
NR 9 (72)
8 MAJA 

2014

NAKŁAD 
8 000

KOLEJNE
WYDANIE
22 MAJA

I  POWIATU  WEJHEROWSKIEGO ISSN: 2083-5671

R E K L A M A 

R E K L A M A 

„Tatralandia” w Lipovskim Mikulaszu stała się polem zma-
gań drużyn z całego świata. Po  pokonaniu różnych trudno-
ści, trzeba było przygotować ośmiominutowe przedstawienie.  
Wejherowianie pracowali razem z dziećmi ze Szwajcarii i Indii. 
Zespół ten zdobył pierwsze miejsce, a tym samym Mistrzostwo 
Europy w konkursie drużyn mieszanych Odysei Umysłu 2014. 

Europa zdobyta
Wyjazd na Eurofestiwal Odysei Umysłu 2014 

na Słowacji okazał się dla drużyny ze Społecz-
nej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Janusza Kor-
czaka w Wejherowie wielkim sukcesem. 

Maturalny maratron tra-
dycyjnie rozpoczął egzamin 
pisemny z języka polskiego 
(pierwszy dzień), który obok 
matematyki i języków obcych 
należy do przedmiotów obo-

Prawie 1700 absolwentów szkół ponadgim-
nazjalnych w powiecie wejherowskim przy-
stąpiło do egzaminu maturalnego. Matury, 
które rozpoczęły się 5 maja, odbywają się w 
blisko 30 szkołach naszego powiatu i w 400 
placówkach na Pomorzu.

wiązkowych. W kolejne dni 
maturzyści zdają egzamin z 
przedmiotów, które sami wy-
brali. A my życzymy zdają-
cym wytrwałości, odporności 
na stres i powodzenia!

Maturalny 
maraton

Ograniczenie prędkości 
do 50 km/h ma obowiązy-
wać od połowy maja na dro-
dze krajowej nr 6 od Redy do 
Gościcina, na całym odcinku 
przez Wejherowo.

Skąd taka decyzja, któ-
rej skutki będą uciążliwe 
dla kierowców? 

Na to pytanie odpowiada 
Dr Puls.                        Str. 6

Wolniej
szóstką

W ramach Dnia Otwarte-
go Funduszy Europejskich 
tego dnia zorganizowano 
wycieczki z przewodnikiem 
na Kalwarię Wejherowską, 
wyremontowaną przy pomo-

Widok z tarasu
W najbliższą sobotę będzie można spojrzeć na miasto z tara-

su widokowego na dachu Filharmonii Kaszubskiej. Mieszkańcy 
miasta będą mogli wejść na dach Wejherowskiego Centrum Kul-
tury w godzinach 10.00-16.00, ale to nie wszystkie atrakcje, zapla-
nowane na sobotę 10 maja w Wejherowie.

cy środków z Funduszy UE. 
Zaplanowano też imprezy 

rekreacyjne w parku, (Rajd 
Unijny Nordic Walking), a 
wszystko to z okazji 10. rocz-
nicy członkostwa Polski w 

Unii Europejskiej. Wejhe-
rowo uczestniczy w ogólno-
polskiej akcji Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju.

Szczegółowy program so-
botnich imprez na        Str. 9
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AKTUALNOŚCI

K O N D O L E N C J E 

„Idę pod Twój Krzyż, Chrystusie,
 Ty ciągle w wiecznej bezmęce,

 Pytam Cię, gdzie jest Mamusia?
 Ty rozkładasz tylko ręce.”

Henryk Józefczyk, Tajemnica V

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

H E N R y K A    J ó Z E F C Z y K A
nauczyciela, polonisty, dyrektora szkoły, 

byłego radnego miejskiego, 
wiceprezesa Towarzystwa Ziemi Wejherowskiej, poety

Człowieka całym sercem oddanego twórczości literackiej
a także szkole, której oddał całe swoje zawodowe życie.

W naszej pamięci pozostanie jako nauczyciel – erudyta i profesjonalista 
oraz pedagog, rozumiejący problemy młodych ludzi.   

Jego liryki, satyry, dramaty i fraszki zawarte w wielu tomikach wierszy, 
na zawsze zostaną z nami i przypominać będą  o tym,

że odszedł „Wielki Obserwator Życia”, 
Człowiek wielkiego serca, niespotykanej empatii dla ludzi i zwierząt.

Wyrazy najgłębszego współczucia 
Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim bliskim zmarłego 

                                                             składa
                                                                  
      Krzysztof Hildebrandt
                                                       Prezydent Miasta Wejherowa 
                                                        wraz ze współpracownikami

„Nie ma rozstań,
gdy żyje wieczna pamięć…”

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy 
wiadomość o śmierci

HENRyKA JóZEFCZyK
byłego Dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 2 w Wejherowie

Łącząc się w bólu z Rodziną 
składamy wyrazy głębokiego współczucia

Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa, 
Dyrektorzy i byli Dyrektorzy oraz 

Pracownicy Samorządowych Placówek 
Oświatowych Miasta Wejherowa

K O N D O L E N C J E 

Rozpoczęcie inwestycji było 
możliwe dopiero po odzyskaniu 
od ubezpieczyciela odszkodo-
wania. - Jest to ważna chwila 
dla tych, którzy czekają na swo-
je mieszkania, ale również dla 
tych, którzy pracują przy bu-
dowie  - powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hilde-
brandt. - Powstanie budynku 
komunalnego jest kolejnym 
krokiem dla zaspakajania po-

Przy ul. iwaszkiewicza w Wejherowie powstaje 
nowy budynek komunalny. W kwietniu wmuro-
wano tam akt erekcyjny. W czterokondygnacyj-
nym budynku budowanym przez miasto, znajdzie 
się kilkadziesiąt mieszkań komunalnych, w tym 
kilka dla osób niepełnosprawnych. 

Nowy dom komunalny

W budowie

Fot. Grzegorz Śpiewakowski

trzeb wejherowian, którzy ze 
względu na trudną sytuację 
materialną i mieszkaniową po-
trzebują pomocy miasta.

Teresa Skowrońska, 
przewodnicząca komisji miesz-
kaniowej Rady Miasta Wejhe-
rowa podkreśla, że  budowa 
choć w części rozwiąże problem 
mieszkaniowy w Wejherowie.

Plac budowy poświęcił ks. 
prałat Tadeusz Reszka.

 Kandydaci Prawa i Spra-
wiedliwości do europarla-
mentu poseł Anna Fotyga, 
poseł Jarosław Sellin oraz 
Jan Klawiter, wiceprze-
wodniczący Rady Powiatu 
spotkają się z mieszkańca-
mi Wejherowa 13 maja (wto-
rek) o godz. 17.00 na Rynku, 
a następnie w Pałacu Prze-
bendowskich o godz. 18.00. 

Temat spotkania: plusy 
i minusy obecności w UE 
oraz sytuacja międzynaro-
dowa, w tym szczególnie na 
Ukrainie.

Kandydaci PiS 
w Wejherowie

Klub Honorowych Dawców Krwi i Zarząd Polskiego Czer-
wonego Krzyża przy Oddziale Rejonowym PCK w Wejherowie 
zapraszają aktywnych krwiodawców na spotkanie organizacyj-
ne. Spotkanie krwiodawców odbędzie się  8  maja 2014 o godz. 
18.00 w Centrum Organizacji Pozarządowych w Wejherowie 
przy ulicy Hallera 1 a.

Spotkanie krwiodawców

Radni zwiększyli wydatki na 
inwestycje, m.in. na kontynu-
ację rewitalizacji śródmieścia 
i parku. Około milion złotych 
przeznaczono na utwardzenie 
dróg gminnych płytami.

Przy okazji dyskusji na te-
mat priorytetów inwestycyj-
nych, prezydent Krzysztof 
Hildebrandt wyjaśniał rad-
nym, że kolejność realizowania 
różnych zadań zależy m.in. od 

Obradowali miejscy radni

Rośnie apetyt na 
inwestycje i dotacje

Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Wejherowa uchwalono pro-
inwestycyjne zmiany w tegorocznym budżecie, przyznano dotację na 
odnawianie zabytków oraz znowelizowano „Lokalny Program Rewi-
talizacji Wejherowa na lata 2008-2015”. Ponadto sporo czasu poświę-
cono drodze krajowej nr 6. Radni zdecydowali również o przyznaniu 
Statuetki Jakuba Wejhera Bogdanowi Tokłowiczowi. 

otrzymania pozwolenia na bu-
dowę. Urząd Miejski musi cze-
kać bardzo długo na te ważne 
dokumenty ze Starostwa Po-
wiatowego. Te problemy od 
kilku lat powtarzają się przy 
każdej miejskiej inwestycji, 
utrudniając rozwój miasta.”

- Nie wiem, kiedy będą re-
alizowane obecnie przygotowy-
wane inwestycje. Mogę tylko 
zaapelować do starosty o dobrą 

współpracę na rzecz mieszkań-
ców - podsumował prezydent 
Hildebrandt.

Nie po raz pierwszy wej-
herowscy radni zdecydowali 
o wsparciu prac konserwator-
skich i remontowych w zabyt-
kowych obiektach.  Tym razem 
dotacje przyznano Klasztorowi 
Franciszkanów (240 tys. zł na 
remont dachu), Domowi Pomo-
cy Społecznej przy ul. Św. Jac-

ka (48 tys. zł na wymianę okien) 
oraz kościołowi Św. Trójcy (100 
tys. zł na materiały na remont 
dachu). Rada Miasta wsparła 
też Szpital Specjalistyczny.

Podczas sesji uchwalono no-
welizację  „Lokalnego Progra-
mu Rewitalizacji Wejherowa 
na lata 2008-2015”. Noweliza-
cja jest konieczna w związku 
z opracowywaniem „Regional-
nego Programu Operacyjnego 
województwa pomorskiego na 
lata 2014-2020” oraz z możli-
wościami ubiegania się o nowe 
środki z Unii Europejskiej na 
dofinansowanie przedsięwzięć 
rewitalizacyjnych.

Na wniosek radnych z 
Komisji Oświaty i Kultury, 
Rada Miasta Wejherowa 
podjęła uchwałę o przy-
znaniu Statuetki Jakuba 
Wejhera zastępcy prezy-
denta miasta, Bogdanowi 
Tokłowiczowi.

Przewodniczący wspo-
mnianej komisji, Mirosław 
Lademann odczytał uza-
sadnienie, podkreślając wie-
le zasług B. Tokłowicza w 
dziedzinie edukacji oraz kul-
tury w Wejherowie. 

Nagroda zostanie wrę-
czona podczas Dnia Jakuba 
24 maja.

dokończenie na str. 4
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WYBORY DO EUROPARLAMENTU

Jest Pani związana z 
Pomorzem. Czy Morze 
Bałtyckie jest rzeczy-
wiście dzisiaj polskim 
„oknem na świat”?

Urodziłam się na Po-
morzu, we wczesnym dzie-
ciństwie zamieszkałam w 
Gdańsku, tu się uczyłam 
i studiowałam, morze to 
istotna część mojego ży-
cia, mojej tożsamości. Ma 
znaczenie gospodarcze, po-
lityczne, kulturowe. Uwa-
żam, że  rola morza  we 
współczesnej Polsce jest 
daleka od wizji i marzeń 
Eugeniusza Kwiatkow-
skiego. Po 7 latach rzą-
dów PO, wszędzie, gdzie 
nie spojrzymy -  przemysł 
stoczniowy, polska obec-
ność militarna na morzu,  
żegluga czy rybołówstwo 
- poziom  zapaści jest za-
trważający. Odbudowa na-
szej obecności nad Morzem 
Bałtyckim jest jednym z 
priorytetów Prawa i Spra-
wiedliwości, bez realizacji 
którego Polska nie będzie 
w stanie zbudować silnej 
pozycji w Europie.

Jak zapaść gospo-
darki morskiej możemy 
oceniać w kontekście 
polityki europejskiej?

