NR 11 (74)
12 CZERWCA
2014
NAKŁAD

8 000

KOLEJNE
WYDANIE
26 CZERWCA

i powiatu wejherowskiego

Rocznica koronacji

ISSN: 2083-5671

Kto odpowie
za śmierć?
Fotoradar na drodze krajowej nr 6 zarejestrował ostatnio kierowcę, który pędził
przez Wejherowo 177 km/h! Tymczasem
działacze wejherowskiej Platformy Obywatelskiej akceptują łamanie prawa ruchu drogowego i chcą likwidacji kamer na
skrzyżowaniu „szóstki” z ul. Orzeszkowej.
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Kamery umieścił
zarządca drogi
Kamery to nie była inicjatywa prezydenta miasta! Inicjatorem zamontowania fotorejestratorów na skrzyżowaniu „szóstki” z ul.
Orzeszkowej była Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad - zarządca tej drogi.
Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego to nie jedyna uroczystość religijna, odbywająca się w Wejherowie
w poprzedni weekend. 31 maja br. na placu Jakuba Wejhera została odprawiona wyjątkowa msza święta
w 15. rocznicę koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej.
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Stanowiło to realizację zaleceń „Raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na sieci pomorskich dróg krajowych pozostających w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg
krajowych i Autostrad oddział w Gdańsku w 2011 roku”
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Radość w Chorwacji
Nagroda specjalna dla Dominiki Bernaśkiewicz i wicemistrzostwo świata dla formacji Expresik z wejherowskiego
klubu „Świata Tańca” to kolejny sukces wejherowian na tanecznych Mistrzostwach Świata w Chorwacji !
Dominika Bernaśkiewicz (na zdjęciu obok) zdobyła „Special Award” w kategorii hip hop solo senior, a zespół Expresik
odniósł sukces w kategorii hip hop children.
Razem z podopiecznymi triumfowali trenerzy klubu, Joanna i Jacek Bernaśkiewicz. Gratulujemy sukcesu!
Trzecie miejsce w mistrzostwach świata zdobyła formacja Explozja w kategorii
hip hop children, a na wysokiej 5 pozycji
uplasowała się formacja Fusion w kategorii hip hop juniorzy. Do półfinałów dostała

się Marcelina Urban w kategorii hip hop.
Dodajmy, że Dominika Bernaśkiewicz
w ramach nagrody otrzymała tygodniowe
stypendium taneczne we Włoszech.
W rywalizacji sportowej w mieście Poreć w Chorwacji brało udział około 5 tysięcy
tancerzy z 25 państw. Ekipa z Wejherowa
(63 osoby) godnie reprezentowała Polskę i
promowała nasze miasto.
Wszyscy przeżyli ogromne emocje i zawarli międzynarodowe kontakty z tancerzami z całego świata.
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AKTUALNOŚCI

Uroczysta sesja i kwiaty dla J. Wejhera

Za realizację budżetu miasta w 2013 roku

28 maja uroczystą sesją Rady Miasta uczczono w Wejherowie 371.
urodziny miasta. Kwiaty przed pomnikiem Jakuba Wejhera złożyli
m.in. przedstawiciele władz miasta dyrektorzy szkół i innych instytucji w Wejherowie. Uroczystość uświetnił akordeonowy koncert w
wykonaniu Młodego Dobrego Małżeństwa.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt otrzymał absolutorium za wykonaniu budżetu miasta w 2013 roku. Taką uchwałę podjęli radni na poniedziałkowej sesji Rady Miasta Wejherowa, doceniając
m.in. realizowane w mieście inwestycje drogowe.

Urodziny miasta Absolutorium
Za przyjęciem absolutorium
opowiedziało się 12. radnych: z
Wolę Wejherowo, radny PiS i
radny Mirosław Ruciński, zaś
8. radnych Platformy Obywatelskiej głosowało przeciw tej
uchwale. Zanim doszło do głosowania, opozycyjni „ciągnęli”
dyskusję nie na temat. Zamiast
o finansach dyskutowali m.in.
o… jednym z wideorejestratorów, który notabene nie należy
do miasta.

Lepsze finanse

Wiązanki kwiatów pod pomnikiem Jakuba Wejhera złożyli m.in. dyrektorzy wejherowskich szkół (na zdjęciu) oraz przedstawiciele innych instytucji w mieście.

Uroczystą sesję otworzyli
wykładami okolicznościowymi:
Leszek Glaza, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
oraz Wojciech Kozłowski, zastępca przewodniczącego RM.
W. Kozłowski podsumował inwestycje zrealizowane w
Wejherowie w ciągu minionego ćwierćwiecza: - Rozwój inwestycyjny od 1989 r. można
podzielić na etapy. Pierwszy
etap, który nazwałbym „pionierskim” obejmuje m.in. rozwój sieci telefonicznej, budowę
kanalizacji sanitarnej i deszczowej, rozbudowę gazociągu,

przebudowę ulic. Mocnym akcentem była przebudowa pl.
Jakuba Wejhera i przyległych
ulic. Kolejny etap zaczął się po
roku 2000 i można go nazwać
„okresem
przyśpieszenia”,
zwłaszcza w budowie dróg, bowiem w dzielnicach - poza kilkoma wyjątkami - dominowały
drogi gruntowe. Największą i
bardzo ważną inwestycją była
przebudowa drogi krajowej nr
6 na całym odcinku Wejherowa. Nastąpił też szybki rozwój
infrastruktury sportowej i społecznej oraz rozkwit budownictwa.

Kolejny etap to „złoty okres
unijny” który wiąże się z możliwością pozyskania dotacji.
Dzięki unijnym środkom wyremontowaliśmy
Kalwarię
Wejherowską, Park Miejski,
zmodernizowaliśmy ul. Wałową. Wybudowaliśmy promenadę wzdłuż rzeki Cedron.
Ukoronowaniem tego okresu
była budowa nowego Wejherowskiego Centrum Kultury
czyli Filharmonii Kaszubskiej.
Podkreślić należy również termomodernizację
wejherowskich szkół podstawowych i
gimnazjalnych.

KONDOLENCJE

Panu Waldemarowi Czaja
Zastępcy Dyrektora
Wejherowskiego Centrum Kultury
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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WAŻNE
TELEFONY:
Pogotowie
58 677 61 02
PolicjA
58 672 97 22
Straż Pożarna
58 677 61 00
Straż Miejska
58 677 70 40

Mimo obarczania samorządów przez rząd PO kolejnymi
zadaniami bez odpowiedniego
pokrycia finansowego, kondycja
finansowa Wejherowa poprawia
się. W 2013 roku dochody miasta Wejherowo wyniosły 155,9
mln zł i były wyższe od planowanych na początku roku o 2,5
mln zł. Były też o 7,9 mln zł
większe od osiągniętych w 2012
roku, a więc o 5,3 proc. Wydatki ukształtowały się na poziomie
149,4 mln zł. Niskie było też zadłużenie: 26,2 proc.
W 2013 roku na inwestycje
przeznaczono 21,2 mln zł. To co
prawda mniej aniżeli w roku poprzednim, lecz zapewnia bardzo
wysokie 12. miejsce na 123 pomorskie samorządy.

Dużo inwestycji

W 2013 r. mimo trudności,
Wejherowo zyskało wiele nowych inwestycji.

- W Polsce rok ten zaliczany był do czasu kryzysu, więc
tym bardziej cieszy fakt, iż w
przypadku Wejherowa był to
jeden z bardziej udanych okresów - mówił Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa.
- Oddana została do użytku nasza największa i najbardziej doniosła inwestycja - Filharmonia
Kaszubska Wejherowskie Centrum Kultury. Miniony rok to,
zgodnie z zapowiedziami, budowa i modernizacja ulic oraz
chodników we wszystkich częściach miasta, przypomnijmy
17 ulic wybudowanych i wyremontowanych w 2013 roku.
Jest to zadanie inwestycyjne
prowadzone na szeroką skalę w
Wejherowie. Inwestycją o strategicznym znaczeniu była przebudowa skrzyżowania ulic 10
Lutego, Sienkiewicza i św. Jana
w Wejherowie. Łącznie wydatki
na drogi wyniosły 8 mln 800 tys.
zł. Wykonaliśmy dokumentację
projektową dla kolejnych inwestycji drogowo – komunikacyjnych, m.in. bezkolizyjnych
połączeń południowej i północnej części Wejherowa

„Nie traćmy czasu
na duperele”

Po sprawozdaniu prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
do ataku przystąpiła opozycja,
stwierdzając m.in., że zadłużenie miasta jest zbyt wysokie.

To zdenerwowało nawet radnego Mirosława Rucińskiego,
obecnie radnego niezrzeszonego, poprzednio w PO.
- Nie traćmy czasu na duperele, które nie są przedmiotem
naszych dzisiejszych rozważań
- powiedział Mirosław Ruciński.
- Radny Gafka mówi o rzekomo
sporym zadłużeniu, tymczasem
ja bym zaciągnął jeszcze więcej
pożyczek, aby wykonać większą
ilość inwestycji. Mamy teraz doskonały moment ku temu, gdyż
firmy nie mają zbyt dużo zamówień, a zatem można budować
w miarę tanio. Nasze zadłużenie należy do najniższych na
Pomorzu.
- Obserwując działania prezydenta Hildebrandta jako
mieszkaniec miasta, a także po
raz ostatni jako radny, muszę
stwierdzić, że to miasto naprawdę nabrało rumieńców, rozkwita i rozwija się - dodał radny
Zygmunt Hazuka. - Dla mnie
głównym wyznacznikiem prawidłowego wykonania budżetu jest opinia Regionalnej Izby
Obrachunkowej, która analizuje dochody i wydatki budżetu.
RIO stwierdziło, że prezydent
Krzysztof Hildebrandt kierował
się zasadą celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w
gospodarowaniu środkami publicznymi
Ryszard Wenta

Z oświadczenia radnych „Wolę Wejherowo” na sesji absolutoryjnej :
„Trudno nie zgodzić się z opinią, że w ostatnich latach polepszyła się jakość życia mieszkańców Wejherowa i wzrosła atrakcyjność miasta. Nikt nie może zaprzeczyć, że Wejherowo bardzo
się zmieniło, wypiękniało i rozwinęło. Rok 2013 wpisuje się w sukces kończącej się kadencji 20102014. Stwierdzamy, że budżet i zadania w 2013 r. zostały wykonane, a Pan Prezydent należycie
wykonywał swoje obowiązki. (…)
Nie uważamy, aby wydatki na promocję czy ogłoszenia prasowe były niecelowe lub nadmierne, po prostu mamy pewne ustawowe obowiązki w zakresie informowania społeczeństwa,
zwłaszcza w zakresie zrealizowanych inwestycji unijnych (…)
Radni klubu „Wolę Wejherowo” konsekwentnie przez lata popierali działania prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i działali razem z nim. Nie dołączyliśmy do grona awanturników i
malkontentów w radzie miasta, którzy tylko przeszkadzali i nie chcieli włączyć się w wykorzystanie wielkiej szansy, jaką były środki unijne. Pomimo ciągłych ataków Platformy Obywatelskiej - udało się! Dziś z satysfakcją stwierdzamy, że „Wolę Wejherowo” miało swój udział w tych
pozytywnych i korzystnych dla mieszkańców zmianach, które zaszły w Wejherowie. Wspólnie z
prezydentem wzięliśmy odpowiedzialność za miasto. (…)
Nie na wszystkie zadania wystarczyło środków i nie wszystko udało się zrobić, ale nie możemy dokonywać ocen w oderwaniu o rzeczywistości. Pomimo kryzysu w Polsce, nieprzyjaznej
polityki rządu wobec samorządów i wielu trudności Wejherowo znów zrobił duży krok naprzód
i był to krok w dobrym kierunku.”
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BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

PO chce likwidacji fotorejestratora na „szóstce”

Kto odpowie za śmierć?
Ostatnio fotoradar na drodze krajowej nr 6 zarejestrował kierowcę, który pędził przez Wejherowo 177 km/h! Każdego tygodnia media donoszą o śmierci na drogach w naszym regionie
i nagminnym łamaniu przepisów. Tymczasem działacze wejherowskiej Platformy Obywatelskiej akceptują łamanie prawa ruchu drogowego i chcą likwidacji fotorejestratora na skrzyżowaniu „szóstki” z ul. Orzeszkowej.
- Nie dość, że przekraczają prędkość, to na skrzyżowania wjeżdżają na czerwonym
świetle, a potem się tłumaczą,
że światło żółte pali się za krótko. Pytam jakie szanse na wyhamowanie ma kierowca tak
rozpędzonego pojazdu? - mówi Zenon Hinca, komendant
Straży Miejskiej w Wejherowie
i dodaje: - Jakie szanse ma pieszy, który przechodzi na przejściu przez jezdnię na zielonym
świetle i zostanie potrącony?
Żadnych. Trup na miejscu.

