na budowę hotelu w
Gniewinie. Robili to wyłącznie
jego urzędnicy.
Czy to możliwe, że za jego
plecami? Czy starosta Józef
Reszke nie interesował się tym,
co dzieje się z przygotowaniami
do największej imprezy organizowanej w Polsce na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci?
A może nie panuje nad tym co
dzieje się w urzędzie, którym
kieruje?
Całą
odpowiedzialnością
obarczono szeregowych urzędników, a nie ich przełożonych
– prominentnych działaczy Platformy Obywatelskiej, do których
należy nadzór nad pracą urzędników. Zważywszy na ogrom
prowadzonej inwestycji tym
bardziej wydaje się zasadne, że
kierownictwo poszczególnych
urzędów powinno monitorować
na bieżąco tego typu przedsięwzięcia. Co więcej, to nawet

wskazane, aby kierownictwo się
tematem interesowało, wszak
sprawa dotyczyła Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej. I to nie
trampkarzy, lecz z udziałem całej elity najlepszych drużyn i piłkarzy naszego kontynentu.

Nieświadomi
i bezkarni

Praca urzędników to osobny,
bulwersujący wątek sprawy.
Prokuratorzy nie stwierdzili
świadomego naruszenia obowiązków przez urzędników
starosty. Wychodzi więc na to,

że urzędnicy popełniając błędy, łamiąc przepisy pracowali ... nieświadomie. Czy zatem
świadomie wzięli za to comiesięczną wypłatę? Czy oznacza
to, że w starostwie nie wiedzą co
robią, że nie znają podstawnych
przepisów. Sprawa nie wydaje
się skomplikowana, a przepisy,
które naruszono nie były zawiłe, chodziło o proste uzgodnienia i opinie. Dlaczego nikt nie
poniósł kary?
Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

Prokuratura Okręgowa w Gdańsku na temat śledztwa:

„Jego przedmiotem były czynności podejmowane przez
urzędników Urzędu Gminy Gniewino oraz Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Zebrany w sprawie materiał dowodowy
potwierdził, że doszło do przerobienia decyzji Wójta Gminy
Gniewino z dnia 19.02.2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na budowę hotelu, w części określającej ilość
miejsc noclegowych - z 150 na 250. Ingerencji w dokument dokonał podinspektor w Urzędzie Gminy Gniewino, do kompetencji którego należało rozpatrywanie wniosków o wydanie decyzji
środowiskowej. Decyzja w zmienionej formie, po ponownym jej
podpisaniu przez kierownika Referatu Inwestycji, Środowiska i
Gospodarki Przestrzennej, została przesłana do Starostwa Powiatowego w Wejherowie w związku z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowę. (…)
Zebrany w sprawie materiał dowodowy wykazał pewne nieprawidłowości, do jakich doszło w toku postępowań administracyjnych w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
Gmina Gniewino obejmuje częściowo obszar objęty ochroną konserwatorską. Zgodnie z Prawem budowlanym decyzja
na pracę w takim obszarze wymaga uzgodnienia z wojewódzkim konserwatorem zbytków. Stwierdzono nieprawidłowości
polegając na braku stosownych uzgodnień z wojewódzkim
konserwatorem zabytków, braku wymaganych opinii archeologicznych, bądź braku udziału archeologa przy prowadzonych
pracach. Tego typu nieprawidłowości pojawiły się w sytuacji,
gdy inwestycja wkraczała w działkę podlegającą ochronie archeologicznej, bądź gdy wykonywane prace miały charakter
prac liniowych, tj. dotyczących dróg, sieci kablowych, gazowych.
Kwestionowane w tym zakresie decyzje podpisane zostały
przez Naczelnika Architektury i Budownictwa, przy czym postępowania prowadzone były przez poszczególnych, różnych pracowników urzędu. (…)”

WAŻNE
TELEFONY
Szpital
Specjalistyczny
centrala 58 572 70 00

Pogotowie
Ratunkowe
58 6776102
lub 58 6776103

Komenda
POWIATOWA Policji
Dyżurny 58 672 97 22
Komisariat w Śmiechowie
58 677 91 44

Komenda Powiatowa
Straży Pożarnej
Dyżurny 58 677 61 00

Straż Miejska
58 677 70 40

Urząd Miejski
centrala 58 677 70 00
Sekretariat Prezydenta
58 677 70 19, 58 677 70 20

Starostwo
Powiatowe
centrala 58 572-94-11 do 13
sekretariat
572-94-00, 572-94-01

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
58 677 79 60
58 672 41 70

ZUK - Dział
Sanitarno-Porządkowy
58 672 35 68,
58 672 17 18

Wejherowski
Zarząd Nieruchomości
Komunalnych
58 677 60 96,
58 672 10 21

Miejski Zakład
Komunikacji
58 572-29-30
58 572-29-32
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Budżet powiatu wejherowskiego na 2014 rok przyjęty

Inwestycje i kredyt

Budowa auli przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie oraz przebudowa mostu w Redzie na ul. Obwodowej to najważniejsze inwestycje, które będą realizowane z
budżetu powiatu wejherowskiego w 2014 roku. Dokument ten został uchwalony przez Radę
Powiatu Wejherowskiego na grudniowej sesji, w przedostatnim dniu minionego roku.
Dochody powiatu w 2014
roku zaplanowano na ok. 133
mln zł, a wydatki na 138 mln
zł. Zadłużenie powiatu wynosi
8,5 mln zł.
Budowa auli to najkosztowniejsze z planowanych przedsięwzięć. Koszt inwestycji
wyniesie ok. 1 mln 300 tys. zł.
Natomiast 600 tys. zł powiat
planuje wydać na przebudowę
mostu w Redzie. Drugie tyle
dołoży samorząd Redy, ale 1
mln 200 tys. zł to tylko połowa
kosztów.
Starostwo złożyło wniosek o
dofinansowanie inwestycji z budżetu centralnego i liczy na drugie 1 200 tys. zł. Modernizacja
mostu ma kosztować w sumie
2 mln 400 tys. zł
Oprócz wspomnianych inwestycji, w powiecie wejherowskim zaplanowano również
budowę drogi z Łężyc do Gdyni za 500 tys. zł, przebudowę
drogi w Rozłazinie oraz budowę kanalizacji deszczowej na
odcinku Godętowo-Nawcz-Tłuczewo wraz z odtworzeniem na-

MIASTO I POWIAT

Nastolatek narozrabiał

20 zarzutów
Policjanci Prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali 16-latka, który próbował włamać się do
samochodu stojącego na parkingu na osiedlu Fenikowskiego.
Okazało się, że ten uciekinier z Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego ma na koncie więcej przestępstw.
Policjanci słusznie podejrzewali, że 16-latek może być odpowiedzialny za inne przestępstwa. Okazało się, że chłopak ukradł
12 rowerów w tym 10 na terenie Wejherowa i 2 w Redzie i usiłował
dokonać 9 innych włamań.
Usłyszał aż 20 zarzutów za popełnione kradzieże i usiłowania
kradzieży z włamaniem. Za popełnione czyny karalne odpowie
przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Wejherowie.
A tymczasem nieletni sprawca został doprowadzony do ośrodka z którego uciekł.

