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Dwie 
nagrody

W Ratuszu Głównego 
Miasta w Gdańsku nagro-
dę „Gmina Przyjazna 
Przedsiębiorcom” z rąk 
byłego premiera Jana 
Krzysztofa Bieleckiego i 
członka zarządu wojewódz-
twa pomorskiego Ryszar-
da Świlskiego, w imieniu 
prezydenta Wejherowa ode-
brał Jacek Thiel z Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie 
(na zdjęciu obok). 

Wejherowo zostało rów-
nież nagrodzone na Targach 
Turystycznych za Filhar-
monię Kaszubską.      Str. 3

Niech Wielkanoc
napełni nas radością!

R E K L A M A 

Jan paweł II 
pozdrawiał 
Wejherowo

W oczekiwaniu na ka-
nonizację Jana Pawła II, 
wejherowianie wspominali 
związki Ojca Świętgo z Wej-
herowem i mieszkańcami 
miasta. Wiadomo, że mło-
dy Karol Wojtyła wędrował 
po Kalwarii, a papież Jan 
Paweł II na sopockim hipo-
dromie zawołał: „Proszę po-
zdrowić Wejherowo!”. 

Takich elementów jest 
znacznie więcej, a napisał 
o nich historyk, Mirosław 
Lademann.

Na spotkaniu Klubu Mi-
łośników Wejherowa od-
była się promocja jego nowej 
książki  poświęconej Papie-
żowi Polakowi.            Str. 4
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AKTUALNOŚCI

Celem konkursu jest m.in. 
podkreślenie roli policjantów 
w przeciwdziałaniu przemo-
cy w rodzinie oraz zwiększe-
nie motywacji policjantów do 
podejmowania skutecznych 
działań. Osoby pokrzywdzo-
ne coraz częściej mówią po-
zytywnie o pracy policjantów, 
świetnie wykonujących swoje 
obowiązki i stosujących pro-
cedury prawne. 

Szczególy na stronie   
http://www.policjant.nie-
bieskalinia.pl

Konkurs

Niebieska 
Linia

Z niedowierzaniem przyjęli-
śmy tę smutną wiadomość. Nie 
żyje Genowefa Kasprzyk, 
radna Gminy Luzino, działacz-
ka samorządowa i kulturalna,  
publicystka i animatorka kul-
tury. Zmarła nagle w piątek 11 
kwietnia, w wieku 57 lat.

Aktywna pani Genowefa 
przez 10 lat była prezesem To-
warzystwa Przyjaciół Gminy 
Luzino. Przewodniczyła Sto-
warzyszeniu Inicjatyw Obywa-
telskich ,,Pro Bono”. W 2007 
r. kandydowała na posła do 
Sejmu RP, a minister kultury 
i dziedzictwa narodowego na-
grodził Genowefę Kasprzyk od-
znaką „Zasłużony dla kultury 
polskiej”.  W marcu br. spotka-
liśmy śp. G. Kasprzyk w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w 
Wejherowie, gdzie przedstawi-
ła laudację na temat książki na-
grodzonej Gryfem Literackim.

W poniedziałek 14 kwietnia 
pogrążeni w bólu i smutku bli-
scy i przyjaciele, a także miesz-
kańcy i władze gminy, żegnali 
Ją na luzińskim cmentarzu. W 
strugach deszczu towarzyszy-
li  śp. Genowefie Kasprzyk w 
ostatniej drodze.

pożegnanie

genowefa Kasprzyk

W Wejherowie monitoring 
działa od 2002 roku. Na tere-
nie miasta działa 31 kamer, 
pracujących metodą analogo-
wą. Dzięki rozbudowie sieci 
światłowodowej, będzie moż-
na zainstalować aż 74 kame-
ry, funkcjonojących w systemie 
cyfrowym. Oprócz monitoringu 
w siedzibie Straży Miejskiej w 
ratuszu, uruchomiono stano-
wisko  monitoringu miejskiego 
również w Komendzie Powiato-
wej Policji w Wejherowie. Prze-
kazanie go do użytku odbyło się 
9 kwietnia br. 

Podczas spotkania z udzia-
łem m.in. komendanta po-
wiatowego policji inspektora 
Krzysztofa Lawera, komen-
danta Straży Miejskiej zeno-
na Hincy, sekretarza miasta 
Bogusława Suwary  i prze-
wodniczącego Komisji Bez-
pieczeństwa i Samorządów 
Osiedlowych Henryka Ja-
rosza,  prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt wy-
raził zadowolenie z przeprowa-
dzonej inwestycji. 

- Ze względu na potrzebę 
zwiększenia bezpieczeństwa w 
Wejherowie, zależało nam na 
podłączeniu do systemu moni-

Rozbudowa monitoringu w Wejherowie

Okiem kamery 
Dzięki rozbudowie nowoczesnej sieci światłowodowej na terenie 

Wejherowa będzie można zainstalować 74 kamery, monitorujące mia-
sto przez całą dobę. zdaniem władz miasta i policji, zdecydowanie po-
prawi to bezpieczeństwo mieszkańców. 

toringu większej liczby kamer. 
Stąd rozbudowa sieci światło-
wodowej w mieście i wybudo-
wanie stanowiska monitoringu 
w komendzie policji, z którą na 
co dzień współpracuje Straż 
Miejska - powiedział prezydent 
Hildebrandt.

Koszt połączenia siecią świa-
tłowodową ratusza miejskiego 
z Komendą Powiatową Policji i 
budową w siedzibie policji sta-
nowiska monitoringu wyniósł 
ok. 420 tys. zł. Inwestycję sfi-
nansowano z budżetu miasta.

Insp. Krzysztof Lawer po-

Głównymi tematami było 
zapobieganie agresji szkolnej, 
cyberprzestępczości, cyberprze-
mocy, blokersów, odpowiedzial-
ności prawnej za wybryki 
chuligańskie, bójki i pobicia w 
okolicy stadionów piłkarskich 
podczas trwania meczu. 

Policjantki spotykały się 
trzykrotnie z młodzieżą Gimna-

policjantki w gimnazjum

Cyberprzemoc 
i blokersi

Funkcjonariuszki policji z Wejherowa prowa-
dziły prelekcje w gimnazjum. 

zjum nr 2 w Wejherowie, m.in. 
omawiając zachowania, które 
nie są akceptowane społecznie. 
Zwróciły uwagę na rosnące zja-
wisko agresji i przemocy wśród 
młodzieży. Pokazały negatywne 
zachowania małoletnich zarów-
no w szkole jak i poza nią oraz 
jak się przed nimi bronić i gdzie 
szukać pomocy. 

Na zakończenie trzech spo-
tkań z gimnazjalistami, po-
licjantki przypomniały, że 
młodzież nie jest bezkarna i po-
nosi odpowiedzialność za popeł-
nione czyny karalne.

Ogólnopolskie Pogoto-
wie dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie „Niebieska Li-
nia” - Instytutu Psycho-
logii zdrowia prowadzi 
VII edycję ogólnopol-
skiego konkursu pod 
nazwą „Policjant, który 
mi pomógł”. zgłoszenia 
przyjmowane są do 31 
maja 2014 roku.

Zastępca prezydenta Bog-
dan Tokłowicz przekazała je 
pierwszemu zastępcy komen-
danta powiatowego Policji w 
Wejherowie, mł. insp. Mariu-
szowi Świniarskiemu. 

Nowe narkotesty są 6-pa-
rametrowe i wykrywają róż-
ne substancje narkotyczne 
począwszy od obecności THC, 
a kończąc na opatiach, amfeta-
minie czy kokainie. Narkotesty 
mają również za zadanie prze-
ciwdziałać narkomanii. Testery 
z pewnością przyczynią się do 
poprawy bezpieczeństwa m.in. 
w ruchu drogowym. 

Władze miasta Wejhe-
rowa, w ramach wspie-
rania przez samorządy 
walki z przestępczością, 
kupiły dla policji testy 
na obecność narkoty-
ków  u kierowców.

Dla policji
Narkotesty

dziękował za to prezydentowi 
Wejherowa (obaj na zdjęciu wy-
żej)  dodając, że dzięki kamerom 
oficer dyżurny ma przez całą 
dobę podgląd na różne miejsca 
w mieście. Dzięki temu policja 
może szybciej reagować na zda-
rzenia, a obraz zapisany cyfro-
wo pozwoli rozpoznać sprawcę 
oraz pociągnąć go do odpowie-
dzialności. 

Najważniejsze, że spowodu-
je to spadek przestępczości, tak 
jak to miało miejsce wszędzie 
tam, gdzie wcześniej zainstalo-
wano kamery.                      BaK

Poruszeni śmiercią 

 

GeNOWeFy KASPRzyK
Radnej Gminy Luzino od 2002 roku,

Członkini Towarzystwa Przyjaciół Gminy Luzino,
Działaczki Stowarzyszenia Pro Bono,

Osoby aktywnej - twórczyni licznych inicjatyw kulturalno - społecznych,
z oddaniem działającej na rzecz Gminy Luzino, 

samorządowcowi z powołania. 
Odchodząc, zostawiła cząstkę siebie w Luzinie, w miejscu, które kochała.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom oraz bliskim,
wyrazy najgłębszego współczucia składa 

            
                         Krzysztof Hildebrandt                    

       Prezydent Miasta Wejherowa
       wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E

Ze względu na przypadające za dwa tygodnie (1 
maja) święto oraz długi majowy weekend, następny 
„puls Wejherowa” ukaże się za trzy tygodnie, 8 maja.
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AKTUALNOŚCI

Nagrodę z rąk byłego pre-
miera Jana Krzysztofa Bie-
leckiego, przewodniczącego 
Rady Gospodarczej przy Preze-
sie Rady Ministrów i Ryszarda 
Świlskiego, etatowego członka 
zarządu województwa pomor-
skiego w imieniu prezydenta 
Wejherowa odbierał Jacek 
Thiel, zastępca kierownika 
Wydziału Kultury, Spraw Spo-
łecznych, Promocji i Turystyki 
UM w Wejherowie.