Hulaj dusza,
piekła nie ma!

Czy zatem likwidacja fotorejestrostora, kamer na
skrzyżowaniu ul. Orzeszkowej
z krajową szóstką poprawi bezpieczeństwo? Przecież to będzie
wyraźny sygnał, że można przymknąć oko na łamanie przepi
sów i wjeżdżać na czerwonymświetle m.in. na przejście dla
pieszych. Hulaj dusza, piekłanie ma! Mandatów nie ma! Jak
mamy dyscyplinować kierowców? Niestety, jedną z metod
jest karanie, inaczej się nie da
i przynosi to - w naszym wspólnym interesie - efekty.
Skuteczne kamery
Na feralnym skrzyżowaniu
ulicy Orzeszkowej z krajową
„szóstką” sytuacja powoli się po-

Inicjatorem zamontowania fotorejestratorów na
skrzyżowaniu „szóstki” z ulicą Orzeszkowej w Wejherowie była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - zarządca tej drogi. Stanowiło to realizację zaleceń
„Raportu o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego na
sieci pomorskich dróg krajowych pozostających w zarządzie Generalnej Dyrekcji Dróg krajowych i Autostrad
oddział w Gdańsku w 2011 roku”.

Raport wskazywał szczególnie niebezpieczne miejsca w naszym
województwie, a wśród nich właśnie odcinek „szóstki” w rejonie ul.
Orzeszkowej. W 2011 roku było tam 31 kolizji i 4 wypadki, a 5 osób
zostało rannych. Miały miejsce m.in. potrącenia pieszych na przejściu. Zalecenie brzmiało: „Podjąć kroki w cele zastosowania urządzeń do automatycznej rejestracji wjazdu na skrzyżowanie przy
czerwonym świetle w obszarze skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej”.
Następnie włączył się Instytut Badawczy Dróg i Mostów, który
realizuje w całej Polsce projekt badawczy w celu poprawy bezpieczeństwa. Instytut zamontował kamery i inne urządzenia. Miasto
włączyło się w części wykonawczej, roboczej i dlatego musiało formalnie wystąpić w wydanie zgody, który to dokument tak chętnie
pokazuje teraz opozycja z PO. Tylko, że radny Gafka nie mówi całej
prawdy, a jedynie manipuluje fragmentem wyrwanym z kontekstu.

Czy kamery zostaną zdjęte?

Patologia na drogach

Opisane zdarzenie miało
miejsce 24 maja na ul. Gdańskiej. Jest kwintesencją patologii na naszych drogach.
Obrazuje to, o czym ostatnio
dużo się mówi, czyli poważne zagrożenie bezpieczeństwa,
powszechne łamanie przepisów przez kierowców i potrzebę
zdecydowanych działań. Częste
grzechy kierowców to alkohol,
zbyt szybka jazda, nieostrożność, niezachowanie odstępu od
innych pojazdów, nieprawidłowe wyprzedzanie, wymuszanie
pierwszeństwa i wjeżdżanie na
czerwonym świetle.
To najważniejsze przyczyny
ponad 35 tysięcy wypadków
w 2013 roku w Polsce, w których zginęło 3357 osób.

To nie była inicjatywa
prezydenta miasta

Wypadki drogowe to efekt łamania przepisów i niebezpiecznej jazdy.

prawia. Ilość zarejestrowanych
wykroczeń spadła pięciokrotnie, a więc o tyle mniej kierowców wjechało na czerwonym
świetle na to skrzyżowanie. A
więc jednak można!

Sporadyczne kolizje

Kolizje zdarzają się już sporadycznie. Kierowcy nie dają się
już straszyć. Przypomnijmy,
że liczba kolizji na tym skrzyżowaniu wzrosła po medialnej nagonce m.in. z udziałem
Platformy na czele ze starostą
Józefem Reszke. Po instalacji kamer, było tam przez trzy
miesiące wprawdzie kilka kolizji, ale aż 11 (!) nastąpiło po emisji programu TVN 26 marca br.
i innych publikacjach. Trudno
nie dopatrywać się tu związku
przyczynowego.
Straszono kierowców, wywołano fałszywe wyobrażenie o
tym, że niemal każdy dostanie
tam mandat, wykreowano panikę, stworzono psychozę strachu wokół tego skrzyżowania,
co powodowało nieracjonalne
zachowania, a w efekcie kolizje.
Obecnie kierowcy już wiedzą, że
można tam spokojnie wyhamować i stosują się do przepisów.

Kto tu jest bałwanem?

6 czerwca w programie radia
RMF FM, Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz mówił o konieczność
bezwzględnego karania „bałwanów na drogach”. Niestety,
nie wszyscy mają podobny pogląd w tej sprawie, a to źle wróży poprawie bezpieczeństwa.
Wejherowscy działacze PO,
poseł Jerzy Budnik, starosta
Józef Reszke, radny Jacek
Gafka zabiegają o likwidację
fotorejestratora. To urządzenie

jest po to, aby kierowcy nauczyli
się zatrzymywać na czerwonym
świetle. Zachowywanie działaczy Platformy to wysłanie sygnału, że można przymknąć
oko na czerwone światło, bo
kary przecież nie będzie. Słowem to akceptacja dla łamania
prawa. To pożywka i moralne
usprawiedliwienie dla takich
wariatów, co jeżdżą potem 177
km/h przez miasto. Czy panowie Budnik, Reszke i Gafka
wezmą odpowiedzialność za
wypadki, również śmiertelne?

Pod wpływem nacisków politycznych ze strony PO Ministerstwo
Infrastruktury i Rozwoju chce likwacji urządzeń. Tyle, że bezpośrednio nie może tego zrobić. Zwróciło się więc do Generalnej Inspekcji
Transportu Drogowego (GITD ) o „podjęcie działań”.
Zdanie fachowców jest jednak inne. Zaczekajmy na finał sprawy.
Dyrektor GITD M. Flieger stwierdził, że urządzenie do rejestracji wjazdu pojazdu na skrzyżowanie podczas wyświetlania czerwonego sygnału na DK6 w Wejherowie na skrzyżowaniu z ulicą E.
Orzeszkowej „zostało zamontowane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa, na podstawie analizy stanu bezpieczeństwa ruchu, lokalizacja ta posiada wszelkie niezbędne uzgodnienia i opinie”. Dyrektor Oddziału GDDKiA w Gdańsku R. Marszałek popiera
stanowisko GITD.
Jeśli zaś chodzi o kolizje to „liczba zdarzeń związanych z najechaniem na tył pojazdu wzrosła, gdyż część kierujących pojazdami zaczęła się poruszać zgodnie z obowiązującymi przepisami, a
pozostali nadal usiłowali łamać przepisy”. To jednak jest przejściowe. Dyrektor Flieger jak i dyrektor Marszałek podkreślają kwestię
długofalowego i kompleksowego oddziaływania urządzeń do automatycznej rejestracji wykroczeń związanych z przejazdem na
czerwonym świetle na zachowania kierujących pojazdami, a poprzez to na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego. W opinii obydwu dyrektorów „demontaż urządzenia na skrzyżowaniu drogi
krajowej nr 6 z ulicą Orzeszkowej w Wejherowie stanowiłby jasny
sygnał dla kierowców, że mogą nie przestrzegać przepisów”!

Niebezpieczna przedwyborcza gra
Całe zamieszanie z kamerami to akcja wejherowskiej Platformy Obywatelskiej przed wyborami samorządowymi jesienią tego
roku. Radni Gafka i spółka nie mają nic konstruktywnego, poza
awanturami i utarczkami na każdej sesji, do zaproponowania wejherowianom. Do tego szef lokalnej PO, starosta Józef Reszke boi się
w obecnej sytuacji politycznej utraty stanowiska.
Chwytają się zatem każdej okazji do ataku na prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, prowadząc wyłącznie negatywną kampanię przedwyborczą. Są to również ataki oparte na dość
niskich pobudkach związanych z karaniem kierowców, co jest zawsze nieprzyjemne i wywołuje emocje, ale związane z łamaniem
przepisów i oddziaływaniem na zmianę zachowań kierowców.
W dodatku są to ryzykowne i niebezpieczne zagrania Platformy, bowiem mogą doprowadzić do zagrożenia bezpieczeństwa

związanego choćby z akceptacją dla lekceważenia przepisów
ruchu drogowego. Jeśli zdejmiemy kamery, to samochody będą
płynnie przejeżdżać, ale na czerwonym świetle, aż w końcu ktoś
zostanie potrącony na przejściu dla pieszych. To nie jest rozwiązanie! W pierwszym okresie było więcej kolizji na skrzyżowaniu, ale
obecnie są one już sporadyczne, zaś oskarżenia o tym, że Urząd
Miejski i Straż Miejska poluje na mieszkańców w celu pozyskania
pieniędzy nie znajduje żadnego potwierdzenia w faktach.
To nieprawda. Przecież to miejsce było niebezpieczne od lat,
co potwierdza raport Generalnej Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad i coś trzeba było z tym zrobić. Nie byłoby problemu i mandatów, gdyby kierowcy nie przejeżdżali na czerwonym świetle. Cieszy
fakt, że obecnie sytuacja się wyraźnie poprawia, bo łamania przepisów i mandatów jest wyraźnie mniej.
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AKTUALNOŚCI

starostwo w Wejherowie jednym z najsłabiej inwestujących

Absolutorium
dla Zarządu powiatu

Przy 4 głosach wstrzymujących podjęto uchwałę o udzieleniu absolutorium za wykonanie
zeszłorocznego budżetu przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego ze starostą Józefem Reszke
na czele. Opozycja wytknęła osobom rządzącym powiatem niski poziom realizacji inwestycji.
Dochody
ubiegłorocznego
budżetu powiatu wejherowskiego wyniosły 141,8 mln zł, zaś
wydatki zamknęły się kwotą
136,8 mln zł. Tym samym rok
zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości aż 5,1 mln
zł. Zatem kilka milionów złotych przechowywano niejako w
skarpecie, chociaż można było
przeznaczyć je na przykład na
inwestycje. Zamrożone pieniądze zostały przesunięte na rok
budżetowy 2014. Z pewnością
przydadzą się w roku wyborczym, aby pochwalić się przed
mieszkańcami większą liczbą
inwestycji i modernizacji.
Starosta Józef Reszke podczas sprawozdania podkreślał,
że w 2013 roku wykonano dużo
zadań inwestycyjnych i remontowych. Tymczasem z rocznego
bilansu zamieszczonego na stronie internetowej Ministerstwa
Finansów wynika, iż poziom realizacji inwestycji przez Starostwo Powiatowe w Wejherowie
należy do najniższych w kraju.
Na te zadania wydatkowano zaledwie 12,8 mln zł, chociaż
uchwalony jeszcze 28 grudnia
2012 roku budżet na rok 2013
zakładał, że będzie to 14,6 mln
zł. Nie zrealizowano kilka ważnych inwestycji, jak choćby budowy drogi w Górze.
- Na oświatę i wychowanie
wydaliśmy 56 mln zł, na pomoc społeczną 22 mln zł, zaś na
transport i łączność 18 mln zł wyliczał starosta Józef Reszke. Tylko te trzy działy pochłonęły w
sumie 70 proc. budżetu powiatu
wejherowskiego. Na pozostałe
działy, m.in. kulturę, sport, administrację, przeznaczyliśmy 30
proc. Z ogólnej kwoty wydatków

na inwestycje przeznaczono 5,3
mln zł na drogi oraz 3,3 mln zł
na inwestycje oświatowe, natomiast pozostałe wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 4,2
mln zł - wyszczególnił starosta.
Opozycja zarzuciła władzy,
że mieszkańcy powiatu ubożeją,
na co mają wskazywać niższe od
zakładanych wpływy z podatku
dochodowego. Radni Prawa i
Sprawiedliwości zwrócili uwagę
również na niskie nakłady inwestycyjne.
Starosta odpierał zarzuty mówiąc m.in. o zamożności
mieszkańców w kontekście coraz większych kolejek w Wydziale Komunikacji oraz w
Wydziale Budownictwa i Architektury. Skoro mieszkańcy
powiatu rejestrują coraz więcej
nowych samochodów to znaczy,
że nie biednieją, a jest wręcz
przeciwnie.
- Struktura budżetów powiatowych jest w całej Polsce taka
sama, a nawet jeszcze gorsza niż
u nas - ripostował Józef Reszke.
Redakcja „Pulsu Wejherowa” postanowiła zrewidować
słowa starosty. Okazało się,
że w nakładach na inwestycje
Starostwo Powiatowe w Wejherowie zajmuje 133. miejsce
w Polsce (na 380 powiatów),
zaś pod względem liczby ludności zajmuje 21. lokatę. To znaczy, że struktura wydatków nie
wszędzie jest taka sama. Wielu
starostów potrafi znacznie więcej pieniędzy przeznaczać na inwestycje, a na przykład mniej na
utrzymanie biurokracji.
Sytuację dobrze obrazuje
także nasz wykres. Pokazuje
ile pieniędzy na inwestycje w
przeliczeniu na jednego miesz-