Spotkanie z autorką

Resortowe dzieci
Przebudowa niewielkiego mostu w Redzie ma udrożnić ruch i poprawić bezpieczeństwo na ul. Obwodowej i Kazimierskiej.

wierzchni. Koszt tej inwestycji
wyniesie 800 tys. zł.
Wśród inwestycji tzw. niewygasających znajduje się budowa ciągu pieszo-jezdnego
wzdłuż ul. Sucharskiego.
W sumie na inwestycje powiat przeznaczył w tym roku
ponad 4,5 mln zł, w tym prawie
2 mln zł na budowę lub moder-

Za mało inwestycji,
za małe dochody
Witold Reclaf
przewodniczący
klubu radnych PiS
- Budżet powiatu na 2014 rok zabezpiecza podstawowe potrzeby w zakresie administracji, oświaty, pomocy społecznej,
na które przeznacza się ponad 96 procent całego budżetu.
Jednak zbyt mało pieniędzy przeznaczono na inwestycje,
które stanowią tylko 3,5 procent wydatków budżetowych. To
oznacza spadek środków na inwestycje z 12,5 mln zł w 2013 r.
do 4,6 mln zł w roku 2014, w tym niecałe 2 mln zł przeznaczono
na inwestycje drogowe.
Minusem przyjętego budżetu jest także fakt, że planowane
dochody po raz pierwszy w historii są mniejsze (o ok. 4 mln zł)
niż ubiegłoroczne. Rośnie bezrobocie, płace zostały zamrożone, a ceny idą w góręplanowany wzrost to 2,4 procent.
Niepokoi nas zapis o planowanym kredycie bankowym w
wysokości 1,5 mln zł na spłatę wcześniejszych kredytów, których spłata przewidziana jest po 2015 roku, czyli już po wyborach. Ogranicza to możliwości budżetowe na następną
kadencję.
W rezerwie celowej przeznaczono jedynie 300 tys. zł na remonty bieżące i zakup pomocy dydaktycznych. Zważywszy na
ilość placówek oświatowych, to zdecydowanie za mało.

nizację dróg.
Jak twierdzi starosta wejherowski Józef Reszke, lista inwestycji zostanie rozszerzona,
ponieważ samorząd powiatowy planuje zaciągnięcie nowego kredytu. Jednak opozycyjni
radni Prawa i Sprawiedliwości
przypominają, że planowany
kredyt ma być przeznaczony

na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych kredytów, a nie na
inwestycje, których zdaniem
radnych PiS zaplanowano zbyt
mało. Dlatego opozycja nie poparła projektu budżetu powiatu. O przyjęciu dokumentu
zadecydowała większość Rady
Powiatu a radni PiS wstrzymali się od głosu.
AK.

Inwestujmy w młodzież i
aktywność mieszkańców
Jacek Thiel
przewodniczący klubu
radnych „Wspólny Powiat”
- Głosując za budżetem na 2014 rok braliśmy pod uwagę
zarówno wysokość dochodów, które kształtują możliwości finansowe powiatu, jak i strukturę wydatków, które powinny pokrywać potrzeby różnych grup społecznych, a także być zgodne
z oczekiwaniami mieszkańców miast i gmin powiatu wejherowskiego. Prawie 40 mln zł przeznaczonych na funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych oraz jak co roku inwestycje w
szkołach powinny zapewnić wysoką jakość edukacji młodzieży.
Wysokie wydatki na oświatę traktujemy jako rodzaj inwestycji
w przyszłość młodych ludzi. W porównaniu z budżetem 2013
niepokoi zmniejszenie o 8 mln zł kwoty przeznaczonej na drogi.
Starosta obiecał w trakcie roku zwiększyć nakłady na inwestycje
po wprowadzeniu do budżetu wolnych środków.
Wnioskowałem również za zwiększeniem do 200 tys. zł kwoty przeznaczonej na konkurs dla organizacji pozarządowych.
Uważam, że to kwota adekwatna do aktywności i potrzeb stowarzyszeń działających w ponad 200-tysięcznym powiecie.
Mam nadzieję, że moja propozycja przeznaczenia 1 zł dla organizacji w przeliczeniu na mieszkańca powiatu uzyska aprobatę przy konstruowaniu kolejnych budżetów.

W sali Jana Pawła II przy wejherowskiej Kolegiacie, w
najbliższą niedzielę 12 stycznia br. niedziela o godz. 15,
odbędzie się spotkanie z dziennikarką Dorotą Kanią,
publicystką „Gazet Polskiej” i „Gazety Polskiej Codziennie”.
Spotkanie jest połączone z promocją książki „Media. Resortowe dzieci”, której Dorota Kania jest współautorką.
Wstęp wolny. Zaprasza Klub Gazety Polskiej.
OGŁOSZENIE

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. Januszew
ski, 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
KONDOLENCJE

Panu Jarosławowi Kuśka
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
5
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UROCZYSTOŚCI

Tłumny Orszak Trzech Króli przeszedł ulicami Wejherowa i kolędował w Kolegiacie

Mędrcy świata, monarchowie

W Święto Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli po
raz drugi ulicami Wejherowa przeszedł barwny orszak
kolędników, w koronach na
głowach, z chorągwiami,
dzwonkami i bębenkami.

Na koniec dorośli i dzieci
spotkali się w kościele, aby
wspólnie śpiewać kolędy przy
żłóbku i Świętej Rodzinie.
Organizatorami
wydarzenia byli: Stowarzyszenie
Misternicy Kaszubscy z Woj-

ciechem Rybakowskim na
czele, parafia Trójcy Świętej
w Wejherowie oraz Wejherowskie Centrum Kultury.
Uroczystości z okazji święta Trzech Króli odbyły się też
m.in. w Rumi i Redzie.