- W strategii rozwoju Wej-
herowa na lata 2012-2022 wy-
raźnie zaznaczony jest nacisk 
na rozwój działalności gospo-

Wejherowo zostało zwycięzcą drugiej edycji konkursu „Gmina Przyjazna Przedsię-
biorcom” zorganizowanego przez Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza w partner-
stwie z Fundacją Instytut Rozwoju Projektów. Uroczystość wręczenia nagród miała 
miejsce w gdańskim Ratuszu Głównego Miasta. 

darczej i powstawanie nowych 
miejsc pracy - mówi Krzysz-
tof Hildebrandt prezydent 
Wejherowa. - Dążymy do stwo-
rzenia dobrych warunków do 
rozwoju działalności handlowo-
-usługowej i produkcyjnej oraz 
rozwoju biznesu opartego na 
turystyce. Dla młodych przed-
siębiorców organizowany jest 
konkurs Pomorski Biznesplan, 
w 2013 roku odbyła się już IX 
edycja, którego organizatorem 
jest Izba Przemysłowo-Handlo-
wa w Wejherowie. 

Pomysł zorganizowania 
konkursu „Gmina Przyjazna 

główna nagroda w pomorskim konkursie

Wejherowo przyjazne 
przedsiębiorcom

Przedsiębiorcom” zrodził się w 
gronie przedsiębiorców, sku-
pionych w Regionalnej Izbie 
Gospodarczej Pomorza na po-
czątku 2012 roku. 

Kryteria oceniania gmin, 
opracowała Rada Ekspertów, 
w której skład weszli przedsta-
wiciele świata nauki, przedsię-
biorcy oraz byli samorządowcy. 
Szczegółowy kwestionariusz, za-
wierający blisko trzydzieści py-
tań, wysłano do ponad 120 gmin 
województwa pomorskiego. 

- Ankieta dla gmin uczest-
niczących w projekcie „Gmina 
Przyjazna Przedsiębiorcom” 

zawierała pytania, związane ze 
strategią rozwoju, budżetem, 
działaniem podmiotów gospo-
darczych, organizacji pozarzą-
dowych, instytucji otoczenia 
biznesu - mówi Wiesława za-
leska zastępca kierownika Wy-
działu Ogólno-Organizacyjnego 
UM w Wejherowie, nadzorują-
ca działalność  gospodarczą. - W 
ankiecie znalazły się również 
pytania związane z możliwością 
uzyskiwania przez inwestorów 
lub przedsiębiorców informacji 
jak też podejmowaniem inicja-
tyw na rzecz wspierania przed-
siębiorczości.  

z inicjatywy powiatowych struktur Prawa i Sprawiedliwości w Wejherowie 
uczczono ofiary katastrofy samolotowej pod Smoleńskiem z okazji czwartej rocz-
nicy tragedii. Uroczystość odbyła się w niedzielę 6 kwietnia w kościele p.w. Chry-
stusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie. 

Ks. prałat Daniel Nowak odprawił uroczystą mszę święta w intencji śp. Pary Prezydenckiej oraz 94 
ofiar katastrofy. Uczestnicy liturgii złożyli kwiaty i zapalili znicze przy tablicy upamiętniającej ofiary 
katastrofy smoleńskiej. Tablica znajduje się we wspomnianym kościele. 

Modlitwa w intencji ofi ar katastrofy

W rocznicę tragedii
Ż Y C Z E N I A

W tej kategorii pokonaliśmy Gdynię, która otrzymała dwa wy-
różnienia: za Centrum Nauki „Eksperyment” i za Infobox Obser-
watorium Zmian. Wyniki konkursu ogłoszono podczas Gdańskich 
Targów Turystycznych, które odbyły się w miniony weekend.

Nagrodę z rąk Remigiusza Dróżdża, prezesa Oddziału Po-
morskiego Polskiej Izby Turystyki odebrał Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejherowa i Jacek Thiel, odpowiedzialny za 
promocję i turystykę w mieście.

- To kolejna nagroda za Filharmonię Kaszubską, ale tym razem 
dostrzeżono jej turystyczny charakter - stwierdził K. Hildebrandt. - 
Odbiorcą naszej oferty kulturalnej są nie tylko mieszkańcy miasta, 
ale coraz częściej turyści.

- Jedną z atrakcji turystycznych  jest ciekawa i różnorodna ofer-
ta kulturalna, a Filharmonia Kaszubska to jeden z ciekawszych 
obiektów architektonicznych na Pomorzu - dodaje J. Thiel. -  Jeste-
śmy dumni, że Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 
podjął decyzję o organizacji regionalnych obchodów Światowego 
Dnia Turystyki 2014 w Wejherowie,e w Filharmonii Kaszubskiej.

Najlepsza promocja turystyki województwa 
pomorskiego 2013 w konkursie „Bursztynowy 
Kompas”, w kategorii „Inwestycja - nauka i 
kultura” - tak nazywa się nagroda dla Wejhe-
rowa za budowę Filharmonii Kaszubskiej. 

Nagrodzona Filharmonia

Kultura także
dla turystów
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NOWE WYDAWNICTWA

„Prosport”  występujący w roli pośrednika kredytowego sporządza i zawiera umowy o kredyt na zakup towarów i 
usług w imieniu i na rzecz Santander Consumer Bank S.A., wydaje Formularz Informacyjny, przyjmuje oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy kredytu oraz udziela wyjaśnień dotyczących treści wymienionych dokumentów.

R E K L A M A

Przewodniczący KMW, Pa-
weł Formela powitał człon-
ków klubu oraz gości, w tym ks. 
dziekana Tadeusza Reszkę,  
prezydenta Krzysztofa Hilde-
brandta i jego zastępców oraz 
współpracowników.

Tylko raz, jako młody człowiek Jan Paweł II odwiedził Wejherowo, ale związków, jakie łączą 
Papieża Polaka z naszym miastem jest znacznie więcej. Można o tym przeczytać w książce Mi-
rosława Lademanna, którą autor zaprezentował na spotkaniu Klubu Miłośników Wejherowa 
w ratuszu. Wejherowianie wspominali tam Ojca Świętego i Jego związki z naszym miastem, 
z okazji zbliżającej się kanonizacji Papieża.

Jak powiedział na spotkaniu 
ks. Tadeusz Reszka, Jan Paweł 
II zawsze pamiętał o Polsce i 
rodakach, podkreślał więź z Oj-
czyzną, zwłaszcza podczas piel-
grzymek do Polski. Wiele razy 
zwracał się bezpośrednio do 
nas, Kaszubów i mieszkańców 
Pomorza. Pozostawił bogac-
two treści w swoich książkach, 
encyklikach, homiliach. Jan 
Paweł II mawiał, że nie chce 
pomników, ale oczekuje dzieł. 
Jednym z takich dzieł jest bu-
dowany w Wejherowie kościół 
św. Karola Boromeusza.

Biografię ks. Karola Wojtyły 
i Papieża Jana Pawła II przy-
bliżył Marcin Drewa, a Miro-
sław Lademann opowiedział 
o nowej książce „Związki Jana 
Pawła II z Wejherowem”, wyda-
nej przy wsparciu Urzędu Mia-
sta i Prezydenta Wejherowa. 
W bogato ilustrowanej książce 
można przeczytać o wizycie Ka-
rola Wojtyły na Kalwarii Wej-
herowskiej (autor rozmawiał z 
ostatnim żyjącym uczestnikiem 
tej studenckiej wyprawy), o wi-
zytach mieszkańców Wejhero-
wa w Watykanie, o spotkaniach 
z Ojcem Świętym podczas Jego 
pielgrzymek do Polski.

- Dary, które wejherowianie 
otrzymali od Papieża to beaty-
fikacja Siostry Alicji Kotowskiej 
oraz koronacja cudownego ob-
razu Matki Bożej Wejherow-
skiej - przypomniał Mirosław 
Lademann. - Podczas uroczy-
stości koronacji w Sopocie, Oj-
ciec Święty powiedział „Proszę 
pozdrowić Wejherowo!”.

Uczestnicy spotkania opo-
wiadali o udziale w audien-
cjach, pielgrzymkach oraz o 

Wejherowianie wspominali Jana pawła II

Mieliśmy szczęście 
żyć razem z Nim

pamiątkowych zdjęciach z pa-
pieżem.  Prezydent Wejherowa 
stwierdził, że Jan Paweł II ma 
ogromny wpływ na nasze życie. 

- Obok fotografii mojej rodzi-
ny, w gabinecie na biurku mam 
zdjęcie Jana Pawła II, bo jest 
mi bardzo bliski - powiedział K. 
Hildebrandt. - Mieliśmy szczę-
ście żyć w czasie Jego pontyfika-
tu i uczyć się od Niego. Papież 
Polak pokazał nam m.in., co to 
jest patriotyzm.                            AK.

Uczestnicy spotkania Klubu Miłośników Wejherowa. Więcej zdjęć w galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl

M. Lademann opowiadał o swojej książce.

Diaporama i album

Kalwaria życia

Prezentacja odbyła się w kościele św. Anny, a obejrzeli ją m.in. 
ks. abp senior Tadeusz Gocłowski, prezydent Krzysztof Hil-
debrandt, ks. gwardian Daniel Szustak, a także Misternicy 
Kaszubscy na czele z Wojciechem Rybakowskim, reżyserem 
wejherowskiego „Misterium Męki Pańskiej”. Diaporama, która 
przedstawiała na zdjęciach głownie Misteriun na Kalwarii Wej-
herowskiej, jest innowacyjną syntezą obrazu i dźwięku. Pokazo-
wi slajdów towarzyszył komentarz Mariana Rynkiewicza, czytany 
przez aktorów Halinę Winiarską, Jerzego Kiszkisa (obecnego 
na pokazie w Wejherowie) i innych aktorów, a także muzyka.

Pokaz diaporamy prowadził Tomasz Fopke.
Marian Rynkiewicz przyjechał na Kalwarię Wejherowską po 

50. latach i bardzo się nią zachwycił. Nad diaporamą, która by-
ła prezentowana kilkakrotnie w Warszawie, Marian Rynkiewicz 
pracował przez dwa lata, przyjeżdżając w tym czasie do wejhero-
wa aż 19 razy.