W uM podpisano umowę

sprzęt ratowniczy
dla Osp Wejherowo
Wykonanie inwestycji w 2013 roku w przeliczeniu na 1
Infografika: Ryszard Wenta
mieszkańca.

kańca przeznaczyły poszczególne starostwa w województwie
pomorskim w minionym roku.
Najwięcej Sopot (210 tys. zł),
Gdańsk (173 tys. zł) i Gdynia
(98 tys. zł), jednakże powiatów
grodzkich postanowiliśmy nie
uwzględniać w tym zestawieniu.
Na Pomorzu przoduje zatem

powiat człuchowski (35 tys. zł
na mieszkańca), a powiat wejherowski znajduje się daleko
w tyle. Dodajmy, że zadłużenie
wejherowskiego Starostwa Powiatowego osiągnęło pułap 11,8
mln zł. To niemal tyle, ile wydano w całym 2013 roku na inwestycje.
Ryszard Wenta

Witold Reclaf, radny klubu prawo i sprawiedliwość
- Patrząc na budżet pod kątem słupków trzeba powiedzieć,
że jest on poprawny. Jednak analizując sprawozdanie starosty
zauważamy niepokojące rzeczy. Aż 90 proc. budżetu to wydatki
bieżące, natomiast inwestycje stanowią zaledwie 9,0 proc. Druga
sprawa dotyczy podatku od osób fizycznych. Planowane przez
Ministerstwo Finansów wpływy z podatku dochodowego miały
wynieść 31,2 mln zł, a ostatecznie wpłynęło 30 mln zł.
To świadczy o dwóch niepokojących sprawach. Po pierwsze
mieszkańcy powiatu wejherowskiego jednak ubożeje; po drugie jest to wynikiem dużego bezrobocia, zwłaszcza na terenach
wiejskich. To normalne, że władza chce pochwalić się i wykazać
swoje sukcesy, gorzej gdy popada w samozadowolenie i zaczyna
uprawiać „propagandę sukcesu”. Natomiast obowiązkiem opozycji jest wskazywanie na słabe punkty tych rządów, których niestety - nie brakuje. Nie jest tak różowo, jak władze Starostwa
Powiatowego próbują przedstawiać to w różnego rodzaju środkach masowego przekazu.

OGŁOSZENIE

oŚrodeK szKoLenia KierowcÓw
Kursy kat. a1, a, b oraz szkolenia i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych
wejherowo ul. Polna 3/41 (koło sKm nanice), poniedziałek - piątek 12.30 - 16.30, sobota 12.00-15.00
677-31-56, 504-843-980 * www.artex-wejherowo.pl * najbliższy kurs 23 czerwca
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Dzięki umowie zawartej przez Urząd Miejski w Wejherowie i firmę „HORPOL” S.A.,
Ochotnicza Straż Pożarna w Wejherowie
otrzyma komplet wyposażenia ratowniczo-gaśniczego do wozu bojowego pozyskanego
od Komendy Powiatowej PSP.
Umowę podpisali: sekretarz miasta Wejherowa Bogusław
Suwara, jako pełnomocnik prezydenta Wejherowa i dyrektor
handlowy Adam Maciejewski reprezentujący dostawcę sprzętu - firmę „HORPOL” S.A. Obecny był przedstawiciel handlowy
tej firmy Maciej Stręk, prezes Zarządu OSP Wejherowo Zenon Frankowski z wiceprezesem Maciejem Ziółkowskim
oraz szef miejskiego Inspektoratu Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Andrzej Fedoruk.
Bogusław Suwara poinformował, że w wyniku przeprowadzonego przetargu firma „HORPOL” S.A. dostarczy dla OSP
wyposażenie samochodu ratowniczo-gaśniczego. Dzięki ubiegłorocznemu porozumieniu Urzędu Miejskiego z Komendą Powiatową PSP miasto dofinansowało w wysokości 150 tys. zł zakup
nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego dla PSP, który został zakupiony dzięki wspólnemu montażowi finansowemu z Komendą Wojewódzką PSP w Gdańsku. Komenda Powiatowa PSP w
Wejherowie przekazała wejherowskiej OSP 12-letni samochód
renault, sprawny technicznie, ale bez wyposażenia.
- Jesteśmy przekonani, że pozyskany z PSP samochód będzie
dobrze wypełniał zadania OSP, związane z zapewnieniem bezpieczeństwa mieszkańcom - mówi Bogusław Suwara dodając, że
zgodnie z podpisywaną umową firma „HORPOL” S.A. wkrótce
dostarczy pełne wyposażenie. Dyrektor Adam Maciejewski zapewnia, że firma wywiąże się z tego zadania w ciągu około 2 tygodni. Wartość zamówionego wyposażenia to ok. 77 tys. zł. Prezes
OSP Zenon Frankowski mówi, że działalność OSP to nie tylko
udział w akcjach ratowniczych i przeciwpożarowych na terenie
miasta i w okolicy, ale przede wszystkim szkolenie druhów, udział
w zawodach jednostek OSP, działalność społeczna i zabezpieczanie imprez masowych, których na terenie miasta jest wiele. Druhowie OSP wspomagają zawodowych strażaków PSP w różnych
działaniach m.in. w akcjach ratowniczych i powodziach w ramach
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dlatego sprzęt, którym się posługują, musi być najwyższej jakości i niezawodny, bo
zależy od tego bezpieczeństwo osób, którym udziela się pomocy.
Firma „HORPOL” S.A jest jedną z wiodących i największych
firm w tej branży w Polsce, która zajmuje się wyposażaniem pojazdów ratowniczo-gaśniczych PSP i OSP w sprzęt najwyższej
jakości.

12 czerwca 2014

redakcja@pulswejherowa.pl

UROCZYSTOŚCI

Modlitwa do Matki Bożej Wejherowskiej

Dzwon „Ksiądz Jerzy”

W rocznicę koronacji Zło dobrem
31 maja br. na wejherowskim rynku została odprawiona Msza św. dziękczynna z okazji 15.
rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej oraz kanonizacji Jana
Pawła II. Nabożeństwu przewodniczył ks. abp Jose Rodriguez Cabrallo z Watykanu, a koncelebrowali je ks. abp Sławoj Leszek Głódź, prowincjał o. Filemon Janka i inni kapłani.
Uroczystość
poprzedziła
procesja z kościoła klasztornego pw. św. Anny pod ratusz,
na którego tle ustawiony był
ołtarz. Metropolita Gdański,
arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź wyjaśnił, że ks. arcybiskup Jose Rodriguez Cabrallo pełni w Watykanie funkcję
sekretarza Kongregacji ds.
Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego w randze wiceministra. Tym samym jest
przełożonym wszystkich zakonów na całym świecie.
W swojej homilii dostojny
gość mówił o roli Matki Boskiej
jako pośredniczce między wiernymi a Bogiem. Mówił też o roli Matki Bożej Wejherowskiej w
uzdrawianiu chorych w wejherowskim Sanktuarium.
- Słyszałem wiele o waszym
mieście i o Matce Bożej z Wejherowa. Widzę, że jesteście nie tylko pobożni, ale jesteście ludem
maryjnym. Przyjmijcie Maryję
w swoim domu, w waszym życiu i w waszym sercu. Trwajcie
w tym - powiedział ks. abp Jose Rodriguez Cabrallo. Słowa
księdza Arcybiskupa tłumaczył
o. Kajetan Dzienisz, wejherowianin pracujący we Włoszech.
Arcybiskupowi Jose Rodrigueza Carballo za udział
w wejherowskiej uroczystości
dziękował prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. Natomiast zastępca prezydenta
Bogdan Tokłowicz w imieniu
obecnych odczytał Akt Zawierzenia Maryi naszej ojczyzny,
władz samorządowych Wejherowa oraz mieszkańców miast
i wsi powiatu wejherowskiego.
Na nabożeństwie wzięli
udział m.in. o. dr hab. Adam Sikora, ks. prałat Tadeusz Reszka, o. Daniel Szustak - kustosz
Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie o. oraz byli
wejherowscy gwardiani.
Nabożeństwo
uświetnił
swoim występem Chór Męski
„Harmonia”, natomiast w rocznicowym koncercie wystąpiły
zespoły „Greccio” z Wronek i
„W niebo głosy” z Tczewa.

zwyciężaj

15 lat temu, 5 czerwca
1999 roku, podczas uroczystej mszy świetej na sopockim Hipodromie Papież
Jan Paweł II nałożył korony
na Obraz Matki Bożej Wejherowskiej z Sanktuarium
Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie.
Pozdrowił wówczas Wejherowo i jego mieszkańców.

Społeczny Komitet wreszcie pokonał trudności i dzwon „Ksiądz Jerzy” został uroczyście
odsłonięty w Rumi, obok pomnika świętego
Jana Pawła II.

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Odpust
W najbliższą sobotę i
niedzielę w Wejherowie
odbędzie się Odpust Trójcy Świętej
14 czerwca o godz. 14.00
odbędą się centralne obchody kalwaryjskie, natomiast
o godz. 17.30 przy kościele Trzech Krzyży na Kalwarii
Wejherowskiej odprawiona
zostanie msza św. pod przewodnictwem o. definitora i
rektora WSFH Bernarda Marciniaka.
W niedzielę 15 czerwca
o godz. 8.00 odbędzie się
Droga Krzyżowa na Kalwarii
a o godz. 10.00 odbędzie się
tam suma odpustowa.

