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Od poniedziałku do końca wakacji

Sucharskiego

zamknięta

Objazdy i utrudnienia czekają kierowców,
rowerzystów, pieszych oraz pasażerów autobusów miejskich w związku z zamknięciem
dla ruchu części ul. Sucharskiego na czas budowy nowej drogi do Gościcina.
W dniach 4-31 sierpnia br., w związku z budową kolejnego
etapu drogi, łączącej ul. Południową w Gościcinie z ul. Sucharskiego w Wejherowie, ulica Sucharskiego w Wejherowie będzie
w części zamknięta dla ruchu.
Objazd wyznaczony zostanie ulicą Sienkiewicza i drogą krajową nr 6 - ulicą I Brygady Pancernej WP. Mieszkańcy osiedla
Sucharskiego, którzy będą wracać do domu od centrum miasta, będą zmuszeni jechać przez Bolszewo.
Autobusy komunikacji miejskiej, rowerzyści i piesi korzystać będą z objazdu ulicą Kotłowskiego oraz drogą przez
ogródki działkowe. Specjalnie dla autobusów wzmocniono nawierzchnię na wjeździe i wyjeździe z działek, a wkrótce cała
droga przez działki zostanie utwardzona.
Komunikat MZK w sprawie zmian rozkładu na str. 16

Koncert Kasi Kowalskiej i Kombii, zabawy i konkursy dla całej rodziny, badania mammograficzne i akcje profilaktyki zdrowotnej, a także grilowanie pod kierunkiem Roberta Sowy, połączone z degustacją - takie atrakcje przygotowano w Parku Miejskim w minioną sobotę, dla
uczestników imprezy „Złote Przeboje na wakacjach”.
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Rekolekcje
w drodze
Uczestnicy
Pielgrzymki Kaszubskiej
z Helu na Jasną Górę
przez 19 dni (od 25 lipca do 12 sierpnia) pokonują trasę 640 km.

Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, ale też
wspieranie się nawzajem,
zawieranie przyjaźni.
Tradycyjnie na trasie
wędrówki znalazło się Wejherowo, gdzie pielgrzymi
zawitali 26 lipca. Przyszli
zmęczeni, ale jak zwykle radośni, z uśmiechem i śpiewem. 		
Str. 10
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AKTUALNOŚCI

Przewrócili kabinę TOI-TOI

Bezdomny zginął z rąk zwyrodnialców

W środku był Zabójstwo dla zabawy?
mężczyzna
Huligański wybryk w wejherowskim parku 28 lipca br. okazał się bardzo przykry w
skutkach dla mężczyzny, jak się okazało bezdomnego. Sprawców szybko zatrzymali funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wejherowie.
Podczas patrolowania parku
strażnicy zauważyli przewróconą kabinę TOI-TOI. Po chwili
podszedł do nich bezdomny i
powiedział, że gdy przebywał w
kabinie, przewrócono ją. Bezdomny został oblany znajdującymi się w niej nieczystościami
i z wielkim trudem kabinę opuścił. Po krótkiej penetracji terenu strażnicy zatrzymali pięciu
chłopców w wieku 15 lat, którzy przyznali się do przewrócenia kabiny . Rozpoznani zostali

także przez bezdomnego. Teraz
sprawa nieletnich trafi do Sądu
Rodzinnego i Nieletnich w Wejherowie.

Monitoring nagrał złodzieja,
który kradł ...kamery

Łup miał w domu
Do kradzieży dwóch kamer prywatnego monitoringu doszło przed północą. Policjanci natychmiast
pojechali na miejsce zdarzenia i tam, przeglądając
zapisy monitoringu, rozpoznali sprawcę kradzieży.
Podejrzewany o to przestępstwo 18-latek został zatrzymany w
miejscu zamieszkania. Policjanci znaleźli w mieszkaniu ukradzione kamery. Straty jakie spowodował sprawca zostały wstępnie
oszacowane na około 3 000 zł
18-latek został przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży mienia.
Za popełnione przestępstwo odpowie przed sądem. Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat.

Dwóch młodych ludzi znęcało się nad bezbronną ofiarą i zabiło 57-letniego mężczyznę,
który mieszkał w zaroślach przy torach kolejowych. Po swoim „wyczynie” w środku nocy szli ulicami miasta, krzycząc i pijąc alkohol. Czy zabóstwa dokonali w ramach nocnej
zabawy? To wyjaśni śledztwo. Wiadomo natomiast, że do ujęcia sprawców przyczynili się
funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wejherowie i uliczny monotoring. W nocy, kiedy dokonano zabóstwa strażnicy ukarali podejrzanych mandatami za zakłócanie ciszy i porządku.

Dzięki kamerom ulicznego
monitoringu strażnicy miejscy
z Wejherowa wytypowali zabójców 57-letniego bezdomnego, ostatnio mieszkającego w
zaroślach w okolicach rzeki Cedron w Wejherowie Nanicach.
Wszystko zaczęło się od interwencji podjętej dwa dni wcześniej wobec dwóch mężczyzn
zakłócających spokój i porządek publiczny. Ten fakt strażnicy skojarzyli z zabójstwem.
7 lipca br. dyżurny Straży
Miejskiej w Wejherowie otrzymał zgłoszenie od dyspozytorki pogotowia, aby sprawdzić
czy w rejonie torów kolejowych
w Wejherowie-Nanicach leży
człowiek, gdyż pogotowie wcześniej otrzymało zgłoszenie od
pasażera pociągu. Na miejscu
strażnicy zobaczyli makabryczny widok. W krzakach przy
rzece leżał rozebrany do pasa
mężczyzna, którego ciało znajdowało się w stanie rozkładu.
Dyżurny Straży Miejskiej
powiadomił natychmiast policję. Policjanci z Wejherowa
wyjaśnili okoliczności śmierci
57-letniego bezdomnego. Policjanci ustalili, że doszło do zabójstwa, co potwierdziła też
przeprowadzona sekcja zwłok.
Ponieważ okazało się, że
zdarzenie miało miejsce w no-

Policjanci i prokurator w miejscu znalezienia zwłok.

cy 5 lipca br., strażnicy miejscy
przypomnieli sobie, że tego samego dnia, a właściwie około
godz. 1.00 w nocy dwóch pijanych młodych ludzi hałasowało
i piło alkohol na ulicach miasta. Za czyny te zostali ukarani mandatami. Dziś wiadomo,
że wcześniej w bestialski sposób zabili człowieka. Po czasie
strażnicy ten fakt skojarzyli z
zabójstwem bezdomnego.

Strażnicy odtworzyli zapisy
z monitoringu na którym widać, że mężczyźni ci przebywali
miejscu zabójstwa bezdomnego
i tym samym pomogli policji w
ustaleniu sprawców. Są to dwaj
mieszkańcy Wejherowa w wieku 19 i 20 lat.
Obaj zostali zatrzymani
przez funkcjonariuszy policji i
doprowadzeni do policyjnej celi. 19 i 20-latek zostali przesłu-

chani i usłyszeli zarzuty. O ich
dalszym losie zadecyduje sąd.
Obaj sprawcy zostali tymczasowo aresztowani na okres 3
miesięcy.
Za popełnione przestępstwo
mężczyznom grozi kara pozbawienia wolności na czas nie
krótszy od lat 12, kara 25 lat
pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia
wolności.

KONDOLENCJE

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

śp.
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Pani Reginy Melcer

Pani Teresy Pawelczyk

wieloletniego pracownika Urzędu Miejskiego w Wejherowie

wieloletniego Kierownika USC w Wejherowie

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie i Przyjaciołom
wyrazy głębokiego współczucia
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Krzysztof Hildebrandt
Prezydenta Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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Wysoka lokata Wejherowa u „Forbesa”

AKTUALNOŚCI

Miasto przejmie kamery

Wśród najlepszych Dla bezpieczeństwa

miast i gmin w Polsce kierowców i pieszych
Wejherowo znalazło się w gronie najlepszych gmin i miast od 50 do
150 tys. mieszkańców, które osiągnęły najwyższy przyrost netto firm
na 1000 mieszkańców. Zestawienie opublikował miesięcznik gospodarczy „Forbes”. Trzynaste miejsce w rankingu „Forbesa”, jest niewątpliwie powodem do zadowolenia i satysfakcji.
Raport dla „Forbesa” przygotował Centralny Ośrodek
Informacji
Gospodarczej.
Władze Wejherowa zdobyły
dofinansowanie z Unii Europejskiej na projekty, których
wartość wyniosła ok. 100
mln zł. Fundusze europejskie
przyczyniły się do poprawy
infrastruktury, rozwoju miasta, spowodowały dynamikę
rozwoju przedsiębiorczości, a
także turystyczne zainteresowanie Wejherowem.
Rewaloryzacja Kalwarii
Wejherowskiej, rewitalizacja Parku Miejskiego im. A.
Majkowskiego i Śródmieścia
Wejherowa z remontem ul.
Wałowej, budowa Filharmonii Kaszubskiej (na zdjęciu
poniżej), budowa promenady
pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Cedron, termomodernizacja wszystkich wejherowskich
szkół, były inwestycjami miejskimi współfinansowanymi z
Funduszy Europejskich.