Polityka morska ma 
w Polsce swoją tradycję i 
uzasadnienie. Należy po-
traktować ją priorytetowo, 
aby Polska stała się zna-
czącym graczem w zinte-
growanej polityce morskiej 
UE. Uczestniczyłam nie-
dawno w zaaranżowanych 
przez marszałka  woje-
wództwa pomorskiego kon-
sultacjach na temat tzw. 
kontraktu terytorialnego, 
czyli propozycji przedsię-
wzięć, które podlegałyby 
finansowaniu z funduszy 
europejskich. W tym do-
kumencie w niewielkim 
stopniu odzwierciedlone 
zostało priorytetowe trak-
towanie polityki morskiej. 

Winą za ten stan należy 
obarczać przede wszyst-
kim rząd, który forsuje ta-
kie warunki prowadzenia 
polityki rozwoju, które dys-
kryminują ten dział gospo-
darki narodowej. Podobnie 
jest z rolnictwem. 

Innym zagadnieniem 
jest marnotrawstwo fun-
duszy przeznaczonych na 
gospodarkę rybacką, co 
potwierdziły raporty NIK. 
Pieniądze w większym 
stopniu przeznaczane były 
na złomowanie kutrów, niż 
na modernizację i rozwój. 
Polskie rybołówstwo nie 
jest równorzędnie trakto-
wane w porównaniu z cho-
ciażby rybakami z Niemiec 
czy Skandynawii. 

Część dodatkowych ob-
ostrzeń jest wynikiem 
uległości polskiego rządu. 
Podobnie wygląda kwestia 
żeglugi i wpuszczania na 
polski rynek na preferen-
cyjnych warunkach głów-
nie niemieckich firm.

Nasz powiat wyróż-
niają unikatowe lasy. 
Silne jest tutaj także rol-
nictwo.

Po pierwsze lasy pań-
stwowe powinny pozostać 
w rękach państwa. Wiem, 
co mówię. Prawo UE po-
zwala na zdefiniowanie 
obszarów strategicznych 
w gospodarce narodowej i 
zachowanie suwerennego 
władztwa nad nimi. 

Ponad 40 procent po-
wiatu wejherowskiego 
stanowią lasy. Można uzy-
skać fundusze wspierają-
ce ich dobrostan poprzez 
specjalistyczne strate-
gie, które Polska powinna 
współtworzyć. Co prawda 
o przyszłości lasów, w tym 
powstrzymaniu rządowych 
zapędów ich prywatyza-
cji decydować będziemy w 
Polsce, to zadaniem pol-
skich przedstawicieli w 
Brukseli jest czuwanie, 

Służyć Polsce, słuchać Polaków
Rozmowa z Anną Fotygą, liderem Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Parlamentu Europejskiego

aby europejska polityka 
wspomagała polskie lasy, 
w tym unikatowy bukowy 
drzewostan serca Kaszub, 
a nie zmieniała dobrego 
polskiego systemu. 

Podobnie polscy polity-
cy powinni zabiegać, aby 
stanowiące prawie połowę 
budżetu Unii pieniądze 
przeznaczone na rolnictwo 
i obszary wiejskie, były wy-
datkowane na równych za-
sadach w całej Unii, także 
zgodnie z potrzebami pol-
skich rolników. 

Zadaniem polskich po-
lityków jest umieszcza-
nie polskich priorytetów 
w unijnych strategiach i 
politykach, a nie bierne 
dostosowywanie się do in-
teresów innych państw 
Rolnictwo jest priorytetem 
Prawa i Sprawiedliwości. 
Będziemy dążyć do zrów-
nania szans konkurencyj-
nych polskich rolników.

Kandyduje Pani do 
Parlamentu Europej-
skiego. Czym chciałaby 
Pani zająć się w Bruk-
seli?

Niezwykle istotne jest 
dbanie o status Polski w 
procesie ustawodawczym 
Unii. Porządek prawny 
UE jest skomplikowany. 
Jako członek sejmowej 
komisji ds. unii europej-
skiej doskonale widzę, jak 
wśród bezwiednie opi-
niowanych rozporządzeń 
czy dyrektyw poszczegól-
ne państwa przemycają 
własne interesy. Dbanie o 
polski interes wymaga sta-
nowczości na każdym eta-
pie ustanawiania nowych 
aktów prawnych. Najle-
piej, aby niekorzystne dla 
naszego kraju zapisy były 
blokowane już w Brukse-
li. Europa nie może zostać 
zdominowana przez naj-
większe państwa, a w za-
sadzie przez jedną stolicę, 
która siedemdziesiąt pięć 

lat temu wpędzając Europę 
w koszmar wojny, na jej od-
budowie najwięcej zyskała.  
Podobnie dzisiaj wygląda 
sprawa z kryzysem finan-
sowym w strefie euro oraz 
namowami do oddania 
przywództwa w Unii z bar-
ków 28 szefów państw na 
ręce jednej Pani kanclerz. 

Należy także powrócić 
do idei Wspólnoty, opartej 
na prawdziwych chrześci-
jańskich wartościach, a nie 
pseudonaukowej inżynierii.

Co Unia może zaofe-
rować młodzieży? W 
Polsce wciąż najwięk-
szym problemem jest 
bezrobocie i brak per-
spektyw pracy dla mło-
dzieży. 

Z Polski wyjeżdżają kre-
atywni, pracowici i ambitni 
ludzie. Już nie tylko młodzi.  
Pamiętam, jak w słynnym 
spocie wyborczym siedem 
lat temu Platforma Oby-
watelska zapowiadała od-
wrócenie tego zjawiska. Co 
prawda sytuacja powiatu 
wejherowskiego  pod wzglę-
dem demograficznym na 
tle innych powiatów woje-
wództwa pomorskiego wy-
gląda pozytywnie. Wynika 
to raczej z zakorzenienia 
mieszkańców Kaszub, ich 
przedsiębiorczości, niż ja-
kichś specjalnych w skali 
kraju czy regionu warun-
ków ekonomicznych. 

Europa ma dawać 
przede wszystkim możli-
wość rozwoju w rodzinnej 
miejscowości, a nie stano-
wić jedynie szansy na emi-
grację za chlebem. 

W moim przekonaniu, 
środki unijne służyć mają 
przede wszystkim zatrzy-
maniu młodzieży w ich 
naturalnym środowisku. 
Korzyści społeczne i ekono-
miczne są tutaj ogromne.

Materiał sfinansowany przez Komitet 
   Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość.

Anna Fotyga.                          Fot. Grzegorz Laskowski

Anna Fotyga,  lat 57, ekonomistka

Doświadczenie polityczne i zawodowe: 
Biuro Spraw Zagranicznych KK NSZZ Solidarność, 
doradca polskich instytucji realizujących projekty 
Banku Światowego, 
Doradca Prezesa Rady Ministrów ds. międzynaro-
dowych, 
Szef misji MOP w Gruzji, 
Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska, 
Poseł do Parlamentu Europejskiego, 
Minister Spraw Zagranicznych, 
Szefowa Kancelarii Prezydenta, 
Członek Biura Bezpieczeństwa Narodowego pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego, 
Poseł na Sejm RP, 
Wiceprzewodnicząca Europejskiej Partii Konser-
watystów i Reformatorów.
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Obradowali
radni miasta

O G Ł O S Z E N I E

dokończenie ze str. 2
Wiceprzewodniczący Rady Miasta i 

były zastępca prezydenta Wojciech Ko-
złowski zajmujący się m.in. rewitaliza-
cją i inwestycjami, powiedział, że miasto 
wprowadza cztery zadania, które mają 
szanse uzyskać unijne wsparcie. Potem 
będą kolejne, a ostateczny program rewi-
talizacji  na lata 2015-2022 powstanie w 
przyszłym roku.

- Obecne zadania to budowa Węzła 
Integracyjnego „Kwiatowa” z tunelem 
pod torami, a także zagospodarowanie 
dawnego basenu przy ul. Kalwaryjskiej 
i stworzenie tam atrakcyjnego miejsca 
spotkań i plażowiska „Wodne Ogrody”- 
mówił W. Kozłowski. - Zamierzamy rów-
nież poprzez budowę wieży widokowej z 
kolejką linową zwiększyć atrakcyjność 
turystyczną miasta i w ten sposób przy-
czynić się do powstania nowych miejsc 
pracy. Kolejny projekt to wykorzystanie 
ekologiczne źródeł energii w szkołach po-
przez wykonanie instalacji solarnych. 

W dyskusji poprzedzającej głosowanie 
radni opozycji z PO zarzucali władzom 
miasta, m.in. że należy remontować i bu-
dować drogi gminne. Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt wyjaśnił, że nie można uzy-
skać dotacji z funduszy europejskich na 
budowę lokalnych dróg, a trzeba wyko-
rzystać szansę na pozyskanie pieniędzy 
na rozwój miasta. Radni PO nie poparli w 
głosowaniu proponowanych zadań.

Podczas sesji, radny Henryk Ja-
rosz przedstawił wniosek radnych „Wo-
lę Wejherowo” i PiS w sprawie świateł 
na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Orzesz-
kowej oraz ograniczenia prędkości.

We wniosku skierowanym do Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i 
Autostrad czytamy m.in.: „W imieniu 
mieszkańców wnioskujemy o wydłużenie 
na sygnalizatorze na tym skrzyżowaniu 
światła żółtego z 3 do 5 sekund. (...)  Wie-
lu mieszkańców Wejherowa kwestionu-
je zbyt krótki czas świecenia się żółtego 
światła i uważa, że jest to przyczyna bra-
ku możliwości zatrzymania się na czas 
przed czerwonym światłem na skrzyżo-
waniu oraz powoduje stłuczki. Naszym 
zdaniem wydłużenie przez Generalną Dy-
rekcję Dróg Krajowych i Autostrad światła 
żółtego z 3 do 5 sekund będzie rozwiąza-
niem przyczyniającym się do poprawy 
bezpieczeństwa. Wnioskujemy również o 
rozważenie (...) zamontowania obok sy-
gnalizatora liczników czasu pozostałego 
do zmiany świateł.” 

Wobec zamiaru GDDKiA wprowa-
dzenia ograniczenia prędkości do 50 
km/h na odcinku drogi krajowej nr 6 w 
Wejherowie, radni napisali:  „Uważamy 
takie ograniczenie za uciążliwe i przede 
wszystkim niepotrzebne. Przez kilka lat 
funkcjonowało na tej drodze ogranicze-
nie 70 km/h i nie spowodowało to spadku 
bezpieczeństwa czy jakiś nadzwyczajnych 
zagrożeń. (...) Apelujemy o wycofanie się z 
tego zamiaru.” 
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- Niedawno gościł pan w 
Wejherowie. Jakie ma pan 
wrażenia?

- Wejherowo należy do tych 
miast, które dają się lubić. Po-
nieważ przyjechałem pociągiem 
SKM, miałem okazję odbyć spa-
cer po mieście. Gospodarność, 
ład, estetyka i czystość od razu 
zwróciły moją uwagę. Na Pla-
cu Wejhera miło było zadumać 
się nad historią i współczesno-
ścią miasta. Nie przypadkiem 
Krzysztof Hildebrandt uchodzi 
za jednego z najlepszych wło-
darzy pomorskich miast. Wej-
herowo pięknieje i dynamicznie 
rozwija się, i to widać. 

- Spotkał się pan z prezy-
dentem Wejherowa?

- Tak, poprosiłem wcześniej o 
to spotkanie, ponieważ chciałem 
powiadomić prezydenta Hilde-
brandta o moim kandydowaniu 
do Parlamentu Europejskiego z 
listy PO. Nasza rozmowa stała 
się okazją do poznania dorob-
ku i problemów współczesne-
go Wejherowa, szczególnie w 
zakresie infrastruktury. Obok 
Gdańska, Sopotu, Gdyni, Słup-
ska, Starogardu Gdańskiego i 
Tczewa, Wejherowo należy do 
miast prezydenckich, które są 
ośrodkami wzrostu gospodar-
czego na całym Pomorzu. Stąd 
jedną z pierwszych wizyt jako 
kandydat do Parlamentu Eu-
ropejskiego postanowiłem zło-
żyć w Wejherowie. Przypomnę, 
że w czasach „Solidarności” i 
AWS miałem okazję jako poseł 
na Sejm RP niejednokrotnie 
gościć w Wejherowie. Współ-
pracowałem już wtedy z samo-
rządem miejskim.     