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

Przekształcony w spółkę szpital
przyjmuje pacjentów bez zmian
Rozmowa z Andrzejem Zieleniewskim, naczelnym dyrektorem Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie i prezesem Zarządu Spółki z o.o.
- Z pozoru nic się nie
zmieniło, szpital wygląda i
funkcjonuje tak jak dotąd,
a jednak od nowego roku
to zupełnie inna placówka,
już nie publiczna.
- Nie tylko z pozoru nic się nie
zmieniło. Wejherowski szpital
działa bez zmian i bez przerwy,
mimo przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej w spółkę z
ograniczoną odpowiedzialnością. Procedura przekształcania placówki zakończyła się w
grudniu ub. roku.
- Co to oznacza dla pacjentów szpitala, czyli dla
mieszkańców powiatu wejherowskiego?
- Dla większości naszych
pacjentów nic się nie zmienia.
Szpital nadal przyjmuje chorych oraz poszkodowanych w
wypadkach w oparciu o kon-

trakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. W 95 procentach
świadczymy bezpłatną opiekę
medyczną, ale obok niej pojawią się usługi odpłatne, dla
chętnych. Choćby dla tych, którzy dzięki temu będą krócej czekać na zabieg lub badanie. Na
pewno jest taka potrzeba.
- Pacjenci, korzystający
z bezpłatnych usług muszą
nadal czekać w długiej kolejce?
- Niestety tak, bo wysokość
kontraktu jest ograniczona i
określony oddział szpitalny w
określonym czasie może przyjąć określoną kontraktem liczbę pacjentów, wykonać tylko
pewną ilość badań czy zabiegów. Obawiam się, że kolejki
nawet nieco się wydłużą, ponieważ ordynatorzy oddziałów
zostali zobowiązani do większej
dyscypliny finansowej i racjo-

nalnego podejścia do kosztów
leczenia.
- Do tej pory nie musieli
dbać o sprawy finansowe?
- Owszem, starali się dbać,
ale mimo to zdarzało się przyjmowanie i leczenie większej
liczby pacjentów, niż można
było na podstawie kontraktów.
Dlatego szpital miał spore długi.
Największe koszty generował zawsze Szpitalny Oddział
Ratunkowy, który ma na koncie ok. 60 tysięcy świadczeń medycznych w ciągu roku. Przede
wszystkim na tym oddziale koszty leczenia są zawsze wyższe nić
środki, przyznawane przez NFZ,
w dodatku ryczałtem. Spółka
nie może generować długów,
dlatego musimy bardziej dbać
o racjonalne gospodarowanie
pieniędzmi. Przyznane przez
NFZ środki dzielimy na 16 oddziałów oraz na 12 miesięcy w
roku. Ordynatorzy oddziałów
pilnują, aby limity medycznych
nie były przekraczane.
- Co się stało z dotychczasowym długiem?
- Nastąpiło oddłużenie placówki, co oznacza, że nasze zobowiązania w wysokości ok. 5
mln zł przejął Skarb Państwa.
To jeden z plusów przekształcenia szpitala w spółkę.
- Jakie są jeszcze plusy?
- Przede wszystkim możemy
mieć inne źródła przychodu, a

więc możemy uzupełniać nasz
budżet o środki z odpłatnych
świadczeń. Mówiąc wprost,
szpital będzie mógł choć trochę
na siebie zarabiać.
- Które świadczenia będą wykonywane również
odpłatnie?
- O szczegółach poinformujemy niebawem, na pewno jeszcze w tym kwartale, ale na razie
przygotowujemy katalog usług
i cennik usług komercyjnych,
zastanawiamy się nad ich zakresem. Podkreślam jednak,
że te usługi będą wykonywane
w ramach rezerw, ale priorytet
w badaniach i zabiegach mają
wszyscy pacjenci, leczeni w ramach kontraktu z NFZ. Wiadomo, że najpilniejsze dla lekarzy
i personelu medycznego są zawsze nagłe zdarzenia, takie jak
wypadki, udary, zawały. Nic się
pod tym względem nie zmieni.
- Czy przekształcenie zakładu publicznego w spółkę
nie wpłynęło na ograniczenie zatrudnienia?
- Nie, nowa jednostka przyjęła wszystkich pracowników
na takich samych warunkach.
- Dla ordynatorów oddziałów i niektórych pracowników
szpitala,
a
przede wszystkim dla pana
nowe zasady działalności
oznaczają nowe trudne wyzwania. Nie obawia się pan

Dyrektor Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie i
zarazem prezes zarzadu spółki - Andrzej Zieleniewski.

obowiązków prezesa zarządu spółki, jaką jest szpital?
- Na pewno przed nami nowe wyzwania i trudności, ale
moje długoletnie doświadczenia
na pewno pomogą w ich pokonywaniu. Od ponad dwudziestu lat pełnię funkcję najpierw
zastępcy dyrektora, a potem dyrektora szpitala, pracuję w nim
jeszcze dłużej. Mam nadzieję, że
to mi pomoże kierować placówką w nowej sytuacji.
- Proszę jeszcze powiedzieć o tegorocznych planach. Czy będą kolejne
inwestycje i modernizacje
oddziałów?
- Kontynuujemy informatyzację szpitala i będziemy

starać się o dotacje unijne na
lata 2014-2020. Chcielibyśmy
przede wszystkim zmodernizować blok operacyjny. To najpilniejsze zadanie.
Aplikowaliśmy też o środki
z tzw. funduszu norweskiego,
planując modernizację oddziału
neonatologii oraz położnictwa.
Ważnym zadaniem jest też dokończenie wymiany wind w budynku, a poza tym zawsze jest
mnóstwo drobnych remontów
i napraw do wykonania. Mam
nadzieję, że to wszystko uda się
zrealizować w tym roku.
- A zatem życzymy, żeby
tak się stało. Dziękuję za
rozmowę.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska

REKLAMA

SKUTECZNA
REKLAMA
w PULSIE
WEJHEROWA
606 629 454
redakcja@pulswejherowa.pl

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski
Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul.Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Kurs kat. B rozpoczyna się 9 stycznia,
a kolejny 23 stycznia 2014 r.
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KULTURA
Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl
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Jubileuszowy koncert w Kolegiacie