W uroczystości 6 czerwca br. uczestniczyli mieszkańcy
i władze samorządowe Rumia, starosta wejherowski, duchowni z rumskich parafii, parlamentarzyści, przewodniczący Komitetu Pamięci Księdza Jerzego Popiełuszki,
władze regionalnej „Solidarności” i rumscy związkowcy,
członkowie ZKP w Rumi, młodzież, a także grono darczyńców-fundatorów dzwonnicy. Mszę świętą w kościele Podniesienia Krzyża Świętego odprawił ksiądz arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź, Metropolita Gdański, który również dzwon
poświęcił i włożył datek do puszki pamiątkowej. Akt erekcyjny został podpisany przez zacnych gości i wraz z puszką,
został zamurowany pod postument dzwonnicy
- To wspaniały dzwon o przepięknym dźwięku. Będzie
upamiętniał heroiczne życie i męczeńską śmierć błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, a także przypominał
wspaniałych ludzi, którzy zginęli w katastrofie pod Smoleńskiem - stwierdził ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
- Niech dzwoni na chwałę Polski i Rumi.
Dzwonnicę i dzwon „Ksiądz Jerzy” ufundowali mieszkańcy Rumi i prywatni darczyńcy. Podziękowania za szczególne
wsparcie od przewodniczącego Komitetu Pamięci ks. Jerzego Popiełuszki Ryszarda Walczaka odebrał rumski przedsiębiorca Grzegorz Partyka.
- Dzwon „Ksiądz Jerzy” miał odsłaniać śp. Prezydent
Lech Kaczyński. Niestety, doszło do tragedii pod Smoleńskim. Dzwon został odlany na pamiątkę beatyfikacji księdza
Jerzego Popiełuszki, kapelana „Solidarności”, w roku XXX-lecia NSZZ, w roku tragedii smoleńskiej. Ten wyjątkowy
dzwon będzie dzwonił w szczególnych momentach dla naszej
ojczyzny oraz Rumi - wyjaśnił Witold Reclaf, przewodniczący Społecznego Komitetu Budowy dzwonnicy, który prowadził uroczystość razem z Janem Klawiterem.
Specjalny list z okazji uroczystości przesłał prezes PiS
Jarosław Kaczyński i przewodniczący Komisji Krajowej
NSZZ „Solidarności” Piotr Duda.
DK.
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DZIEŃ JAKUBA

Za szczególne zasługi dla Wejherowa

Statuteka Wejhera

Medale Róży

Statuetka Jakuba Wejhera jest przyznawana za szczególne zasługi dla Wejherowa. Na podstawie uchwały Rady Miasta w tym roku otrzymał ją Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta
Wejherowa. Poniżej rozmowa z laureatem nagrody.
- Czy Statuetka Jakuba Wejhera za „Szczególne Zasługi dla
Wejherowa” jest dla pana ważnym wyróżnieniem?
- To dla mnie wielki zaszczyt, że zostałem doceniony i dołączyłem do
elitarnego grona osób wyróżnionych Statuetką Jakuba Wejhera. Wykonuję swoją pracę i staram się robić to jak najlepiej, jednakże poczucie,
że inni to zauważają jest ważne. Cieszę się, że mogę realizować wiele
interesujących pomysłów w dziedzinie kultury, oświaty, opieki społecznej. Mnie i moim współpracownikom, podobnie jak prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi, przyświeca jeden cel - pomyślność
Grodu Wejhera i jego mieszkańców. Nasze miasto w ostatnich latach
rozwija się bardzo dynamicznie, za sprawą wejherowskich samorządowców oraz pracowników miejskich placówek. Nie brakuje wśród nich osób
odważnych i kreatywnych. Wspólnie staramy się, aby w Wejherowie
dobrze się żyło. Mam jednak świadomość, że dużo jeszcze zostało do zrobienia. Ta prestiżowa nagroda jest także motywująca i czuję się bardziej
zobowiązany do działania.
- Co uważa pan za największe swoje osiągnięcie?
- Łączę pasję z pracą zawodową, co daje mi ogromną satysfakcję.
Zatem nikogo nie zaskoczę, że za największe dokonanie uważam sukces zbiorowy, będący ukoronowaniem pracy wielu osób, z którego możemy być dumni, czyli wybudowanie Filharmonii Kaszubskiej. To miejsce
ważnych wydarzeń artystycznych, które dostarczają mieszkańcom
wspaniałych przeżyć, a także strefa pracy twórczej i rozwijania zainteresowań, zwłaszcza dzieci i młodzieży. Poza tym edukacja, od której zależy przyszłość najmłodszego pokolenia wejherowian jest najbliższa memu
sercu. Bardzo się cieszę, że udało się wyremontować większość szkół
oraz wyposażyć je w nowoczesny sprzęt dydaktyczny i informatyczny.
Przy szkołach powstały nowe i bezpieczne obiekty sportowo-rekreacyjne.
Nasze szkoły dbają również o społeczną i kulturalną aktywność
uczniów, bo szkoła to nie tylko czas nauki, ale i realizacji własnych zainteresowań, dlatego oferta edukacyjna znacznie wykracza poza jej mury.
Szkoły współpracują z różnymi instytucjami kulturalnymi. Jedną z nich
jest Wejherowskie Centrum Kultury, które wspomaga rozwój zainteresowań twórczych dzieci i młodzieży. W licznych pracowniach artystycznych, kołach zainteresowań, grupach twórczych, każdy, niezależnie od
wieku, znajdzie ofertę odpowiadającą swoim potrzebom i zainteresowaniom. Te starania o lepsze warunki nauki owocują wysokim poziomem
edukacji, uczniowie naszych szkół osiągają sukcesy w konkursach ogólnopolskich i międzynarodowych.
- Był pan pomysłodawcą i realizatorem utworzenia wejherowskiej filii Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Obecnie w Wejherowie funkcjonuje Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa, w
której utworzeniu również Pan uczestniczył.
- Wykształcenie to kapitał, w który warto inwestować, ponieważ decyduje o jakości życia i pozycji społecznej. To dobrze, że powstaje szeroka
oferta edukacyjna w mieście, obejmująca wszystkie szczeble kształcenia,
m.in. wyższe uczelnie. Młodzież - jej indywidualne zdolności, talenty i
motywacja do działań twórczych jest przyszłością naszego miasta. Co
prawda wyższe wykształcenie nie gwarantuje stałego miejsca na rynku
pracy, ale konkretne umiejętności, np. znajomość języka obcego, stopień
opanowania technologii informatycznych oraz elastyczność, mobilność,
otwartość na innych zdobyta podczas studiów zwiększa szanse na zatrudnienie. Dobrze też, że działają prężnie dwa uniwersytety trzeciego
wieku. Okazuje się, że to bardzo potrzebne placówki, cieszące się ogromnym zainteresowaniem.
- Od studentów-seniorów wiem, że bardzo ich pan wspiera.
Ważną placówka w Wejherowie jest też Miejska Biblioteka Publiczna, m.in. dzięki pana zaangażowaniu, bardzo nowoczesna
i zachęcająca mieszkańców nie tylko do czytania.
- Utworzenie nowoczesnej, idącej z duchem czasu „biblioteki przyszłości” było dla mnie ważnym przedsięwzięciem. W 2007 roku zakończona
została modernizacja budynku biblioteki. Obecnie Miejska Biblioteka
Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego to centrum dostępu do wiedzy, informacji i kultury, biblioteka cyfrowa z audiobookami, czytelnią
internetową i elektronicznymi książkami. To także aktywny ośrodek
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Z okazji święta miasta, prezydent Krzysztof
Hildebrandt wyróżnił zaszczytnym Medalem
Róży dwie osoby, zasłużone dla Wejherowa i
jego mieszkańców.

Bogdan Tokłowicz - zastępca prezydenta Wejherowa, pedagog, były wieloletni nauczyciel i dyrektor szkoły, a także polityk,
działacz samorządowy, ekspert ds. oświaty samorządowej, odpowiedzialny w mieście za oświatę i opiekę społeczną.
Od 1990 roku Bogdan Tokłowicz współtworzył nową organizację samorządu terytorialnego. Jako radny pełnił m.in. funkcję
przewodniczącego Komisji Oświaty Rady Miasta. Funkcję zastępcy prezydenta miasta B. Tokłowicz pełni od 1999 roku.
Aktywny uczestnik tworzenia Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Wejherowa na lata 2007-2011 oraz 2012-2022.
życia społecznego, gdzie odbywają się ciekawe wydarzenia kulturalne.
- Sentymentalnie związany jest pan z pewnym miejscem w
Wejherowie...
- Wejherowski „Elektryk”, szkoła, w której przez wiele lat uczyłem,
a następnie byłem jej dyrektorem. Tam zdobywałem doświadczenie pedagogiczne, nawiązywałem kontakty ze środowiskiem nauczycielskim,
młodzieżą i rodzicami. Cieszyło mnie to, co najpiękniejsze w pracy nauczyciela - dzielenie się swoją wiedzą i pasją z uczniami, z satysfakcją
obserwowałem ich postępy. W głębi duszy wciąż jestem nauczycielem odwiedzają mnie moi uczniowie - absolwenci, z których wielu osiągnęło
sukces. Już jako dorośli ludzie wspominają okres szkolny, opowiadają o
swoich osiągnięciach, spotykam się z ich sympatią. Relacja uczeń - nauczyciel nie kończy się wraz z wyjściem ucznia ze szkoły, towarzyszy obu
stronom przez całe życie. To wszystko, czego nauczyłem się pracując w
szkole, przydaje się teraz w pracy samorządowej.
- A jakie są pana marzenia?
- Moim największym marzeniem jest, aby Wejherowo w dziedzinie
oświaty, kultury, rekreacji, rozwoju gospodarczego i społecznego było
liderem województwa pomorskiego. Temu pragnieniu poświęcam swój
czas i energię, by marzenia stały się rzeczywistością.
- Piękne marzenia. Życzę, żeby się spełniły i dziękuję za rozmowę. 				
Anna Kuczmarska

Medal Róży otrzymał Wojciech Rybakowski, prezes Stowarzyszenia „Misternicy Kaszubscy” w uznaniu
zasług za twórczy trud i realizację artystycznej wizji poprzez
powołanie do życia w 2002 roku Grupy Teatralnej „Misternicy
Kaszubscy”, odgrywającej spektakle religijne. Dzięki profesjonalnej grze aktorów - amatorów, misteria są wielkim przeżyciem emocjonalnym dla pielgrzymów i widzów. Medal Róży
to także podziękowanie za reżyserowanie filmów i spektakli.
Medal otrzymała także Krystyna Laskowska, koordynator Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Panią Krystynę wyróżniono za pracę na rzecz aktywizacji
intelektualnej, fizycznej i społecznej seniorów, za pobudzanie
ich do uprawiania sportu, właściwej dbałości o zdrowie, za
twórcze spędzanie wolnego czasu i rozwijanie pasji, a także za
motywowanie studentów-seniorów do podtrzymywania więzi
społecznych, ułatwiających kontakty międzyludzkie.

Muzyka i zabawa

Po oficjalnej części Dnia Jakuba odbył się koncert, na
którym wystąpiły m.in. zespoły: Classic Brass Quintet
oraz Częstochowa Pipes & Drums (na zdjęciu).
Największą atrakcją wieczoru był występ wokalisty
Andrzeja „Piasek” Piasecznego i jego zespołu, o czym
świadczył tłum pod sceną.
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DZIEŃ JAKUBA

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Nagrodzeni wejherowianie

W Dzień Jakuba czyli święto Wejherowa, przypadające w rocznicę założenia miasta 28 maja, prezydent dziękuje aktywnym mieszkańcom
za ich pracę i działalność. Obok Statuetki Jakuba Wejhera oraz Medalu Róży, o których piszemy na str. 6, wręczane są też nagrody. Podczas
uroczystości, która w tym roku odbyła się na wejherowskim rynku 24 maja, zaszczytną Nagrodę Prezydenta Miasta Wejherowa otrzymali:
Wiktoria Rocławska, wolontariusz Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA za interesujące zajęcia z ekologii i ochrony środowiska, za pasję w
przekazywaniu szerokiej wiedzy studentom - seniorom.
Ludwika Wesserling, założycielka i Prezes
Klubu Hafciarek „Tulipan” przy Wejherowskim Oddziale Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego za kultywowanie kultury kaszubskiej poprzez promowanie piękna haftu
kaszubskiego i coroczną organizację konkursów haftu, za przekazywanie wiedzy młodemu pokoleniu, a także za pasję malarską i zaangażowanie w działalność na rzecz promowania
Wejherowa i Kaszub.
Edyta Łysakowska-Sobiczewska, animator teatru, polonistka za kreowanie kultury teatralnej i
edukację młodzieży, za szerzenie idei amatorskiego ruchu teatralnego, zapoczątkowanego przez pedagoga i polonistę Adama Luterka, za założenie i prowadzenie Zespołu Teatralnego
„Prawie Lucki” - zdobywcy wielu nagród, za promowanie poprzez teatr tożsamości Kaszub i Małej kaszubskiej Ojczyzny
Aleksandra Janus, dyrygent i kierownik artystyczny Wejherowskiego Chóru Mieszanego „Camerata Musicale” za pasję i profesjonalizm w prowadzeniu chóru,
który promuje Wejherowo na arenie regionalnej i krajowej, za
kierowanie zespołem wokalnym i stwarzanie twórczej atmosfery, za osobowość i artystyczną interpretację utworów, za pracę
na rzecz upowszechniania kultury muzycznej w Wejherowie
Katarzyna Westa, nauczyciel matematyki w
Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie za bardzo dobre wyniki w pracy dydaktycznej i wychowawczej oraz organizowanie Miejskich Konkursów Matematycznych, za pasję w
przekazywaniu wiadomości z zakresu „królowej nauk”, która
rozwija nie tylko wyobraźnię, ale zmusza do systematyczności
i wytrwałości.
Siostra Anna Szarafińska, zakonnica Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Wejherowie za wielkie serce i
ofiarną pracę na rzecz dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej
sytuacji materialnej, za prowadzenie świetlicy środowiskowej,