Dla dobra i rozwoju Pomorza
Rozmowa z Janem Kulasem, kandydatem do Parlamentu Europejskiego

- Pomorze to pana „Mała 
Ojczyzna”?

- Tak, jestem Pomorzani-
nem z krwi i kości. Urodziłem 
się ponad pół wieku temu w Ko-
ścierzynie, ale od ponad 40 lat 
mieszkam w Tczewie. Ukończy-
łem studia historyczne na Uni-
wersytecie Gdańskim, uczyłem 
w Zespole Szkół Kolejowych. 
Blisko 10 lat pracowałem w Za-
rządzie Regionu Gdańskiego 
NSZZ „Solidarność”. Zaliczam 
się do współtwórców samorząd-
ności na Pomorzu. Trzykrotnie 
reprezentowałem nasz region w 
Sejmie RP.  W ocenie pracy po-
selskiej podkreślano moją pra-
cowitość i odpowiedzialność. 

- Wiem, że ma pan na 
koncie ksiąki i publikacje.

- Jestem autorem kilku 
książek, w tym o  liderze ze-
społu „Republika” Grzegorzu 
Ciechowskim. Pięć lat temu 
wydałem książkę pt. „Moje 
spotkania z papieżem Janem 
Pawłem II”, a w tym roku  o hi-
storii harcerstwa. Najbardziej 
interesują mnie wielkie indy-
widualności  zasłużone w hi-
storii Pomorza. Kilkadziesiąt 
takich życiorysów zamieściłem 
na stronie internetowej Sejmu 
(patrz VI kadencja, oświadcze-
nia poselskie). 

- Jakie miejsce zajmuje w 
pana życiu rodzina?

- Rodzina jest najważniejsza 
w moim życiu. Z żoną Kasią, 
z zawodu pedagogiem, mamy 
trzech wspaniałych synów. 
Student UG Bartek jest naj-
młodszym radnym w naszym 
województwie, Kacper rozpo-
czął edukację w LO, a 8-let-

ni Adaś jest w drugiej klasie 
podstawówki i uczy się grać na 
skrzypcach. Jesteśmy tradycyj-
ną katolicką rodziną, udziela-
my się też w życiu naszej parafii 
w Tczewie.

- Mimo, że Tczew leży na 
terenie Kociewia, należy 
pan do aktywnych człon-
ków Zrzeszenia Kaszubsko-
-Pomorskiego.

- Jestem członkiem ZK-P od 
ponad ćwierć wieku, a od ponad 
10 lat zasiadam w Radzie Na-
czelnej ZK-P. Ta uniwersalna i 
profesjonalna organizacja łączy 
cale Pomorze, aż po Szczecin i 
należy do największych organi-
zacji społecznych i w kraju. Mo-
żemy być z niego dumni. 

Interesują mnie sprawy 
historii i kultury. Zapropono-
wałem, aby w 25. rocznicę od-
zyskania wolności - odnaleźć, 
upamiętnić i spisać życiorysy 
animatorów Komitetów Oby-
watelskich. Dobrze pamiętam, 
że Wejherowski Komitet Oby-
watelski należał do najbardziej 
aktywnych w ówczesnym woj. 
gdańskim. Zrzeszenie potwier-
dza jak ważną rolę w naszym 
życiu pełni język, kultura i tra-
dycje. Warto o tym powiedzieć 
w Parlamencie Europejskim.  

Dlaczego postanowił pan 
kandydować?

- Przyznam, że nie plano-
wałem udziału w wyborach 
do Parlamentu Europejskiego. 
Zgodziłem się za trzecim ra-
zem, po kolejnych rozmowach 
z działaczami PO, parlamen-
tarzystami i jednym z wicemi-
nistrów. W końcu uznałem siłę 
ich argumentów. Postaram się 
zdobyć mandat europosła i co 
równie ważne, godnie i  spraw-
nie go sprawować. Przypomnę, 
że można głosować na „moją” 
listę PO w całym wojewódz-
twie. Bardzo mi zależy na po-
zyskaniu głosów mieszkańców 
Wejherowa i największego w 
regionie powiatu. A dla mnie 
tam gdzie głosy, tam i moje 
zobowiązania wyborcze. Do-
świadczenia moich kadencji 
poselskich dowodzą, że dotrzy-
muję słowa, więc chyba warto 
na mnie postawić.  

- Czym chciałby pan zaj-
mować się w Europarla-
mencie? 

- Przede wszystkim trzeba 
dopilnować, aby obiecana kwo-

ta 441 miliardów złotych  w ca-
łości trafiła do Polski i została 
mądrze zagospodarowana. Po 
drugie, aby duża jej część tra-
fiła na Pomorze, m.in. do Ziemi 
Wejherowskiej. Konkretny za-
kres zadań i przydział komisji 
europoselskich będzie zależał 
od koalicyjnego porozumienia 
PO w Europejskiej Partii Lu-
dowej. Chciałbym zajmować 
się sprawami polityki morskiej 
i rybołówstwa oraz kwestiami 
edukacji, kultury i przedsiębior-
czości. W moim przekonaniu 
należy ograniczyć nadmierne 
przywileje europosłów, tak, aby 
nie budziły takich emocji i kon-
trowersji. Na pewno przyda się 
w Parlamencie Europejskim 
trochę świeżej krwi i nowych 
pomysłów. 

- W jakim stopniu miesz-
kańcy Wejherowa mogą li-
czyć na europosła po pana 
szczęśliwym wyborze?

- Tam gdzie głosy, tam i zo-
bowiązanie. Z uwagi na skalę 
Wejherowa i wielkość powiatu 
wejherowskiego, zamierzam 
otworzyć tutaj biuro europosła. 
Liczę na współpracę z samorzą-
dem miejskim i powiatowym. 
Jako poseł będę mocno starał się 
regularnie informować miesz-
kańców o pracy i inicjatywach 

Parlamentu Europejskiego. Z 
czasem będę organizował wy-
jazdy studyjne określonych śro-
dowisk do Brukseli, pamiętając 
o systemach stypendialnych i 
promowaniu uzdolnionej mło-
dzieży. Będę wspierał inicjaty-
wy społeczności Wejherowa na 
forum województwa i Urzędu 
Marszałkowskiego i wsłuchi-
wał się w głosy i oczekiwania 
poszczególnych środowisk.     

- Jak zachęcić mieszkań-
ców do udziału w wyborach 
do Parlamentu Europej-
skiego?

- Idzie o to, czy chcemy sa-
mi i świadomie stanowić o swo-
jej przyszłości, czy chcemy zdać 
ją na ślepy los. W najbliższych 
latach, 2014-2020, Polska w 
największym stopniu skorzy-
sta z wsparcia funduszy unij-
nych. Tego wszystkiego trzeba 
dopilnować, dlatego warto wy-
bierać naszych przedstawicieli 
do Parlamentu Europejskiego. 
Pamiętajmy o wskazaniu Ja-
na Pawła II: „bądźcie w Unii 
Europejskiej i zmieniajcie ją”. 
Zmieniać możemy ją przede 
wszystkim poprzez udział w 
wyborach. Wspólnie możemy 
odnieść sukces.

       Materiał sfinansowany przez 
   KW Platforma Obywatelska RP.  

R E K L A M A

 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski

Wejherowo,  ul.Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Kurs kat. B rozpoczyna się  8 maja,
a kolejny  22 maja 2014 r.

WYBORY DO EUROPARLAMENTU

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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BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

Analiza oznakowania i usy-
tuowania  przejść dla pieszych 
na drogach wojewódzkich, po-
wiatowych i gminnych oraz na 
drodze krajowej nr 6 na terenie 
miasta wskazuje, że wiele jest 
do poprawienia. Mówił o tym 
m.in. Zenon Hinca, komen-
dant Straży Miejskiej w Wej-
herowie. 

- Po sygnałach od miesz-
kańców na temat źle ozna-
kowanych przejść, zleciłem 
sprawdzenie wszystkich takich 
miejsc na drogach Wejhero-
wa. Strażnicy odnotowali aż 
91 przypadków braku odpo-
wiedniego oznakowania po-
ziomego lub pionowego oraz 
niedostatecznego oświetlenia 
- powiedział komendant SM. 
- Nagorzej jest wieczorami i 
nocą. Wystąpiliśmy już do Za-
rządu Drogowego dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego o 
poprawę oznakowania i oświe-
tlenia wskazanych przejść na 
zarządzanych przez te instytu-
cję drogach. Apelujemy zwłasz-
cza o doświetlenie przejść i uzu-
pełnienie brakujących znaków 
pionowych. 

Na 91 nieprawidłowości 
zgłoszonych przez Straż Miej-
ską dotyczących oznakowania 

Przejścia dla pieszych pod lupą 
Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta

W trosce o pieszych
Na początku roku w Wejherowie doszło do dwóch wypadków śmier-

telnych. Dwie kobiety zginęły na przejściach przez jezdnię na uli-
cach powiatowych. Z tego powodu bezpieczeństwo na przejściach 
dla pieszych było tematem posiedzenia Komisji Bezpieczeństwa i Sa-
morządów Osiedlowych Rady Miasta Wejherowa. W spotkaniu, któ-
re prowadził przewodniczący Komisji, radny Henryk Jarosz, wzięli 
udział przedstawiciele władz miasta, Policji i Straży Miejskiej.

pionowego i poziomego w mie-
ście 35 dotyczyło dróg powiato-
wych i 10 wojewódzkich. Były 
również uwagi dotyczące dróg 
krajowych i gminnych. 

Zastępca komendanta Po-
wiatowej Komendy Policji w 
Wejherowie, mł. insp. Ma-
riusz Świniarski przedstawił 
policyjne statystyki, dotyczące 
dróg powiatu wejherowskiego 
(w 2013 roku 907 na ponad 8 
000 wykroczeń spowodowali 
piesi), a członkowie Komisji 
Bezpieczeństwa i Samorzą-
dów Rady Miasta mówili o 
własnych spostrzeżeniach na 
temat przejść dla pieszych.

Na dane statystyczne zwró-
cił też uwagę Sekretarz Miasta 
Bogusław Suwara. W 2013 
roku w Wejherowie doszło do 
64 wypadków i 560 odnotowa-
nych przez policję kolizji drogo-
wych, podczas gdy w podobnej 
wielkości Rumi były 23 wypad-
ki i 275 kolizji.

- Skąd tak duża różnica na 
niekorzyść Wejherowa? -  pytał 
B. Suwara.

Zdaniem inspektora M. 
Świniarskiego, wzrastająca 
liczba zdarzeń drogowych wy-
nika z coraz większej liczby po-
jazdów i użytkowników dróg, 

ale trudno wyjaśnić, dlaczego 
jest ich więcej w Wejherowie 
niż w Rumi. 

Komendant Zenon Hinca 
twierdzi, że przyczyną może 
być fakt, że do miasta powiato-
wego, m.in. do urzędów czy do 
szpitala przyjeżdża więcej ludzi 
z zewnątrz. 

Radny Dariusz Kreft 
zwrócił uwagę na zbyt słabe 
oświetlenie niektórych ulic, 
zwłaszcza powiatowej ulicy So-
bieskiego. Zaapelował o lepsze 
oświetlenie przejść dla pieszych 
na wysokości ulic: Harcerskiej, 
Dworcowej i Kopernika. 

- Niebezpiecznie jest także 
na powiatowej ul. Sucharskie-
go, gdzie często dochodzi do ko-
lizji. To jedna z najniebezpiecz-
niejszych ulic miasta, przede 
wszystkim z powodu zbyt 
szybko jeżdżących tamtędy sa-
mochodów  - stwierdził radny 
D. Kreft, sugerując ustawienie 
radaru między ulicami Mostni-
ka a Kotłowskiego.

Uczestniczący w posiedze-
niu Komisji Bezpieczeństwa 
radni wskazali na wiele innych 
niebezpiecznych miejsc oraz 
przegłosowali kilka wniosków, 
które zostały przekazane wła-
dzom miasta.                       AK.

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Samorządów Rady Miasta.