W wypełnionej hali w Luzinie

Złoci Cantoresi Kolędowanie
z Zakopowerem

W grudniu wejherowscy śpiewacy wzięli udział w międzynarodowym festiwalu w Bratysławie, skąd przywieźli Złoty Dyplom - najwyższą nagrodę w swojej kategorii. 6 stycznia w Kolegiacie Chór Cantores
Veiherovienses zaprezentował pieśni konkursowe (i zarazem zwycięskie) oraz tradycyjne kolędy.
Jedne i drugie utwory zostały nagrodzone przez licznych
słuchaczy oklaskami. Gorące
brawa otrzymali też wykonawcy z dyrygentem, prof. Markiem Rocławskim na czele.
M. Rocławski - dyrektor
artystyczny zespołu oraz jego
prezes, Wojciech Koliński
dziękowali w imieniu chóru
wszystkim sponsorom, dzięki
którym wejherowscy śpiewacy mogli wziąć udział w VIII
Międzynarodowym Festiwalu
Pieśni Adwentowych i Bożona-
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rodzeniowych w Bratysławie.
Dyplomy i kwiaty otrzymał
prezydent Wejherowa, starosta
wejherowski i wójt gminy Wejherowo, a także przedstawiciele kilku wejherowskich firm.
Dziękowano dyrektorom Wejherowskiego Centrum Kultury i Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie.
Specjalne podziękowania
przyjął proboszcz parafii Trójcy
Świętej, ks. dziekan Tadeusz
Reszka (zdjęcie poniżej).

W tej parafii Chór Mieszany
Cantores Weiherovienses zaingurował działalność dokładnie
29 lat temu (6 stycznia 1985
r.). Poniedziałkowy koncert był
więc nie tylko dziękczynnym,
ale i jubileuszowym wydarzeniem muzycznym.
Przed koncertem ks. T. Reszka podkreślał, że Chór Cantores Veiherovienses jest od wielu
lat ambasadorem Wejherowa
w Polsce i na świecie. Zespół
był wielokrotnie nagradzany
na prestiżowych konkursach.

Po raz szósty nowy rok w Luzinie rozpoczęła impreza charytatywna
„Luzińskie kolędowanie”, organizowana przez gminne instytucje razem ze Stowarzyszeniem „Oliwskie Słoneczko”, przy wsparciu sponsorów. Tym razem gwiazdą wieczoru był zespół „Zakopower”.
Kolędowanie odbyło się 3
stycznia, tradycyjnie w okresie świąteczno-noworocznym.
Tego wieczora Sebastian
Karpiel-Bułecka i pozostali
członkowie podhalańskiej grupy zaśpiewali pięknie kolędy i
pastorałki. Wspaniały koncert,
połączony ze zbiórką pieniędzy
na rzecz podopiecznych gdańskiego stowarzyszenia obejrzało ok. tysiąc widzów.
Byli wśród nich nie tylko
mieszkańcy Luzina, ale także
innych wsi i gmin oraz Wejherowa. Niektórzy przyjechali nawet z Trójmiasta. Nic dziwnego,
bo zespół „Zakopower” ma wielu fanów i sympatyków.
Publiczność śpiewała kolędy razem z artystami, którym
na koniec podziękował i obdarował upominkami wójt gminy
Luzino, Jarosław Wejer (zdjęcie obok).
Koncert zorganizowano w
ramach ogólnopolskiej akcji
„Gwiazdy dzieciom”, a zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na zimowy wypoczynek
dzieci, będących pod opieką Stowarzyszenia „Oliwskie Słoneczko”.
Anna Kuczmarska
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SYLWESTER w parku
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EDUKACJA I REKREACJA

Fitness to sposób na zdrowy relaks

Lekcja w siłowni
Dzieci z klasy III c ze Szkoły Podstawowej nr 5 odwiedziły klub Tiger Gym w Wejherowie, aby przekonać się, że fitness to zdrowy i pożyteczny sposób spędzania wolnego czasu. Dzięki ćwiczeniom można
poprawić kondycję i zdrowie. Lekcja w klubie fitness była elementem
programu „Stop zwolnieniom z WF”.

Fot. Danuta Pawłowska

Kampanię, popierającą ideę
zajęć wychowania fizycznego
w szkołach, popiera siłownia
Tiger Gym Wejherowo. Jako
jeden z promotorów akcji zaprosiła uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie,
aby pokazać im, na czym polega funkcjonowanie siłowni oraz
dlaczego należy dbać o rozwój
fizyczny.
- Dzieci mogły spróbować
swoich sił na specjalistycznym
sprzęcie, który w większości widziały po raz pierwszy - powie-

działa Maria Tarasiuk z Tiger
Gym Wejherowo. - Obejrzały
też pokaz sztuk walki, który
wywarł na nich ogromne wrażenie. Zorganizowaliśmy „mały
fitness”, żeby pokazać jak przyjemne i pożyteczne mogą być
ćwiczenia. Każde dziecko otrzymało koszulkę z logo klubu.
- To nasze czwarte spotkanie, promujące ruch i ćwiczenia
fizyczne - wyjaśniła wychowawczyni klasy III c w SP nr 5, Beata Frąckowiak. - Wcześniej
dzieci miały okazję poznać Ali-

cję Eigner, tenisistkę stołową,
Tomasza Hirsza, uprawiającego karate oraz kickboksera
Rafała Karcza. Wejherowscy
sportowcy przekazali uczniom,
jak ważny jest dla nich sport i
jaką przyjemność im sprawia.
Mam nadzieję, że moi uczniowie będą brali z nich przykład. Jak na razie nie mamy
żadnych problemów ze zwolnieniami z lekcji wychowania
fizycznego. Wszystkie dzieci
chętnie ćwiczą - dodała nauczycielka.
AK.

Najpopularniejsza instruktorka w Polsce

W Tiger Gym Wejherowo

Na portalu www.fit.pl zakończono głosowanie na Najpopularniejszego Instruktora w Polsce. Tytuł przypadł
Agnieszce Białas-Łaga z wejherowskiego klubu Tiger
Gym Wejherowo.