Pokaz diaporamy „Kalwaria życia” i promocja 
interesującego albumu pod tym samym tytułem 
odbyła się 12 kwietnia w Wejherowie. Autorem 
jest warszawski fotografik Marian Rynkiewicz (na 
zdjęciu poniżej), a wydawcą albumu - Bernardi-
num w Pelplinie. 
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Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

WYDARZENIA

Niedziela Palmowa ma w Wejherowie szczególny 
charakter. Tego dnia odbywają się aż dwie religij-
ne uroczystości o charakterze inscenizacji. Tak by-
ło również w ostatnią niedzielę, 13 kwietnia, podczas 
której Misternicy Kaszubscy zaprezentowali wjazd 
Chrystusa do Jerozolimy, którą zastąpiły ulice stare-
go miasta oraz Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii 
Wejherowskiej.

W obu inscenizacjach, a jednocześnie religijnych uroczy-
stościach, wzięli udział liczni mieszkańcy miasta, a także du-
chowni. Barwny pochód z palmami spod Bramy Oliwskiej do 
Kolegiaty prowadził ks. dziekan Tadeusz Reszka, proboszcz 
parafii Trójcy Świętej. Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na Kal-
warii odprawił ks. gwardian Daniel Szustak, proboszcz para-
fii św. Anny i kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego.

Przypomnijmy, że Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii od-
będzie się także jutro, w Wielki Piątek, o godz. 10.00.

Niedziela palmowa

Na ulicach 
i na Kalwarii
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Przed niespełna miesiącem, kiedy pisaliśmy o problemie na ul. Sikorskiego, ta 
zatoka postojowa była pełna samochodów. Od prawie dwóch tygodni mogą z niej 
korzystać zarówno mieszkańcy, jak i inni kierowcy.

Właściciele kilku posesji na 
ul. Sikorskiego skarżyli się, że 
nie mogą zatrzymać się na miej-
scach postojowych przed swo-
imi domami, ponieważ są one 
całymi dniami zajęte przez auta 
pracowników firmy z sąsiedz-
twa. Ogólnodostępny parking 
stał się niedostępny dla miesz-
kańców. Ich zdaniem firma po-
winna wpuszczać samochody 
pracowników na swoją posesję 
albo zrobić dla nich miejsce z 
tyłu domu, od strony torów ko-
lejowych. 

GłOWą W MUR
Pokrzywdzeni mieszkańcy 

zwrócili się o pomoc do Staro-
stwa Powiatowego oraz powia-
towego Zarządu Drogowego, 
bowiem ul. Sikorskiego to dro-
ga powiatowa. Poirytowani 
brakiem rozwiązania proble-
mu udali się osobiście do sta-
rosty Reszke wyjaśnić sprawę. 
I tu kolejny spotkał ich kubeł 
zimnej wody. Zgodnie z relacją 
mieszkańców starosta Reszke 
na nich krzyczał (cyt. „przez 
wrzaski i oszczerstwa kierowa-
ne w naszą stronę nie mogliśmy 
normalnie porozmawiać”) i na-
zwał „mściwymi katolikami”.

starosta nie zaprzecza

parking już dostępny
Prawie miesiąc temu („Puls” 6/69 z 20 marca br.) przedstawiliśmy problem mieszkańców 

ul. Sikorskiego, którzy nie mogli zaparkować przed własnym domem.  Nasza publikacja od-
niosła skutek - jest lepiej! W piśmie do redakcji starosta wejherowski Józef Reszke (PO) nie 
zaprzeczył, że nazwał mieszkańców „mściwymi katolikami”.

Redakcja „Pulsu Wejhero-
wa” zwróciła się do starosty J. 
Reszke z prośbą o wyjaśnienie 
tej bulwersującej sprawy. Na-
sze pytania, które we fragmen-
cie publikujemy u dołu, zostały 
zadane publicznie na łamach 
gazety, w poprzednim jej wy-
daniu (3 kwietnia br.). 

WG. URzęDNIKóW
JeST DOBRze
Starosta nadesłał odpo-

wiedź oraz kilkustronicowe pi-
smo od wojewody pomorskiego, 
do którego mieszkańcy złożyli 
skargę na brak możliwości par-
kowania. Z uwagi na obszer-
ność materiału nie możemy 
przedstawić go szczegółowo. 
Meritum można podsumować 
w następujący sposób: wszyst-
ko jest podobno zgodne z prze-
pisami, gdyż droga z miejscami 
parkingowymi jest dla wszyst-
kich i wszyscy mogą parkować, 
a urzędnicy nie mają sobie 
nic do zarzucenia. Na pytania 
mieszkańców, którzy nie mo-
gli zatrzymać się przed swoim 
domami, czy droga i parking są 
też dla nich - urzędnicy zapro-
ponowali, aby poszli do sądu. 
Taka jest dziś Polska!

JeST NADzIeJA
Publikacja odniosła jednak 

skutek, chociaż nie za spra-
wą powiatowych urzędników. 
W ubiegłym tygodniu jedna 
z mieszkanek poinformowała 
nas, że samochody z firmy na 
przeciw nie stoją już w zatoczce 
przed ich domami. Parkują w 
pobliżu torów kolejowych, wjeż-
dżają też na posesję właściciela 
przedsiębiorstwa. A wiec jed-
nak można temat załatwić! 

Cieszymy się razem z miesz-
kańcami i mamy nadzieję, że 
zgoda zapanowała na tej ulicy 
na dłużej. Najważniejsza jest 
dobra wola.

PODeJRzeNIA 
KORUPCyJNe?
Osobnym wątkiem jest bul-

wersujące mieszkańców i czy-
telników zachowanie i słowa 
starosty. W piśmie do redakcji, 
relacjonując spotkanie z miesz-
kańcami, Józef Reszke stwier-
dza m.in.: „Moje wyjaśnienia 
nie były w żaden sposób przyj-
mowane, a spotkały się z bra-
kiem jakiejkolwiek woli ich 
zrozumienia oraz nieprzyjem-
nymi komentarzami włącznie 
z podejrzeniami o „korupcyjne” 

reprezentowanie interesów fir-
my z przeciwnej strony ulicy!”. 

Być może chodziło o to (o 
czym informowali mieszkańcy), 
że podczas wizytacji miejsc par-
kingowych przez komisję z po-
wiatu, dziwnym trafem akurat 
dokładnie w tym czasie samo-
chodów z firmy tam nie było... 
A zawsze były.

MIłOŚć BLIŹNIeGO
Starosta nie zaprzeczył, że 

nazwał mieszkańców „mściwy-
mi katolikami”. Nie odpowie-
dział na inne pytania w tym 
zakresie, stwierdzając tylko: 
„Chciałbym zapewnić, że trak-
tuję wszystkich moich rozmów-
ców jednakowo, bez względu na 
ich wyznanie, a od wyznawców 
mojej religii oczekiwałbym wię-
cej miłości bliźniego i tylko o to 
zaapelowałem”. 

Czy apel o więcej miłości 
bliźniego miał właśnie dotyczyć 
owych „mściwych katolików”, 
starosta Reszke już nie chciał 
wyjaśnić. Podobnie jak tego, 
czy nazwanie kogoś „mściwym 
katolikiem” jest dowodem miło-
ści bliźniego. Warto się nad tym 
zastanowić podczas nadchodzą-
cych świąt.                             AK.

W naszym piśmie do Sta-
rosty Wejherowskiego przy-
pomnieliśmy o zarzutach 
mieszkańców, dotyczących 
zarówno braku miejsc na par-
kingu na ul. Sikorskiego jak i  
przyjęcia właścicieli posesji 
przez starostę.  

Zadaliśmy staroście J. Resz-
ke pytania, dotyczące tego 
spotkania. Oto fragment na-
szego pisma: 

Mieszkańcy twierdzą, że 
Pan Starosta mówił do nich 
podniesionym głosem, krzy-
czał, nie chciał wysłuchać ich 
argumentów, a w dodatku 
w trakcie rozmowy, nazwał 
mieszkańców „mściwymi kato-
likami”. Proszę o odniesienie się 
do wspomnianych zarzutów i 
odpowiedź na pytania: Dlacze-
go obdarza Pan akurat katoli-
ka cechą mściwości? Czy  Pana 
zdaniem to charakterystyczna 
cecha katolików? (...)

12 kwietnia po raz siódmy odbyła się ogól-
nopolska akcja zbiórki krwi „MotoKrew”, 
organizowana przez kluby motorowe. W Wej-
herowie organizatorem był Nine Six MC Po-
land  pod patronatem prezydenta Wejherowa. 

Motocykliści dzieciom 

Moto Krew 

Wspaniałe maszyny mają dużych i małych sympatyków, 
dlatego akcja, połączona z pokazem motorów przyciągnęła 
na rynek całe rodziny. W stojącym w głębi autobusie-ambu-
lansie, ochotwnicy oddawali krew dla dzieci, poszkodowa-
nych w wypadkach.

Jak co roku, obok akcji krwiodawstwa odbyła się zabawa, 
w tym konkursy i występy  grup artystycznych z WCK  oraz 
zespołów M 22, Wolne Owce  i White Room.         
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 WIOSNA I WIELKANOC NA KASZUBACH

Ż Y C Z E N I A

Wzruszający spektakl z piosenkami w języku kaszubskim, przedstawił zespół 
z WTz przy Centrum Caritas w Rumi (na zdjęciu z organizatorką imprezy).

potrawy, palmy i dekoracje w luzińskiej hali

Kolorowo i rodzinnie
Wspaniała impreza pt. „Wielkanoc na Kaszu-

bach” odbyła się w niedzielę 13 kwietnia w Hali 
im. Marszałka M. Płażyńskiego w Luzinie. Na 
pokaz i kiermasz wielkanocny przybywały całe 
rodziny, a atrakcji nie brakowało.