Ograniczenie prędkości do 
50 km/h ma obowiązywać od 
Redy do Gościcina. Z pewnością 
będzie to uciążliwe dla kierow-
ców. Skąd taka decyzja? 

Można podejrzewać, że 
zarządca drogi - Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad (GDDKiA) przestra-
szyła się medialnej awantury w 
sprawie fotorejestratora prze-
jazdów na czerwonym świetle 
na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej 
i Orzeszkowej w Wejherowie. 
Postanowiła ograniczyć pręd-
kość, aby pokazać, że coś robi. 

Potrzebny był pretekst
Wśród głosów krytyki moc-

no akcentowano, że kierowcy 
nie mogą wyhamować przed 
skrzyżowaniem i przez to są 
„łapani” przez kamery na czer-
wonym świetle, co kończy się 
mandatem i punktami karny-
mi. Ostatnio dochodzi tam rów-
nież do stłuczek. Założenie jest 
teraz takie, że jak kierowcy bę-
dą jeździli wolniej, to wyhamują 
i stłuczek nie będzie. 

Jest to jednak uproszczenie, 
a o tej sprawie piszemy również 
na żóltym tle, poniżej tekstu. 

Po co wprowadzać ograni-
czenie na całym odcinku od Re-
dy do Gościcina? Dla zarządcy 
drogi po prostu ważny był pre-
tekst, pojawiający się w publicz-
nych wypowiedziach lokalnych 
działaczy PO i teraz GDDKiA 
chce go wykorzystać.

Możemy podziękować 
Platformie?
Atmosferę podsycali lokalni 

działacze Platformy Obywatel-
skiej. Starosta Józef Reszke i 
jego asystent, radny miejski Ja-
cek Gafka, publicznie zabiera-
li głos w tej sprawie. Widocznie 
urzędnicy GDDKiA nie wytrzy-
mali i postanowili wprowadzić 
ograniczenie prędkości. 

Trudno się dziwić, bowiem 
atmosfera wokół sprawy zrobi-
ła się napięta i zarządca drogi 
zareagował  nerwowo.

Polityka
Oczywiście działania lokal-

nego aktywu PO miały podło-
że polityczne, a problem będą 
mieli wszyscy kierowcy. Spra-
wę należało załatwić na drodze 
formalnej, przekonując zarząd-
cę drogi do innych rozwiązań, 
szukając możliwości prawnych 

Kierowcy, którzy stosują się do limitu 70 km/h są w stanie 
zatrzymać się przed światłami na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej 
i ul. Orzeszkowej w Wejherowie. Problem polega na tym, że 
jedni kierowcy zwalniają i zachowują ostrożność, a inni nie. 
Jest to zarówno źródłem mandatów za przejazd na czerwo-
nym świetle, jak i przyczyną stłuczek, kiedy zbyt szybko jadący 
czy nieostrożni kierowcy najeżdżają na prawidło jadące lub 
zatrzymujące się auto przed nimi. Kierowcy muszą po prostu 
zmienić swoje zachowania na drodze. 

Warto dodać, że na tym skrzyżowaniu długość żółtego 
światła nie zmieniła się po uruchomieniu fotorejestratora. 
Wszystko jest tak samo. Co więcej, jest tak samo, jak na in-
nych takich skrzyżowaniach. 

Czyżby kierowcy nagle zaczęli tam nieostrożnie lub za 
szybko jeździć? Wiadomo, że nie. Z tego wniosek, że obecnie 
widać jak duża była skala łamania przepisów na skrzyżowaniu 
ulic Gdańskiej i Orzeszkowej i jak niebezpieczne były liczne 
przejazdy na czerwonym świetle. Świadczyły o tym m.in. poli-
cyjne statystyki wypadków i kolizji. To było powodem instala-
cji fotorejestratora i pokazuje, że jest on potrzebny. Demontaż 
tego fotorejestratora nie jest dobrym rozwiązaniem. Poja-
wiające się obecnie problemy należy rozwiązać i być może 
poprzez miejscowe ograniczaniem prędkości, ale na pewno 
nie na tak długim odcinku, jak to planuje Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad. Jaki wpływ na bezpieczeństwo 
na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Orzeszkowej, będzie miał fakt, 
że samochody zwolnią do 50 km/h na wysokości Osiedla Ka-
szubskiego czy ulicy Budowlanych? 

Szanowna Dyrekcjo, po co ten cyrk?

Od połowy maja br. przez Wejherowo drogą krajową nr 6 będzie trze-
ba jeździć „pięćdziesiątką”, a nie jak dotąd 70 km/h. Wiele wskazuje na 
to, że to „zasługa” wejherowskiej Platformy Obywatelskiej, ze starostą 
Józefem Reszke na czele.

POwoli przez Wejherowo

a nie zmuszając GDDKiA po-
przez media do takich ruchów, 
jakie obecnie chce zrobić, czyli 
ograniczyć prędkości. 

Jednak J. Reszke i J. Gafka 
woleli medialny rozgłos w TVN, 
bo to bardziej widowiskowe. 
No i się doigrali. Ograniczanie 
prędkości ma wejść w życie w 
połowie maja. Wcześniej musi 
zaopiniować je jeszcze policja. 

Władze Wejherowa 
są przeciw
Władze Wejherowa i Straż 

Miejska uważają proponowane 
ograniczenie prędkości na tere-
nie całego Wejherowa za nie-
potrzebne i uciążliwe.  Sprawę 
fotorejestatora należy rozwią-
zać inaczej. 

Fotorejestrator jest w tym 
miejscu potrzebny, bowiem 
skrzyżowanie ul. Gdańskiej i 
Orzeszkowej było niebezpiecz-
nym miejscem (co potwierdza 
policja), ale swoim piśmie do 
Generalnej Dyrekcji Dróg Kra-
jowych i Autostrad, prezydent 
Krzysztof Hildebrandt zapro-
ponował:

„Proszę o rozpatrzenie moż-
liwości zamontowania obok 
sygnalizatora liczników czasu 
lub wprowadzenia innych roz-
wiązań, które usprawniłyby 
ruch drogowy w tym miejscu. 
Być może byłoby to dodatkowe 
oznakowanie tego miejsca, usta-
wienie tablic ostrzegających o 
zamontowanych urządzeniach 
samoczynnie rejestrujących 
przejazd pojazdów na czerwo-
nym świetle lub wydłużenie na 
sygnalizatorze światła żółtego.”

Jak powiedział Bartłomiej 
Banach z GDDKiA, idealnym 
rozwiązaniem byłoby wydłuże-
nie żółtego światła z ustawo-
wych 3 sekund do 5 sekund. 
Przepisy tego nie przewidują, 
dlatego urzędnicy wystąpią z 
takim wnioskiem do Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju. 

No i po co były te awantury 
Platformy w mediach, m.in. w 
TVN-ie? 

Sprawę należało załatwić 
inaczej, a tak to będziemy mieli 
50 kilometrów na godzinę.

Dr Puls

Skąd wzięły się  problemy na skrzyżowaniu 
ulic Gdańskiej i Orzeszkowej?
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- Nie ma się co oszukiwać. To 
był kolejny nie najlepszy rok dla 
polskich samorządów. Spowol-
nienie gospodarcze przekłada 
się na sytuację finansową, bo 
znaczna część źródeł dochodów 
budżetowych wykazuje wraż-
liwość na wahania cyklu ko-
niunkturalnego - mówi prof. 
Paweł Swianiewicz z Uniwer-
sytetu Warszawskiego, który od 
11 lat bada poziom zamożności 
polskich samorządów i publiku-
je rankingi na łamach specjali-
stycznego pisma „Wspólnota”.

Rankingi pokazują tempo 
rozwoju samorządów i świad-
czą o jakości decyzji inwesty-
cyjnych i administracyjnych, 
podejmowanych przez rządzą-
cych w gminach wiejskich i 
miejskich, w powiatach, a tak-
że w województwach.

DAJą SOBiE RADę 
Wejherowo, pomimo obar-

czania samorządów przez rząd 
Platformy Obywatelskiej kolej-
nymi zadaniami bez odpowied-
niego pokrycia finansowego, 
wciąż zalicza się do nielicznych 
polskich gmin, których kondy-
cja finansowa poprawia się. Po-
nieważ miasto z racji swojego 
położenia nie posiada terenów 
inwestycyjnych, na których 
mogłyby powstać zakłady pro-
dukcyjne z miejscami pracy, 
włodarze Wejherowa wycho-
dzą z założenia, że jedyną al-
ternatywą jest troska o rozwój 
turystyczny, a wraz z nim han-
dlu, gastronomii i podobnych do 
nich dziedzin.

Warto dodać, że w 2013 roku 
(w porównaniu z 2012) wzrost 

Wejherowo w pełni wykorzystało fundusze europejskie

Inwestycje i niskie zadłużenie
Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie internetowej sprawozdania z wykonania budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego za 2013 rok. Na tle innych pomorskich gmin dobrze prezentuje się budżet 
Miasta Wejherowo. Dochody wyniosły 155,9 mln zł i były wyższe od planowanych o 2,5 mln zł. Przewyższały 
wpływy do budżetu osiągnięte w całym 2012 roku o 7,9 mln zł, a więc o 5,3 proc.

wpływów do budżetów odno-
towało 86 pomorskich gmin, 
zaś w pozostałych 37 dochody 
spadły. Mniej pieniędzy wpa-
dło do kasy m.in. takich gmin 
jak Chojnice, Gdynia, Gdańsk, 
Sztum, Łeba, Krynica Morska, 
Słupsk, czy Kobylnicy.

Ubiegły rok na terenie 
Wejherowa przebiegał pod 
znakiem budowy ulic. Aż pięt-
naście z nich otrzymało nową 
nawierzchnię w całości bądź 
na poszczególnych odcinkach. 
Przebudowano ulicę Kotłow-
skiego za ponad 1 mln zł, ulice 
Morską i Konopnickiej (także 
za ponad 1 mln zł), a także Po-
koju i Śmiechowską. Zbudo-
wano ul. S. Panek oraz ciąg 
pieszo-rowerowy wzdłuż rzeki 
Cedron. To ostatnie zadanie 
kosztowało ok. 4,5 mln zł, z cze-
go dofinansowanie ze środków 
UE wyniosło 2,6 mln zł.

Inwestycją o strategicznym 
znaczeniu była przebudowa 
skrzyżowania ulic 10 Lutego, 
Sienkiewicza i św. Jana w Wej-
herowie, gdzie wykonano ron-
do oraz dojazd do przejazdu 
kolejowego z 200-metrowym 
oddzielnym pasem zjazdo-
wym. Koszt inwestycji wyniósł 
3,3 mln zł.

Rewitalizacja śródmieścia 
Wejherowa (w rejonie Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych) 
kosztowała 1,5 mln zł. Zadanie 
to obejmowało budowę ulicy 
przed budynkiem ZUS, parkin-
gu, chodnika oraz skweru przy 
ul. Sobieskiego z zielenią i małą 
architekturą. Płytami drogowy-

mi utwardzono ulice: Kolejową, 
Jana z Kolna, Kamienną, Reja, 
zaś kilka innych zostało przebu-
dowanych w części.

Władze Wejherowa przezna-
czyły na inwestycje 21,2 mln zł. 
To co prawda mniej niż w ub. ro-
ku, ale i tak zapewnia wysokie 
12. miejsce w rankingu 123 po-
morskich samorządów. Lepiej 
wypadły m.in. Gdańsk, Gdynia 
i Sopot, które dysponują więk-
szymi budżetami. Wszystkie 
pomorskie gminy przeznaczyły 
o ponad 20 proc. mniej pienię-
dzy na inwestycje niż w 2012 
roku. Skutki kryzysu gospodar-
czego są nader widoczne.