Poprzeczkę
postawiliśmy wysoko
mówi prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt
- Robimy wszystko, aby
Wejherowo było miastem
przyjaznym i atrakcyjnym
nie tylko dla mieszkańców,
ale także dla biznesu. Wizja,
którą staram się od lat realizować, staje się faktem i
przynosi korzyści wejherowianom. Poprzeczka musi
być postawiona wysoko, bo
zależy mi na rozwoju miasta i korzyściach dla mieszkańców. Dzięki funduszom
europejskim udało się przeprowadzić w Wejherowie
szereg dużych i potrzebnych
mieszkańcom inwestycji.
Przygotowaliśmy już pla-

ny na zdobycie kolejnych
środków unijnych i przygotowujemy się do tego, wykorzystując doświadczenie,
zdobyte w tej dziedzinie.

Zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński wyraził zdziwienie wobec stanowiska Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, dotyczącego własności kamer zamontowanych na drodze krajowej nr 6,
na skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej w Wejherowie. Instytut nie chce
kamer i nie przyznaje się do nich, więć miasto w tej sytuacji chętnie
przejmie te urządzenia, służące bezpieczeństwu.
W korespondencji z jedną z
lokalnych gazet przedstawiciele Instytutu Badawczego Dróg
i Mostów napisali, że kamery
na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6 i ul. Orzeszkowej w
Wejherowie, które stanowią
element systemu rejestrującego pojazdy przejeżdżające na
czerwonym świetle, są własnością gminy miasta Wejherowa.
- Nieprawdą jest, że właścicielem tych kamer jest instytut
badawczy - stwierdził Leszek
Rafalski, dyrektor Instytutu
Badawczego Dróg i Mostów w
Warszawie.
- W związku z powyższym
informujemy, że samorząd
miejski przejmie urządzenia
samorejestrujące przejazd na
czerwonym świetle - mówi
Piotr Bochiński. - Będzie to
możliwe dopiero po zakończeniu obecnej umowy z Instytutem. Umowa dotyczy prac

Ogrody
i balkony
nagrodzone

badawczo-rozwojowych, podczas których wykorzystuje on
te urządzenia.
Stanowisko Instytutu budzi zdziwienie, tym bardziej
że Instytut Badawczy Dróg i
Mostów wystawił fakturę za
usługę „wykonanie prac rozwojowych w ramach wdrożenia pilotażowego projektu”, a
nie za sprzedaż sprzętu.
- Jeśli obecnie Instytut
twierdzi, że miasto stało się pomimo treści faktury i umowy
właścicielem urządzeń, to nie
będziemy protestowali - dodaje zastępca prezydenta miasta.
- Nie wiemy natomiast, dlaczego nagle Instytut zmienił zdanie w tej sprawie, jednak w
kontekście dotychczasowych
działań Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, któremu
podlega Instytut Badawczy
Dróg i Mostów, odbieramy to
jako efekt nacisków czysto po-

litycznych na oświadczenia czy
działania mające na celu dyskredytację władz miasta Wejherowa. Od samego początku
ta sprawa jest wykorzystywana przez Platformę Obywatelską do przedwyborczej
walki politycznej z prezydentem Wejherowa. A minister
jest przecież z PO.
Apelujemy również do Ministra Infrastruktury i Rozwoju oraz zależnych od niego
instytucji rządowych związanych z tematem kamer przy
ul. Orzeszkowej w Wejherowie do odpowiedzialnego, a nie
politycznego podejścia do bezpieczeństwa pieszych i kierujących na tym skrzyżowaniu.
Tak aby nie powtórzyło się
nieszczęście z Sopotu, gdzie
kierowca taranował tłum pieszych na ul. Bohaterów Monte
Cassino i na molo - dodaje Piotr
Bochiński.

REKLAMA

Wczoraj po południu w
wejherowskim ratuszu odbył się finał miejskiego konkursu na „Najładniejszy
ogród i balkon w Wejherowie”,
organizowanego
przez Urząd Miejski w Wejherowie pod patronatem
Prezydenta Wejherowa.
Właścicielom
ukwieconych balkonów i bajecznych
ogrodów wręczono nagrody.
Ponieważ „Puls Wejherowa” trafił już w tym czasie do
druku, relację z tej uroczystości zamieścimy w kolejnym wydaniu, 14 sierpnia.
Wówczas zaprezentujemy
laureatów konkursu.
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WYDARZENIA I OPINIE

Różne punkty widzenia
Rusza
remont Polskość to
komendy nienormalność,
Dzisiaj, 31 lipca, rozpoczyna się generalny remont budynku Komendy Powiatowej
Policji przy ul. Dworcowej w
Wejherowie.
Inwestycja będzie realizowana w ramach programu
Standaryzacji Komend i Komisariatów Policji.
Remont, którego koszt wynosi ok. 10 mln zł, zakończy
się pod koniec 2015 roku.

Święto Policji w Wejherowie

Podziękowania dla
funkcjonariuszy
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie 24 lipca odbyły się powiatowe obchody Święta Policji. Policjantom zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe, nominacje na wyższe stopnie służbowe
oraz wyróżnienia.
W uroczystości wzięli udział
m.in. I zastępca Komendanta
Wojewódzkiego Policji w Gdańsku, starosta wejherowski, zastępca prezydenta Wejherowo,
burmistrz Redy oraz wójtowie
gmin lub ich przedstawiciele.
Na Święto Policji przybyli także przedstawiciele innych służb
mundurowych zaprzyjaźnionych z policją wejherowską oraz
zaproszeni goście.
W trakcie ceremonii wręczono funkcjonariuszom akty
mianowania na wyższe stop-
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nie policyjne. Awans otrzymało 116 policjantów, natomiast 7
funkcjonariuszy zostało nagrodzonych.
Komendant Komendy Powiatowej Polciji w Wejherowie
insp. Krzysztof Lawer podziękował wszystkim podległym sobie funkcjonariuszom i
pracownikom policji za sumienną, oddaną i ofiarną służbę dla
społeczeństwa, a ich rodzinom
za wsparcie i wyrozumiałość w
dzieleniu z policjantami trudów
codziennej pracy.

- Powiat wejherowski jest
jednym z najbezpieczniejszych
powiatów w województwie pomorskim. Doświadczamy tego
nie tylko w statystykach ale i
na kanwie poczucia bezpieczeństwa. Mieszkańcy powiatu czują się bezpiecznie - powiedział
insp. Lawer. Święto Policji to
również okazja do wyróżnienia
funkcjonariuszy.
Również goście składali policjantom podziękowania,
gratulacje i życzenia dalszych
sukcesów zawodowych.

Tragedia

Groźne
jezioro
Jezioro Dobre, położone na terenie Gminy
Puck, ale blisko Wejherowa, jest popularnym
miejscem rekreacji m.in.
mieszkańców naszego
miasta. Niestety jak każdy akwen potrafi być też
bardzo niebezpieczne.
Ostatnio utonęło w nim
dwóch mężczyzn.
W ub. tygodniu, późnym
popołudniem w jeziorze Dobrym zażywał kąpieli 21-letni
mężczyzna, który w pewnym
momencie zniknął pod wodą.
Zwłoki młodego mężczyzny
udało się odnaleźć po dwóch godzinach akcji.
Ofiarą zdradliwego zbiornika wodnego jest także 49-letni
mieszkaniec Wejherowa. Mężczyzna wybrał się samotnie na
ryby, w minioną sobotę. Jak relacjonowali świadkowie, wędkarz wypłynął pontonem na na
Jezioro Dobre, ale w pewnym
momencie po prostu wypadł
za burtę. Świadkowie natychmiast wezwali pomoc. Ciało
udało się wyłowić po ok. godzinnej akcji.
To kolejne utonięcia tego lata na Pomorzu. Upalna pogoda
sprawia, że wiele osób spędza
czas nad wodą. Nieostrożność ,
a niekiedy też trudne warunki
pogodowe sprawiają, że wypoczynek nad wodą czasem kończy się tragicznie.

to murzyńskość?!