w której dzieci rozwijają swe zdolności i umiejętności, za wypełnianie zakonnego posłannictwa poprzez służenie dzieciom
Marcin Grzywacz, dyrygent Chóru Męskiego
„Harmonia” za popularyzację muzyki chóralnej i rozszerzenie działalności chóru o aspekty teatralne, za systematyczne
podnoszenie swej wiedzy z zakresu dyrygentury, za pracę z
zespołem, który zdobywa wiele prestiżowych nagród, za zaangażowanie w wydarzenia społeczne, edukacyjne a także kreowanie przestrzeni kulturalnej Wejherowa
Jerzy Ogłodziński, wolontariusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Wejherowie za zaangażowanie w
działalność Uniwersytetu i prowadzenie zajęć, podczas których
w zajmujący sposób przedstawia kwestie zdrowego stylu życia; za organizację imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym, za wysoki standard organizacyjny przedsięwzięcia, co
bezpośrednio wpływa na budowanie pozytywnego wizerunku
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak i promowanie miasta Wejherowa
Marek Kochanik, instruktor terapii zajęciowej
w Środowiskowym Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie za udzielanie się w wielu grupach społecznych i organizacjach, gdzie daje wsparcie osobom niepełnosprawnym
fizycznie, za pomoc ludziom opóźnionym intelektualnie, których otacza opieką i zachęca - dając przykład swojej doświadczonej przez życie osoby - do życia bez barier, do uprawiania
sportu, podjęcia studiów. Za hart ducha, pomoc, empatię oraz
bezwarunkowe pokochanie drugiego człowieka będącego w potrzebie, za uśmiech oraz szczere i szlachetne serce
Grzegorz Gniech, wicemistrz Polski w tworzeniu dekoracji z owoców i warzyw, za sukcesy w dziedzinie
o nazwie Carving - art, m.in. Brązowy Medal na Międzynarodowej Olimpiadzie Kulinarnej w Erfurcie, za pasję tworzenia
dekoracji z warzyw i owoców, elementów, które nadają wyjątkowego klimatu każdej imprezie okolicznościowej, za przekazywanie wiedzy na kursach i szkoleniach, a także organizowanie
w Wejherowie Mistrzostw Polski, promując poprzez sztukę nasze miasto

Damian Dąbrowski, tenisista, instruktor tenisa
ziemnego wielokrotnemu zdobywcy tytułu Tenisowego
Mistrza Wejherowa w grze pojedynczej i podwójnej, dwukrotnemu zwycięzcy prestiżowego cyklu turniejów tenisowych
dla amatorów „Grand Prix Wybrzeża” o puchar Dziennika
Bałtyckiego za rozwój amatorskiego tenisa ziemnego, za pracę
trenerską i kształtowanie poprzez sport charakterów młodych
ludzi, za zasługi dla rozwoju i promocji sportu w Wejherowie
Mirosław Ellwart, prezes i założyciel Karate
Klub Wejherowo, Prezesowi Okręgowego Związku Karate Tradycyjnego za ponad 30-letnią działalność trenerską
i wychowawczą, a także propagowanie karate tradycyjnego,
za umiejętność współpracy z młodymi adeptami karate oraz
wyszkolenie wielu zawodników i instruktorów, za organizację
szkoleń i zawodów różnej rangi od lokalnych po międzynarodowe; w podziękowaniu za działalność, która stwarza „zdrowe”
środowisko dla rozwoju dzieci i młodzieży
Piotr Rembowicz, trener piłki ręcznej w Klubie Sportowym Tytani Wejherowo za ponad 30 - letni staż
pracy i bogatą pracę trenerską, za współpracę z nauczycielami
wychowania fizycznego i aktywną działalność na rzecz popularyzacji piłki ręcznej jako gry zespołowej, a także za wkład pracy
w ujednolicenie podstaw nauczania piłki ręcznej w szkołach
Leszek Dzieweczyński, student II roku socjologii Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie za aktywny udział na forum Kaszubsko-Pomorskiej
Szkoły Wyższej i bardzo dobre wyniki w nauce, za odpowiedzialne wypełnianie funkcji starosty roku oraz wielkie zaufanie
wśród społeczności akademickiej i zasiadanie w ławach Uczelnianej Komisji Socjalnej, za współtworzenie Stowarzyszenia
Absolwentów i Przyjaciół uczelni, za podejmowanie ambitnych
zadań zmierzających do umacniania pozycji Uczelni w regionie.

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
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WYDARZENIA

Nowy autobus MZK Wejherowo

Festyn sołecki w strzebielinie

Na trasę wyruszył nowy
autobus Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Wejherowie.
Jest to pierwszy pojazd MZK
spełniający normę czystości
spalin EURO VI.

W Strzebielinie 7 czerwca
odbył się Festyn Sołecki, który jest już tradycyjną zabawą
mieszkańców tej wsi w gminie
łęczyce.
Na scenie wystąpiła Gminna
Orkiestra Dęta (zdjęciu wyżej), zespoły folklorystyczne i Teatr Odeon, zaśpiewała też Beata Serafin.
Poza sceną przygotowano stoiska
kulinarne i zabawy dla dzieci.
Sołtys Grzegorz Maziuk dziękował współorganizatorom, m.in.
dyrektor GIKiB Hannie Mancewicz (zdjęcie obok) oraz aktywnym mieszkańcom Strzebielina.

pierwszy taki pojazd Zabawa i integracja

Dodatkowo autobus wyposażony jest w klimatyzację dla
pasażerów i dla kierowcy.
Prezentacja oraz poświęcenie nowego autobusu MZK
przez ks. prałata Tadeusza

Reszkę odbyło się w poniedziałek na placu Jakuba Wejhera.
Obecny był m.in. prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, radni miejscy i prezes
MZK Czesław Kordel.

OGŁOSZENIE

RIR.6721.6.2013.PK

łęczyce, dnia 12 czerwca 2014 r.

OGłOSZENIE

Wójta Gminy Łęczyce
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 393, położonej na terenie
obrębu geodezyjnego Łęczyce, gmina Łęczyce.

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235)
oraz Uchwały Nr XXXVII/59/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 1 sierpnia 2013 r., zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 393, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Łęczyce, gmina Łęczyce wraz z
prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 23 czerwca 2014 roku do 22 lipca 2014
roku w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w godz. Od 7.30 do 15.30.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie
się dnia 09 lipca 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce o godz. 14:30.
Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art.
39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu lub prognozie oddziaływania na
środowisko planu, może wnieść uwagi.
Uwagi do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2014 roku.
Uwagi do prognozy oddziaływania na środowiska należy składać w formie pisemnej, ustnie
do protokołu prowadzonego przez Urząd Gminy Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr
130, poz. 1450 ze zmianami) na adres: gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl z podaniem imienia
i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga
dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2014 roku.
Wójt Gminy łęczyce
Piotr Wittbrodt
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urząd Miejski w Wejherowie
plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

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

Turniej drużyn, spektakle

Wakacje w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie, zaprasza dzieci w wieku 7-12 lat na wakacje w bibliotece. Uczestnicy wezmą udział w Turnieju Drużyn, a
każdy tydzień zajęć, zostanie podzielony na blok tematyczny. Atrakcji nie zabraknie.
Pierwszy tydzień związany
będzie z ekologią. Dzieci będą
tworzyć z materiałów wtórnych,
m.in. zaprojektują kolekcję mody. Drugi tydzień powiązany
zostanie z teatrem i muzyką.
Dzieci poznają teatrzyk cieni,
zobaczą jak można stworzyć
przedstawienie i dobrze się przy
tym bawić. Każda drużyna wylosuje fragment z książki Tove
Janson „Kraina Muminków”, a
zadaniem będzie skomponowanie muzyki, wykonanie postaci
i samego przedstawienia.
Ostatni „Tydzień Gier”, poświęcony grom planszowym,
będzie okazją zbierania punktów dla swojej drużyny. Każda grupa wykona własną grę
na prześcieradle bądź dużym
papierze, przy wykorzystaniu farb plakatowych i materiałów wtórnych. W ostatnim
dniu odbędzie się uroczyste zakończenie wakacji, w którym
wszystkie drużyny zaprezentują swoje prace. Po ogłoszeniu
wyników rywalizacji nastąpi
wręczenie nagród uczestnikom.

Nowa aula

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II
Sobieskiego będzie miało nową aulę. W tej powiatowej szkole uroczyście podpisano umowę z wykonawcą inwestycji.
Młodzież „Sobieskiego”pod kierunkiem Edyty Łysakowskiej-Sobiszewskiej przygotowała oprawę uroczystości, czyli krótki
teatralny akt erekcyjny. Informatyk Radosław Brunke przygotował natomiast wirtualny spacer po nowej auli, a dyrektor I LO
Bożena Conradi opatrzyła go podkładem muzycznym.
Najważniejsze, że rozpoczęta budowa ma się zakończyć jeszcze w tym roku. Młodzież i nauczyciele z niecierpliwością na to
czekają. Aula w I LO powstanie po 50 latach istnienia obecnego
budynku szkoły.

Pamiątkowe zdjęcie z ubiegłorocznych wakacji - z archiwum biblioteki.

Zajęcia odbywać się będą
przy ul. Kaszubskiej 14 od 1 do
18 lipca 2014 r., od wtorku do
piątku, od 10.00 do 12.00.
Uwaga! Zapisy, które przyjmowane są wyłącznie osobiści,
trwają od 10 czerwca 2014 r. w
Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży.
Liczba miejsc ograniczona.

Biblioteka zaprasza też na wakacyjne przedstawienia teatralne dla dzieci w wykonaniu teatru Duet z Krakowa!
Oto program przedstawień:
- 4 lipca (piątek) o godz. 10.00 - „Podróże Piotrusia”
- 11 lipca (piątek) o godz. 10.00 - „Koziołek Pancołek”
- 17 lipca (czwartek) o godz. 10.00 - „Pomarańczowa Pantera”
Na spektakle teatralne zapraszamy również dzieci nieuczestniczące w zorganizowanych zajęciach letnich.
Wstęp wolny dla wszystkich zainteresowanych.
Serdecznie zapraszamy!

Jakub Porada w bibliotece

Tanie latanie i inne rady
„Zalatany miłośnik ekspresowych podróży”, czyli Jakub Porada, spotkał się z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece Publicznej w
Wejherowie.
„Porada da radę. Tanie latanie” to tytuł wydanej w 2013
roku książki Jakuba Porady. Książka ta zawiera szereg
wskazówek, jak podróżować
samolotami, nie wydając przy
tym fortuny.
Podczas spotkania w bibliotece Jakub Porada mówił z wielkim entuzjazmem o rewolucji w
podróżowaniu, jaka dokonała
się w Polsce dzięki ożywieniu
transportu lotniczego.
Rady dawane przez Poradę
są bardzo praktyczne. Na przykład, mówiąc o pakowaniu się
przed podróżą, Jakub Porada

Po 50 latach w „Sobieskim”

pokazał publiczności zawartość
swojego plecaka. Oprócz podstawowych rzeczy, jak bielizna i
kosmetyki, znalazły się tam saszetki z herbatą i cukrem, tak
zwane gratisy, zebrane z hotelowych pokojów i restauracji.
A żeby podróżować w miarę
wygodnie i bez utraty snu, warto mieć przy sobie nadmuchiwaną poduszkę i klapki na oczy.
Jakub Porada dał popis
one-man show. Podzielił się ze
słuchaczami mnóstwem doświadczeń i przynajmniej kilka
razy wywołał na sali serdeczny
śmiech.