Gminy o najwyższych 
i najniższych dochodach 
w 2013 roku:
1. Gdańsk - 2,8 mld zł
2. Gdynia - 1,1 mld zł
3. Słupsk (m) - 419 mln zł
4. Sopot - 316 mln zł
5. Tczew (m) - 166 mln zł
6. WEJHEROWO (m) - 158 mln zł
7. Starogard Gd. (m) - 138 mln zł
8. Kwidzyn (m) - 129 mln zł
9. RUMIA - 121 mln zł
10. Lębork - 111 mln zł
------------------------------------------
21. WEJHEROWO (w) - 68 mln zł
27. SZEMUD - 58 mln zł
28. REDA - 57 mln zł
36. LUZINO - 50 mln zł
49. ŁĘCZYCE - 39 mln zł
51. GNIEWINO - 38 mln zł
73. LINIA - 26 mln zł
80. CHOCZEWO - 23 mln zł
------------------------------------------
122. Bobowo - 9,7 mln zł
123. Osiek - 6,6 mln zł
  
     (m) - gmina miejska
      (w) - gmina wiejska

1995 - 15,6
1996 - 25,2
1997 - 33,0
1998 - 41,1
1999 - 45,5
2000 - 50,3
2001 - 53,1
2002 - 61,0
2003 - 59,7
2004 - 68,9

Gminy o najwyższych i naj-
niższych nakładach na in-
westycje w 2013 roku:
1. Gdańsk - 796,8 mln zł
2. Gdynia - 244,8 mln zł
3. Sopot - 80,4 mln zł
4. Kosakowo - 29,5 mln zł
5. Pruszcz Gdański (w) - 26,8 mln 
6. Lębork - 24,0 mln zł
7. Słupsk (w) - 22,8 mln zł
8. Słupsk (m) - 22,7 mln zł
9. Pruszcz Gdański (m) - 22,5 
10. WEJHEROWO (m) - 21,2 mln 
------------------------------------------
13. WEJHEROWO (w) - 19,3 mln 
29. SZEMUD - 10,3 mln zł
33. RUMIA - 9,0 mln zł
44. LUZINO - 7,0 mln zł
51. ŁĘCZYCE - 5,7 mln zł
52. GNIEWINO - 5,6 mln zł
60. LINIA - 5,0 mln zł
71. REDA - 3,7 mln zł
105. CHOCZEWO - 2,0 mln zł
------------------------------------------
122. Smołdzino - 0,3 mln zł
123. Czarna Woda - 0,2 mln zł
      (m) - gmina miejska
       (w) - gmina wiejska

Gminy o najwyższym i naj-
niższym wskaźniku zadłu-
żenia w 2013 roku:
1. Nowy Staw - 66,2 %
2. Dębnica Kaszubska - 65,4 %
3. Rzeczenica - 62,8 %
4. Słupsk (m) - 59,1 %
5. Suchy Dąb - 57,3 %
6. Kobylnica - 57,2 %
7. Łeba - 56,7 %
8. Stary Targ - 54,6 %
9. Nowy Dwór Gdański - 54,3 %
10. Krokowa - 54,2 %
11. GNIEWINO - 53,0 %
------------------------------------------
33. RUMIA- 43,7 %
58. CHOCZEWO - 33,9 %
59. LUZINO - 33,0 %
60. SZEMUD - 33,0 %
66. REDA - 30,7 %
79. ŁĘCZYCE - 26,4 %
81. WEJHEROWO (m) - 26,2 %
99. WEJHEROWO (w) - 18,5 %
112. LINIA - 13,8 %
------------------------------------------
122. Sztutowo - 0,0 %
123. Sztum - 0,0 %
(m) - gm. miejska, (w) - gm. wiejska

DOBRA POZyCJA 
W WOJEWóDZTWiE 
Co ciekawe, przy tak ogrom-

nych wydatkach inwesty-
cyjnych, miasto Wejherowo 
należało do najmniej zadłużo-
nych samorządów na Pomo-
rzu. Na koniec roku wskaźnik 
ten wynosił 29,2 proc. Tymcza-
sem w powiecie wejherowskim 
niektóre samorządy mają spo-
re zadłużenie, tak jak Gniewi-
no, którego długi stanowią 53 
proc. gminnego budżetu (przy 
dopuszczalnym ustawowo pro-
gu 60 proc.), Rumia - 43,7 proc. 
i Reda - 40,6 proc. Rumia i Re-
da mają najniższe dochody w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca 
i w tym zakresie zajmują dwa 
ostatnie (122. i 123.) miejsca w 
województwie pomorskim. 

Włodarze niektórych miast 
i gmin mają także problem w 
pozyskiwaniu pieniędzy poza-
budżetowych, innym udaje się 
to lepiej. Miasto Reda w latach 
2009-2012 uzyskało dwa razy 
mniej środków z funduszy eu-
ropejskich (6,3 mln zł), aniżeli 
gmina Linia (11,5 mln zł), co w 
przeliczeniu na 1 mieszkańca 
daje Redzie dopiero 120. pozycję 
na 123 pomorskie samorządy. 
W przeliczeniu na 1 mieszkań-
ca 121. miejsce zajmuje Gmina 
Wejherowo (5,4 mln zł), 122. 
miejsce Łęczyce (1,8 mln zł), a 
123. miejsce Rumia (2,2 mln zł). 
Miasto Wejherowo pozyskało w 
2013 roku 18,9 mln zł.

Do końca czerwca radni 
wszystkich jednostek samorzą-
dowych w Polsce muszą podjąć 
uchwały rozpatrujące i zatwier-
dzające roczne sprawozdanie fi-
nansowe za 2013 rok oraz podjąć 
uchwałę w sprawie udzielenia 
bądź nie absolutorium włoda-
rzom gmin, miast i powiatów.

Ryszard Wenta

Najważniejszą inwestycją w Wejherowie była budowa ronda na ul. Sienkiewicza.

2005 - 78,2
2006 - 89,0
2007 - 105,5
2008 - 111,4
2009 - 114,6
2010 - 120,8
2011 - 130,8
2012 - 148,0
2013 - 155,9

Dochody Miasta 
Wejherowo  (w mln zł):

GMINNE fINANSE

Podczas pierwszych dwóch 
dni maja na terenie powiatu 
wejherowskiego nie doszło 
do żadnego wypadku drogo-
wego, ale było 8 kolizji drogo-
wych. 

Policjanci przeprowadzi-
li 133 kontrole trzeźwości i 
zatrzymali 4 nietrzeźwych 
kierowców. 60 kierowców 
ukarano za brak zapiętych 
pasów bezpieczeństwa oraz 
przekraczanie dozwolonej 
prędkości, a 4 pieszych za 
przekraczanie jezdni w miej-
scu niedozwolonym. W ko-
lejnych dniach więcej się 
pracy mieli funkcjonariusze 
drogówki. 

Od soboty do niedzieli na 
drogach powiatu wejherow-
skiego doszło do 4 wypadków 
drogowych oraz 21 kolizji dro-
gowych.  Policjanci sprawdzili 
trzeźwość ponad 530. Ponad-
to 104 osoby zostały ukarane 
mandatami karnymi za popeł-
nione wykroczenia, zatrzyma-
no 7 praw jazdy i 13 dowodów 
rejestracyjnych.   Niestety aż 
11 osób wsiadło za kierowni-
cę będąc nietrzeźwym. 

Majówka
na drogach

W trakcie długiego ma-
jowego weekendu policjan-
ci prowadzili wzmożone 
kontrole drogowe, których 
celem było zapewnienie 
bezpieczeństwa uczestni-
kom ruchu drogowego. 
Przez 5 dni działań doszło 
łącznie do 29 kolizji drogo-
wych oraz 4 wypadków, w 
których na szczęście nikt 
nie zginął.

W zaparkowanym na po-
boczu drogi aucie znajdowa-
ły się trzy osoby. Kontrolujący 
samochód policjanci znaleźli 
kartkę papieru, w której znaj-
dował się susz roślinny wy-
glądem przypominający 
marihuanę o wadze ponad 
9 gram, a także grzyby ha-
lucynogenne (ponad 14 g).  
Policjanci ze wejherowskiej 
komendy zatrzymali 16-latka, 
który kierował samochodem 
bez uprawnie, a ponadto miał 
przy sobie marihuanę. Chło-
pak był pod wpływem narko-
tyków. Policjanci sprawdzili 
także dom, w którym mieszkał 
nieletni i tam również znaleźli 
marihuanę.

Narkotyki

Z POLICJI
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KULTURA

O cztery lata młodszy od Fryderyka Szopena, uczeń tego sa-
mego nauczyciela fortepianu  - Józefa Elsnera, nigdy - ani jako 
pianista, ani jako kompozytor - nie wyszedł poza granice ro-
dzinnego muzykowania, tak popularnego w Europie XIX  wieku. 
Szczęśliwie dla dla polskiej kultury, zafascynowany pieśnią  lu-
dową zajął się spisywaniem jej i szybko stwierdził, że nie można 
oddzielić ludowej muzyki od całokształtu twórczości mieszkań-
ców wsi. Przekraczając granice zaborów, pracując w niezwykle 
trudnych warunkach pozostawił nam ponad 50 tomów z opisami 
architektury, obyczajów, tańców, malarstwa i rzeźby.

Przybliżyliśmy sobie tą wspaniałą postać nie tylko na zaję-
ciach sztuki i muzyki, ale przede wszystkim zapraszając do Uni-
wersytetu p. Tomasza  Fopke,  który zapoznał nas ze szczegółami 
pobytu Kolberga na Ziemi Kaszubskiej i w Wejherowie.  Etnograf 
zanotował wówczas 18 kaszubskich piosenek. Jedną z nich p. 
Fopke nam zaśpiewał.

Z tej przemiłej wizyty skorzystała p. Wanda  Kantecka  prowa-
dząca w tym roku akademickim zajęcia z cyklu „Pasje literackie 
mieszkańców Wejherowa i regionu” , by zaprosić naszego gościa 
na kolejne spotkania. Tomasz Fopke nie ukrywa się za fałszywą 
skromnością, ale chetnie dzieli się osiągnięciami, a ma ich wiele. 
Wysłuchaliśmy świetnych wierszy  Tuwima w kaszubskim tłuma-
czeniu, szeregu anegdot , kilku erotyków - pierwszych w naszej 
rodzimej poezji.  Z ogromnym wzruszeniem posłuchaliśmy frag-
mentów pasji  wg  św.  Marka - kompozycji na chór i głos solowy. 
Miły baryton wykonawcy i sympatyczny kontakt z słuchaczami 
– niezapomniane.

To szczególnie ważne dla nas Kaszubów, czy tych z pochodze-
nia, czy tych z zasiedzenia i przywiązania, że nasz język powraca 
do nas, do literatury i poezji. Bo  poza przekładami i twórczością 
własną, Tomasz  Fopke przywraca do życia zapomniane słowa i 
zwroty kaszubszczyzny.

Szczególnie w roku Oskara Kolberga dobrze jest pamiętać, że 
wszyscy wyrośliśmy z folkloru, że to nasze korzenie i z nich wywo-
dzi się cała nasza sztuka.                                                                                      Bz.

Tydzień rozpoczyna się dzi-
siaj warsztatami twórczymi dla 
dzieci. 

Natomiast 9 maja w biblio-
tece wystąpi Grupa Teatralna 
Duet zaprezentuje dwa spek-
takle dla dzieci: o godz.  9.00   
„Bajka o Kotku i Kogutku”, 
a  o godz. 10.15 „Przyjaciele”. 
Przedstawienia przeznaczone 
są dla dzieci w wieku przed-
szkolnym i szkolnym.

Dla dorosłych przygotowano 
jutro,  9 maja, o godz. 16.30 in-
ne spotkanie. Gościem bibliote-
ki będzie senator RP Andrzej 
Grzyb - polityk, samorządo-
wiec, pisarz i poeta. A. Grzyb 
wydał 25 książek, publikuje 
wiersze, utwory prozatorskie 
oraz artykuły publicystyczne, 
głównie w prasie pomorskiej. 

Na spotkaniu będzie można 
kupić nową książkę tego auto-
ra „Podróże po krańcach mapy 
- od Syberii po Norwegię”. Spo-
tkaniu z Andrzejem Grzybem-

WIEŚCI  Z  WUTW

Oskar Kolberg 
na Kaszubach

Rok 2014 został ogłoszony rokiem Oskara Hen-
ryka Kolberga. Tę ważną postać dla naszej kultury i 
poczucia narodowości, poznali bliżej słuchacze Wej-
herowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
zaprasza do udziału w imprezach, organizowa-
nych w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek 
2014. Zaplanowano m.in. spotkania z autorami 
książek oraz spektakle teatralne.