Agnieszka Białas-Łaga, pochodząca z Trójmiasta, zdobyła 3209
punktów, wygrywając większość miesięcznych zestawień. Agnieszka jest absolwentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w
Gdańsku. Od ponad ośmiu lat jest związana z fitnessem. Jest instruktorką Zumba Fitness oraz członkinią międzynarodowego
stowarzyszenia ZIN - Zumba Instructor Network, iInstruktorką rekreacji ruchowej ze specjalnością fitness, Professional Fitness Aqua
Instructor, a także międzynarodową instruktorką Nordic Walking.
- Do udziału w konkursie namówili mnie moi klienci. Chciałabym
podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali oraz co miesiąc oddawali swój głos na mnie - powiedziała Agnieszka Białas-Łaga, instruktorka Tiger Gym Wejherowo. Gratulujemy sukcesu!
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Agnieszka Białas-Łaga

WIEŚCI Z WUTW

W kawiarni
„Dobre Czasy”

Rok 2013 dla funkcjonującego w budynku
nr 13 i z 13 semestrem – Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku był szczególnie
pomyślny. Obfitował w bogate wydarzenia kulturalne, ciekawe wycieczki, ale przede wszystkim miał do zaoferowania swoim studentom
różnorodny program edukacyjny. Mamy nadzieję, że tak będzie również w 2014 roku.

Członkowie Sekcji
Turystycznej WUTW
spotkali się w okresie
świątecznym spotkali
się w Kawiarni „Dobre
Czasy” w Wejherowie
(zdjęcie powyżej) , aby
w miłej koleżeńskiej atmosferze złożyć sobie
życzenia i pośpiewać
razem kolędy.

Trzynastka Kolędy i
była udana życzenia
Realizację tych zajęć w znacznym stopniu umożliwiały
dotacje z Urzędu Miasta i Starostwa. Również dzięki dotacjom uczelnia wzbogaciła się o pomoce naukowe, które
znacząco podnoszą poziom wykładów i czynią je bardziej
atrakcyjnymi.
Współpraca z Kaszubsko Pomorską Szkołą Wyższą , Miejską i Powiatową Biblioteką, zespołem pielęgniarek nie tylko
poszerza program uczelni ale czyni z niej partnera w realizowaniu zadań tych instytucji. Liczna delegacja przedstawicielek WUTW wzięła udział w promowaniu „pudełka życia”
, pięknej i pożytecznej akcji zaproponowanej mieszkańcom
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i Urząd Miasta.
Zatem nie wierząc przesądom (trzynastka!), ale wierząc
w przychylność władz miasta i powiatu oraz w swoją własną pracę, szczęśliwie żegnamy miniony rok. Witając rok
2014 składamy podziękowania i serdeczne życzenia wszystkim pracownikom Urzędu Miasta i Starostwa, darczyńcom,
przyjaciołom i sympatykom uniwersytetu.
Wykładowcom i studentom życzymy, aby każdy
dzień tego roku był pełen radosnych i szczęśliwych
wydarzeń. 17 stycznia o godz 16.00 w Restauracji Atlantic zakończymy pierwszy semestr i podczas tej uroczystości
tradycyjnie już złożymy wykładowcom podziękowania za ich
pracę. A zatem do zobaczenia !
Koordynator i Rada Uczelni WUTW YMCA

Gościem studentów-seniorów była Gariela Lisius,
członek
Zarządu
Powiatu i prezes Oddziału
PCK w Wejherowie, która
z okazji Międzynarodowego
Dnia Wolontariusza wręczyła przewodnikom dyplomy. To było podziękowanie
za trud pomagania ludziom
i środowisku, a także za promowanie regionu kaszubsko-pomorskiego.
Uczestnicy
spotkania
otrzymali drobne świąteczne prezenty, a właściciele
kawiarni dostali stary aparat fotograficzny do swojej
kolekcji. Będzie on służył
jako eksponat i cieszył oczy
klientów tego pełnego dobrego klimatu miejsca.
Alicja Orszulak
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Ferie w bibliotece

Książki, teatr
muzyka i taniec

EDUKACJA I POMOC

Świątecznie i charytatywnie w szkole w Strzebielinie

Jasełka i kiermasz

Jasełka, kolędy w wykonaniu chóru i okiestry, kiermasz ozdób świątecznych, poczta
Miejska Biblioteka Publiczna przy ul. św. Mikołaja - takie i inne atrakcje przygotowano przed świętami Bożego Narodzenia
Kaszubskiej 14 w Wejherowie zaprasza na w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu.
ferie zimowe! W dniach 21–31 stycznia w
Na grudniową, szkolnotej placówce odbędą się różnorodne zaję- -lokalną Wigilię w Zespole
Kształcenia i Wychowania w
cia i atrakcje dla dzieci.
Milusińscy, którzy przyjdą do biblioteki, poznają fascynujący świat książek poprzez zabawę. Dla dzieci lubiących
śpiewac i tańczyć zaplanowano warsztaty muzyczne. Ciekawie zapowiada się tworzenie teatrzyku cieni, czyli zajęcia teatralne. Ponadto w programie przedstawienia i tańce.
Udział w zajęciach jest bezpłatny, ale wymaga wcześniejszego zgłoszenia dziecka.
Szczegóły na plakacie poniżej oraz na stronie:

www.biblioteka.wejherowo.pl.

N A S Z PA R T N E R

Strzebielinie Osiedlu przybyło wielu ważnych gości, w
tym m.in. wójt gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt, zastępca
wójta Bożena Pruchniewska, przewodniczący Rady
Gminy Janusz Kreft, sołtys
Strzebielina Osiedla Grzegorz Maziuk, a także oficerowie Związku Rezerwy RP im.
Marszałka J. Piłsudskiego w
Gdyni: komandor Adam Kula
i pułkownik Witold Borkowski, reprezentujący dodatkowo Związek Sybiraków RP. Był
też kapitan Związku Piłsudczyków RP na okręg pomorski
Grzegorz K. Sobczyński.
Nie zabrakło absolwentów, rodziców, uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, nauczycieli
i mieszkańców Strzebielina.
Po koncercie kolęd w wykonaniu chóru, dzieci z klas drugich wystąpiły z przepięknymi
jasełkami. Kolędy i utwory
świąteczne zagrała też Gminna Orkiestra Dęta pod kierownictwem Zygmunta Labudy,
a potem wszyscy składali sobie
bożonarodzeniowe życzenia.
W tej samej placówce odbył
się charytatywny kiermasz, na
którym sprzedawano ozdoby
świąteczne przygotowane przez
uczniów, rodziców oraz wychowawców klas. Do licznych
atrakcji należały: fabryka Mikołaja, w której pod okiem anioła i elfa dzieci mogły stworzyć
ozdoby świąteczne oraz bufet
na biegunie, gdzie można było kupić pyszności, przekazane
na przez sponsorów: cukiernię
Iwonka z Łęczyc oraz piekarnię
Pszenny ze Strzebielina. Powodzeniem cieszyła się też poczta
Mikołaja, gdzie można było napisać list z prośbą o prezenty
oraz życzenia dla bliskich.
Podczas kiermaszu śpiewał
szkolny chór oraz uczniowie
szkoły społecznej w Wejherowie. W przedstawieniu „Dzień
z życia szóstoklasisty” zaprezentowali się także członkowie
koła teatralnego. Odbył się po-

kaz magii w wykonaniu Rafała
Reszke z Luzina oraz koncert
pastorałek w wykonaniu Piotra Górskiego.
Największą gwiazdą wieczoru okazał się święty biskup
Mikołaj - w tej roli ksiądz Stanisław Fyda, który z ogromną
cierpliwością pozował do zdjęć,
towarzyszył dzieciom w zabawie i rozdawał słodkości.
W zorganizowaniu imprezy pomogło wiele osób. Dzięki
nim, a także hojności uczestników zebrano kwotę 3 041,10 zł.
Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów.
Urszula Meyer, Agnieszka Schimmelpfennig-Stolz i
Agnieszka Makurat - ZKiW