Koła Gospodyń Wiejskich z 11 wsi i sześciu gmin na pięknie 
przystrojonych stołach zaprezentowały wielkanocne potrawy, któ-
re poświęcił ks. prałat zygfryd Leżański.  Komisja nagradzała te 
prezentacje, a także wielkanocne jajka i pisanki. Wszyscy dobrze 
się bawili, ogladając występy dzieci i młodzieży, a na koniec degu-
stując smakowite dania oraz ciasta.              Fot. A. Kuczmarska

prezentacje w wejherowskim muzeum

Muzyka i rękodzieło
W spotkaniu udział wzię-

li uczestnicy warsztatów terapii 
zajęciowej z kilku ośrodków na 
Kaszubach, m.in. z Wejherowa, 
Rumi i Pucka. 

Utalentowani niepełnospraw-
ni wykonawcy śpiewali, recytowa-
li i prezentowali prace plastyczne, 
w tym dekoracje wielkanocne. 

Nie zabrakło potraw kuchni 
kaszubskiej i regionalnych zwy-
czajów wielkanocnych. 

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się 
impreza „Powitanie Wiosny na Kaszubach”, zorganizowana przez Fundację zdrowia 
eSCO i wspomniane muzeum. Było dużo muzyki i radości, zawsze towarzyszącej wiośnie.

Więcej zdjęć w Galerii na: 
www.pulswejherowa.pl
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O G Ł O S Z E N I E

W listopadzie 2009 roku 
osiągnięto sukces wielolet-
nich starań, otwierając Nie-
publiczny zakład Opieki 
zdrowotnej Ośrodek Wcze-
snej Interwencji i Rehabili-
tacji dla Dzieci i Młodzieży. 
W marcu 2010 roku Funda-
cja udostępniła Niepublicz-
ne Przedszkole Specjalne 
„Uśmiech Dziecka”. W tej 
placówce po niespełna 2 latach 
funkcjonowania uruchomiono 
zajęcia stymulacji pracy mózgu 
innowacyjną metodą EEG-Bio-
feedback.  Trudno uwierzyć, że 
wszystko zaczęło się 12 lat temu 
od organizacji charytatywnych 
festynów i pomocy zaledwie 
trzydziestu dzieciom. 

Jak dobrze wiemy z me-
diów, sytuacja osób niepełno-
sprawnych w naszym kraju 
jest  ciężka. Opieka zarówno 
nad dziećmi jak i dorosłymi wy-
magającymi całodobowej opieki 

jest wyzwaniem dla ich najbliż-
szych. Ponadto praca nad usa-
modzielnianiem się tych osób,  
jest praktycznie niemożliwa 
bez profesjonalnej terapii i reha-
bilitacji. Niestety w okolicy bra-
kuje ośrodków, które mogłyby 
zapewnić odpowiednie warunki 
rozwoju dla niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu.  

Dlatego Fundacja „Uśmiech 
Dziecka”, w 2013 roku rozpo-
częła kolejną, ważną inicja-
tywę - budowę Dziennego 
Centrum Rehabilitacji dla 
młodzieży i dorosłych. Dwu-
piętrowy obiekt powstanie 
poprzez gruntowny remont i 
adaptację pomieszczeń warsz-
tatowych przy ul. Chopina 15 
w Wejherowie. 

Centrum Rehabilitacji słu-
żyć będzie niepełnosprawnym 
w wieku ponadprzedszkolnym, 
A także dorosłym. Niepełno-
sprawne dzieci w dalszym cią-
gu potrzebują profesjonalnego 
wsparcia, także po osiągnięciu 
dorosłości. 

Oprócz całodziennej opieki 
i wyżywienia, w Centrum pro-
wadzona będzie szeroko pojęta 
rehabilitacja. W jej zakres wcho-
dzić będą zajęcia z neurologope-
dą, psychologiem, pedagogiem 
specjalnym oraz hydroterapia i 
rehabilitacja ruchowa.  

Dla podopiecznych przygo-
towana będzie sala „doświad-
czeń świata” oraz prowadzone 
zajęcia integracji sensorycznej. 
Nie zabraknie również terapii 
ze zwierzętami, przewidujemy 
zajęcia z dogoterapii i hipote-
rapii. Oprócz rehabilitacji pod-
opieczni będą uczestniczyć w 
zabawach kulturalnych (teatr, 
spotkania integracyjne) oraz 
terapii zajęciowej. 

Organizacja szerokiego za-
kresu zajęć wymaga odpo-
wiednej przestrzeni. Dlatego 
zapewnienie odrębnego, obszer-
nego obiektu jest tak ważne, dla 
poprawienia sytuacji osób z róż-

Więcej informacji na temat 
działalności Fundacji znaj-
dziecie Państwo na stronie in-
ternetowej: 
www.usmiechdziecka.org.pl

Ponad siedemset niepełnosprawnych osób z Wejherowa i okolic korzysta ze wsparcia i pomocy lokalnej Fundacji 
„Uśmiech Dziecka”. Dzięki determinacji i ciężkiej pracy, założona dwanaście lat temu organizacja oprócz działań 
bieżących stale rozwijała się i poszerzała zakres swojej działalności. W 2013 roku Fundacja rozpoczęła  budowę Dzien-
nego Centrum Rehabilitacji dla młodzieży i dorosłych.

Dzienne Centrum Rehabilitacji powstaje w Wejherowie

Opieka, terapia, ćwiczenia

nym stopniem niepełnospraw-
ności oraz ich rodzin.  

Prace nad uruchomieniem 
Centrum Rehabilitacji rozpo-
częto na początku roku 2013. 
Wykonano plany architekto-
niczne, uzyskano niezbędne 
pozwolenia i rozpoczęto drob-
ne prace remontowe. Niestety, 
tempo prac jest uzależnione od 
wsparcia lokalnej społeczności 
oraz przedsiębiorców. 

Fundacja „Uśmiech Dziec-
ka” przez dwanaście lat funk-
cjonowania z pewnością 
udowodniła, że potrafi efektyw-
nie wykorzystywać przekazane 
środki finansowe, na rzecz osób 

które naprawdę potrzebują po-
mocy. 

Dlatego apelujemy o przeka-
zanie 1 procenta podatku lokal-
nej, wejherowskiej organizacji, 
która zadba o lepszą jakość ży-
cia osób niepełnosprawnych z 
naszego powiatu. 

Przy rozliczaniu PIT-u 
prosimy wpisać numer KRS 
0000098397. 

Każdego roku publikowanych jest pięć „Problemów długoter-
minowych”. Drużyna wybiera jeden z nich, po czym przez kilka 
miesięcy przygotowuje i udoskonala jego rozwiązanie. Uczestnicy 
wspólnie decydują jak to, co w ich pomysłach najlepsze, połączyć w 
8-minutową prezentację, którą przedstawia sędziom.

W tej konkurencji Szkoła Społeczna w Wejherowie zdobyła wi-
cemistrzostwo Polski! Drużyna w składzie: Kinga Grabe, Mał-
gorzata łazarz, zuzanna Stanzecka, Dominic Cannon, 
Mateusz Piotrowicz i Jakub Rożek prowadzona przez trener-
kę Agnieszkę Gwizdalską wyprzedziła 11 innych drużyn z ca-
łej Polski! Przed nimi konkurs europejski na Słowacji, w którym 
reprezentować będą miasto Wejherowo. Niestety jest to wyjazd 
bardzo drogi. Należy pokryć koszty podróży, zakwaterowania, wy-
żywienia, opieki i ubezpieczenia. 

- Odkryłam talenty tych dzieci, poszerzyłam horyzonty, na-
uczyłam myśleć inaczej i jestem z nich bardzo dumna. Pomóżmy 
tym młodym ludziom spełniać marzenia, tworzyć i budować nową 
rzeczywistość. Liczy się każda złotówka. Dołączcie do ludzi pozy-
tywnie zakręconych i bądźcie z nami - prosi trenerka, Agnieszka 
Gwizdalska.

Od sześciu lat w Społecznej Szkole Podstawowej 
nr 1 i Gimnazjum Społecznym działa program Odyse-
ja Umysłu, którego celem jest rozwój zdolności twór-
czych dzieci i młodzieży. Drużyna z tej szkoły odnosi 
duże sukcesy.

sukces Odyseuszy
z Wejherowa

Ponad dwa lata trwała 
skomplikowana procedura od-
zyskiwania odszkodowania od 
firmy ubezpieczającej ten budy-
nek. Formalności zakończono i 
wreszcie można było rozpocząć 
oczekiwaną inwestycję.

W środę 15 kwietnia br. na 
miejscu budowy odbyło się uro-
czyste wmurowanie  kamienia 
węgielnego pod nowy budynek. 
Będzie to 4-kondygnacyjny (3 
piętra) nowoczesny budynek 
z 2 klatkami schodowymi. Za-
mieszkają w nim głównie ro-
dziny, potrzebujące pomocy 
miasta w rozwiązywaniu pro-
blemów mieszkaniowych. 

Więcej na temat tej inwe-
stycji napiszemy w następnym 
wydaniu „Pulsu Wejherowa”, 8 
maja br.

Na Iwaszkiewicza

Ruszyła
budowa 

Rozpoczęła się budo-
wa domu komunalnego 
na ul. Iwaszkiewicza w 
Wejherowie, w miejscu, 
gdzie 15 stycznia 2012 r. 
spłonął parterowy bu-
dynek.
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MŁODZI ZDOLNI
Rywalizacja grup tanecznych z polski

Świat Tańca górą!

Konkurs Biblijny w Rumi

Księga Rodzaju
Uczniowie szkół podstawowych gimnazjalnych i ponadgimnazjal-

nych z Archidiecezji Gdańskiej oraz Diecezji Peplińskiej wzięli udział 
w kilkuetapowym Wojewódzko-Metropolitalnym Konkursie Biblij-
nym. Finał oraz uroczyste zakończenie odbyło się 12 kwietnia w para-
fii salezjańskiej pw. NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi.