Tak będzie wyglądało wnętrze nowej auli w liceum.

Wystawa w Filharmonii

Religijni Kaszubi
Z inicjatywy Katolickiego Stowarzyszenia Obrony Wartości Chrześcijańskich „Błękitni” w Filharmonii Kaszubskiej otwarto wystawę pt. „Matka
Boża i Jan Paweł II w kulturze Kaszubów”.
Słowo wstępne wygłosił prezes stowarzyszenia dr Zygmunt
Hazuka oraz prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
Uczestnicy wernisażu wysłuchali prelekcji pt. „Uwielbienie Maryi
przez Kaszubów”. W części artystycznej zatytułowanej „W ramionach Matki” młodzież I LO w Wejherowie przedstawiła montaż
poetycki poświęcony Janowi Pawłowi II. Zaśpiewały również chóry „Harmonia” i „Gaudeamus”. Wystawę można oglądać w WCK.

Wystawa w Filharmonii

Hafty w muzeum

Po ciekawych opowieściach, oczywiście był też czas na autografy dla czytelników.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział w Wejherowie, Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie i Klub Haftu Kaszubskiego
„TULPA”zapraszają jutro 13 czerwca o godz. 17.00 na
zakończenie VIII Powiatowo-Miejskiego Konkursu
Haftu i otwarcie wystawy pokonkursowej .
Jednocześnie zostanie otwarta wystawa pt. „Otylia Szczukowska (1900-1974) - regionalistka, artystka i pedagog”.
Wystawę przygotowano w 40 rocznicę śmierci rzeźbiarki,
Wystąpią uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej.
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Edukacja i turystyka

Kandydaci na organizatorów turystyki

Moja mała ojczyzna
Pod takim tytułem odbyła się wycieczka autokarowa 52 seniorów
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Polska YMCA”. Celem wyjazdu było poznanie gmin powiatu wejherowskiego oraz prezentacja wiedzy krajoznawczo-turystycznej przez kandydatów na
Organizatorów Turystyki PTTK.

Aktywni uczniowie ze Strzebielina

W szkole i na pokładzie
W sali gimnastycznej Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu uroczyście obchodzono gminne „Dni Wolności”. W szkole
odbyło się też kilka innych ciekawych wydarzeń.
Obchody „Dni Wolności”
były okazją do przedstawienia
zmian jakie zaszły w kraju, a
także w gminie i sołectwie po
zmianach ustrojowych po 1989
r. Podsumowano też szkolny
projekt „Mamy wolną”.
„Solidarność”
W ramach realizacji tego
projektu szkołę odwiedził przewodniczący Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, który
opowiadało o czasach, w których
rodziła się „Solidarność”. K. Dośla jest z zamiłowania „wilkiem
morskim”, zawsze pragnął pracować na morzu, zwłaszcza po
przeczytaniu książki K.O. Borchardta „Znaczy Kapitan”. Marzenie się spełniło, bo przez 12
był marynarzem.
Przewodniczący mówił o
strajkach, zbrodniach komunistów, internowaniu działaczy
związkowych, wybuchu stanu
wojennego, postanowieniach
okrągłego stołu, wyborach 1989
roku i roli św. Jana Pawła II.
Turniej Borchardtowski
Na statku „Dar Pomorza”
w Gdyni odbył się VII Turniej Borchardtowski”. W morskim turnieju wzięły udział
szkoły noszące imię kapitana
żeglugi wielkiej Karola Olgierda Borchardta, w tym Zespół
Kształcenia i Wychowania ze
Strzebielina, reprezentowany
przez: Maję Bober, Mateusza
Miotka, Adriana Plata, Jana
Nerowskiego i Roberta Drywka. Ekipa w tym składzie za-
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jęła trzecie miejsce. Dzieci
przygotowywały nauczycielki:
Olga Dampc i Romualda Marcinkiewicz.
Pasowanie na czytelnika
W ZKiW odbyło się uroczyste pasowanie uczniów klas

pierwszych na czytelników biblioteki. Podczas uroczystości dzieci uczestniczyły m.in.
w przedstawieniu „Czerwony
Kapturek”,
przygotowanym
przez uczniów z zajęć biblioteczno-kronikarskich.

Uczestnicy poznali wiele
ciekawych miejsc, w tym zabytkowe kościoły i miejsca pamięci narodowej m.in. mogiły
żołnierzy I Batalionu Strzelców Morskich w Białej oraz
kościół w Nawczu. W Gniewinie grupa była na wieży widokowej „Kaszubskie Oko”,
gdzie turyści zachwycali się
kaszubskim krajobrazem z
Bałtykiem na horyzoncie.
Wycieczka zakończyła się
w Lisewie. W zespole dworsko parkowym lisewskiego
pałacu odbyła się biesiada turystyczna przy ognisku oraz
podsumowanie wystąpień na
kandydatów na Organizatora
Turystyki PTTK.
Koordynator WUTW Krystyna Laskowska wręczyła
kandydatom materiały krajoznawcze z bogatym progra-

Turystyczną wyprawę seniorów zakończyła biesiada
Fot. Janina Molka
przy ognisku w Lisewie.

mem kursu OT PTTK.
Organizatorami wycieczki
byli wolontariusze Sekcji Turystyki Pieszej WUTW oraz

wejherowscy
przewodnicy
PTTK, przy wsparciu finansowym Starostwa w Wejherowie.
Alicja Orszulak

Pierwszaki wiedzą jak pruszać się po ulicach

Z bezpieczeństwem za pan brat
Po raz piąty Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Wejherowie, pod honorowym patronatem Powiatowej Komendy Policji w Wejherowie, zorganizowała miejski konkurs wiedzy dla dzieci klas pierwszych „Z bezpieczeństwem za
pan brat”. W szranki stanęło sześć wejherowskich szkół.
Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów zasad bezpiecznego poruszania się po wejherowskich drogach, szczególnie
wśród dzieci rozpoczynających naukę szkolną, a także promowanie
idei bezpiecznych zabaw z rówieśnikami. Chodzi też o uwrażliwianie na zachowanie się uczniów w miejscach i sytuacjach szczególnie
niebezpiecznych.
Uczestnicy konkursu pracowali w trzyosobowych drużynach.
Uczniowie klas pierwszych wejherowskich szkół podstawowych
współpracowali ze sobą wspaniale. Dzielili się spostrzeżeniami,
uwagami, ale przede wszystkim pracą. Zmierzyli się z zadaniami, łamigłówkami, rebusami, zagadkami i krzyżówkami z zakresu: uczestnictwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa zabaw
z rówieśnikami, zachowań w sytuacjach zagrożenia, znajomości
zagrożenia zdrowia i życia. Wykazali się ogromną wiedzą i umiejętnościami. Organizatorom „rosły serca”.
Na najwyższym podium stanęli uczniowie Szkoły Podstawowej
nr 11, drugie miejsce zajęli reprezentanci Szkoły Podstawowej nr
5, a trzecie miejsce przypadło drużynom ze Szkoły Podstawowej nr
9 oraz Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1.
Jury doceniło jednak wszystkie dzieci za ich wkład i zaangażowanie. Każdy maluch otrzymał nagrodę w postaci sprzętu sportowego. Na kolejną edycję konkursu zapraszamy za rok.
Agnieszka Gwizdalska
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DZIEŃ DZIECKA

Konkurs w Luzinie

Rywalizacja i dobra zabawa

Olimpiada uśmiechu Wokalne
talenty

Po raz drugi w Wejherowie odbyła się „Olimpiada Uśmiechu”, zorganizowana z okazji Dnia
Dziecka w Parku Miejskim. Była sportowa rywalizacja, mnóstwo śmiechu i atrakcji.
Rozmaite stoiska i kramy,
m.in. bojowy wóz strażacki, podróż żółtą syrenką, malowanie
twarzy, szałowe fryzury, przejażdżki motocyklem oraz pokaz
tańca to tylko tło dla rywalizacji
kilku drużyn w sportowo-rekreacyjnych konkurencjach.
W olimpiadzie wystartowali
Tytani Wejherowo, Tiger Gym
Wejherowo, Karate Klub Wejherowo, WKB Gryf, Straż Miejska oraz drużyna publiczności
(na zdjęciu obok). Ta ostatnia,
wyłoniona z osób na widowni,
okazała się najlepsza!
Organizatorami Integracyjnych Igrzysk Sportowych pod
nazwą „Olimpiada Uśmiechu”
byli: Wejherowskie Centrum
Kultury, Jacek Drewa oraz Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo”.

1 czerwca, czyli w Dzień Dziecka na placu przy
Gminnym Ośrodku Kultury w Luzinie odbył się
XV Powiatowy Konkurs Wokalny Dzieci i Młodzieży ,,Talenty Wokalne” pod patronatem wójta gminy Luzino.

szkolny festyn tIK
sportowe
święto

Cyfrowa szkoła, korzystająca z technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) to
szkoła nowoczesna i atrakcyjna dla uczniów.
Przekonywali o tym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Wejherowie podczas festynu, poprzedzającego Dzień Dziecka. Przy
okazji razem z rodzicami i innymi gośćmi
świetnie się bawili.
Na szkolnym boisku odbywały się konkurencje sportowo-rekreacyjne oraz koncert
znakomitych wykonawców. Nie zabrakło
smakołyków i loterii fantowej z nagrodami.
Zabrakło tylko ciepłej słonecznej pogody, ale
nikt nie zwracał na to uwagi.

VI Sportowa Spartakiady Przedszkolaków w Luzinie była okazją do świętowania
Dnia Dziecka na sportowo. W
zawodach
organizowanych
przez Przedszkole Publiczne w
Luzinie oraz KTS-K GOSRiT
uczestniczyło rekordowo ponad
350 przedszkolaków z 6 przedszkoli. Dzieci rywalizowały o
nagrody ufundowane przez
wójta Jarosława Wejera, Pomorski Urząd Marszałkowski
oraz firmę RUCH.
Soartakiadę wygrało Przedszkole Publiczne w Luzinie. W
zawodach uczestniczyły: Świat
Przedszkolaka „Skrzacik” z Kębłowa, Prywatne Przedszkole
„Słoneczne” z Łęczyc, Przedszkole przy ZKiW Strzebielino Osiedle, Niepubliczne Przedszkole
„Bajka” Bożepole Wielkie oraz
Przedszkole Niepubliczne „Wesoła Kraina” z Kielna.