Zacytowałem w tytule określenia Donalda premiera Tuska i Radka ministra Sikorskiego. Tak ważne osoby w państwie, od 7 lat rządzące naszym krajem, niestety tak wyrażają się o naszej ojczyźnie i
jej obywatelach. Żyję już kilkadziesiąt lat w Polsce i jakoś nie odczuwam tego, że polskość to nienormalność, jak powiedział Tusk, ani
nie czuję murzyńskości o której mówił Sikorski, obojętnie co by to
miało znaczyć. Minister nie raczył wyjaśnić co miał na myśli.
Mogę się zgodzić z taką tezą, gdy założymy nienormalność rządów Platformy i jej dwukrotnego wyboru, a murzyńskością zachowania poszczególnych ministrów, i zastrzegam, że nie ma to nic z
wspólnego z rasizmem, choć murzynek Bambo z elementarza z
moich czasów szkolnych, zgodnie z poprawnością rasową może
być afroamerykaninem, bądź czarnoskórym chłopcem! Murzynkiem absolutnie nie, bo za to w USA idzie się do więzienia. Dziwi
mnie, że minister „Dziubek” Sikorski mając za żonę amerykankę,
Anne Elizabeth Sikorska z domu Applebaum, dziennikarkę i pisarkę, o tym nie wie?
Pewnie murzyńskość kojarzy się Sikorskiemu. z niewolnictwem,
chłostą, rasą panów, kolonializmem itp., co zapewne jest możliwe
na tak eksponowanym stanowisku, z takim „dworem”.
Czy mają Państwo w sobie murzyńskość? I czy polskość to nienormalność? Pewnie każdy, kto oddawał głosy na PO (niektórzy
dwukrotnie), nie czuje w sobie murzyńskości, chyba, że uwierzył w
mądrość prominenta i jego stałość w niestałości poglądów.
Zostawmy na razie krajowe podwórko. Sezon ogórkowy w pełni a parlament w końcu musi wypocząć, po nawale tak obfitych
prac legislacyjnych (?), nasiadówek i pyskówek, tym bardziej gdy
jak na razie pod dywan zamieciono afery podsłuchowe politycznych bonzów, a w eter poszło gromkie –„Polacy nic się nie stało”.
Świat dalej pogrążony jest w wielu konfliktach zbrojnych (tutaj
wakacji nie ma!). Syria - kolejny rok wojny z setkami tysięcy zabitych. Izrael - kolejne ataki w strefie Gazy, gdzie po stronie Palestyńczyków giną cywile. Sił obu stron nie da się porównać. W końcu
lipca po stronie Palestyńczyków ponad 700 zabitych (w tym wiele
dzieci), a po stronie Izraela 35 (w większości żołnierze).
Konflikt po sąsiedzku na Ukrainie, gdzie separatyści-terroryści
wspierani przez Moskwę zaanektowali Krym. „Zielonymi ludzikami”, zajmują południowo-wschodnią Ukrainę. Doświadczamy
barbarzyństwa na skalę ludobójstwa, bo czym jest zestrzelenie
rakietą malezyjskiego samolotu pasażerskiego z prawie 300 pasażerami. Najprawdopodobniej przez separatystów Rosjan, na co
wskazuje wywiad USA i działania po katastrofie watażków donieckich, którzy dezinformują opinię publiczną. Zachowują się jak hieny cmentarne okradając zwłoki i nie dopuszczając specjalistów z
zewnątrz. Najnowszych wieści wynika, że Boeing 777 linii Malaysia Airlines zestrzelono przy użyciu zestawu rakietowego BUK-M,
dostarczonego terrorystom przez Rosję. Stany Zjednoczone i Ukraina mają dowody potwierdzające te ustalenia.
To, że tam panuje anarchia, bandytyzm można zrozumieć,
ale trudno zaakceptować opieszałość i brak stanowczości Unii
Europejskiej. Poraża brak zdecydowanych kroków, zabezpieczenia miejsca i dowodów. Europejski Zachód, Bruksela, Holandia są
powściągliwi jakby wysypał się worek kartofli, a nie zginęli bogu
ducha winni ludzie! Układ w którym jesteśmy: UE i NATO, pokazuje totalną indolencję. Może należy pomyśleć poważnie ponad
podziałami o naszym – Polaków bezpieczeństwie, aby kolejny raz
nie zostać oszukanym przez tzw. sojuszników.
				
Ryszard Czarnecki
Autor felietonu, prezentujący w nim własne poglady, jest członkiem
Prawa i Sprawiedliwości - struktur powiatowych w Wejherowie.
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Przy ul. Sobieskiego w Wejherowie

Powstaje promenada
Trwa budowa ciągu pieszego – pasażu przy ul. Sobieskiego. Pierwszy etap budowy obejmuje odcinek od ul. Hallera do Parku Kaszubskiego w Wejherowie. Zakończenie prac planowane jest za miesiąc,
na koniec sierpnia br.
- Inwestycja związana jest ze
zmianą przestrzeni i poprawą
funkcjonalności oraz estetyki
ul. Sobieskiego w Wejherowie
– mówi prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt
dodając, że Wejherowie powstanie w tym miejscu chod-

nik z prawdziwego zdarzenia.
W ramach przebudowy wykonane zostanie oświetlenie, zieleń i mała architektura. Jest
to atrakcyjny teren w centrum
miasta, który ma być wizytówką śródmieścia.
To pierwszy etap prac zwią-

zanych z przebudową chodnika
przy ul. Sobieskiego, który docelowo ma sięgać ronda przy ul.
3 Maja.
Inwestycja pozwoli na połączenie wejherowskiego rynku
reprezentacyjnym deptakiem z
Filharmonią Kaszubską.

Miejski Park coraz ładniejszy

Czysty kanał i mostek
Modernizacja, a właściwie rewaloryzacja Parku Miejskiego im. A.
Majkowskiego w Wejherowie prowadzona jest od 2009 roku. Ulubione miejsce spacerów i wypoczynku bardzo wypiękniało, ale przyszła
pora na roboty melioracyjne oraz przebudowę wodnych kanałów. Powstanie też piękny nowy most, stanowiący wejście do parku

Postęp prac przy wejściu
do parku na ul. Sobieskiego
można obserwować z dnia
na dzień. Widać, że inwetycja powoli dobiega końca.

Trwa oczyszczanie kanału z namułu i nieczystości nagromadzonych przez kilka
ostatnich lat oraz odbudowa
betonowych brzegów, które w
wielu miejscach rozpadły się
i przechyliły w stronę wody.
Niebawem powstanie urokliwy
drewniany mostek przez kanał
na wysokości ul. Św. Jacka. Na

samym kanale zamontowane
będą podświetlane fontanny, a
wzdłuż ul. Parkowej powstanie
chodnik.
Wcześniej w ramach realizacji projektu unijnego i za
unijne fundusze, miasto całkowicie przebudowało wnętrze
parku budując nowe, a w wielu
miejscach odtwarzając kiedyś

istniejące aleje parkowe, obszary zieleni, pergole, itp., odsłaniając wiele zapomnianych
i niedostępnych zakątków oraz
obiektów. Na terenie parku posadzono kilkadziesiąt nowych
drzew, krzewów ozdobnych,
klombów kwiatowych, itp.
Słowem, jest coraz ładniej, co
chwalą sobie liczni spacerowicze.

List do redakcji

Odmieniony osiedlowy skwer
N A S Z PA R T N E R

Jest taki mały kawałek ziemi na osiedlu mieszkaniowym
przy ul. Harcerskiej w Wejherowie - trójkątny spłachetek
pomiędzy budynkami 11 i 4, do którego nikt się nie przyznaje. Dotąd był zarośnięty, zaśmiecony - rozrośnięte krzaki,
zwłaszcza po deszczu uniemożliwiały przejście pojedynczym
osobom, nie mówiąc o mamach z wózkami.
W tej chwili skwer ten całkowicie zmienił swój wygląd.
Dzięki zaangażowaniu radnej z naszego osiedla pani Teresy Patsidis, krzaki zostały wykarczowane, posadzono nowe
drzewka i ozdobna zieleń oraz postawiono trzy ławki.
Być może jest to drobiazg w życiu całego naszego miasta, wobec wszystkich potrzeb, ale czyż życie nie składa się
takich drobiazgów? Zwłaszcza, gdy są takie sympatyczne,
kiedy są wyrazem troski o mieszkańców i przyczyniają się do
wzbogacenia estetyki, choćby w takim niewielkim wymiarze.
Tak właśnie powinno być.
		
Seniorzy, mieszkańcy z ul. Harcerskiej
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Gwiazdy w Wejherowie

Wirtuoz skrzypiec

W Filharmonii Kaszubskiej wystąpił światowej sławy angielski artysta Nigel Kennedy. Muzyk zagrał z polskim zespołem Kroke w składzie: Jerzy Bawoł - akordeon, Tomasz Kukurba - altówka, wokalizy,
Tomasz Lato - kontrabas i Sławomir Berny - perkusja.
Słynny wirtuoz zaczarował
wejherowską publiczność. Artysta obdarzony niesamowitym
temperamentem, zagrał porywająco utwory Bacha i Vivaldiego, a także utwory rockowe
Jimi Hendriksa i legendarnego
zespołu The Doors.
Jego niekonwencjonalne zachowanie na scenie np. granie
plecami do publiczności, transowe przytupywanie, opowiadanie dowcipów i postpunkowy
styl bycia artysty, były nagradzane gromkimi brawami. Nigel Kennedy zrobił na widzach
ogromne wrażenie.