Współpraca szkoły
z oficerami rezerwy
Dzieci ze Strzebielina gościły w Gdyni, m.in. na pokładzie ORP
„Błyskawica”. Po wysłuchaniu historii okrętu i jego zwiedzaniu
podpisano deklaracjię współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni,
a Zespołem Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu.
Na dokumencie podpisy złożyli oficerowie ZOR , z prezesem
Ryszardem Wolińskim na czele, a także Romualda Selonke
- koordynator ds. współpracy ze Związkiem w szkole oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego - Martyna Pionka.
W siedzibie Związku Oficerów Rezerwy RP im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdyni, uczniowie i nauczyciele ze Strzebielina obejrzeli wystawę fotograficzną „Świat Sławnego. Polska,
Europa lat 50 na zdjęciach Władysława Sławnego”.
Odbyła się też multimedialna prezentacja gdyńskiego portu
i jego historii.
RS.
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Sport niepełnosprawnych

Zwycięstwa
w Grudziądzu

W ogólnopolskich zawodach z okazji Światowego Dnia Osób
Niepełnosprawnych, które odbyły się w Grudziądzu, startowało ok.
100 zawodniczek i zawodników z Olsztyna, Bydgoszczy, Gdańska,
Giżycka, Koszalina, Gdyni, Grudziądza, Wejherowa i innych miejscowości. Zawody rozgrywano w czterech konkurencjach: podnoszeniu ciężarów, strzelectwie, tenisie stołowym i boccia. W trzech
ostatnich startowali reprezentanci Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego START Wejherowa.
Wejherowianie zwyciężyli w turnieju tenisa stołowego (Gabriela Andrzejewska) oraz w turnieju boccia, w którym dwa pierwsze
miejsca zajęły ekipy z ISS START. Zwyciężyli Genowefa i Leszek
Lendowie oraz Andrzej Puchowski, a drugie miejsce zajęli Anna
i Waldemar Konikowie oraz Andrzej Bułakowski i Gabriela Andrzejewska.
L.L.

Boccia w SP nr 5

BorHyd mistrzem
W Otwartych Drużynowych Mistrzostwach Wejherowa
w Boccia w SP nr 5 w Wejherowie startowało 12 zespołów.
Tytuł mistrzowski i Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa
zdobyła ekipa wejherowskiego BorHyd, która w finale pokonała 6:3 Start Wejherowo.
Wyniki turnieju finałowego: BorHyd-Orlęta 7:5, Jedynka-Rumianie862, Zarząd-BorHyd 4:3, Start-Jedynka 5:2, Rumianie
BorHyd 3:7, Jedynka-Orlęta 9:4, BorHyd-Jedynka 8:7, Orlęta-Rumianie 8:5, Zarząd-Start 5:6, BorHyd-Zarząd 19:1, BorHyd-Start
11:3, BorHyd-Start 6:3.
Trzecie miejsce zajął Zarząd Wejherowo, a IV Orlęta Reda.
Organizatorem zawodów, które miały charakter integracyjno-rodzinny było Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START
Wejherowo.
L.L.

Świąteczno-noworoczne spotkanie ISS START

SPORT

Życzenia i puchary
Rehabilitacja, rekreacja, sport i wypoczynek to główne cele działalności Integracyjnego
Stowarzyszenia Sportowego START w Wejherowie. Jak sama nazwa wskazuje, chodzi też
o integrację niepełnosprawnych sportowców, a okazją do tego było m.in. niedawne spotkanie świąteczno-noworoczne. Składano sobie życzenia i gratulowano sportowych sukcesów.
Członkowie stowarzyszenia
START spotkali się przy zastawionym smakołykami stole, w sali Zespołu Szkół nr 2 w
Wejherowie Śmiechowie. Zespół Szkół, a wcześniej Szkoła
Podstawowa nr 5 zawsze była
siedzibą tej organizacji.
Tam również odbywają się
treningi i rozgrywane są niektóre zawody. W ramach ISS
START działają sekcje: tenisa
stołowego, boccia i szachowa,
a we wszystkich tych dyscyplinach zawodnicy odnoszą
spore sukcesy w powiecie, na
Pomorzu i w Polsce. Chlubą
stowarzyszenia jest fakt, że jego członkini – Alicja Eigner
została brązową medalistką w
tenisie stołowym podczas Paraolimpiady w Londynie.
Podczas grudniowego spotkania prezes ISS START,
Krzysztof Ruchalski podsumował miniony rok i wspólnie
ze swoim zastępcą Andrzejem
Białasem wręczał puchary zawodnikom, którzy osiągnęli
najlepsze wyniki sportowe.

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Nagrodzeni pozowali do pamiątkowego zdjęcia (powyżej),
a wszyscy uczestnicy spotkania składali sobie świąteczno-noworoczne życzenia. Była też
okazja do rozmów przy kawie
oraz do podziękowań.
AK.
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SPORT

Piłka nożna. Luzińska Liga Halowa

Zamęt na górze tabeli
Duży zamęt na górze tabeli LLH, gdy po meczu pomiędzy Masters i Autotrans, dwie
luzińskie drużyny odskoczyły od przedstawicieli z Szemuda. Na dole zestawienia panuje duży ścisk, a zwycięstwo, którejś ze słabszych drużyn może sprokurować duży awans.
A wszystko to działo się tuż przed okresem świąteczno-noworocznym.

Drużyna Prosport Wejherowo.