Anna Rocławska oraz To-
masz Chyła, którzy są człon-
kami znakomitego zespołu 
wokalnego Art’n’Voices  pre-
zentowali swoje umiejętności i 
niewatpliwy talent, dyrygując 
wspomnianym zespołem, a tak-

Tydzień w Miejskiej Bibliotece Publicznej

Teatr, książki i fotografie

będzie towarzyszyć wystawa 
fotograficzna „Uroki Kociewia” 
autorstwa pana senatora.

W przyszłym tygodniu, 13 i 
14 maja o godzinie 17.00 biblio-
teka zaprasza na inscenizację 
„Świętoszka” Moliera w wyko-
naniu słuchaczy Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Wejhero-
wie, a w sobotę 21 maja o godz. 
16.00 odbędzie się spotkanie 
autorskie z Jakubem Poradą, 
autorem książki "Porada da ra-
dę. Tanie latanie",

Jakub Porada jest nie tylko 
dziennikarzem. Z wykształce-
nia jest aktorem scen muzycz-
nych, absolwentem studium 
wokalno-baletowego. Na po-
czątku był związany z kato-
wickim ośrodkiem TVP oraz 
lokalnym oddziałem Radia 
Plus. W latach 2001–2011 pra-
cował w TVN24, a obecnie pra-
cuje w TTV.

Na wszystkie wydarzenia - 
wstęp wolny.

Koncert dyplomowy studentów dyrygentury Akademii Muzycznej 
w Gdańsku:  Anny Rocławskiej (z klasy dr A. Grucza-Rogalskiej) i To-
masza Chyły (z klasy prof. M. Rocławskiego), dedykowany św. Janowi 
Pawłowi ii, był niezwykłym wydarzeniem muzycznym w Wejhero-
wie. Koncert odbył się w pełnej słuchaczy wejherowskiej Kolegiacie 
w ostatni dzień kwietnia. 

Koncert dedykowany św. Papieżowi

Mozart w Kolegiacie

że chórami i orkiestrą. 
Podczas znakomitego kon-

certu, który otworzył ks. dziekan 
Tadeusz Reszka,  wystąpili: 
Chór Młodzieżowy LO Nr 1 w 
Wejherowie, Zespół Wokalny 
Art’n’Voices, Chór Mieszany 

„Cantores Veiherovienses” oraz 
Orkiestra złożona ze studentów 
Akademii Muzycznej im. Stani-
sława Moniuszki w Gdańsku. 

Młodych muzyków oceniali 
wykładowcy z Akademii Mu-
zycznej w Gdańsku z prof. Mar-
kiem Rocławskim na czele. 

W programie koncertu zna-
lazły się utwory a cappella z róż-
nych epok oraz koncert W. A. 
Mozarta - Msza C-dur „Korona-
cyjna”. Wśród słuchaczy znaleź-
li się m.in. poseł Jerzy Budnik 
oraz zastępca prezydenta Wej-
herowa, Bogdan Tokłowicz.

Anna Rocławska oraz Tomasz Chyła (pierwszy z lewej) podczas koncertu zmieniali 
się w roli dyrygenta. Dyrygowali chórami, zespołem i orkiestrą.
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DUŻA I MAłA OJCZYZNA

Powiatowy Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych 
we współpracy z Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie 
zorganizował Powiatowe Elimi-
nacje 43. Konkursu Recytator-
skiego Literatury Kaszubskiej 
„Rodnô Mowa”. 

Podczas eliminacji, które od-
były się w wejherowskim mu-
zeum 28 kwietnia, teksty w 
języku kaszubskim recytowali 
uczniowie szkół podstawowych, 
gimnazjalnych oraz ponadgim-

Dominik Machaliński z Kielna, Bartosz Bieszk i Łucja Lesner z Go-
ścicina, Natalia Grzenkowicz z Luzina i Karol Barzowski z Wejherowa 
najlepiej w swoich kategoriach wiekowych recytowali wiersze i prozę 
w języku kaszubskim. W czerwcu br. będą reprezentować powiat wej-
herowski na finale Konkursu „Rodnô Mowa” w Chmielnie.

nazjalnych z powiatu wejhe-
rowskiego. Było ich aż 78.

Jury powiatowych elimi-
nacji, w składzie: Eugeniusz 
Pryczkowski, Jadwiga He-
welt oraz Bogumiła Gołą-
bek wytypowali laureatów.

Wśród najmłodszych uczest-
ników pierwsze miejsce za-
jął Dominik Machaliński z 
Zespołu Szkół z Oddziałami 
Integracyjnymi w Kielnie. W 
kategorii klas I-III zwyciężył 
Bartosz Bieszk ze Szkoły Pod-
stawowej w Gościcinie. Uczen-

nica tej samej szkoły - Łucja 
Lesner, zwyciężyła w katego-
rii klas IV-VI.

Najlepiej i najpiękniej mó-
wiącą po kaszubsku gimna-
zjalistką okazała się Natalia 
Grzenkowicz z Luzina. Karol 
Barzowski z Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4 w Wej-
herowie zwyciężył w kategorii 
szkół ponadgimnazjalnych.

Finał tegorocznego konkur-
su „Rodnô Mowa” odbędzie się 
w dniach 7-8 czerwca 2014 r. w 
Chmielnie.

Najpierw w kościele św. 
Wawrzyńca odbyła się msza 
św. w intencji Ojczyzny, a po 
liturgii składano kwiaty pod 
Pomnikiem Powstańców i Wo-
jaków. Harcerze 70. Luzińskiej 
Wodnej Drużyny Harcerskiej 
zaciągnęli pod pomnikiem war-
tę honorową, a ponadto druży-
ny wzięły udział w obchodach 
rocznicy uchwalenia Konstytu-
cji 3 Maja. Oprawę muzyczną  
mszy świętej zapewniła Orkie-
stra Dęta pod batutą Wojciecha 
Brzozowskiego. 

Po południu w Luzinie odbył 
się 3-Majowy Rajd Rowerowy, a 
więc świąteczna rekreacja i in-
tegracja dla wszystkich. 

3 Maja z okazji podwójnego, państwowego i religijnego święta, w Luzinie odbyła się patrio-
tyczna uroczystość z udziałem ks. prałata Zygfryda Leżańskiego, wójta gminy Luzino Jaro-
sława Wejhera, radnych gminnych i powiatowych oraz mieszkańców wsi. Obecny był również 
pochodzący z Luzina ks. prof. Jan Perszon.

3 Maja patriotycznie w Luzinie

Uroczystości i rajd

W spotkaniu z dziećmi, uczącymi się języka kaszubskiego wziął 
również udział wójt gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt. 

Starsi uczniowie recytowali wiersze poetów kaszubskich, a 
młodsi zaprezentowali brawurowe tańce. Dzieci przygotowywały 
się pod opieką Bożeny Kaczykowskiej . Występy podobały się 
marszałkowi M. Strukowi, który przekazał uczniom uczącym się 
języka kaszubskiego  grę wspomagającą naukę tego  języka Ka-
szëbsczé memos. Uczniowie  klas II, IV, V, i VI żegnali gościa z 
Gdańska  piosenką „Héj tu u nas na Kaszëbach”.

- Chętnych do nauki kaszubskiego w naszej szkole jest wielu - 
informuje dyrektor ZKiW w Strzebielinie, Teresa Hinc. - Dzieci 
i ich rodzice szanują  tradycję i mowę przodków. Chcą też zdobyć 
nowe umiejętności językowe i wiedzę o regionie. 

Mieczysław Struk, marszałek województwa 
pomorskiego gościł w Zespole Kształcenia i 
Wychowania w Strzebielinie Osiedlu. 

Marszałek w Strzebielinie

Hej tu u nas, 
na Kaszubach

Pomnik Powstańców i Wojaków w Luzinie, odsłonięty 11 li-
stopada 2010 r. stanął w miejscu identycznego obelisku, ufun-
dowanego przez Towarzystwo Powstańców i Wojaków w 1928 r. 
Przedwojenny pomnik, który był dla miejscowej ludności symbo-
lem wolności, został zniszczony przez hitlerowców podczas kam-
panii wrześniowej 1939 roku, a po II wojnie światowej, w czasach 
PRL-u nie wolno było wracać do tej historii ani o niej mówić. Po-
mnik został odbudowany z inicjatywy radnych gminy.

Powiatowe eliminacje Konkursu „Rodnô Mowa”

Recytacje po kaszubsku
Majówka
na rowerze

 4 maja na wejherowski 
rynek wjechało ok. 110 rowe-
rzystów z całej Polski, uczest-
niczących w zlocie rowerowym 
pod nazwą „iX Ogólnopolska 
Rowerowa Majówka na 
Kaszubach”. Organizatorem 
imprezy był Klub Turystyki Ko-
larskiej „Na Fali” przy Klubie 
PTTK Marynarki Wojennej w 
Gdyni. Baza zlotu znajdowała 
się w Rzucewie, a kierownikiem 
tras był Janusz Wojewski z 
Wejherowa. 

Na pl. Jakuba Wejhera z cy-
klistami spotkali się zastępca 
prezydenta Piotr Bochiński 
i szef promocji miasta Jacek 
Thiel, zachęcając do zwiedze-
nia miasta i jego zabytków. 

Prezydent Wejherowa jest 
jednym z honorowych patro-
nów zlotu.
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AKTUALNOŚCI

Pierwsze i drugie miejsce 
zdobyli reprezentanci gminy 
Wejherowo: Alojzy Formel-
la i Stefan Szczypior. Trze-
cią lokatę wywalczył Jerzy 
Szreder, prezes klubu skata 
sportowego przy wejherow-
skim ZK-P i organizator za-
wodów. Jedyną kobietą wśód 
grających była pani Brygida 
Skrzypczak z Wejherowa.

Niezwykle emocjonują-
ca i widowiskowa gra kar-
ciana, rozpowszechniona na 
Kaszubach i na Śląsku (tzw. 
śląski brydż) skupia od wie-
lu lat grono sympatyków. Dla 
mieszkańców Kaszub jest to 
gra kultowa. 

- Jestem w gronie nesto-
rów skata - wyjaśnia Aloj-
zy Miłosz z Donimierza 
(gm. Szemud). - Gram nadal, 
ale nie mam już tyle sił, aby 
uczestniczyć we wszystkich 
turniejach w różnych miej-
scowościach. Gram z powodu 
pasji i dla przyjemności.

Podczas zakończenia tur-
nieju w siedzibie ZK-P w Wej-
herowie, puchary i nagrody 
wręczali: zastępca prezydenta 
Piotr Bochiński i prezes par-
tu Henryk Kanczkowski.   

Skaciści zakończyli turniej

Emocje przy kartach
Zakończył się szesnasty turniej skata sportowego o Puchar Prezydenta Miasta Wejhero-

wa, Wójta Gminy Wejherowo i Prezesa wejherowskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego. 

W pojedynkach wystarto-
wali przedstawiciele gmin: 
Wejherowo, Puck, Szemud 
oraz miasta Gdyni, a także 
zrzeszeńcy z Wejherowa.

Wyniki turnieju
W turnieju skata kolejne miejsca zajęli:

1. Alojzy Formella, 2. Stefan Szczypior, 3. Jerzy Szre-
der, 4. Władysław Dominik, 5. Mieczyslaw Bryła, 6. Wła-
dysław Szreder, 7. Benedykt Bednarek, 8. Józef Dorsz, 
9. Paweł Kreft, 10. Zygfryd Skrzypczak, 11. Brygida 
Skrzypczak, 12. Gererd Rothenau, 13. Alojzy Miłosz, 14. 
Wiesław Sikora, 15. Leszek Bach, 16. Mieczyslaw Balew-
ski, 17. Stanislaw Śliwicki, 18. Waldemar Zduńczyk, 19. 
Jacek Ludwik, 20. Stanislaw Stefański.