Nagrodzone autorki filmu w towarzystwie dyrektor WCK Jolanty Rożyńskiej spotkały się w ratuszu z zastępcą prezydenta Wejherowa Bogdanem Tokłowiczem (z prawej)
oraz Jackiem Thielem zastępcą kierownika Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego

Otwarty Konkurs Filmów Amatorskich

Film nagrodzony

Wystawa w Bibliotece

Sztorm i kwiaty
Wzburzone fale w czasie sztormu i kompozycje kwiatowe dominują
na obrazach Longiny
Wysockiej, prezentowanych w galerii Miejskiej
Biblioteki Publicznej w
Wejherowie. Wystawę
otwartą tydzień temu
będzie można oglądać
do końca wakacji.
Longina Wysocka, mieszkanka Wejherowa, maluje
różnymi technikami. Próbuje
swoichmożliwościwkowalstwie
artystycznych na miedzi.
Artystka jest prezesem Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja” w Wejherowie,
które skupia ok. 30 artystów
z m.in. Wejherowa, Lęborka,
Słupska, Redy i Gdyni.
Longina Wysocka jest również
wykładowcą-wolontariuszem na Wejherowskim
Uniwersytecie Trzeciego Wieku.
Rozwinęła współpracę z okolicznymi stowarzyszeniami artystycznymi, zwłaszcza w Redzie
i Słupsku. Podjęła także i rozwinęła współpracę z prężnym stowarzyszeniem ze szwedzkiego
miasto Tyreso.
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Film „Szewczyk Dratewka” wykonany przez dzieci w pracowni animacji filmowej Wejherowskiego Centrum Kultury pod okiem Alicji
Araszkiewicz, zdobył pierwszą nagrodę w Trzecim Otwartym Konkursie Filmów Amatorskich, w ramach 7. Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci w Krakowie.
Pracowania animacji filmowej w WCK, działa niecały
rok, a „Szewczyk Dratewka”
był pierwszą produkcją młodych adeptów sztuki filmowej.
Podczas zajęć dzieci wykonały
postaci do filmu, a następnie je
dubbingowały. Scenografia powstała przy użyciu najróżniejszych surowców i materiałów.

Uczestnikom warsztatów
animacji oraz zdolnym adeptom
sztuki filmowejgratulacje złożył
zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.
- Gratuluję talentu i pracowitości, bez których film nie
mógłby powstać. Życzę wam
realizacji wielu nowych filmów
- powiedział B. Tokłowicz.

Autorzy filmu :
Agnieszka Araszkiewicz,
Weronika Araszkiewicz,
Zuzanna Sikora,
Katarzyna Racka,
Marta Zielonka,
Wiktoria Hennig,
Wiktor Zantowicz,
Martyna Zantowicz

Koncert, kabaret, teatr
Autorce wystawy, Longinie Wysockiej (po prawej) gratuluje dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej, Danuta
Balcerowicz.

Lato w Filharmonii

Wejherowskie Centrum zaprasza na mnóstwo ciekawych i różnorodnych imprez kulturalnych. Oto niektóre propozycje.
7 sierpnia o godz. 19.00 w
sali głównej Filharmonii Kaszubskiej wystąpi z koncertem
pianistycznym Denis Zhdanov - znakomity ukraiński
pianista młodego pokolenia, absolwent Ukraińskiej Narodowej
Akademii Muzycznej w Kijowie
oraz prestiżowej Międzynarodowej Akademii Pianistycznej „Incontri col Maestro” we włoskiej
Imoli. Międzynarodową karierę
muzyczną rozpoczął jako dziewiętnastolatek. Koncertuje w
naszym kraju i całej Europie.

Bilet na koncert w Wejherowie
kosztuje 10 zł.
10 sierpnia o godz. 19.00
w WCK wystąpi Piotr Bałtroczyk Program satyryczny
„Druga 50-tka Piotra Bałtroczyka” z pewnością będzie okazją do
dobrej zabawy. Bilety kosztują
35 zł (normalny) i 30 zł (ulgowy)
Sympatycy talentu Magdy
Umer mogą posłuchać recitalu artystki 11 sierpnia. Podczas koncertu zatytułowanego
„Wciąż się na coś czeka” Magda
Umer zaśpiewa z towarzysze-

niem muzyków utwory z dwóch
ostatnich płyt, ale też piosenki
lubiane od lat. Bilet na koncert
kosztuje 50 zł.
Kolejną sierpniową atrakcją
będzie słodko-gorzka komedia z
wątkiem kryminalnym: „enVogue” na podstawie sztuki
Katarzyny Ostrowskiej. Przedstawienie w zankomitej obsadzie będzie można zobaczyć 21
sierpnia o godz. 19.00.
Więcej informacji o tych i pozostałych wydarzeniach na naszej stronie www.wck.org.pl

redakcja@pulswejherowa.pl
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Park z estradą powstał w centrum Bożegopola Wielkiego

Wypoczynek, zabawa i integracja
W centrum Bożegopola Wielkiego w gminie Łęczyce pojawiło się
ładne i atrakcyjne miejsce, służące m.in. integracji mieszkańców wsi i
zdecydowanie poprawiające estetykę wsi. W sąsiedztwie boiska urządzono park, wyposażony w zadaszone siedziska i wielką scenę. Nic
dziwnego, że już wkrótce odbędzie się tam ważna impreza. Pod koniec sierpnia mieszkańcy gminy spotkają się w Bożympolu Wielkim
na corocznych dożynkach.
Z inicjatywą zagospodarowania terenu właśnie w taki
sposób wyszło sołectwo z sołtys Teresą Bulczak na czele.
Dobry pomysł i determinacja w
jego realizacji, a także wsparcie
ze strony władz gminy doprowadziły do sukcesu.
- W ramach estetyzacji wsi,
w centrum powstały alejki pośród trawników i nasadzonych
krzewów, 30 zadaszonych ławek i stołów, przy których może jednocześnie zasiąść 300
osób, fontanna, a także podpiwniczona zadaszona scena z
zapleczem (szatnia, garderoba).
Przed sceną znajduje się betonowa płyta dla widowni, ale w
z pewnością można ją też wykorzystać, aby pojeździć na rolkach - informuje Paweł Łaga
z Referatu Inwestycji Urzędu

Gminy Łęczyce.
W parku będzie można nie
tylko odpocząć, ale także bawić
się wspólnie z sąsiadami. Będą
się tam mogły odbywać festyny
i koncerty, a pierwszą ważną
imprezą w nowym parku w Bożympolu będą gminne dożynki.
Projekt i część materiałów,
potrzebnych na tę inwestycję,
sfinansowano z funduszu sołeckiego. Potem złożono wniosek
o dofinansowanie zadania ze
środków unijnych i udało się.
Dotacja została przyznana, a
przetarg na wykonanie inwestycji wygrała miejscowa firma
budowlana.
Prace w parku dobiegają
końca, ale sołectwo ma już plany dalszego zagospodarowania
wsi. Plany estetyzacji Bożegopola Wielkiego ma też gmina

Łęczyce, która wcześniej zadbała o utwardzenie i estetyczny wygląd ulicy Długiej. Teraz
planuje przebudowę i poprawę
estetyki dwóch kolejnych ulic w
Bożympolu Wlk.
AK.

Żyj godnie

Gmina Łęczyce

Wydatki na park
W ciągu trzech lat z funduszu sołeckiego na projekt,
niektóre materiały i przygotowania wydano 77 tys. zł.
Wykonawstwo kosztuje
812 tys. zł, w tym 30 tys. zł,
przyznane ze środków sołeckich, natomiast dotacja
ze środków unijnych z Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich wyniesie 75 procent kosztów kwalifikowanych, do kwoty 407,5 tys. zł.