Podczas tegorocznego konkursu, organizowanego przez Organizatorami festiwalu był Gminny Ośrodek Kultury i Starostwo Powiatowe, wystąpiły dzieci i młodzież z Rumi, Redy, Bożegopola oraz
z gminy Luzino. 15 utalentowanych wokalistów oceniali: Monika
Kitel, Daniel Hierasimczyk oraz Piotr Jędrzejczak.
Oto laureacji konkursu:
W kategorii 3 - 6 lat: I miejsce - Laura Rutkowska, II - Zofia Sztenderska, III - Antoni Majkowski.
W kategorii 7-9 lat : I miejsce - Karina Gęsicka, II - - Izabela Ptach,
III - Antoni Wittstock, wyróżnienie - Adrianna Ropela oraz duet
Antonina Chaber i Aleksandra Gałuszka. W kategorii 10-13 lat: I
miejsce - Aleksandra Woźniak, II - Weronika Siwonia, III - Karolina
Teclaf, wyróżnienie - Amelia Nowakowska.
Imprezą towarzysząca był festyn z okazji Dnia Dziecka. Gminny Ośrodek Kultury przygotował wiele atrakcji dla najmłodszych.
Wszystkie dzieci zostały obdarowane słodkościami, które wręczał
wójt Luzina Jarosław Wejer. Na koniec wystąpił dziecięcy zespół
,,Czarodzieje z Kaszub’’.
Sponsorem głównym XV Powiatowego Konkursu Wokalnego
,,Talenty Wokalne” Luzino 2014 była firma GAZ-SYSTEM S.A.

sukces młodych zawodników

sześć medali

W Pułtusku odbył się Otwarty Puchar Polski w kickboxingu
kadetów młodszych i starszych oraz turniej na piankowe pałki dla
najmłodszych dzieci w wieku 4-6 oraz 7-9 lat. Nie zabrakło tam
zawodników Wejherowskiego Stowarzyszenie Sportowego oraz luzińskiego KTS-K GOSRiT, którzy spisali się wyśmienicie.
Nikola Siecińska (WSS) oraz Zuzanna Kalbarczyk i Filip Stark
(KTS-K GOSRiT Luzino) zdobyli złote medale, a Kacper Macholl
(KTS-K GOSRiT Luzino) - srebrny. Nikodem Komkowski (WSS)
wywalczył medal brązowy. To kolejny sukces podopiecznych trenerów Rafała Karcza i Tomasza Hirsza. Gratulujemy!
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HISTORIA

Wejherowianie pod Monte Cassino: Janina Czaja-Waluda

Pielęgniarka z armii Andersa
W maju odbyły się uroczyste obchody 70 rocznicy bitwy o Monte Cassino, jednej z najcięższych bitew II wojny
światowej bohaterów spod Monte Cassino, w której uczestniczyli Polacy. W walkach o zdobycie zajętego przez
Niemców klasztoru na górze Monte Cassino we Włoszech walczyli m.in. Kaszubi, w tym wejherowianie. Związana
w późniejszych latach z Wejherowem Janina Czaja-Waluda jako pielęgniarka niosła pomoc rannym pod Monte
Cassino. Tę postać i jej losy przypomina naszym, Czytelnikom Regina Osowicka.
W 1983 r. Międzynarodowy Czerwony Krzyż przyznał
medale Florence Nightingale
36 pielęgniarkom z 21 krajów. Wśród odznaczonych
były dwie Polki: Wanda Luboińska z Poznania i Janina
Czaja-Waluda (Janina Dobrowolska), w tamtym czasie
mieszkająca w Katowicach, a
od 1987 roku w Wejherowie.
Obie zostały nagrodzone za
czyny wymagające wyjątkowego poświęcenia (niesienie
pomocy rannym i chorym w
czasie wojny i pokoju) oraz
wysokich kwalifikacji zawodowych i moralnych.

Sanitariuszka
spod Drohiczyna

Jak informuje Regina Osowicka, podpułkownik Janina
Czaja-Waluda urodziła się w
1921 r. w Osownicy koło Drohiczyna na Podlasiu. Ukończyła gimnazjum w Pińsku,
a w 1939 r. zapisała się na
kurs PCK. Od początku wojny pracowała na Polesiu jako
sanitariuszka. W lutym 1940
r. została wywieziona w głąb
Związku Sowieckiego, w okolice Archangielska. Tam pracowała przy wyrębie lasów, a
potem w ambulatorium dla
Polaków. Gdy w ZSRR formowała się polska armia, udało
się jej przedostać do Buzułuku, miasta nad rzeką Samarą
i otrzymać przydział do IX Dywizji Armii Polskiej generała
Władysława Andersa. Janina
Dobrowolska (później Czaja-Waluda) rozpoczęła służbę w
szpitalu wojskowym.
W marcu 1942 r. wojsko
gen. W. Andersa ewakuowało się do Persji, gdzie na plaży nad Morzem Kaspijskim
służby sanitarne zorganizowały szpital. Wielu żołnierzy
pozostało na zawsze w tamtym zakątku świata m.in. ojciec chrzestny siostry Janiny,
Leon Lenda.
Następny etap szlaku wojennego to Teheran, gdzie sa-

nitariuszka ukończyła kurs
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża w języku angielskim. Służba sanitarna
wędrowała wraz z wojskiem
w Iraku, gdzie żołnierzy dziesiątkowały tropikalne choroby, m.in. malaria.
- Niestety, na malarię zachorowała też sanitariuszka
Janka - opowiada Regina Osowicka. - Dzięki pomocy gen.
Bolesława Szareckiego, szefa
sanitarnych służb Armii Polskiej w ZSRR, udało się zwalczyć epidemię w szeregach
żołnierzy i służb medycznych.
Wielu zmarłych spoczęło jednak na cmentarzach w Kirkuku i Khanakin.
W 1943 r. nastąpiła ewakuacja 2 Korpusu Polskiego
do Palestyny, a Janina Dobrowolska została skierowana na półroczny kurs chirurgii
wojennej i pielęgniarskiej do
angielskiego szpitala w Ismaili w Egipcie. Wykłady prowadzili tam polscy profesorowie
ze Lwowa i Wilna. Po jego
ukończeniu pani Janina wraca do szpitala polowego i asystuje przy operacjach.

Ranni spod
Monte Cassino

Kiedy początku 1944 r.
nadchodzi rozkaz przerzucenia armii polskiej na Półwysep Apeniński, żołnierze oraz
szpital pod ochroną okrętów
wojennych, zostają przetrans-

portowani do Europy statkiem „Queen Mary”. 2 Korpus
rozlokował się w miasteczku
Mottola.
12 maja polscy żołnierze
wyruszyli w bój o wzgórze
Monte Cassino (519 m npm),
gdzie w opactwie benedyktyńskim stacjonowała doborowa
niemiecka jednostka, tworząca punkt obronny tzw. Linii
Gustawa.
- Janina Czaja-Waluda
wspominała, że polski szpital pod Monte Cassino przepełniał się ciężko rannymi
żołnierzami - mówi Regina
Osowicka. - Pracowali bez
snu, bez wytchnienia. Straty Polaków było ogromne, ale
Niemców jeszcze większe. Jak
wspominała pani Janina, nawet umierający żołnierze byli
dumni ze zwycięstwa Polaków, a w ostatnich słowach
prosili, by pozdrowić Polskę
po powrocie.

Hejnał na wzgórzu

2 Korpus dowodzony przez
gen. Andersa (wchodzący w
skład 8 Armii Brytyjskiej)
zdobył klasztor 18 maja 1944
r. Sukces był tym większy, że
klasztoru na wzgórzu nie mogli zdobyć Anglicy, Francuzi
ani Amerykanie.
- Janina Czaja-Waluda
opowiadała, że kiedy plutonowy Emil Czech zagrał ze wzgórza Hejnał Mariacki, wszyscy
płakali - mówi R. Osowicka.

Powrót
do Ojczyzny

Po zdobyciu Monte Cassino
porucznik Janina Dobrowolska wraz z Polskim Szpitalem
Wojskowym nr 3 została przeniesiona do miasta Senigaliia
koło Ancony. Trafiali do niego
ranni spod Bolonii i Ancony.
Służby pracowały wreszcie
w normalnych warunkach,
w przystosowanym do celów
medycznych budynku.
Po zdobyciu Bolonii zakończył się szlak wojenny
żołnierzy 2 Korpusu i służb
medycznych, w których służyła Janina Dobrowolska.
Żołnierzy i szpital ewakuowano do Anglii. Pani porucznik
pracowała w szpitalu wojskowym w Penley w Walii, kiedy
postanowiła wracać do Polski.
Do Gdańska dopłynęła statkiem w 1947 r.
Kilka lat później już jako
Janina Czaja-Waluda z synkiem Czesławem (potem urodziła też córkę Jolantę) trafia
do Katowic, gdzie jednak nie
może znaleźć zajęcia (jako oficer Sił Zbrojnych na Zachodzie).
Wreszcie otrzymuję pracę instruktora sanitarnego w
Hufcu ZHP. Pomaga młodzieży w zdobywaniu sprawności
oraz organizuje klub kombatancki na okręg śląski.
W 1987 r. przenosi się na
Wybrzeże do Strzebielinka
Morskiego koło Wejherowa.
Działa i organizuje pracę Zarządu Okręgu Pomorskiego
ZIW w Gdańsku i Wejherowie. Do śmierci w maju 2006
r. płk. Janina Czaja-Waluda
przewodniczyła Radzie Kombatanckiej przy Staroście i
Prezydencie Wejherowa.
W 2004 r. uczestniczyła w
osobistej audiencji u Papieża Jana Pawła II, jako jedna z czworga kombatantów
uczestniczących w obchodach
60. rocznicy bitwy pod Monte
Cassino. Anna Kuczmarska

Janina Czaja-Waluda
(na zdjęciu obok) jako
młodziutka pielęgniarka
niosła pomoc rannym pod
Monte Cassino. Po latach
została za to odznaczona
zaszczytnym medalem
Florence Nightingale.
W dojrzałym wieku związała swoje życie z Wybrzeżem i Wejherowem, gdzie

przewodniczyła m.in.
Radzie Kombatanckiej.

Wejherowianie na froncie włoskim
W kampanii włoskiej i pod Monte Cassino walczyli wejherowianie: major Jan Drotlew, porucznik Dżannet Skibniewska,
porucznik Paweł Kwidziński, st. kapral Jan Gross, Edmund Kossowski, Antoni Żołniewicz, Jan Kazojg, Stefan Paszkuć, Stanisław Dypa i Władysław Barłóg. Była tam również Kazimierz
Baczewski z Gościcina oraz Stanisław Nowogrodzki z Rumi.

Paweł Kwidziński (z lewej) i st. kapral Jan Gross.

Zacięta bitwa II wojny światowej
Bitwa o Monte Cassino (zwana także bitwą o Rzym) – w
rzeczywistości cztery bitwy stoczone przez wojska alianckie z
Niemcami, które miały miejsce w 1944 roku w rejonie klasztoru
na Monte Cassino. Bitwa ta uznawana jest za jedną z najbardziej
zaciętych w czasie II wojny światowej.
Atak 2 Korpusu Polskiego rozpoczął się w nocy 12 maja.
Po kilkudniowym zaciętych walakch W nocy 17/18 maja 1944
Niemcy opuścili klasztor, obawiając się okrążenia. Nad ranem
zauważono na ruinach klasztoru białą flagę. Wysłano patrol 12
Pułku Ułanów Podolskich pod dowództwem ppor. Kazimierza
Gurbiela, który wkroczył do ruin klasztoru, zajmując obiekty.
Zatknął na murach najpierw proporzec 12 Pułku Ułanów a następnie polską flagę.
18 maja 1944 roku w samo południe na ruinach klasztoru
Monte Cassino polski żołnierz, Emil Czech odegrał Hejnał Mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy.
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Rodzice i dzieci na trasie w parku

Wejherowo biegało
Dzieci, młodzież i
dorośli, uczestniczyli
w akcji „Wejherowo
Biega 2014”. Ok. 800
biegaczy amatorów
spotkało się w słoneczną sobotę 24 maja w parku.
Wójt Luzina Jarosław Wejer wręcza puchary zwycięzcom. Z lewej strony Łukasz Wirkus.

III Kaszubska Piętnastka

Ponad 350

zawodników
Ponad 350 biegaczek i biegaczy wyruszyło na trasę trzeciej edycji „Kaszubskiej Piętnastki” (III Kaszëbskô Piãtnôstka) oraz I
Mistrzostw Mieszkańców Gminy Luzino.
Zwycięzcą biegu został Łukasz Wirkus z Talexu Borzytuchom. Wśród pań najlepsza okazała się Antonina Rychert (MKL
Szczecinek). Najlepszym biegaczem z Luzina był Rafał Kołodzik.
Do imprezy, organizowanej przez Gminny Klub Sportowy w
Luzinie - Grupa biegaczy długodystansowych i maratonu, „GKS
KASZUBI - Luzino” zgłosili się zawodnicy i zawodniczki z całej Polski oraz biegacze z Ukrainy. „Kaszubska Piętnastka” tradycyjnie
odbyła się w ostatnią sobotę maja, na 15-kilometrowym dystansie.

Piłka nożna. Puchar Polski

Wikęd w finale
W Luzinie odbył się „historyczny” dla tej gminy mecz Pucharu Polski, w którym KTS-K GOSRiT/Wikęd Luzino pokonał ósmy zespół III ligi
Bałtyckiej - Cartusię Kartuzy. Stawką meczu
był awans do finału wojewódzkiego PP i szansa
na udział w rozgrywkach ogólnopolskich.
Spotkanie przebiegało przy
zdecydowanej przewadze luzińskich piłkarzy, którzy zwyciężyli trzecioligowca 3:0 i był
to najniższy wymiar kary.
Przeciwnikiem
GOSRiT/

Wikęd Luzino w wielkim finale
będzie V ligowa Brda Przechlewo, która w drugim półfinale
okazała się lepsza od IV ligowej
drużyny Żuławy Nowy Dwór
Gdański.