Fot. Leszek Lenda

Futsal. Mistrzostwa powiatu

Puchar dla
Prosportu

W sali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie zakończyły się Otwarte
Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Halowej
Piłce Nożnej o Puchar Starosty Wejherowskiego.
Wśród oldbojów zwyciężyła drużyna wejherowskiego Prosportu, która w meczu finałowym pokonała Amatora Gościcino 4:3.
Finaliści wystąpili w następujących składach:
Prosport Wejherowo: Wojciech Pionk (najlepszy bramkarz),Fabian Czech, Andrzej Basiel (najlepszy zawodnik),
Grzegorz Miller, Wiesław Krutul, Jaromir Jeżowski (najlepszy strzelec – 7 bramek), Mariusz Gosz i Tomasz Damaszke.
Amator Gościcino: Krzysztof Szczygieł, Sławomir Kozikowski, Stanisław Krauze, Piotr Zadrowski, Paweł Jutrzenka-Trzebiatowski, Witold Cirocki.
W meczu o III miejsce Elektrociepłownie Gdynia pokonały Sychowiankę Sychowo 1:0.
Wśród seniorów zwyciężyła ekipa Borhydu Wejherowo, która w meczu finałowym pokonała Europol
Wejherowo 4:2.
Finaliści wystąpili w następujących składach:
Borhyd Wejherowo: Adam Krause (najlepszy bramkarz),
Mateusz Białk, (najlepszy zawodnik), Daniel Kankowski,
Mateusz Klein, Piotr Zadrowski, Sławomir Maliszewski.
Europol Wejherowo: Jarosław Pytel, Bartosz Żywicki, Jakub Leske, Jakub Wróblewski, Tomasz Dzienisz (najlepszy
strzelec – 9 bramek) i Karol Albecki.
W meczu o III miejsce Niezniszczalni Wejherowo pokonali Rekiny Kębłowo 2:0.
Organizatorem zawodów było wejherowskie TKKF. L.L.

Judo dla najmłodszych
Wejherowska Szkółka Judo oraz jej trenerzy: Maciej Syska
i Mariusz Jaszewski zaraszają dzieci i młodzież na treningi we
wtorki i czwartki do wejherowskiego„Elektryka” (Zespół Szkół nr
2 przy ul. Strzeleckiej). Przypomnijmy, ze na grudniowym turnieju w Sopocie zawodnicy z Wejherowa zdobyli aż cztery medale.
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Luzino 97/98 po swoim drugim meczu, zwycięża i zdobywa
pierwsze 3 punkty, odchodząc
od spuścizny po El Proffesional.
Wynik otworzył i zamknął
Wojciech Domski. W drugiej
połowie do bramki Adama Klawikowskiego trafił Jakub Łapaj. W 32 minucie doszło do
remisuu 2:2 po golu Remigiusza Sirockiego, a ważną bramkę
na 3:2 zdobył Szymon Ziemann.
OSP Milwino 2:0 FC Bar.
Pewne zwycięstwo strażaków,

Piłka nożna

Futsal. ZSP nr 2 mistrzem powiatu

Turniej

w Luzinie
W turnieju el professional/Kaszub Cup 2013
na Hali im. Marszałka M.
Płażyńskiego w Luzinie
konkurowało 20 drużyn
rocznika 2002, które w
imprezie organizowanej
przez KTS-K GOSRiT
Luzino rywalizowały o
puchar Wójta Gminy Luzino. Najlepszą drużyną
została Lechia Gdańsk.
W finale piłkarze Lechii pokonali Santos Gdańsk. Trzecią
drużyną została ekipa Don Bosco, która o najniższy stopień
na podium pokonała po rzutach karnych GOSRiT/el professional Luzino.
Gospodarze zawodów mogą
mówić o pechu, bo w meczu o
finał z Santosem stracili bramkę na 10 sekund przed końcem
meczu, przegrywając ostatecznie po serii rzutów karnych.
Najlepszym zawodnikiem
turnieju wybrano Beniamina Dampsa z GOSRiT/el professional Luzino), najlepszym
bramkarzem Kamila Kozaka
(Santos), a królem strzelców został Łukasz Szramowski (Don
Bosco Ostróda).

chociaż wynik tego nie odzwierciedla.
Wikęd Luzino - Kębłowo
9:2. Widząc takich player'ów
jak Jacek Wicon, Daniel Bogucki, Patryk Benke czy Krzysztof
Wicki można pomyśleć, że będą on żyć wiecznie. Przyjaciele z
Kębłowa, za wysoka półka.
Autotrans Szemud - Masters Szemud 9:3. Spotkali się
odwieczni rywale, a nazwano to
„derbami Szemuda”.
Pierwsze 10 min. grę kontro-

lowali Mastersi. Zachowanie,
nie godne zasad fair play piłkarzy w białych koszulkach rozpoczęło dyskusję, czy bramka
kontaktowa jest sprawiedliwa.
Gra się zaostrzyła, Adrian
Baranowski ujrzał czerwoną
kartkę i opuścił boisko, a wraz
z nim jego kolega, któremu nie
podobał się sposób sędziowania.
Rywal dobijał Mastersów efektywnymi golami m.in. Marcina
Królika, Szymona Sirockiego i
Kamila Polaszka.
PK.

GOSRiT Luzino - KTS-K Luzino 0:9. Na początku
był pogrom, bo w tym meczu
strzelali tylko zawodnicy KTS-K. Jedyną rzecz, jaką powinni
poprawić liderzy ligi i nie tylko
oni, to ...zmiany w polu na to
wyznaczonym. Po drugiej stronie na duże uznanie zasługuje
Sylwester Piątek, który wystąpił z konieczności, przebywając
na boisku 30 minut.
EL Professional - Latarnik Choczewo 4:2. GOSRiT

Najlepsi na hali
Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie wywalczyła pierwsze miejsce w Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Futsalu. Drugą lokatę zajęli również wejherowianie z
ZSP nr 4, a trzecią - licealiści z Rumi.
Turniej rozegrano na hali
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi.
W rywalizacji wzięło udział
ponad 120 zawodników z Powiatu Wejherowskiego.
Zwycięzcą turnieju została
drużyna Zespołu Szkół Ponad-

gimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.
Organizatorami zawodów
byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Rumi.