Rada Gminy Łęczyce jednogłośnie uchwaliła Strategię Rozwoju Gminy, co umożliwi aktywne pozyskiwanie środków zewnętrznych
z przeznaczeniem na rozwój gminy.
Uchwalona w 2010 r. (w poprzedniej kadencji) dotychczasowa Strategia Rozwoju Gminy
Łęczyce, wymagała aktualizacji. Powodem tego jest aplikowanie o środki unijne w nowej
perspektywie finansowej na lata 2014-2012. Nad zmianami
strategii pracował 19-osobowy
zespół, złożony z przedstawicieli organów gminy, organizacji pozarządowych, środowisk
gospodarczych, organizacji kobiet i młodzieży oraz wybitnych
mieszkańców. Odbyły się też robocze spotkania, które przyniosły projekt poddany społecznym

OGŁOSZENIE
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Wójta Gminy Łęczyce

Grupa
Strategia Rozwoju
wsparcia Gminy uchwalona
Grupa wsparcia ŻYJ GODNIE
dla opiekunów osób z zaburzeniami pamięci, chorych na chorobę Alzheimera i inne choroby
otępienne zaprasza na spotkania: W WEJHEROWIE
w środy, w godz. 17.00 18.30 przy ul. Świętego Jacka
14 - u Sióstr Szarytek (kontakt:
Jacek 513-005-980)
W BOLSZEWIE
w czwartki, w godz. 16.00 17.30 przy kościele parafialnym
- sala w dolnym Kościele (kontakt Urszula: 516-274-795).
Grupa serdecznie zaprasza
chorych z opiekunami i osoby,
które dostrzegają u siebie problemy z pamięcią.
Kontakt: Oddział Akcji Katolickiej (Jola 500-088-902; jolan57@wp.pl)
www.zyj-godnie.cba.pl

Park w centrum wsi Bożepole Wielkie będzie służył mieszkańcom jako miejsce
wypoczynku i wspólnej zabawy. Można tu organizować koncerty, festyny i inne imprezy integracyjne. Dzięki urządzeniu parku poprawił się też wygląd wsi.

konsultacjom. Prace nad aktualizacją Strategii prowadzone
są w ramach projektu „Innowacyjny Samorząd Pomorza
– systemowe doskonalenie potencjału jednostek samorządu
terytorialnego w celu podniesienia efektywności wyników”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Aktualna,
uchwalona
26.06.2014 r. Strategia wyznacza kierunki rozwoju bez precyzowania szczegółowych celów
operacyjnych i zadań wykonawczych. Obowiązuje do 2020
roku.

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, 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/58/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 1 sierpnia 2013 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 11 sierpnia 2014 r. do 10 września 2014 r. w siedzibie Urzędu
Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w dniach: poniedziałek od 7.30. do 17.00, wtorek –
czwartek od 7.30 do 15.30, piątek od 7.30 do 14.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się dnia 14 sierpnia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce o godz. 12:00.
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 30 września 2014 r.
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: sekretariat@leczyce.pl z podaniem imienia i nazwiska lub
nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2014 r.
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Złote Przeboje na wakacjach w Wejherowie
Po raz drugi na wakacyjnej trasie Radia „Złote Przeboje” znalazło
się Wejherowo. Wzorem ubiegłego
roku, w Parku Miejskim odbył się
festyn i koncert gwiazd, tym razem
Kasi Kowalskiej i zespołu KOMBII.

Kilka tysięcy osób bawiło się na imprezie
pn. „Złote Przeboje na wakacjach” 26 lipca w
Wejherowie. Wśród licznych atrakcji znalazły się grilowane kiełbaski i sałatka, serwowane przez mistrza kuchni Roberta Sowę.
Rodzinny festyn to m.in. konkursy i występy dla dzieci. Na scenie prezentowano
show dla dzieci „Warzywolandia”.
Nie zabrakło tez konkursów dla dorosłych
widzów i atraklcyjnych nagród, a także akcji profilaktyki zdrowotnej, prowadzonej zawsze na trasie Radia „Złote Przeboje”.
Imprezę prowadzili Zygmunt Chajzer,
Jarek Budnik i Piotr Jaworski z Radia
Złote Przeboje.

Więcej zdjęć w Galerii na stronie www.pulswejherowa.pl
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Kaszubi pielgrzymują na Jasną Górą

Pieszo i autokarem

26 lipca do Wejherowa zawitali pielgrzymi, uczestniczący w
najdłuższej polskiej pielgrzymce na Jasną Górę. W trudnej
wędrówce pomaga śpiew i modlitwa, życzliwa atmosfera, panująca wśród pielgrzymów i
opieka kapłanów z niestrudzonym ks. prof. Janem Perszonem na czele (na zdjęciu obok).
Przed wejherowską farą witał ich
ks. dziekan Tadeusz Reszka

Wejherowskie Koło Radia Maryja już po raz piętnasty uczestniczyło
w pielgrzymce na Jasną Górę z Rodziną Radia Maryja. Wśród 46-osobowej grupy pielgrzymów byli wejherowianie oraz mieszkańcy Redy,
Gościcina, Luzina, Władysławowa i Pucka.

Więcej zdjęć w Galerii na stronie www.pulswejherowa.pl
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Podczas uroczystości w Częstochowie pielgrymi złożyli w
darze kopię obrazu Matki Bożej
Wejherowskiej, którego koronacji przed piętnastu laty dokonał
Święty Jan Paweł II. W dedykacji napisano, że jest to dar
dla Kościoła pod wezwaniem
Maryi Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Św. Jana Pawła II
w Toruniu przekazany przez
Koło Rodziny Radia Maryja w
Wejherowie, Komandorię Orderu Świętego Stanisława w
Wejherowie i Stowarzyszenie
Skarby Ziemi Kaszubskiej w
Wejherowie.
- Obecność na Jasnej Górze
i spotkanie naszej „Wejrowści
Matinci” z Czarną Madonną
była ważnym wydarzeniem i
wielkim dla nas zaszczytem,
ponieważ jesteśmy Kaszuba-

mi, którzy „trzymają z Bogiem”
- mówi Jarosław Kierznikowicz z Wejherowa, podkreślając, że obecność mieszkańców
Pomorza w strojach kaszubskich w pochodzie z darami dopełniała wielobarwny korowód
wiernych z różnych regionów
Polski.
Jarosław
Kierznikowicz
uczestniczył w tym wielkim modlitewnym spotkaniu wspólnie
z żoną i 7-letnią wnuczką Alicją, która dzielnie znosiła trud
pielgrzymowania, dopytując się
o ponowne przybycie za rok na
Jasną Górę.
- Kiedyś potrzebowałem
wielkiego duchowego wsparcia
w niezwykle ważnej dla mnie
sprawie. W tym celu udałem się
na Jasną Górę, a że moje prośby zostały wysłuchane, przy-

rzekłem sobie, że każdego roku
będę przyjeżdżał do Częstochowy i dziękował za to wsparcie
Czarnej Madonnie - mówi wejherowianin Henryk Jarosz,
radny miejski, który dodaje, że
zawsze wraca z Jasnej Góry z
„doładowanymi akumulatorami” na cały rok.
W powrotnej drodze, atmosfera w autobusie przepełniona
była osobistymi wrażeniami
uczestników pielgrzymki oraz
śpiewem pieśni Maryjnych i
patriotycznych. Śpiewano też
kaszubskie pieśni religijne i recytowano wiersze w języku kaszubskim.
Najstarszym uczestnikiem
był 86-letni Józef Samson, a
najmłodszymi uczestniczkami
pielgrzymki - 7-letnia Alicja i
8-letnia Weronika.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Praktyczna nauka zawodu zaczyna się od wizyty w Cechu, u pani Ewy Dyczyńskiej

Między mistrzem a uczniem
Zadaniem organizacji cechowej jest wspieranie i integrowanie rzemieślników, ale także opieka nad kandydatami na rzemieślników,
czyli uczniami. W Powiatowym Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw - Związku Pracodawców w Wejherowie pomocą
uczniom służy kierownik ds. oświaty Ewa Dyczyńska. Życzliwa i opiekuńcza, a jednocześnie posiadająca wiedzę i doświadczenie w tej dziedzinie, pani Ewa jest odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu.
Zresztą, swoją funkcję sprawuje od wielu lat.
- Pracę zawodową rozpoczęłam w Cechu Rzemiosł w
Gdyni, jako absolwentka policealego Studium Ekonomicznego
w Gdyni-Orłowie ze specjalnością handel zagraniczny - mówi
Ewa Dyczyńska. - Już tam poznałam środowisko rzemieślnicze i specyfikę pracy w cechu.
Po urodzeniu dzieci miałam
przerwę w pracy zawodowej, a
po urlopie wychowawczym udało mi się otrzymać etat w wejherowskim Cechu Rzemiosł.
Mieszkam w Wejherowie, więc
dzięki temu nie musiałam już
dojeżdżać do Gdyni.

W Wejherowie
od dziecka

Wejherowianka z urodzenia, z kaszubskimi korzeniami,
mieszka do dziś w rodzinnym
domu z 1936 roku, w którym
się wychowywała. Dom w spokojnym zakątku miasta, a do
tego ogród to ulubione miejsce.
Ewa Dyczyńska nie wyobraża
sobie życia gdzie indziej.
- Najbardziej lubię pracę w
ogrodzie i wypoczynek wśród

zieleni - mówi wejherowianka.
- Kocham kwiaty, którymi chętnie się zajmuję. Wymagają wysiłku i troski, ale odwdzięczają
się pięknym wyglądem. Praca
w ogrodzie przynosi dużo satysfakcji.

Trudne sprawy

Wracając do pracy zawodowej, w wejherowskim Cechu
Ewa Dyczyńska pracuje od
siedmiu lat, a w biurze gdyńskiej organizacji zaczynała w
1978 roku.
- Zajmowałam się różnymi
sprawami, ale obecnie moją rolą jest kontaktowanie uczniów
z pracodawcami, kierowanie
młodych ludzi na praktyki zawodowe,
przygotowywania
umów zatrudniania uczniów,
a także pośredniczenie w sprawach spornych - mówi pani kierownik ds. oświaty. - Bywa, że
rzemieślnicy mają zastrzeżenia
do uczniów, albo uczniowie są
niezadowoleni i skarżą się na
niewłaściwe traktowanie. Staram się wówczas rozwiązać problem i znaleźć wyjście z trudnej

sytuacji. Czasem uczeń przenosi się do innego zakładu.