Pierwsze miejsca w swoich 
kategoriach wiekowych zaję-
ły formacje: Wow, Expresik i 
Laleczki (na zdjęciu), drugie: 
Carmenki Na Maksa, Disco-
very, trzecie: Euforia, Enigma, 

Na II Ogólnopolskim Festiwalu Form Tanecznych Dance Group w 
Gdańku tancerki z Klubu Tanecznego „Świat Tańca” Joanny i Jacka 
Bernaśkiewiczów w Wejherowie aż dziewiętnaście razy stawały na po-
dium. Nasze reprezentantki zdobyły 10 pucharów i 9 medali. 

Explozja i Fusion, a wyróżniono 
Jump. Złote medale otrzymały: 
Iza Noga, Julita Bussler, Mar-
tyna Piekut, srebrne: Martyna 
Łaga, Marcelina Urban, Ame-
lia Brzeska, a brązowe: Kinga 

Dejnek, Agata Piotrowicz, We-
ronika Lachs. 

W maju ekipa „Świata Tań-
ca” wyjeżdża do Chorwacji 
reprezentować Polskę na Mi-
strzostwach Świata.

Do udziału w konkursie 
zgłosiły się reprezentacje szkół 
podstawowych nr 5, 6, 8, 9 i 11 
oraz gimnazjów nr 1, 2 i 3 w 
Wejherowie oraz Samorządowe 
Gimnazjum z Bolszewa. 

Uczniowie podstawówek 
oraz gimnazjów rozwiązywali 
test pisemny, po którym wśród 
dzieci ze szkół podstawowych 

W Szkole Podstawowej nr 8 oraz Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, które 
noszą imię Martyrologii Piaśnicy, odbył się Konkurs Wiedzy o Piaśnicy. 

uczniowie z Wejherowa i Bolszewa

Wiedzą wszystko o piaśnicy
wyłoniono tych, którzy zaję-
li najwyższe miejsca. Po części 
pisemnej, wszyscy uczestnicy 
wzięli udział w edukacyjnym 
wyjeździe do Piaśnicy.

Swoją wiedzą o zbrodni pia-
śnickiej podzielił się z młodzieżą 
Marcin Drewa, który oprowa-
dził uczniów i nauczycieli po Le-
sie Piaśnickim. 

gimnazja
I - Wiktoria Stachowiak
II - Maksymilian Rudnik
III - Magdalena Schulz

szkoły podstawowe
I miejsce - Martyna Labuda
II - Bogumiła Merc
III - Norbert Borski

Po powrocie z wycieczki, 
uczniowie gimnazjów, którzy 
osiągneli najlepsze wyniki w 
części pisemnej, odpowiadali 
na pytania ustne, rozpoznawali 
osoby, miejsca i obiekty związa-
ne z Piaśnicą, a także rozwiązy-
wali krzyżówkę. 

Po sześciu rundach wyłonio-
no najlepszych. 

Wyniki konkursu: 

Celem Konkursu Biblijnego jest ukazanie Pisma Świętego jako 
źródła wiary i zachęcenie do indywidualnej lektury, a także pro-
mowanie osiągnięć uczniów i katechetów. Konkurs organizowany 
jest od 2002 roku (po raz pierwszy odbył się na etapie rejonowym 
w Rumi), a od 2004 r. organizowany jest na szczeblu diecezjalnym. 
Od 2008 r. konkurs ma zasięg Metropolitalny, gdyż odbywa się 
także w Diecezji Pelplińskiej. 

- Cieszy nas, że stale rośnie zainteresowanie konkursem, a po-
dobne konkursy już się odbywają w innych diecezjach, w toruń-
skiej, warmińsko-mazurskiej i radomskiej - powiedział dr Jan 
Klawiter, inicjator biblijnej rywalizacji oraz przewodniczący Wo-
jewódzko-Metropolitalnej Komisji Konkursu Biblijnego. - Dzieci i 
młodzież prezentują wiedzę podczas etapu szkolnego i rejonowego, 
a laureaci uczestniczą w  finale, który odbywa się w Rumi. 

Tematem tegorocznego konkursu była Księga Rodzaju. Nagro-
dy wręczono laureatom w minioną sobotę 12 kwietnia w  kościele 
salezjańskim NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi. 

Organizatorem Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Bi-
blijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda jest Diecezjalny 
Instytut Akcji Katolickiej Archidiecezji Gdańskiej we współpracy z 
Fundacją „SŁOWO”. Konkursowi patronuje m.in. ks. abp  Sławoj 
Leszek Głódź - Metropolita Gdański oraz proboszcz rumskiego 
kościoła, ks. Kazimierz Chudzicki.

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl
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Po mszy św. uczestnicy uro-
czystości składali wiązanki 
kwiatów pod tablicami patrona 
szkoły kapitana Borchardta i 
patrona izby regionalnej Pawła 
Szefki. Dyrektor Teresa Hinc 
złożyła wiązanki kwiatów od 
posła do Parlamentu Europej-
skiego J.Kozłowskiego oraz od 
posła RP M. Biernackiego.

W trakcie akademii  wystą-
pił zespół wokalno taneczne 

Taki rajd, zorganizowany 
przez stowarzyszenia „Alma-
nak” w Gdańsku, odbywa się 
trzy razy w roku +- na wiosnę 
(Wiosenny Tułacz), wczesnym 
latem (Wakacyjny Tułacz) i je-
sienią (Jesienny Tułacz). 

Na „Tułaczu” reprezentowa-
na była praktycznie cała Polska 
(łącznie 63 miejscowości), ale 
głownie Trójmiasto i Pomorze. 
Nie brakowało wejherowian. 

Pogoda dopisała. Nie było 
opadów, czym uczestnicy by-
li wyraźnie zawiedzeni. Trasy 

okazały się tym razem trud-
niejsze niż dotychczas, zwłasz-
cza 30 km trasa piesza. Wiele 
osób swoich sił w „Tułaczu” pró-
bowało po raz pierwszy. 

Na zakończenie tradycyjnie 
rozlosowano nagrody wśród 
obecnych w bazie uczestników. 
Wyróżnienia „Wytrwały Tu-
łacz” wraz z pamiątkowymi ga-
dżetami, jako dowód uznania 
za dziesięciokrotne pokonanie 
tras otrzymali: Daniel Łaza-
rek, Andrzej Piwakowski, Pa-
weł Ćwidak, Andrzej Potrykus, 

Święto szkoły w strzebielinie

Kwiaty, występy
i turniej sportowy

zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie obchodził święto 
szkoły, która nosi  imię kpt. Karola Olgierda Borchardta. W intencji 
znanego pisarza marynisty modlono się podczas mszy św. w kościele, 
a w szkole przygotowano mnóstwo atrakcji.

przedszkolaków, a dzieci z klas 
IIa i IV-V zaprezentowały mon-
taż słowno-muzyczny. Wystąpił 
też chór szkolny, Liga Morska, 
harcerze oraz grupa taneczna . 

Przygotowano specjalne słu-
chowisko, w którym w rolę ka-
pitana wzywającego pomocy 
statku „Cordigliera” wcielił się 
nauczyciel Sebastian Okrój. 
Kapitana statku „Jantar”, kto-
ry udzielił pomocy, zagrała Va-

nessa Kerner.
Wszystkich zaproszono na 

wystawę  malarską Konstan-
tego Wasilewskiego, a potem 
na rozgrywki sportowo-umysło-
we, czyli XI Turniej o Puchar 
Przechodni im. kpt. ż.w. Karola 
Olgierda Borchardta „BANDE-
RA 2014”, które zorganizowa-
ła Liga Morska. Tytuł Klasy 
Mistrzów i Puchar Przechodni 
przypadł klasie II a  iVI a. 

Nocny rajd w Bożympolu Wielkim

Wiosenny Tułacz
W ciągu 12 godzin marszu i 8 godzin jazdy na rowerze 322 uczest-

ników przebyło 155 km Nocnego Rajdu na Orientację „Wiosenny Tu-
łacz 2014”, który odbył się w Bożympolu Wielkim w gminie łęczyce. 

Krzysztof Kostrzewa, Michał 
Antkowiak, Jarosław Gawlik i 
Piotr  Woldrich. 

Wakacyjny rajd odbędzie się 
21 czerwca a jesienny 4-5 paź-
dziernika. O miejscu akcji do-
wiedzieć się można na stronie 
www.tulacz.almanak.pl. 

Patronat nad imprezą objął 
marszałek pomorski Mieczy-
sław Struk oraz wójt Gminy 
Łęczyce Piotr Wittbrodt, a 
patronat medialny m.in. „Puls 
Wejherowa”. Kierownikiem raj-
du był Wojciech Suchy. 

Konkurs gimnazjalistów w Kisewie

Młodzi na ratunek

Musieli wykazać się wiedzą z 
pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, szybkością podejmowania 
decyzji oraz umiejętnościami 
dowodzenia zespołem. 

Głównym sponsorem wyda-
rzenia, zorganizowanego przez 
Gminną Instytucję Kultury 
i Bibliotekę w Łęczycach był 
Operator Gazociągów Przesyło-

„Ratuj moje życie” to hasło konkursu, promującego zasady udzie-
lania pierwszej pomocy oraz wiedzę i umiejętności z zakresu współ-
czesnych zagrożeń życia i zdrowia. 10 kwietnia 2014 r. w świetlicy w 
Kisewie,  „ratowali życie” uczniowie szkół gimnazjalnych. 

wych GAZ-SYSTEM S.A.  
W konkursie brały udział 5- 

osobowe drużyny z gimnazjów 
w Lini, Strzepcza, Łeby, Strze-
bielina, Bożegopola Wielkiego i 
Łęczyc. Młodzież doskonale po-
radziła sobie z trudnymi symu-
lacjami zdarzeń i wypadków i 
zasłużyła na nagrody, które 
otrzymały wszystkie drużyny. 

Oprócz dyplomów i podzięko-
wań zespoły dostały profesjo-
nalne torby medyczne.  

W klasyfikacji zespołowej I 
miejsce zajęła drużyna z Gim-
nazjum nr 1 w Lini, II miej-
sce zajęły ex aeqo: Gimnazjum 
im. Jan Pawła II w Łebie oraz 
Gimnazjum im. Adama Loreta 
w Łęczycach. 