W Zespole Szkół nr 3

Izba pamięci

W almanachu zamiesz-
czono wiersze znanej malar-
ki i poetki lesockiej Elżbiety 
Bieńko-Kornackiej z Sze-
muda, a także Danieli Po-
lasik z Koleczkowa i Alicji 
Orszulak z Wejherowa. Oczy-
wiście są to utwory poświęcone 
św. Janowi Pawłowi II. 

Na uwagę zasługuje również 
fakt, że ciekawe czarno-białe 
ilustracje w książce - grafiki, ry-
sunki ołówkiem, tuszem, kolaż i 

Autorki z powiatu wejherowskiego

Almanach Literacki
Na trzy dni przed kanonizacją Jana Pawła ii do rąk czytelników 

trafił Almanach Literacki SANTO  SUBiTO wydany przez Wydawnic-
two św. Macieja Apostoła w Lublińcu. Wśród 44 autorów z kraju i za-
granicy znalazły się mieszkanki powiatu wejherowskiego.

digital art -  wykonała Elżbieta 
Bieńko-Kornacka.

Zbiór prozy i poezji SANTO 
SUBITO jest świadectwem, 
jak ważne było dla zwykłego 
człowieka nauczanie i życie Ja-
na Pawła II. Świadczy o pamię-
ci, wdzięczności i przeżywaniu 
razem chwil minionych, opisa-
niu ich nawet wtedy gdy nie 
jest się wprawnym literatem i 
bardzo trudno przelać uczucia 
na papier.                            A.O.

Organizatorzy turniejów 
zapraszają do udziału w ko-
lejnych rozgrywkach. Infor-
macje można uzyskać pod 
nr tel. 511 095 441 (p. Jerzy 
Szreder). 

Drugi koncert z cyklu 
„Akademia w Pałacu”  od-
będzie się już dzisiaj, 8 ma-
ja o godz. 18.00 w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Po-
morsko-Kaszubskiej w Wej-
herowie. 

Będzie tam można posłu-
chać wspaniałych arii świa-
towych bel canto oraz arii 
Karola Kurpińskiego. 

W programie m.in. utwo-
ry takich kompozytorów, jak 
Puccini, Bellini, Donizetti, 
Rossini, Strauss  oraz oczywi-
ście Kurpiński.

Wstęp wolny.

Koncert

Arie w 
Pałacu

Otwarcie nowej izby Pamięci w Zespole 
Szkół nr 3 im. Martyrologii Piaśnicy w Wejhe-
rowie miało piękną oprawę. Uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 8 i Gimnazjum nr 3 przygoto-
wali wzruszający program artystyczny. 

Nie zabrakło ważnych gości na czele z prezydentem Krzyszto-
fem Hildebrandtem oraz ks. prałatem Danielem Nowakiem. 
Obecna była również prezes Zarządu Stowarzyszenia Rodzina 
Piaśnicka Małgorzata Śliwicka.  Gości, nauczycieli, rodziców i 
uczniów powitała dyrektor szkoły, Danuta Czernewska.

Odmieniona Izba Pamięci Martyrologii Piaśnicy zawiera tylko 
jeden eksponat: urnę z mogioł piasnickich. Na ścianach sali arty-
sta plastyk Tomasz Morek wykonał 12 tysięcy symbolicznych 
ukrzyżowanych postaci. Razem z ciekawą kolorystyką, rysunki i 
napisy tworzą niesamowity klimat. Część dokumentująca zbrod-
nię wykonana została w nowej technologii – jako multimedialna 
prezentacja. Na przeszkolonych drzwiach można przeczytac motto: 
„Istniejemy, póki ktoś o nas pamieta”. 

Pamięć o ofiarach i bohaterach jest naszym obowiązkiem, o 
czym dobrze wiedzą uczniowie Zespołu Szkół nr 3, nie tylko z oka-
zji patriotycznej uroczystości.                                                        AK.

Wstęgę na drzwiach izby przecina Krzysztof Hildebrandt.
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SPORT

R E K L A M A

W wyniku rozstrzy-
gnięcia Konkursu Ofert, 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt 
przyznał dotacje stowa-
rzyszeniom kultury fi-
zycznej.

Dotacje są przeznaczo-
ne na realizację na terenie 
miasta Wejherowa zadań 
publicznych z zakresu upo-
wszechniania kultury fi-
zycznej i sportu. 

Na stronie Urzędu Mia-
sta zamieszczono wykaz 
podmiotów, którym udzie-
lono dotacji. 

W wykazie znalazły się: 
* Uczniowski Klub 

Sportowy  „ósemka” 
(przyznana kwota 3000 zł), 

* Klub Sportowy Pool-
-Bilard (2000 zł), 

* Wejherowski Klub 
Sportowy „Gryf Orlex” 
(40 000 zł)

i Wejherowska Aka-
demia Piłki Nożnej „Błę-
kitni”  (5 000 zł).

W Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie od-
był się Xii Wiosenny Gminny Turniej Tenisa Stołowego ” 

W kategorii otwartej  „1989 i starsi” I miejsce zajęła Magda 
Płotka, II  Katarzyna Płotka, a III  Monika Kolmetz. Wśród pa-
nów zwyciężył Stanisław Czoska, drugi był Waldemar Ostrówka, 
a trzeci Karol Pallach. W kategorii gimnazjów najlepsi okazali się: 
Dawid Miks (I miejsce), Kamil Baranowski (II miejsce) i Michał 
Wiśniewski (III). Rozgrywki szkół podstawowych wygrał Patryk 
Czoska, przed Arturem Maciejewskim i Emilem Czapko.

Zwycięzcy  zostali nagrodzeni pucharami ufundowanymi przez 
ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, marszałka pomor-
skiego Mieczysława Struka  i wójta Łęczyc, Piotra Wittbrodta

Dyrektor ZKiW w Strzebielinie Osiedlu Teresa Hinc i wójt 
Piotr Wittbrodt z najmłodszymi zwycięzcami turnieju.

Tenis stołowy w Strzebielinie

Wiosenny Turniej

W Hali im. Marszałka M. Płażyńskiego w Luzinie zakoń-
czył się iV GRAND PRiX w tenisie stołowym o Puchar Wój-
ta Gminy Luzino Jarosława Wejera. 

W trzech turniejach łącznie wzięło udział 56 zawodników i za-
wodniczek z gminy Luzino. Turniej zdominowały zawodniczki na 
co dzień trenujące w sekcji tenisa stołowego KTS-K GOSRiT LU-
ZINO. Zwyciężyła Magda Płotka z dorobkiem 115 pkt, drugie miej-
sce zajęła Katarzyna Płotka - 110 pkt, a trzecie miejsce przypadło 
Patrycji Pikron - 92 pkt. 

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary, medale oraz upomin-
ki ufundowane przez wójta gminy Luzino, które wręczył dyrektor 
GOSRiT p. Piotr Klecha. Organizatorem turnieju i sędzią głównym  
był Henryk Płotka. 

Dyrektor GOSRiT Piotr Klecha z najlepszymi zawodniczkami.

Tenis stołowy w Luzinie

O Puchar Wójta

Już w 10 minucie R. Sie-
maszko zdobył gola, który 
uspokoił nerwowość w rozgry-
waniu piłki. Niestety mimo 
przewagi, piętnaście minut 
później padło wyrównanie. 

Piłka nożna. II liga

Wygrana Gryfa 3:1

W SP nr 11 w Wejherowie, 
we współpracy z UKS Jede-
nastka, Akademia prowa-
dzi zajęcia piłki ręcznej 
dla dzieci ze szkól podstawo-
wych. W SP nr 6 rozpoczyna-
ją się treningi dla młodzieży 
gimnazjalnej z klas I-III. 
Zajęcia zaplanowano w śro-
dy w godz. 18.30-20.00 i w 
czwartki  godz. 17.30-19.00, 
a poprowadzą je trenerzy: 
Remigiusz Sałata tel. 790-
884-368 oraz Robert Wicon 
tel. 600-983-360.

Piłkarze Gryfa Wejherowo wygrali mecz 
z Ostrovią 1909 Ostrów Wielkopolski, która 
także walczy o utrzymanie w ii lidze. 

W drugiej połowie goście 
ruszyli do natarcia, ale natra-
fili na skuteczna grę obrony i 
bramkarza. 

Dodatkowo szczęście 
uśmiechnęło się do gryfitów, 

bo obrońcy Ostrovii wpakowa-
li dwa razy piłkę do własnej 
bramki.   

Gryf Wejherowo: Ferra, 
Stefanowicz (Miszka), Ko-
stuch, Skwiercz, Brzuzy 
(Osłowski), Dąbrowski, 
Szymański, Siemaszko, 
Kołc (Rzepa), Pietroń, 
Twardowski (Kusiak). 

Dotacje

Konkurs 
ofert

GOSRiT/Wikęd Luzino – Piast Człuchów 5:1 
Na stadionie w Luzinie GOSRiT/Wikęd Luzino 
podejmował ostatnią drużynę Piast Człuchów.

 W piątej minucie meczu indywidualna akcją popisał 
się Maksymilian Kenner, który płaskim strzałem pokonał 
golkipera gości. W 18 minucie Paweł Rutkowski podwyż-
szył wynik na 2:0. Kolejne gole zdobyli: Paweł Rutkowski, 
Krzysztof Wicki i Łukasz Król. Na koniec napastnik gości 
zdobył honorową bramkę dla Człuchowa.

GOSRiT/Wikęd Luzino umocnił się na 3 pozycji w ligo-
wej tabeli. Skład:  Politowski, Pliński, Benke, Białobrodzki 
- Kenner ( 70' Bank), Wicon, Rutkowski, Mienik (70' Kę-
dziora)- Opłatkowski (50' Król), Wicki.

KTS-K GOSRiT/Wikęd Luzino pokonał również 
drużynę Żuławy Nowy Dwór Gdański 4:2.

Piłka nożna

Luzino zwycięża
Akademia 
Tytanów
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ROZRYWKA I REKREACJA

- Upraszczając temat, ro-
wery można podzielić na tzw. 
górskie czyli MTB, rowery cros-
sowe, trekkingowe, miejskie, 
szosowe, klasyczne i dziecięce - 
wyjaśnia Wojciech Milewski. 

Przyjrzyjmy się poszczegól-
nym typom jednośladów.

PO PiACHU 
i ASFALCiE 
Rowery typu MTB, wy-

posażone w szerokie opony i 
wzmacniane koła są najbar-
dziej popularne, chociaż nie 
najszybsze i najmniej wygod-
ne z wymienionych. Można ni-
mi jeździć w każdym terenie, 
w lesie i po bezdrożach, jak i 
asfaltową ścieżką rowerową w 
mieście. Są wytrzymałe, odpor-
ne na uszkodzenia, stosunko-
wo zwrotne i bardzo stabilne w 
trudnym terenie. Wyposażane 
są w specjalne „terenowe” prze-
kładnie napędowe.

- Kiedyś takie rowery bazo-
wały na kołach 26-calowych, ale 
obecnie mają też koła 29-calo-
we, które powodują, że rower 
jest szybszy – mówi W. Milew-
ski. - Tradycyjne rowery MTB z 
26-calowymi kołami nie należą 
do najwygodniejszych, ponie-
waż siedzi się na nich w mocno 
pochylonej pozycji, a siodełko 
jest na ogół wyżej niż górna 
część kierownicy. To pomaga w 
piaszczysto-leśnych obszarach.

PO TWARDEJ 
NAWiERZCHNi
Rowery crossowe służą 

głównie do jazdy po utwardzo-
nych nawierzchniach i gład-
kich szutrach. Wyposażone są 
w duże 28-calowe koła o uni-
wersalnym ogumieniu i napęd, 
pozwalający na uzyskiwanie 
sporych (jak na rower amator-
ski) prędkości. To świetne ro-
wery na dłuższe wycieczki po 
twardej nawierzchni. Siedzimy 
na nich zdecydowanie wygod-
niej niż na rowerach MTB.