I miejsce - Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 2 w
Wejherowie
II - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie
III – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi

Zwycięska drużyna w składzie: Karol Pionk, Adam Hoza, Szymon Skrzypczak, Sebastian Kwaśnik, Oskar Hewelt, Patryk Żyła, Oskar Skrzypczak, Maciej Miłosz, Szymon Kuberski, Robert Gruba, Dawid Rudziński, Grzegorz Breske, Patryk Neumann
oraz opiekun drużyny - Tomasz Kotwica.
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Nowy dom parterowy typu
dworek, 2500 m od śródmieścia Wejherowa, pod lasem.
Pow. domu 135 m kw., działki 900 m kw. Cena 450 tys. zł.
Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie 3-pokojowe do I
piętra lub inne propozycje.
Tel. 661 664 085
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, 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. (do negocjacji). Tel. 502 056 307
***
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 w cenie mieszkania. Parkingi wokół bloku.
Cena 270 tys. Tel. 509 524 714
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie, 62 m kw. , 3 pokoje, I piętro, blisko szkoła,
dworzec PKP, przystanek autobusowy . Cena 240 tys. zł.
Tel. 511 150 988
***
Sprzedam
mieszkanie
3-pokojowe 55 m2 w Wejherowie, ul. Derdowskiego, stan
dobry, ogrzewanie węglowe,
cena 900 zł. Tel. 603 786 822
***

Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie 3-pokojowe, I
piętro, nowe budownictwo,
Wejherowo-Śmiechowo (ul.
Necla). Tel. 505 597 770

SPRZEDAM
Sprzedam mało używaną
perkusję TIM STAGG koloru
wiśniowego. Standard TIM 1
22,korpus: 9-warstwowy, cena
1100 zł. Tel. 502 821 348
***
Buty zimowe firmy Bartek,
rozmiar 30 długość wkładki
wewnątrz 19,5 cm, stan dobry.
Tel. 505-816-262
***
Klocki plastikowe dla dzieci
ok. 120 szt. nie połamane, 10 zł
całość Wejherowo
Tel. 505-816-262
***
Materac sprężynowy ,używany. Pokrowiec odpinany
na zamek, można prać, wym.
85x190 cm, 70 zł. Wejherowo
Tel. 505-816-262
***
Sprzedam gitarę klasyczną
¾ z pokrowcem, w dobrym
stanie, idealna dla początkujących. Cena 90 zł. Wejherowo.
Tel. 720 356 641
***
Sprzedam poręcz sosnową,
dł. 3 metry, uchwyty w kolorze
złotym, 80 zł. Tel. 511 379 577
***
Sprzedam 2 opony zimowe
195/65R15, cena 40 zł/szt.
Tel. 505 588 160
***
Sprzedam
zlewozmywak kuchenny kamienny

120cm/50cm, owalny 2-komorowy, cena 200 zł.
Tel. 505 588 160
***
Telewizor kolorowy Grundig z pilotem wejście euro cena 100 zł. Możliwy transport .
Tel. 505 588 160
***
Sprzedam płyty winylowe
(około 80 sztuk), zagraniczni
wykonawcy z lat 70 - 80. Muzyka Rock, Pop, Poważna i wiele innych. Cena za sztukę 10 zł.
Tel. 516 905 511
***
Lodówka ariston 150x0,60
biała, zamrażalnik u góry, używana, stan bdb, cena 320 zł.
Rumia. Tel. 501 853 450
***
Telefon kom. IPHONE 5 na
gwarancji, 2500 zł.
Tel. 58 679 11 26,
728 148 516 od godz. 18.00
***
Materac sprężynowy Plus S
50, 1,40x2 m, 500 zł.
Tel. 58 679 11 26,
728 148 516 od 18.00
***
Łyżwy figurowe białe kurtki zimowe 122-140 cm 38 zł,
buty zimowe rozm. 32-36 dla
dziewczynki, czapki, rękawice
nowe. Tel. 883 750 149
***
Gitarę klasyczną, idealną
dla początkujących 130 zł.
Tel. 883 750 149

PRACA
Przyjmę każdą pracę fizyczną, ciężką. Tel. 501 034 804
***
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fotografia ślubna
zdjęcia urodzinowe
chrzciny i przyjęcia
imprezy
integracyjne
fotografia mody
fotografia
reklamowa
502 178 344

Przyjmę każdą pracę chałupniczą, w tym sprzątanie –
solidnie, uczciwie, tanio.
Tel. 511 743 493
***
Kompleksowe i tanie odśnieżanie. 3 zł za metr.
Tel. 501 034 804

OGŁOSZENIA

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, pielęgniarstwo, ekonomia, ochrona
środowisk, inne. Komputeropisanie. Tel. 501 957 499
***
Nauczyciel muzyki, emeryt w Wejherowie, udziela lekcji gry na gitarze, akordeonie,
mandolinie, skrzypcach, za
niewielką opłatą.
Tel. 665 570 808
***
Korepetycje: j. polski, matematyka, biologia, chemia. Tanio i warto. Wejherowo.
Tel. 668 133 189
***
Korepetycje: przygotowanie do matury z języka polskiego. Pomoc w napisaniu pracy
maturalnej z języka polskiego.
Tel. 668 133 189

Prywatne ogłoszenia drobne
zamieszczamy bezpłatnie
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej.

OGŁOSZENIE

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

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej,
integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,
znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać
szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać
w godzinach pracy punktu.
Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej.
Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki
w godzinach 10.00-13.00
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl
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KOMUNIKACJA MIEJSKA
Autobusem nr 1 inaczej

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. informuje, że od 1 stycznia 2014 r. została wprowadzona
korekta rozkładu jazdy linii nr 1.
W dni powszednie kurs z Os. Fenikowskiego o godz. 8:17
zamiast do Gimnazjum w Bolszewie zostanie skierowany
do Góry. Powrót z Góry o godz. 9:12.
Nie będzie odjazdu z Gimnazjum w Bolszewie o godz.
9:18 i z następnego przystanku „Bolszewo Harcerska”.
Odjazd z Bolszewa Słowackiego o godz. 9:20 i dalej wg
dotychczasowego rozkładu.
We wszystkie dni tygodnia kurs z Os. Fenikowskiego do
Bolszewa Słowackiego o godz 21:29 zostanie wydłużony do
Góry. Powrót z Góry o godz. 22:19, a od godz. 22:26 z Bolszewa Słowackiego wg dotychczasowego rozkładu.

Bilety przez telefon
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
uprzejmie informuje, że od 19 września 2012 uruchomiono dodatkową możliwość zakupu biletu metropolitalnego
komunalnego jednoprzejazdowego za pośrednictwem telefonu komórkowego.
Szczegółowe informacje na stronie:
http://mzkwejherowo.pl/news

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
REKLAMA
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