Wejherowska Akademia Piłki Nożnej
Błękitni Wejherowo prowadzi nabór rocznika 2008
Informacje: trener Stefan Machaliński 600 244 072
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- Celem akcji „Wejherowo
Biega 2014” jest rekreacja na
świeżym powietrzu, integracja
mieszkańców, zachęcenie ich
do biegania, pokonanie słabości
i udział we wspólnej zabawie mówi Jacek Thiel z Urzędu
miejskiego, jeden z głównych
organizatorów biegania..
Uczestnicy biegu mieli do
wyboru trzy dystanse: 400 m
dla dzieci do lat 7, 2000 m i
4000 m. Celem było dotarcie do
mety, a nagrodą był okolicznościowy medal, koszulka promocyjna i butelka wody. Niektórzy
pobiegli po raz pierwszy i zachęcili do tego również swoje dzieci.
Akcję „Wejherowo Biega”
zorganizował Urząd Miejski
w Wejherowie, Wejherowskie
Centrum Kultury i Klub Sportowy „Wejher” pod patronatem
Prezydenta Wejherowa.

W wejherowskim parku
razem biegali starsi,
młodsi i bardzo młodzi. Wszyscy odczuwali
satysfakcję. Kilkuletni
biegacze z radością odbierali medale od zastępy prezydenta Bogdana
Tokłowicza.

Piłka nożna. Lanie od lidera

Gryf spada

Można powiedzieć, że stało się to co było
nieuniknione, choć należy podziękować piłkarzom za dwa lata gry w drugiej lidze. Po przegranym meczu z liderem (0:4), awansującym
do pierwszoligowych rozgrywek Chrobrym z
Głogowa, Gryf Wejherowo ląduje w III lidze.
Piłkarze Gryfa zagrali ambitnie, ale to zbyt mało na
zniwelowanie różnicy w grze
drużyn. W spotkaniu zdecydowanie przeważali zawodnicy z Głogowa. Strzelili po dwie
bramki w każdej połowie.
Gryf Wejherowo: Ferra - Dąbrowski, Kostuch, Skwiercz, Stefanowicz - Szymański, Osłowski
- Pietroń, Kołc, Kusiak (Felisiak,
Kochanek) - Siemaszko.
Na pożegnanie z II ligą Gryf

Wejherowo przegrał z Błękitnymi Stargard Szczeciński 1:2
(0:2). Goście w 15 minut „załatwili” gospodarzy, strzelając
dwa gole,. W 84 min. napastnik
Gryfa zdobył honorową bramkę.
Błękitni pozostają w II lidze.
Gryf Wejherowo: Ferra
(Szlaga) - Kowalski, Kostuch,
Skwiercz, Brzuzy (Felisiak)
- Szymański, Osłowski - Dąbrowski (Miszka), Pietroń, Stefanowicz - Siemaszko

Aktywne soboty w parku

Ćwiczmy razem

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hidebrandt zaprasza wszystkich mieszkańców lubiących aktywnych tryb
życia na „Aktywne soboty w wejherowskim parku” czyli zupełnie darmowe treningi fitness, zajęcia ruchowe
oraz jogę.
Zajęcia poprowadzą trenerzy z Tiger Gym Wejherowo w
każdą sobotę od 7 czerwca do 30 sierpnia br. w Parku Miejskim im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie na dolnym tarasie. Start o godz. 10.00 przy małej scenie letniej w
parku. Organizatorzy zapraszają młodzież, dorosłych i seniorów z grodu Wejhera.
- Jakiś czas temu pojawił się pomysł na realizację tego
typu zajęć w naszym mieście. W tym roku otrzymaliśmy propozycję organizacji takich zajęć przez Tiger Gym Wejherowo i postanowiliśmy z niej skorzystać - mówi Jacek Thiel,
szef promocji w Urządzie Miejskim w Wejherowie. - Przykład
takiego treningu mieliśmy okazję oglądać podczas akcji
"Wejherowo Biega 2014". Dzięki profesjonalnym trenerom
mieszkańcy będą mogli aktywnie spędzić sobotnie poranki
w wejherowskim parku.
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NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie 55 m kw., Wejherowo, oś. Sucharskiego, 3 pokoje, 1 piętro, rok budowy 2011, wysoki standard
wykończenia. Cena 258 tys. do negocjacji.
Tel. 509 524 714
***
Sprzedam działkę budowlaną 890 m 2,
Wejherowo Gościcino (Zibertowo) - niecałe
4 km od centrum Wejherowa; cena 150 tys.
zł do negocjacji.
Tel. 668 147 633
***
Działkę 1100 m kw. sprzedam. Prąd,
woda, ul. Dębowa 13 Kąpino, gm. Wejherowo. Tel. 605 420 694
***
Nowy dom parterowy typu dworek,
okolice Wejherowa, 135 m kw. Cena 450
tys. zł. Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 3-pokojowe, parter do I piętra.
Tel. 661 664 085.
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m sprzedam.
Tel. 501 549 579
***
Sprzedam gospodarstwo rolne 8,20 ha
i zabudowania. Jeleńska Huta.
Tel. 661 895 941
***
Sprzedam mieszkanie 36 m kw., bez
czynszu, tylko opłaty własne i remontowe,
Wejherowo. 95 tys. zł do negocjacji.
Tel. 507 745 334
***
Działka 7600 m kw. Łówcz Górny k.
Strzebielina z możliwością zabudowy, media przy granicy. Cena 10 zł/m kw.
Tel. 782 167 653
***
Sprzedam domek parterowy, stan zamknięty, ocieplony, na działce ogrodniczej,
468 m kw. Cena 52 tys. zł.
Tel. 502 056 307
Sprzedam garaż murowany własnościowy, Wejherowo ul. Strzelecka.
Tel. 697-361-474.
***
Sprzedam 2 pokojowe mieszkanie na
I piętrze w Rumi, w centrum w spokojnej
dzielnicy. Tel. 660 708 062

Sprzedam parter domu, 72 m kw., cztery pokoje, garaż, 350 m kw. ogrodu, w centrum Wejherowa. Cena 270 tys. zł.
Tel. 511 227 394

WYNAJMĘ

Wynajmę na biuro taniej 33-metrowy
parter. Wejherowo. t
Te. 502 351 988
***
Do wynajęcia pokój i kuchnia z aneksem, 39 m kw., wysoki parter w Wejherowie. Tel. 530 773 331
***
Do wynajęcia garaż na ul. Strzeleckiej
w Wejherowie. Tel. 889 450 014
***
Pokój, kuchnia, łazienka, osobne wejście. Wejherowo. Tel. 507 623 797
***
Szukam pokoju dla 3 osób w Wejherowie, najlepiej za opiekę przy starszej osobie
z zamieszkaniem od zaraz.
Tel. 798 253 136

SPRZEDAM

Dwa filmy DVD Wojciech Cejrowski Boso przez świat „Hiszpania i Portugalia” oraz
„Meksyk”. Cena 20 zł. Kontakt: faaust@
wp.pl
***
Kurtkę nową zimową męską. Rozmiar
L. Czarna, z kapturem, bez podpinki, szer.
w klatce 62 cm, długość po plecach 83 cm.
Cena 60 zł. Kontakt: faaust@wp.pl
***
Czarne spodnie jeansowe męskie, nowe. Roz. 33/34 na ok. 179-183 cm wzrostu.
Cena 40 zł.
Kontakt: faaust@wp.pl
***
Nokię X2-00. Stan idealny, nieużywany. Bez simlocka i gwarancji. W zestawie
bateria, karta pamięci, ładowarka, i inne
elementy. Cena 200 zł. faaust@wp.pl
***
Klej wysokoelastyczny Atlas Plus S1.
20 kg. Do płytek ceramicznych, cementowych, kamiennych. Cena 25 zł.
Kontakt: faaust@wp.pl
***
Czytnik e-bookowy Packet Book Mini z
wyświetlaczem i Wi-Fi. Cena 160 zł.

Tel. 502 351 988
***
Kartę pamięci do telefonu. San Disk Micro SD, 2 GB, 15 zł. Tel. 796 932 290
***
Bryczkę typu dokart dla 5 osób plus
kompletna uprząż wyjazdowa na 1 konie,
stan idealny, 3 500 zł. Wejherowo.
Tel. 507 724 008
***
Tanio sprzedam drzwi wewnętrzne
białe, starego typy. Tel. 512 651 142
***
Męską kurtkę skórzaną mało noszoną,
ciemny brąz. tanio. Tel. 512 651 142
***
Sprzedam bufet, ok. 80 lat (antyk),
oszklony, stan dobry. Cena ok. 500 zł.
Tel. 500 174 281
***
Sprzedam kosiarkę elektryczną, dobrze
tnącą plus kabel. Cena 200 zł. Wejherowo.
Tel. 500 174 281
***
Bagażnik dachowy do forda fusion oraz
poprzeczki na rowery.
Tel. 605 423 517
***
Dwie lady biurowo-sklepowe po 1 metr
każda, w cenie po 100 zł.
Tel. 693-370-251
***
Spawarkę Bester STS 400 amper.
Tel. 693-370-251
***
Sprzedam zestaw wypoczynkowy
(wersalka + 2 fotele), w bardzo dobrym
stanie, eleganckie, w kolorze żółto-miodowym, drewniane poręcze, 400 zł.
Tel. 606 267 960
***
Sprzedam pilnie skuter zipp vapor, stan
bardzo dobry, 2010 r., wszystko sprawne,
pierwszy własciciel, dwuosobowy, cena
1700 zł, przebieg 3900 km.
Tel. 666 522 515
***
Elektroniczny papieros najnowszej generacji GT Monaco, zapasowe ustniki, ładowarka, mało używany w oryginalnym
kartoniku, na gwarancji, za 55 zł.
Tel. 666 522 515
***

Tabex 71 tab. za 15 zł.
Tel. 666 522 515

PRACA

18-latek z przyuczeniem do zawodu
kucharz, uczciwy, pracowity, podejmie
każda pracę na sezon w okolicach Wejherowa, Lęborka lub nad morzem.
Tel. 796 568 885
***
Pracownik fizyczny pilnie potrzebuje
każdej pracy, chętnie ciężkiej. Niepijący.
Tel. 501 034 804

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.

NAUKA

Pomoc i konsultacje w pisaniu prac
mgr., licencjackich, dyplomowych, pedagogika, socjologia, pielęgniarstwo, ekonomia, zarządzanie, turystyka, inne.
Tel. 501 957 499
***
Przepisywanie tekstów 3,50 str. Wydruki . Tel. 501 0957 499
***
Nauczyciel muzyki, emeryt udziela lekcji gry na gitarze, akordeonie, mandolinie,
skrzypcach, za niewielką opłatą.
Tel. 665 570 808
***
Nauczyciel pomoże w pisaniu prac z języka polskiego. Tel. 668 133 189
***
Nauczyciel udzieli korepetycji z chemii
i biologii. Tanio i warto.
Tel. 668 133 189
***
Matematyka, każdy poziom, doświadczony nauczyciel, dojadę do ucznia również
w wakacje. Tel. 505 327 921

POMOC

Rodzina wielodzietna prosi o rowerek
3-kołowy dla chłopca oraz zabawki. Z góry
dziękuje. Tel. 725 171 656

RÓŻNE

www.fundacja-es-opieka.pl

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

502 178 344

Zlecę renowację starych drzwi wahadłowych. Wejherowo.
Tel. 502 351 988
***
Oddam gruz za wywózkę.
Tel. 533 197 297

N A S Z PA R T N E R

SKUTECZNA REKLAMA

W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502

redakcja@pulswejherowa.pl
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Dołącz do nas na:

facebook.com/pulsWejherowa
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Archiwalne wydania „pulsu Wejherowa” oraz bieżące informacje
można znaleźć na stronie:
www.pulswejherowa.pl