Satysfakcja z pracy

Zdaniem pani Ewy, ta praca
przynosi satysfakcję i zadowolenie, zwłaszcza kiedy młodzi
ludzie z sukcesem kończą praktyki zawodowe, zdają egzaminy
czeladnicze, osiągając awans
zawodowy.
- Lubię swoja pracę, bo lubię
młodzież - dodaje E. Dyczyńska.
- Cieszę się zawsze, jak mogę
porozmawiać, a tym samym doradzić coś młodym ludziom, pomóc im w poszukiwaniu drogi
zawodowej i realizacji planów.
Osobom, które dopiero wybierają szkolę polecam oczywiście
naszą Niepubliczną Szkołę Rzemiosł w Wejherowie. Staram
się promować tę placówkę wejherowskiego Cechu, ale zajmuję się uczniami różnych szkół
zawodowych

W rzemieślniczym
środowisku

Ewa Dyczyńska zajmuje
się także przyjmowaniem do
cechu nowych rzemieślników,

Ewa Dyczyńska jest kierownikiem ds. oświaty w Powiatowym Cechu w Wejherowie.

których informuje o prawach i
obowiązkach. Mistrzom, którzy
zatrudniają młodzież doradza,
jak skorzystać z dofinansowania ze strony miasta lub gminy
za wyszkolenie uczniów.
Za swoją pracę Ewa Dyczyńska otrzymała Srebrną
Odznakę Izby Rzemieślniczej
„Rzemiosło – Za Zasługi”. Chociaż sama nie prowadzi zakładu, ale bardzo dobrze zna
rzemieślników i środowisko rzemieślnicze, z pewnością do nie-

go należy. Chętnie bierze udział
w uroczystościach, pielgrzymkach, wycieczkach i balach rzemieślników. Tym bardziej, że
rzemieślnikiem branży budowlanej jest mąż pani Ewy, który
obecnie nie prowadzi już działalności gospodarczej.
Pani Ewa jest mężatka od
prawie 30 lat (jubileusz za rok)
i matką trojga dorosłych dzieci. Starszy syn i córka mają już
własne kilkumiesięczne pociechy, więc Ewa Dyczyńska jest

podwójną babcią. Z pewnością
jest dumna z męża i dzieci, bo
rodzinę stawia na pierwszym
miejscu w życiu.
AK.

Na praktyki w zakładach
rzemieślniczych Powiatowego Cechu w Wejherowie
w ciągu roku trafia około 300
uczniów.
W firmach, zrzeszonych
w Cechu uczy się jednocześnie około 700 uczniów.

Bezpłatna karta w punktach informacji

Konkurs przedłużony do końca wakacji

Po raz pierwszy na północnych Kaszubach można nabyć bezpłatnie
Kartę Turysty, która uprawnia do korzystania z ponad 50 zniżek na
gastronomię, noclegi, atrakcje, muzea, SPA, kursy windsurfingowe i
kitesurfingowe, korzystanie z obiektów sportowych i rekreacyjnych,
pamiątki, warsztaty artystyczne i inne usługi.

Stowarzyszenie Gmin Małe Trójmiasto Kaszubskie, Prezydent Wejherowa, Burmistrz Redy, Burmistrz Rumi ogłosili konkurs fotograficzny „Małe Trójmiasto Kaszubskie – 10 lat w Unii Europejskiej”.
Termin nadsyłania prac został przedłużony do 29 sierpnia br.

Zniżki dla turystów Fotografie z MTK
Specjalny przewodnik w
trzech wersjach językowych
zawiera informacje na temat
zniżek i miejsc, w których one
obowiązują.
Kartę Turysty i przewodnik otrzymuje się w punktach
Informacji Turystycznej w:
Pucku, Białogórze, Dębkach,

Gniewinie, Jastarni, Kuźnicy,
Rewie, Swarzewie, Wejherowie
oraz w Urzędzie Miasta w Helu.
Partnerami projektu jest
40 firm oraz instytucji, działających w branży turystycznej,
sportowej i gastronomicznej
lub z tymi dziedzinami związanych.

Projekt został dofinansowany przez Stowarzyszenie
Turystyczne „Kaszuby Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna.
Więcej informacji na stronie:
http://www.kaszubypolnocne.pl/karta_turysty2.html

- Celem konkursu jest pokazanie zmian, które nastąpiły w
Wejherowie, Redzie i Rumi w
okresie ostatnich 10 lat po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej - mówi Jacek Thiel z UM
w Wejherowie. - Chodzi o pokazanie przemian społecznych,
ukazanie architektury nowych
obiektów, zrewitalizowanych

miejsc, piękna przyrody oraz
wydarzeń kulturalnych i sportowych. Zachęcam do udziału w
konkursie tym bardziej, że tego
lata dopisuje pogoda i możemy
pokusić się o atrakcyjne fotki,
które wykorzystamy w promocji naszych miast.
Na uczestników czekają nagrody pieniężne (500, 300 i 200

zł), a prace konkursowe będą
oceniane w trzech kategoriach:
Wejherowo, Reda i Rumia - 10
lat w Unii Europejskiej
Konkurs skierowany jest do
wszystkich dorosłych amatorów fotografii, mieszkających
na terenie Małego Trójmiasta
Kaszubskiego, cyli w Redzie,
Rumi lub Wejherowie.
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WAKACJE

Sport i zabawa

Przy SP nr 8

Lato z piłką

Turniej im.
M. Mazura

Na boiskach przy Zespole Szkół nr 3 i przy
ul. Partyzantów w Wejherowie odbywały się
mecze piłki nożnej dla dzieci i młodzieży ze
szkół gimnazjalnych. W akcji „Lato z piłką
2014”, uczestniczyło 160 młodych piłkarzy.
W zajęciach sportowych
uczestniczyły cztery drużyny,
czyli około 40 osób. Zwyciężyła
drużyna „Kostaryka”. Na boisku „Jamajka” przy ul. Partyzantów odbywały się zajęcia z
piłki nożnej dla dzieci ze szkół
podstawowych. Dzieci były podzielone na dwie kategorie wiekowe: klasy III-IV oraz klasy
V-VI, który rywalizowały na
boisku.
W kategorii młodszej wygrała drużyna „Błękitni”. W
kategorii starszej bezkonkurencyjna okazała się drużyna
„Chelsea”. W jednym z grających zespołów („Gwiazdy”),
grały nawet dwie dziewczyny
Amanda i Roksana.
Najlepsze drużyny otrzymały pamiątkowe medale, a wszyscy uczestnicy dyplomy, które
wręczał zastępca prezydenta
Wejherowa Bogdan Tokłowicz
oraz Jacek Thiel, zastępca kierownika Wydziału Kultury,
Spraw Społecznych, Promocji i
Turystyki Urzędu Miejskiego w
Wejherowie.

Na boisku SP nr 8 rozegrano V Turniej Piłki Nożnej im. Michała Mazura.
W turnieju wzięło udział
6 drużyn. W finale drużyna Chopina pokonała 2:1
APN Błękitni.

Akcja „Lato z piłką 2014” ,
która była okazją do wspaniałej wakacyjnej zabawy i dużych
emocji, została zorganizowana
przez prezydenta Wejherowa
oraz Wejherowskie Centrum
Kultury we współpracy ze
Szkolnym Związkiem Sportowym w Wejherowie.

W walce o trzecie miejsce
Tytani przegrali z Dębogórzem
6:3, piąte miejsce zajęła drużyna Stare Chopina, a szóste Jama
Zła. Puchary i dyplomy kapitanom drużyn wręczył zastępca
prezydenta Piotr Bochiński.
- Michał był propagatorem
amatorskich rozgrywek piłki
nożnej. Po jego przedwczesnej
śmierci postanowiliśmy go jakoś uczcić. I tak powstał Turniej
Piłki Nożnej im. Michała Mazura. Na ten cel zbieramy środki
przez cały rok i zapraszamy do
współpracy sponsorów – mówi
Andrzej Frankowski, jeden z
kolegów Michała.
Oprócz idei upamiętnienia
Michała Mazura każdego roku
prowadzona jest akcja charytatywna. W tym roku były zbierane datki na rzecz 10-letniej
mieszkanki osiedla Wiktorii Węsierskiej. Podczas festynu udało
się zebrać na ten cel 1580 zł.

OGŁOSZENIE

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
przyjmie bezpłatnie ziemię z wykopów,
piasek, żwir.