Uczestnicy rajdu wyruszali na trasy z bazy, którą 
stanowiła Szkoła Podstawowa w Bożympolu Wielkim. 
Więcej zdjęć i informacji na www.tulacz.almanak.pl

Tydzień później, w dniach 
11-12 kwietnia w Bożympo-
lu Wielkim odbył się drugi 
rajd o jeszcze większej licz-
bie uczestników. Ponad ty-
siąc osób wystartowało na 
ośmiu trudnych trasach (od 
10 do 100 km) Ekstremal-
nego Rajdu na Orientację  
„harpagan”.

Jego 47. edycja odbyła się 
na terenach gminy Łęczyce, 
z bazą w Zespole Szkół w Bo-
żympolu Wlk.  Patronat nad 
rajdem objął wójt gminy Łę-
czyce Piotr Wittbrodt.

harpagan 
w Łęczycach
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EKOLOGIA

Do wygrania są między 
innymi tablety oraz roczne, 
ośmiomiesięczne i czteromie-
sięczne zwolnienie z opłat za 
dzierżawę pojemników na 
śmieci. Ogłoszony przez ZUK 
Konkurs Ekologiczny pod ha-
słem „Jasne zasady sposobem 
na odpady” ma zachęcać do 
segregacji odpadów zwłaszcza 
mieszkańców dużych kamienic 
i bloków.

- O ile w domkach jednoro-
dzinnych segregacja nabrała 
prawdziwego rozpędu, o tyle 
gorzej i trudniej jest na osie-
dlach, gdzie jedna pergola z po-

jemnikami służy dużej liczbie 
mieszkańców - tłumaczy Ro-
man Czerwiński, prezes Za-
kładu Usług Komunalnych w 
Wejherowie. - Niektórzy miesz-
kańcy bloków dbają o właści-
wą segregacje, ale ich sąsiedzi 
niekoniecznie chcą się w nią 
włączyć. Nasz konkurs ma za-
chęcić wszystkich, aby wspólnie 
zatroszczyli się o środowisko, a 
tym samym zmniejszyli ilość 
odpadów zmieszanych. Dzięki 
temu będą mogli wygrać cenne 
nagrody.

Konkurs ruszył 1 kwietnia, 
ale zgłoszenia są przyjmowane 

do końca tego miesiąca. W maju 
wysiłek uczestników konkursu 
zostanie oceniony, a w czerwcu 
nagrodzony. Zwycięzcy zosta-
ną wyłonieni w trzech grupach: 
indywidualne gospodarstwa 
domowe, budownictwo wielo-
rodzinne do 15 gospodarstw 
domowych oraz powyżej 15 go-
spodarstw. Zwycięzcy w każdej 
grupie otrzymają roczne zwol-
nienie z opłat dzierżawy pojem-
ników. Wszyscy mieszkańcy 
zwycięskiego bloku, kamienicy 
czy też wspólnoty otrzymują 
zwolnienie z opłaty. Zwolnienie 
przez okres 8- lub 4-miesięcz-

Warto zadbać o środowisko i dodatkowo jeszcze zyskać 

Nagrody za segregowanie 
W Wejherowie z miesiąca na miesiąc rośnie ilość odpadów posegregowanych, natomiast 

spada ilość odpadów zmieszanych. To bardzo dobra tendencja, służąca środowisku i ludziom 
Jednak segregując śmieci nie tylko dbamy o czyste otoczenie, ale możemy zyskać finansowo. 
zadbał o to zakład Usług Komunalnych w Wejherowie, organizując konkurs dla mieszkań-
ców miasta. Co trzeba zrobić, żeby wygrać nagrody? Bardzo starannie segregować odpady, a 
przede wszystkim zgłosić się do konkursu. 

ny otrzymają zajmujący drugie 
i trzecie miejsce w grupie. W 
przypadku braku opłat za po-
jemniki laureatom przysługuje 
nagroda rzeczowa.

- Jeśli ktoś uzyska 50 pro-
cent i więcej posegregowanych 
odpadów, może liczyć na spe-
cjalne nagrody. Chcemy po-
kazać mieszkańcom, że warto 
segregować śmieci i że w nowo-
czesnym europejskim kraju nie 
ma innej opcji - mówi Roman 
Czerwiński i dodaje: - Planuje-
my już kolejne edycje konkursu 
ekologicznego. Następny ogłosi-
my jesienią tego roku.

Warunkiem uczestnictwa 
jest wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego dostępnego na 
stronie www.zukwejherowo.pl 
i dostarczenie go w terminie do 
organizatora konkursu.      AK.

Prezes Roman Czerwiński 
zachęca mieszkańców do 
segregacji śmieci.

Szpital 
SpecjaliStyczNy 
centrala 58 572 70 00 

pogotoWie 
RatuNkoWe  
58 6776102, 58 6776103

komeNda  poWiatoWa
policji
Dyżurny 58 672 97 22 
 
komeNda poWiatoWa
StRaży pożaRNej
Dyżurny  58 677 61 00

StRaż miejSka 
   58 677 70 40
 
uRząd miejSki 
W WejHeRoWie
 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

zakład uSług
komuNalNycH 
Biuro obsługi klienta:
58 676 95 50,
sekretariat 58 676 95 20

Wejherowski 
zarząd Nieruchomości
komunalnych
58 677 60 96   –  awarie
biuro przy ul. Sobieskiego 251
58 677 50 00, 58 672 47 97      

miejSki zakład 
komuNikacji
sekretariat  58 572 29 30
dyspozytor 58 572 29 33

WAŻNE 
TELEFONY
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N A S Z  P A R T N E RR E K L A M A

Sejmowe wystąpienie zbi-
gniewa Klepackiego, podse-
kretarza stanu w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju, nie 
pozostawiło żadnych złudzeń, 
iż rząd nie jest zainteresowany 
wspieraniem budowy OPAT. 
Obwodnicę Północną Aglome-
racji Trójmiejskiej uważa za 
drogę lokalną. Nadanie drodze 
takiego charakteru sprawia, że 
koszt budowy - szacowanej na 
około 1,2 mln zł - miałyby prze-
jąć samorządy. Te zaś nie dys-
ponują takimi funduszami.

Obwodnica Północna Aglo-
meracji Trójmiejskiej miałaby 
liczyć 14,6 km długości i sta-
nowić przedłużenie trójmiej-
skiej obwodnicy. W zamyśle 
ma umożliwić ominięcie Rumi 
i połączyć się z krajową szóstką 
w Redzie, przy wylocie na Puck. 
Plany (pozostające wciąż na pa-
pierze) przewidują wykonanie 
dwóch jezdni z dwoma pasami 
ruchu i z możliwością poszerze-
nia do trzech pasów.

- Uchwalony w 1988 roku 
miejscowy plan zagospodaro-
wania przestrzennego Redy 
przewidywał obwodnicę, któ-
ra nie nazywała się wówczas 
OPAT, lecz Droga Czerwona. 
Były już takie momenty, kiedy 

wydawało się, że temat zacznie 
funkcjonować bardzo real-
nie. Niestety, na chwilę obec-
ną OPAT-u nie ma w planach 
centralnych. Mamy nadzieję, 
że obwodnica zostanie wpisana 
na listę planowanych inwesty-
cji przez samorząd wojewódzki. 
Dla Redy jest to przedsięwzię-
cie o podstawowym znaczeniu. 
Reda jest przecięta drogą kra-
jową nr 6 dokładnie w poło-
wie. Funkcjonowanie miasta w 
oparciu o tak zatłoczony układ 
komunikacyjny wiąże się z wiel-
kimi utrudnieniami. Ja pragnę 
zwrócić uwagę, że w Redzie są 
zarezerwowane tereny pod tę 
inwestycję. Z uwagi na szybki 
rozwój miasta nie udaje się już 
ustrzec, by w niektórych miej-
scach nierealizowana już była 
zabudowa. To jeszcze bardziej 
pogarsza sytuację - skarży się 
Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy, a także członek 
rządzącej krajem Platformy 
Obywatelskiej.

Minister Zbigniew Klepacki 
mówił w Sejmie, że planowana 
Obwodnica Północna Aglome-
racji Trójmiejskiej nie spełnia 
żadnego z wymogów drogi kra-
jowej, określonych w ustawie o 
drogach publicznych. Znacze-

nie tego przedsięwzięcia ma 
charakter lokalny i jako takie 
winno być planowane i reali-
zowane. Dodał jednocześnie, że 
OPAT został wpisany do Stra-
tegii Rozwoju Transportu do 
2020 roku (z perspektywą do 
2030 roku) i jest na liście pla-
nowanych projektów morskich.

- Nie mam wątpliwości, że ta 
obwodnica byłaby drogą o zna-
czeniu krajowym. Nie zamie-
rzamy porzucić tego projektu. 
Będziemy kontynuować sta-
rania - deklaruje z kolei Woj-
ciech Szczurek, prezydent 
Gdyni.

Dla drogowców z gdańskie-
go oddziału Generalnej Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad 
temat budowy OPAT-u nie ist-
nieje. Projektanci z GDDKiA 
koncentrują się na Trasie Ka-
szubskiej, która ma wyprowa-
dzić tranzyt m.in. z Wejherowa, 
Redy, Rumi oraz części Gdyni. 
Kierowcy muszą więc czekać do 
czasu, gdy któryś z ministerial-
nych urzędników stwierdzi, że 
na Półwysep Helski z Warsza-
wy jeździ się zdecydowanie za 
długo.