Rowery trekkingowe, stano-
wiące jakby rozwinięcie roweru 
crossowego, mają błotniki, ba-
gażnik (często z tyłu i z przodu), 
oświetlenie, wygodne siodeł-
ka oraz mostki kierownicy re-

Miejskie, terenowe, sportowe

Jaki rower wybrać? 
Aby korzystać ze zdrowego i ekologicznego środka lokomocji, jakim jest rower, oprócz kon-

dycji, potrzebny jest odpowiedni jednoślad - lekki i wytrzymały, dostosowany do naszych po-
trzeb. Jaki rower wybrać do jazdy po mieście, a jaki do dalekich wypraw w terenie? Który 
jednoslad jest najszybszy, a który najwygodniejszy?  Zapytaliśmy o to Wojciecha Milewskiego, 
dyrektora salonu rowerowego ProSport w Wejherowie.

gulowane w 3 D, pozwalające 
lepiej dopasować się do rowe-
ru, uzyskać wygodną pozycję. 
To doskonały rower na długie 
wycieczki po utwardzonych 
drogach często z zapakowany-
mi sakwami. To pojazd bardzo 
szybki, a przemieszczanie się 
takimi jednośladami to przy-
jemność, zwłaszcza na długich 
dystansach.

PO MiEŚCiE...
Rowery miejskie służą do 

szybkiego i wygodnego prze-
mieszczania się po ulicach mia-
sta, przeznaczone są zwłaszcza 
dla pań. Tę grupę rowerów wy-
różniają duże koła z oponami 
które posiadają małe opory to-
czenia, a także wygodne siodeł-
ka oraz konstrukcje ramy, która 
umożliwia nieomal bezwysiłko-
we wsiadanie i zsiadanie z ro-
weru. Rower miejski jest na ogół 
wyposażony w przekładnie pla-
netarne NEXUS, które ułatwia-
ją jazdę oraz w 3,7.8 biegów.

Odpowiednio dobrany układ 
kierowniczy pozwala na uzy-
skanie przez rowerzystę po-
zycji, w której kąt pleców w 
stosunku do podłoża wynosi 90 
stopni.
R E K L A M A

... i ZA MiASTEM
Rowery szosowe to jednośla-

dy z wyższej półki, przeznaczo-
ne głównie dla wyczynowców, 
sportowców lub osób, upra-
wiających tę dziedzinę sportu 
amatorsko. Niezwykle zaawan-
sowane technologicznie, lekkie, 
szybkie, o bardzo wytrzyma-
łych napędach, ale pozbawio-
ne wygód. Jak mówi Wojciech 
Milewski, kolarstwo szosowe to 
taka Formuła 1 w „rowerówce”, 

gdzie największe znaczenie ma-
ją najnowsze technologie, aero-
dynamika, waga, prędkość, a 
kolarze są najbardziej rozpo-
znawalnymi cyklistami. 

Poza wymienionymi, są jesz-
cze rowery klasyczne, w tym 
przede wszystkim popularne w 
latach 70. i 80 składaki, a także 
pojazdy dla najmłodszych użyt-
kowników - różne typy i wielko-
ści, zależnie od wieku dziecka. 

                AK.

W salonie ProSport, na dwóch poziomach, można znaleźć 
najróżniejsze rowery i wybrać odpowiedni dla siebie.

N A S Z  P A R T N E R

Dla Czytelników mamy 2 bezpłatne podwójne zapro-
szenia na nocny maraton ENEMEF w Multikinie w Rumi 
(Galeria Rumia). Ponieważ ENEMEF PSYCHONOC odbędzie 
się już jutro, w piątek 9 maja, zainteresowani muszą wysłać 
e-maila w tej sprawie jeszcze dzisiaj do godziny 20.00, jak 
zwykle na adres:    redakcja@pulswejherowa.pl

W temacie prosimy napisać: bilet do kina, a w  treści po-
dać imię i nazwisko. Do wylosowanych osób odpiszemy w 
czwartkowy wieczór, 8 maja.

Cztery z pozoru różne filmy, które łączy jedno - KLIMAT. Nie-
samowity, wciągający, psychodeliczny, tajemniczy, hipnotyzujący. 
Te produkcje ukazują lęki i słabości ludzi oraz przerażającą stro-
nę świata. Niewyjaśnione historie, parapsychologiczne zjawiska, 
zagadkowe sytuacje spowodują, że ta noc na długo pozostanie w 
pamięci. Psychonoc to jedyna okazja, aby w jedną noc obejrzeć tak 
klimatyczne i hipnotyzujące filmy:

- premierowo wstrząsająca TRANSCENDENCJA z Johnnym 
Deppem,

- tajemniczy CZARNY ŁABĘDŹ Aronofsky'ego,
- wciągająca INCEPCJA Nolana,
- mroczny EFEKT MOTYLA 
Projekcja rozpocznie się o godz. 22.00, przewidywany koniec 

maratonu filmowego ok. godz. 7.00 rano.
Więcej informacji pod adresem: http://www.enemef.pl
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www.fundacja-es-opieka.pl

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

Punkt Informacji Europejskiej

NIERUCHOMOSCI
Mieszkanie 3 pokoje w Wejherowie 

ul. Derdowskiego wynajmę cena 850 zł. 
Tel. 603 78 68 22
 * * *
Sprzedam mieszkanie 56 m kw. w 

Wejherowie, os. Harcerska parter, duża 
piwnica, dobra lokalizacja przy lesie, ce-
na 170 tys. zł. Tel. 693 630 652

 * * *
Nowy dom parterowy typu dwo-

rek, 2500 m od śródmieścia Wejherowa, 
pow. 135 m kw., działka 900 m kw. Cena 
450 tys. zł - sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie 3-pokojowe, parter do I pię-
tra lub inne propozycje. 

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

darcze, działka 1202 m sprzedam. 
Tel. 501 549 579
 * * *
Sprzedam mieszkanie 55 m kw., 

Wejherowo, Os. Sucharskiego, 3 pokoje, 
1 piętro, 2011 r. , wysoki standard wy-
kończenia, miejsca parkingowe własne. 
Cena 258 tys. zł. Tel. 509 524 714

 * * *
Sprzedam lub wydzierżawię duży 

garaż „blaszak” na ul. Zachodniej w Wej-
herowie.  Tel. 510 460 909

 * * *
Sprzedam  murowany nowy domek 

piętrowy, stan zamknięty, ocieplony, 
prąd, woda, na działce ogrodniczej, 468 
m2, cena 52 tys. zł. Tel. 502 056 307

 * * *

Sprzedam działkę budowlaną 700 m 
2 w Luzinie. Posiadam plan zagospoda-
rowania terenu, mapkę geodezyjną do 
celów projektowych, warunki wodocią-
gowe i energetyczne. Działka uzbrojona. 

Tel. 516 874 255

WYNAJMĘ, ZAMIENIĘ
Mieszkanie 3 pokoje w Wejherowie, 

ul Derdowskiego - wynajmę za 850 zł. 
Tel. 603 78 68
 * * *
Wynajmę na biuro, taniej, 33 m kw., 

parter. Wejherowo. tel. 502 351 988
 * * *
Zamienię 2 pokoje 44,6 m, 3/4 p. 

własnościowe, wspólnota mieszkanio-
wa, os. Kaszubskie na 2 pokoje o podob-
nym metrażu lub mniejszym tylko parter 
lub I piętro. Tel. 509 332 370

 * * *
Wynajmę mieszkanie 3 pokoje w 

Wejherowie 55 m, 1 piętro, kamienica 
1-piętrowa, ogrzewanie węglowe. 

Tel.  603 78 68 22
 * *  *
Do wynajęcia mieszkanie dwupoko-

jowe w domku wolnostojącym z osob-
nym wejściem, w Wejherowie blisko 
dworca PKP., 700 zł.  Tel. 693 370 251

SPRZEDAM
Sprzedam 4 śliczne zaproszenia I 

Komunijne dla dziewczynki. Cena za 
wszystkie wraz z kopertami 7 zł. 

Tel. 505 816 262 Wejherowo

Ławę drewnianą ,owal, olcha wym. 
120/60 stan dobry, używana 2 lata 60 zł 

Tel. 505 816 262 Wejherowo
 * * *
Czytnik do e-booków Packet Book 

Mini z wyświetlaczem Wi Fi. Cena 160 zł. 
Tel. 502 351 988
 * * *
Sprzedam ubranka  dla dziewczyn-

ki 102-146 cm, 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 trans-
portu. Tel. 506 327 106

 * * *
Bagażnik samochodowy ze stela-

żem, granatowy. Tel. 510 460 909
 * * *
Podgrzewacz wody Junkers, nowy, 

za pół ceny. Tel. 510 460 909
 * * *
Dwa wygodne fotele tapicerskie. Ce-

na 200 zł. Wejherowo. Tel. 510 460 909
 * * *
Telefon komórkowy Lgt 375, doty-

kowy na 2 karty sim, gwarancja, pudło, 
kolor czarny, 229 zł. Tel. 725 171 656

 * * *
Rękawice zimowe do nordic walkin-

gu, L/XL, materiał poliester, nowe. Cena 
50 zł. Karol: faaust@wp.pl

  * * *
Buty trekkingowe męskie za kostkę, 

nieużywane, � rmy Firebird,  wyposażo-
ne w membranę NorthTEX. Roz. 46. Cena 
60 zł. Karol: faaust@wp.pl

Lady biurowo-sklepowe, dwie sztuki 
o dług. 1 metr każda, w cenie 100 zł za 
sztukę. Tel. 693 370 251

PRACA
Uczennicę lub studentkę przyjmę na 

sezon do pracy w małej gastronomii (lo-
dy, gofry) w Karwi. Nocleg na miejscu. 

Tel. 603 78 68 22
 * * *
Chałupnictwo (wianki, � gurki) oraz 

szycie przyjmę. Tel. 519 758 257
  * * *
Młody emeryt hydraulik pomoże o 

każdej porze naprawić kran, spłuczkę 
oraz inne urządzenia domowe związa-
ne z gazem i elektrycznością. Posiadam 
uprawienia. Tel. 692 828 655

 * * *
Zlecę renowacje starych drzwi wa-

hadłowych . Wejherowo. 
Tel. 502 351 988
 * * * 
Chętnie podejmę się każdej pracy � -

zycznej, zwłaszcza ciężkiej. Tanio, solid-
nie, uczciwie. Tel. 501 034 804 

 * * *
Dziewczyna w wieku 15 lat, szuka 

pracy na sezon - sprzątanie mieszkania 
lub biura w okolicach Wejherowa. 

Tel. 518 648 623
 * * *
Dziewczyna, 16 lat, szuka pracy 

na sezon – pomoc kuchenna lub inne. 
Uczciwa, pracowita.  Tel. 796 814 306

 * * *
Młody mężczyzna wykona drobne 

prace remontowo-budowlane, m.in. ce-
kolowanie, malowanie, położenie pane-
li, montaż gniazdek. Tel. 508 123 662

NAUKA
Nauczyciel udziela korepetycji z bio-

logii i chemii. Tel. 668 133 189
 * * *
Potrzebna Ci pomoc w pisaniu pracy 

maturalnej z j. polskiego. Wejherowo - 
zadzwoń na nr tel. 668133189

 * * *
Lekcje dodatkowe z � zyki i chemii w 

tym zadania, oraz matematyka. Nauczy-
ciel emerytowany, Wejherowo. 

Tel. 58 677 01 50
 * * *
Korepetycje i pomoc w redagowa-

niu i pisaniu prac licencjackich, magi-
sterskich itp. Komputeropisanie

Tel.  501 957 499
 * * *
Nauczyciel muzyki, emeryt w Wej-

herowie, udziela lekcji gry na gitarze, 
akordeonie, mandolinie, skrzypcach, za 
niewielką opłatą. Tel. 665 570 808

PRYWATNE  OGŁOSZENIA  DROBNE 
ZAMIESZCZAMY  BEZPŁATNIE

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

  lub sms-em  na numer telefonu:   606 101 502
Można też wrzucić ogłoszenie spisane na kartce 

do skrzynki obok wejścia do biura ARTEX 
w Wejherowie, przy ul. Polnej 3/41

Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych 
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej. 
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Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Archiwalne wydania „Pulsu Wejherowa” oraz bieżące informacje
można znaleźć na stronie:  www.pulswejherowa.pl