Miejsce dostarczenia:
Składowisko Rybska Karczma
12
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Tenis. Reda

Będzie
nowa
hala
Dobre wieści dla tenisistów z Redy i nie tylko! Jak
informuje dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, Jerzy Conradi, w tym
miescie powstaje nowa hala
tenisowa. Nowy obiekt dla
tenisistów zostanie otwarty
jeszcze podczas tych wakacji.
Hala tenisowa będzie miała nawierzchnię ze sztucznej
trawy.
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Boks. MP Juniorów Młodszych

SPORT

Pilka nożna. Luzino

Brąz dla Gryfa Treningi
Dwaj zawodnicy klubu bokserskiego WKB „Gryf” Wejherowo reprezentowali Wejherowo podczas XX Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Świdnicy. Byli to Dawid Pelpliński i Konrad Kaczmarkiewicz.
D. Pelplińskiemu udało się wywalczyć brązowy medal, a K. Kaczmarkiewicz zajął piąte miejsce.
- To ogromny sukces tak
młodego klubu bokserskiego, jakim przecież jesteśmy.
W półtorarocznej działalności
klubu jest to już drugi medal
Mistrzostw Polski - stwierdził
zadowolony prezes Wojciech
Wasiakowski. - Ogromne
podziękowania należą się naszemu mistrzowi panu Hubertowi Skrzypczakowi. To
on ma ogromny wkład w nasze
sukcesy. Gryf wraca na bokserską mapę Polski.
Sukcesem była już możliwość samego startu i zakwalifikowanie się do najlepszej
ósemki Polski. Żeby to osiągnąć
trzeba było wygrać szereg walk
eliminacyjnych. Wejherowscy
zawodnicy w Świdnicy przebywali aż siedem dni. Teraz mogą
troszkę odpocząć i przygotować

się do wrześniowych startów.
Zawodnicy podziękowali panu Hubertowi za wkład włożony w przygotowania i złożyli na

jego ręce kwiaty. To dzięki jego
pracy podczas treningów klub
może cieszyć się brązowym medalem Mistrzostw Polski.

Piłka nożna dziewcząt

Szóste w Polsce

Zawodniczki z Luzina zajęły szóste miejsce w ogólnopolskim turnieju ,,Mała Piłkarska Kadra Czeka”.

W lipcu w Siedlcach odbył się IV Finał Centralnego Turnieju
Dziewcząt i Chłopców „Mała Piłkarska Kadra Czeka”. Piłkarki z
Luzina rywalizowały z dwunastoma innymi zespołami z całej Polski. W grupie spotkały się z dwoma najlepszymi zespołami i tym
samym rozgrywki grupowe ukończyły na 3 miejscu.
W meczu o 5 miejsce zabrakło trochę szczęścia i ostatecznie zespół uległ 2-1.
Oto skład drużyny z Luzina: Nikola Jankowska, Nikola Kankowska, Karolina Płotek, Klaudia Pietkun, Sara Pendowska, Martyna Marszał, Oliwia Pendowska, Patrycja Kowalewska, Oliwia
Werra, Julia Klawikowska, Ewelina Barra.

Prezes klubu Wojciech Wasiakowski oraz mistrz Hubert Skrzypczak (obaj w środku) z zawodnikami.

i sparingi

Odmłodzona drużyna KTS-K GOSRiT
Luzino przygotowuję się do rozpoczęcia
rozgrywek ligowych, trenując po trzy razy
w tygodniu oraz grając mecze sparingowe
z wymagającymi przeciwnikami.
23 lipca, w swoim trzecim
meczu sparingowym drużyna KTS-K GOSRiT Luzino,
mimo momentami bardzo
dobrej gry, przegrała na własnym boisku z drużyną Gedania Gdańsk 2:3. Bramki
dla Luzinian zdobyli: Paweł
Rutkowski oraz Grzegorz Semak
W sobotę 26 lipca kolejny
mecz sparingowy podopiecznih trenerów Rafała Kaczmarczyka i Piotra Klecha
rozegrali z III-ligowymi rezerwami Lechii Gdańsk. Mimo, że w spotkaniu zagrało
kilku młodych zawodników,
którzy ocierali się o występy
w Ekstraklasie spotkanie to
było wyjątkowo wyrównane.
Ostatecznie mecz ten zakończył się skromnym zwycięstwem biało-zielonych 1:0.
Skład KTS-K GOSRiT
Luzino: Katzor - Klas (80
Buczak),
Białobrodzki,
Bogucki, Dąbrowski -

Mienik Dawid , Politowski, Wenta (75 Damps)
Mienik Dariusz - Czaja
(46 Semak), Rutkowski.
Na meczu zabrakło kontuzjowanych: Benke, Mienika,
Hinza, Radeckiego i pracujących zawodników: Graczyka,
Szymańskiego, Miotka oraz
Nowaka.
Trwają rozmowy, aby
jeszcze przed rozpoczęciem
sezonu wzmocnić drużynę.
Poszukiwani są kolejni sponsorzy, którzy mogli by pomóc
w utrzymaniu IV ligi w Luzinie. Drużynie nadal pomagać
będzie Rafał Kędziora z firmy
WIKĘD, ponadto podpisana
została umowa sponsorska z
firmą EKO LOGISTIK z Luzina.
Swoje wsparcie zapewnił
również Gminny Ośrodek
Sportu, Rekreacji i Turystki
w Luzinie oraz Gmina Luzino.
Trwają rozmowy z potencjalnymi sponsorami.

REKLAMA
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HISTORIA

Pokazowa egzekucja bohaterów „Gryfa” przed Sanktuarium w Sianowie

Zginęli w święto Matki Bożej
W historii Kaszub okresu drugiej wojenny światowej jest wiele przykładów ofiarowania życia w obronie Kościoła i Polski. W imię obrony tych
wartości ginęli także żołnierze Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Kaszubski”, utworzonej 24 grudniu 1939 r. Niedawno, 16 lipca minęła 73.
rocznica tragicznego wydarzenia w Sianowie, gdzie w odpust Matki Bożej Szkaplerznej powieszono publicznie czterech partyzantów „Gryfa”.
W 1939 roku na czele organizacji stanął główny jej założyciel
por. Józef Dambek. Podziemna konspiracja niepodległościowa po rozszerzeniu aktywności
na całe Pomorze, zmieniła nazwę na Tajna Organizacja Wojskowa „Gryf Pomorski”.
22 czerwca 1941 r. wojska
niemieckie ruszyły na Rosję
Sowiecką. Na zapleczu frontu
Niemcy chcieli mieć spokój i poprzez wzmożone aresztowania
szczególnie aktywnych patriotów, chcieli zastraszyć ludność
na Kaszubach. Obawiali się, że
na tych terenach może dojść do
wystąpień antyniemieckich i
dlatego organizowali pokazowe
egzekucje.
Takim odrażającym mordem
była egzekucja 4 żołnierzy „Gryfa Kaszubskiego”, dokonana w
Sianowie przed Sanktuarium
Maryjnym 16 lipca 1941 r.
To wydarzenie zostało opisane, na podstawie oświadczeń
rodzin ofiar, na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
poświęconej działalności Tajnej
Organizacji Wojskowej „Gryf
Pomorski. Czytamy tam: „W
dniu 16 lipca 1941 r. w Sianowie,
kiedy przypadał odpust Matki
Boskiej Szkaplerznej odbyła się
publiczna egzekucja więźniów
obozu koncentracyjnego Stutthof. Straceni zostali partyzanci z powiatu kartuskiego Tajnej
Organizacji Wojskowej „Gryf
Kaszubski”: Antoni Naczk z
Tuchlina Jan Dąbrowski
z Kamienicy Królewskiej
Franciszek Paszka z Kartuz i Józef Głodowski z
Gowidlina. Zorganizowali i
kierowali tą egzekucją miejscowi gestapowcy na czele z Janem
Kaszubowskim.
Na dzień przed egzekucją
gestapo aresztowało kilkudziesięciu mężczyzn z powiatu
kartuskiego. Część z nich przetrzymywano w Kartuzach.
Jak podaje naoczny świadek tych wydarzeń, syn zamordowanego Antoniego Naczka
- Józef Naczk z Tuchlina: W
dniu egzekucji 16 lipca 1941 r.
przywieziono do Sianowa czte-
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rech wyżej wymienionych więźniów Stutthofu oraz kilku do
pomocy przy postawieniu szubienicy (...). Przywieziono też
tych aresztowanych mężczyzn z
Kartuz. Osoby zgromadzone w
tym czasie w kościele też zostały
zmuszone do oglądania tej publicznej egzekucji. Gdy szubienica została już postawiona,
gestapowcy ubrani w mundury
wydali rozkaz ustawienia ławki pod nogi skazańców, założenia im powrozów na szyje, a
następnie usunięcia ławki spod
nóg skazańców. Śmierć przez
powieszenie nastąpiła natychmiast. Gestapowcy na czele z
Janem Kaszubowskim zaplanowali i wykonali ten mord na
kaszubskich bohaterach - partyzantach „Gryfa” - w Sianowie
w czasie i miejscu szczególnym.
Zdawało im się, że triumf Hitlera jest już bliski po zwycięstwie nad Polską i Francją,
kiedy wojska niemieckie w pośpiechu od paru tygodni parły
nieustannie na Moskwę. Jako
miejscowi gestapowcy wiedzieli, że Sianowo jest miejscem
szczególnym - świętym dla Kaszub - jest to Sanktuarium Matki Boskiej Sianowskiej Królowej
Kaszub. W dniu 16 lipca 1941
r., w którym to dniu dokonano
tego mordu, przypadał w Sianowie odpust Matki Boskiej
Szkaplerznej.
W ten sposób ci gestapowcy
dokonali zamachu nie tylko na
Polskę, ale i na Kościół Święty.
Ludność kaszubska, która przybyła w tym dniu do Sianowa,
do Swojej Królowej, w tych latach szczególnej próby, spotkała
się z pogromem swoich bohaterów – partyzantów „Gryfa Kaszubskiego”.
Na miejscu stracenia miejscowa
ludność
postawiła
spontanicznie cztery brzozowe
krzyże. Pod tymi krzyżami po
wojnie gromadziła się młodzież
(…). Ludność miejscowa, wśród
której żywa była pamięć o pomordowanych upamiętniła to
wydarzenie tablicą na miejscowym Urzędzie Gminy w Sianowie. mW stanie wojennym
w 1982 r. została usunięta ta