Przypomnijmy, że w Sejmie 
powstał parlamentarny zespół, 
którego celem miało być lobbo-

porażka pomorskich posłów platformy Obywatelskiej w sprawie OpAT

Nie będzie obwodnicy dla Rumi i Redy
Pomorscy posłowie Platformy Obywatelskiej ponieśli w ostatnich 

dniach spektakularną porażkę. Premier Donald Tusk nie wyłoży 
rządowych pieniędzy na budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji 
Trójmiejskiej, która miała przyczynić się do zmniejszenia natężenia 
ruchu na drodze krajowej nr 6. Posłowie usłyszeli niedawno, że in-
westycja nie zostanie ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na 
lata 2014-2020.

wanie w kwestii dofinansowa-
nia budowy OPAT. Niestety, 
od 26 lipca 2013 roku spotkał 
się tylko jeden raz! I to po pu-
blikacji „Pulsu Wejherowa”. 
Efektem spotkania był wybór 
przewodniczącego, którym zo-
stał poseł Jerzy Budnik z Wej-
herowa. - Zgodnie z obietnicą 
złożoną na wspólnym posiedze-
niu rad miejskich Wejherowa, 
Rumi i Redy z udziałem Mar-
szałka Województwa Pomor-

Parlamentarny zespół ds. 
OPAT spotkał się dotąd zale-
dwie raz! 11 grudnia 2013 ro-
ku wybrano jego prezydium.

W skład zespołu wcho-
dzą: poseł Jerzy Budnik 
(PO) - przewodniczący, Do-
rota Arciszewska-Mielew-
czyk (PiS), Tadeusz Aziewicz 
(PO), Marek Biernacki (PO), 
Krystyna Kłosin (PO), Robert 
Biedroń (TR), Teresa Hop-
pe (PO), Stanisław Lamczyk 
(PO), Kazimierz Plocke (PO), 
Jolanta Szczypińska (PiS), Le-
szek Miller (SLD),  Jarosław 
Sellin (PiS) i Edmund Witt-
brodt (PO).

Planowana budowa Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej wciąż leży 
w sferze marzeń po ostatnim wystąpieniu przedstawiciela polskiego rządu. 
OPAT został wpisany do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z per-
spektywą do 2030 roku).

skiego, Prezydenta Gdyni oraz 
samorządowców z powiatów 
puckiego i lęborskiego zainicjo-
wałem powstanie Parlamen-
tarnego Zespołu ds. OPAT. 
Celem zespołu będzie lobbo-
wanie we wszystkich możli-
wych instytucjach centralnych 
i regionalnych o jak najszybsze 
rozpoczęcie budowy tej bardzo 
ważnej dla północnej części Ka-
szub arterii - chwalił się kilka 
miesięcy temu na swojej stronie 
internetowej wejherowski poseł 
Jerzy Budnik.

- Władze Wejherowa popie-
rają budowę Obwodnicy Północ-
nej Aglomeracji Trójmiejskiej, 
chociaż jej planowany przebieg 
w żadnym wypadku nie dotyka 
nawet granic naszego miasta. 
Jesteśmy jednak gorącymi orę-
downikami tej inwestycji. A to 
dlatego, że w naturalny sposób 
miejsca pracy dla mieszkańców 
Wejherowa i okolic rozciągają 
się aż po Gdańsk. Wejherowo 
jest obszarem dość zamknię-
tym i nie jest w stanie zbudować 
miejsc pracy dla wszystkich 
swoich mieszkańców. Polepsze-
nie skomunikowania z Trójmia-
stem jest dużą szansą nie tylko 
dla naszych mieszkańców, ale 
także dla osób zamieszkujących 

pozostałe gminy naszego po-
wiatu. Poparcie Wejherowa dla 
tej inicjatywy jest zatem mocne 
i wyraziste. Wszystko jednak w 
rękach posłów, zwłaszcza Plat-
formy Obywatelskiej, gdyż ta 
partia sprawuje obecnie wła-
dzę. Od krajowych decydentów 
zależą wszelkie finansowe de-
cyzje - mówi Piotr Bochiński, 
wiceprezydent Wejherowa.

Ryszard Wenta

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa

Zespół ds. OpAT



14

www.pulswejherowa.pl17 kwietnia 2014

SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Opis: nieruchomości położone w północnej części miasta, działki foremne, w kształcie zbliżonym do prostokąta, tereny niezabudowane, nieogrodzone, porośnięte trawą, po-
chylone w kierunku południowym; na dz. nr 158/30 występuje wiele samosiewów drzew (ich wycinka wymaga uzyskania zezwolenia), wzdłuż południowej granicy dz. nr 128/25, 
128/27 i 158/30 przebiega odcinek sieci energetycznej, przez zachodni narożnik dz. nr 127/25 oraz przez część południowej granicy dz. nr 128/27 i 158/30 przebiega odcinek sieci 
wodociągowej, przez zachodni narożnik dz. nr 128/27 przebiegają 2 odcinki sieci kanalizacji sanitarnej, 2 odcinki napowietrznej linii energetycznej oraz znajduje się hydrant, przez 
środek dz. nr 158/30 przebiega odcinek przyłącza energetycznego oraz teletechnicznego a przy południowej granicy znajdują się dwie studnie związane z istniejącym uzbrojeniem.

Dostęp do drogi publicznej: bezpośredni.
Przeznaczenie: nieruchomości znajdują się w obszarze, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – Uchwała Rady Miasta Wejherowa NrVIK/

XXXV/409/2013 z dnia 10 września 2013 r. (Dz.U. Woj. Pom. z dn. 08.10.2013 r., poz. 3503) – jednostka urbanistyczna 4 MN/U, przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową 
jednorodzinną z dopuszczeniem wbudowanej zabudowy usługowej. Na fragmencie terenu 4MN/U znajduje się obszar stanowiska archeologicznego, wyznaczony na rysunku pla-
nu. Wszelkie inwestycje związane z pracami ziemnymi w obrębie wyżej wymienionego stanowiska archeologicznego wymagają uzgodnienia właściwego konserwatora zabytków.

Uzbrojenie: w ulicy Nowowiejskiego znajdują się następujące sieci: wodociągowa, energetyczna, gazowa, teletechniczna i kanalizacji sanitarnej.
Warunki gruntowo-wodne: nie badano.
Zobowiązania: w akcie notarialnym sprzedaży przez Gminę Miasta Wejherowa przedmiotowych nieruchomości nabywcy obciążą je nieodpłatną służebnością przesyłu na rzecz 

przedsiębiorców, których własność stanowią urządzenia umiejscowione na nieruchomości lub / oraz nieodpłatną służebnością gruntową na rzecz każdoczesnych właścicieli nieru-
chomości, które obsługiwane są przez urządzenia nie należące do przedsiębiorstw przesyłowych, w zakresie ich utrzymania i konserwacji, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń.

   Przetargi odbędą się w/w terminach, w sali nr 15 Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Pl. Jakuba Wejhera 8.

Warunkiem przystąpienia do przetargów jest wpłacenie wadium w gotówce w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wpłaty należy dokonać w terminie wskazanym w niniejszym 
ogłoszeniu, na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie: Bank Millenium S.A. nr 14116022020000000061963861. Dowód tożsamości uczestnika oraz konieczne pełnomocnictwa 
podlegają przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. W przypadku gdy osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy, wadium nie podlega zwrotowi.

Cena brutto nieruchomości, ustalona w drodze przetargu, będzie podlegała zapłacie na wskazane przez zbywcę konto bankowe najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym termi-
nem zawarcia umowy przenoszącej własność.

 Zainteresowani udziałem w przetargach mają obowiązek dokonania oględzin nieruchomości oraz zapoznania się z dokumentami dotyczącymi stanu nieruchomości. Dnia 
6 maja 2014 r., o godz. 14.30, na przedmiotowym terenie, odbędzie się okazanie granic.

Więcej informacji w sprawie sprzedaży nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie, ul. 12 Marca 
195, p. 204, tel. 58-677-71-47 lub 58-677-71-43, e – mail: nieruchomosci@wejherowo.pl. Ogłoszenie przetargowe wywieszone zostało na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie przy: Pl. J. Wejhera 8 i ul. 12 Marca 195 oraz opublikowane na stronie internetowej BIP Urzędu.

nieruchomosci@wejherowo.pl 

Magda Płotka po zaciętych pojedynkach pokonała trzy 
wyżej rozstawione zawodniczki: N. Danaj 3:2 (UKS Szczyt-
nik), U. Kwiatkowską 3:2 (MKS Brzeg Dolny), D. Wolińską 
3:0 (Nadwiślanin Płock) i awansowała do turnieju głównego. 

Natomiast Katarzyna w decydującym meczu o awans 
przegrała z Eweliną Sakowicz (AZS PWSIiP Łomża) i od-
padła z dalszej rywalizacji. 

W sobotnich finałach Magda przegrała trzy mecze i zaję-
ła czwarte miejsce w grupie, co dało jej ostatecznie pozycję 
57-64. Sam awans do turnieju głównego należy uznać za 
sukces w rywalizacji z zawodniczkami starszymi o dwa lata. 

W Jarocinie  dwie bramki zdobył M. Dąbrowski, a jedną Ł. Pie-
troń. Prowadzenie wejherowianie uzyskali już w 3 minucie. Taki 
obrót sprawy pozwolił gościom na spokojniejsze rozgrywanie piłki 
oraz skuteczną obronę na przedpolu M. Szlagi. W drugiej połowie 
niewiele się zmieniło, a w 57 minucie padła druga bramka dla 
Gryfa z rzutu wolnego. W 85 minucie M. Dąbrowski strzelił trzecią 
bramkę, dobijając piłkę po strzale M. Twardowskiego. 

Na własnym boisku żółto-czarni wygrali 4:1 z drużyną z Zielonej 
Góry i awansowali na ósme miejsce w drugiej lidze. Po dwie bramki 
strzelili Ł. Pietroń i R. Siemaszko.

Można powiedzieć, że nasi zawodnicy wykorzystali wszystkie 
stworzone okazje do strzelenia bramek. Gościom nie udała się taka 
sztuka. Pierwszy raz nasza drużyna wykazała się tak dużą sku-
tecznością! 

Wejherowianie kontrolowali 
przebieg meczu. Utrzymywali 
niewielką przewagę bramko-
wą, a kibice szaleli za szczęścia. 
Feta na widowni trwała przez 
cały mecz. Dodatkowe owacje 
były dla Krzysztofa Bojke, który 
żegnał się z kibicami, kończąc 
karierę zawodniczą. 

Natomiast w ostatnim po-
jedynku ligowym, w sobotę w 

piłka nożna. gryf

Dwa zwycięstwa
W meczu na wyjeździe Gryf pokonał Jarotę 

Hotel Jarocin 3:0, a w minioną sobotę na Wzgó-
rzu Wolości 4:1 UKP zielona Góra. 

piłka ręczna. Tytani 

grali jak z nut
W ostatnim meczu w Wejherowie Tytani po-

żegnali się zwycięstwem z  własną publiczno-
ścią. Pokonali drużynę Sambora Tczew 33:30 
(16:15). W ostatnim meczu II ligi na wyjeździe 
pokonali GKS Żukowo 19:32 (8:16). 

Żukowie, Tytani kompletnie 
rozbili gospodarzy. Zwycięstwo 
nie było zagrożone. Wspaniała 
feta odbyła się właśnie po me-
czu, na który zjechali się fani 
piłki ręcznej i Tytanów. Nasz 
zespół zajął ostatecznie ósmą 
lokatę w lidze z dorobkiem 27 
punktów zdobytych i w 24 spo-
tkaniach. Bilans bramek wy-
niósł 677:654. 

Tenis stołowy. Luzino

Magda płotka w 
fi nale gp polski

W III Grand Prix Polski kadetek w tenisie sto-
łowym w łomży wystąpiły Magda i Katarzyna 
Płotka z KTS-K GOSRiT Luzino.
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punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa punkt informacji europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać 
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać 
w godzinach pracy punktu. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

urząd Miejski w Wejherowie
plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

NIERuChOMOŚCI
Działka budowlana Dębki 1322 m 2. 

400 zł/m2, cena: 528 800 zł, z gotowym 
planem zagospodarowania przestrzen-
nego. Częściowo zalesiona, utwardzona, 
uzbrojona. Tel. 513 974 394

 * * *
Sprzedam mieszkanie 55 m kw, Wejhe-

rowo, os. Sucharskiego, 3 pokoje, 1 piętro, 
2011, wysoki standard wykończenia, zabu-
dowy kuchni, przedpokoju i łazienki pozo-
stają w cenie, wszystkie okna od południa, 
miejsca parkingowe własne. Cena 258 tys. 

Tel. 509 524 714
 * * *
Sprzedam mieszkanie 56 m kw. w Wej-

herowie, os. Harcerska parter, duża piwni-
ca, dobra lokalizacja przy lesie, cena 170 
tys. zł. Tel. 693 630 652

 * * *
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 za-
mienię na mieszkanie 3-pokojowe, parter 
do I piętra lub inne propozycje. 

Tel. 661 664 085
 * * *
Dom w Wejherowie, budynki gospo-

darcze, działka 1202 m sprzedam. 
Tel. 501 549 579

WYNAJMĘ
Do wynajęcia dom wolnostojący w 

Wejherowie, blisko dworca PKP, 5-poko-
jowy, ogrodzony. Cena 1300 zł miesięcznie 
plus opłaty. Tel. 693 370 251

 * * *

Mieszkanie 3 pokoje w Wejherowie 
wynajmę cena 850 zł, ul Derdowskiego. 

Tel. 603 78 68 22
 * * *
Wynajmę na biuro, taniej, 33 m kw., 

parter. Wejherowo. tel. 502 351 988.

spRZEDAM
Sprzedam ubranka  dla dziewczynki 

102-146 cm, buty, polary, kurtki, spodnie, 
bluzki i inne, nowe i używane, tanio. 

Tel. 506 327 106
 * * *
Lodówkę polar 3-letnią 147 cm ener-

gooszczędną, zamrażalnik z dołu osobno 
otwierany, 2 szu� ady. Możliwość transpor-
tu. Tel. 506 327 106

  * * *
Sprzedam 4 śliczne zaproszenia I Ko-

munijne dla dziewczynki. Cena za wszyst-
kie wraz z kopertami 7 zł. Wejherowo.

Tel. 505-81-62-62
  * * *
Ławę drewnianą ,owal, olcha wym. 

120/60 stan dobry, używana 2 lata 60 zł 
Tel. 505-816-262 Wejherowo.
  * * *
Dużą szli� erkę kątową � rmy Pferd 

1600 VAT, stan dobry, cena 150 zł. 
Tel. 792 612 439
 * * *
Dysk twardy 80 GB cena 69,99 zł. 
Tel. 505 588 160
 * * *
Szafę trzydrzwiową i 4 fotele w do-

brym stanie po 60 zł za sztukę. 
Tel. 605 091 064
 * * *

Czytnik do e-booków Packet Book Mini 
z wyświetlaczem Wi Fi. Cena 160 zł. 

Tel. 502 351 988
 * * *
Sprzedam za symboliczną kwotę części 

do komputera, drukarkę. Wejherowo. 
Tel. 502 351 988
 * * *
Platformę do masażu  ciała Vibromax, 

stan idealny. Cena 350 zł. Tel. 792 612 439
 * * *
Dwie lady sklepowo-biurowe, białe, 

oszklone, 90/110 cm, cena 200 zł. Wejhe-
rowo. Tel. 693 370 251

 * * *
Duży, dywan o pięknych beżowo-brą-

zowych kolorach, bardzo zadbany, czysty, 
posiada jedynie kilka malutkich uszkodzo-
nych punktów. Wymiary 280 X 400. Cena 
180 zł do negocjacji. Wejherowo.

Tel. 662 089 917

KupIĘ
Kupię drewno opałowe. 
Tel. 512 627 176
 * * *
Kupię koła od motoru do wózka. 
Tel. 512 627 176

MOTORYZACYJNE
Citroen C5 2004, sedan, złoty metalik, 

diesel, 130 tys. km, cena 9,5 tys. zł. 
Tel. 605 091 064
 * * *
VW Golf 3 III 1.4 czarny idealny bezwy-

padkowy cena 1899 zł. 
Tel. 505 588 160
 * * *

Nowe lampy Fiat Ducato cena 100 zł. 
Tel. 505 588 160
 * * *
VW Polo 1,6 benzyna, 1995, czarny, 

3-drzwiowy, komplet opon zimowych. Ce-
na 2900 zł.  Tel. 792 612 439

 * * *
Vw. Passat Lim. 2,3, benzyna, 1999 r., 

automat, skóra, szyberdach, srebrny meta-
lik. Stan bdb.  cena 9 000 zł. 

Tel. 508 718 665

pRACA
Młoda dziewczyna z chęcią dorobi do 

budżetu myjąc okna, sprzątając mieszkania 
lub biura, itp. Tylko poważne oferty. Wejhe-
rowo. Tel.  508 123 662

 * * *
Zlecę wywiercenie studni. 
Tel. 512 627 176
 * * *
Uczennicę lub studentkę przyjmę na 

sezon do pracy w malej gastronomii w Kar-
wi, doświadczenie mile widziane. 

Tel. 603 78 68 22
 * * *
Chałupnictwo – wianki, � gurki, także 

szycie przyjmę. Wejherowo, 
Tel. 519 758 257

NAuKA

Lekcje dodatkowe z � zyki i chemii w 
tym zadania, oraz matematyka. Wejhero-
wo. Nauczyciel emeryt. Tel. 58 677 01 50

 * * *
Korepetycje i pomoc w redagowaniu 

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

 * * *
Nauczyciel muzyki, emeryt w Wejhero-

wie, udziela lekcji gry na gitarze, akorde-
onie, mandolinie, skrzypcach, za niewielką 
opłatą. Tel. 665 570 808

 * * *
Nauczyciel udziela korepetycji z biolo-

gii i chemii. Wejherowo, tel. 668133189
 * * *
Potrzebna Ci pomoc w pisaniu pracy 

maturalnej z j. polskiego. Wejherowo. 
Tel. 668 133 189

pOMOC

Zwracam się o pomoc w  postaci niedu-
żej  lodówki. Jestem osobą samotną . 

Z góry dziękuję. Tel. 518 153 363
* * *
Rodzina z trójką dzieci z powodu bra-

ku racy, prosi o pomoc w postaci lodówki. 
Dziękujemy. Wejherowo. Tel. 796 894 070

* * *
Samotna matka prosi o pilną pomoc. 

Potrzebna pralka i lodówka. Dziękuję bar-
dzo. Tel. 605 041 253
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eNeMeF: Mocne Kino to sensacyjna noc na wyso-
kich obrotach: niebezpieczna, emocjonująca i mroczna, 
zaplanowana na piątek, 25 kwietnia, od godz. 22.00 do 
białego rana. 

Szybkie samochody, niepokojący klimat, efektowne sceny 
walki i porywająca fabuła. Bohaterowie, którzy nie cofną się 
przed niczym, żeby osiągnąć swój cel. Tej nocy adrenalina 
będzie rozsadzać żyły! Oto repertuar:

- premierowy Brick Mansions. Najlepszy z najlepszych
- wciskający w fotel Wyścig,
- oparty na faktach Ocalony,
- fascynujący Jack Strong.
Więcej informacji pod adresem: http://www.enemef.pl
ENEMEF: Mocne Kino odbędzie się 25 kwietnia (piątek) 

jednocześnie w 28 Multikinach, m. in. w Multikinie w Rumi, 
do którego zapraszamy naszych Czytelników. 

  *  *  *
W tym samym rumskim Multikinie, w ramach cyklu 

„Kino na obcasach”, panie będą mogły zobaczyć zabawną 
komedię „Inna kobieta” z Cameron Diaz w roli głównej. 

Bilety na kwietniowe „Kino na obcasach” już dziś moż-
na nabyć w kasach biletowych kin oraz online na stronie 
www.multikino.pl, ale my mamy zaproszenia dla naszych 
Czytelniczek.

Dla Czytelników mamy bezpłatne podwójne zaproszenia: 
3 na Kino Na Obcasach i 3 na nocny maraton ENEMEF
w Multikinie w Rumi (Galeria Rumia, ul. Sobieskiego).
Zainterrsowane osoby muszą wysłać e-maila na adres: redak-

cja@pulswejherowa.pl, w temacie wiadomości pisząc: bilet do 
kina. W  treści e-maila prosimy podać imię i nazwisko oraz który 
z seansów państwa interesuje. 

Do wylosowanych osób odpiszemy.