Eleonora Szopińską (trzeci od z lewej) z krewnymi
oraz prezes Roman Dambek (drugi z prawej) z kolegami z zarządu Stowarzyszenia.

Piotr Reszke i Eleonora Szopińska przy grobie zamordowanych bohaterów, który znajduje się obok ...śmietnika. Wkrótce zostanie przeniesiony w godne miejsce.

tablica. Nie ma również krzyży
na miejscu egzekucji.
Mieszkanka
Wejherowa,
Eleonora Szopińska, córka
jednego ze straconych, wspomina: Mój ojciec Jan Dąbrowski
był przed wojną kupcem branży drzewnej, a matka Helena
Dąbrowska - nauczycielką. (...)
Rodzice byli członkami Polskiego Związku Zachodniego. Mój
ojciec po zajęciu Pomorza przez
Niemców nie ukrywał swojej
przynależności do narodu polskiego, a nawet publicznie śpiewał Hymn Polski, przewidywał
rychły upadek Hitlera. Wstąpił
do Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Kaszubski”, także
mama była zaprzysiężona do
„Gryfu”.
Ojca aresztowano w Sierakowicach, a dokonało tego gdyńskie Gestapo na czele z Janem
Kaszubowskim vel Hansem
Kassnerem. Po przesłuchaniu
w Gdyni na Gestapo wywieźli ich do obozu Stutthof. Mój
ojciec dostał numer obozowy
10703. Wszystkie te okoliczności przesłuchania i przez kogo,
mama dowiedziała się od szefa
SS w Gdyni (powinno być szefa
Gestapo – dop. autora) Herberta Teuffela, którego w pewnym
stopniu przekupiła, wożąc mu
kilkakrotnie znaczne ilości drobiu, szynek wędzonych, jajek,
masła. Po uzyskaniu informacji, że ojciec znajduje się w Stutthofie i nie będąc świadoma, że

darzenia są przejmujące, ale
wśród rodzin ofiar przebija
smutek, że do tej pory nie znalazło to odbicia w popularnonaukowej literaturze opisującej
działalność konspiracji niepodległościowej na Kaszubach .
Wydarzenie nie zostało ujęte
w historii działań „Gryfa Kaszubskiego” przemianowanego
później na „Gryfa Pomorskiego”. Wyjątek stanowi strona
internetowa Urzędu Marszałkowskiego, poświęcona T.O.W.
„Gryf Pomorski”, do której opracowania przyczynili się autorzy
tego artykułu.
Tragedia sprzed 73 lat powinna być wpisana do historii Sanktuarium Maryjnego w
Sianowie. Naprzeciwko tym
oczekiwaniom wyszedł kustosz
Sanktuarium, ks. kanonik Eugeniusz Grzędzicki.
W 73. rocznicę egzekucji ,
16 lipca 2014 r. w Sianowie na
cmentarzu przed pomnikiem z
tablicą upamiętniającą śmierć
czterech Gryfowców odbyła
się uroczystość zorganizowana
przez rodzinę 86-letniej Ele-

jest to obóz zagłady, udała się
tam w celu odwiedzenia swojego męża. (...) Sam wartownik na
wieżyczce przestrzegał mamę, że
może grozić jej śmierć. (...) Mama zobaczyła ojca zaprzężonego
do wozu-rolwagi (platformy) z
innymi więźniami ciągnącego
ten zaprzęg z dłużycą (drzewami). Mama widząc w oczach
ojca wielki niepokój, ostrzeżona
została przez ojca: „uciekaj stąd,
bacz, by ciebie tu nie zamknęli,
wracaj do dzieci i chroń je”
Z ciężkim sercem wróciła do
domu. (...) Za wszelką cenę postanowiła wydostać ojca z obozu. Nadal jeździła do Herberta
Teuffela do Gdyni, który łudził
ją obietnicami, że ojca zwolni.
Kiedy odwiedziła go, ten oznajmił jej: „proszę jechać do domu,
pani mąż jest wolny”. Mama była tą wiadomością uradowana,
powiadomiła nas troje dzieci, że
ukochany tata powróci. Na drugi dzień, kiedy czekaliśmy na
powrót taty, przyszedł policjant
z Sierakowic o nazwisku Beiler
rodem z Bawarii. Znaliśmy go
dobrze, był przychylny naszej
rodzinie. Mama podzieliła się
z nim wielką radością naszej
rodziny, że mąż został zwolniony ze Stutthofu (...). Niemiec na
to stał się bardzo niespokojny
i przedłużał swój pobyt u nas.
Wreszcie (...) wręczył mamie ze
łzami w oczach zawiadomienie
o śmierci ojca.
Opisy tego tragicznego wy-

onory Szopińskiej i Kaszubsko-Kociewskie Stowarzyszenie
im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski” na czele z
prezesem Romanem Dambkiem i wiceprezesem Piotrem
Reszke. Po przypomnieniu
tych tragicznych wydarzeń został odczytany apel poległych,
a Pani Eleonora poprowadziła
modlitwę za zmarłych. Zapalono znicze, złożono kwiaty i odśpiewany został Hymn Polski.
Po uroczystości uczestnicy
rozmawiali z ks. kanonikowi E.
Grzędzickiem o dalszych działaniach w celu upamiętnienia tragedii. Uzgodniono, że pomnik z
tablicą, który znajduje się na
cmentarzu w Sianowie zostanie przeniesiony spod śmietnika pod główny krzyż cmentarza
na godne miejsce. Poza tym na
froncie ołtarza polowego zostanie umieszczona granitowa tablica, upamiętniająca czterech
bohaterskich żołnierzy „Gryfa
Kaszubskiego”.
Roman Dambek
(bratanek dowódcy Gryfa)
Piotr Reszke,

Środowisko„Gryfa Pomorskiego”pragnie gorąco podziękować księdzu kanonikowi za szybką i zdecydowaną reakcję na nasze wieloletnie
oczekiwania. Tym sposobem nastąpi triumfalny powrót bohaterów
„Gryfa Kaszubskiego” w chwale na należne im miejsce w Sianowskim
Sanktuarium.
Na uroczyste odsłonięcie tej tablicy już teraz zapraszamy wszystkich
tych, którym sprawa miłości do Boga i Polski jest równie bliska i ważna,
jak była dla tych, którzy oddali życie na ołtarzu Ojczyzny.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Sprzedam działkę budowlaną 548 m
kw., Reda Rekowo ul. Prosta. Wymiary
18x30 m. Plan zagospodarowania, skrzynka prądowa, można się budować. Cena proponowana 130 tys. zł. Tel. 603 567 624
***
Sprzedam domek murowany w Wejherowie. Stan zamknięty, ocieplony, prąd,
woda. Na działce ogrodniczej 468 m kw.
Cena 52 tys. zł. Tel. 502 056 307
***
Sprzedam dom 4-kondygnacyjny z
działką w Gdyni-Obłużu, własność hipoteczna. Cena 590 tys. zł. Tel. 604 915 138
***
Sprzedam mieszkanie 3-pokojowe w
wieżowcu w Wejherowie, III piętro.
Tel. 604 915 138
***
Sprzedam działkę budowlaną 548 m2
Reda Rekowo ul. Prosta. Wymiary 18x30 m.
Plan zagospodarowania, skrzynka prądowa, można się budować. Cena proponowana 130 tys. zł. Tel. 603 567 624
***
Nowy dom parterowy, 2500 m od śródmieścia Wejherowa, pod lasem. Pow. domu
135 m kw., działki 900 m kw. Cena 450 tys.
zł. Sprzedam lub zamienię na mieszkanie
3-pokojowe, parter do I piętra lub inne propozycje. Tel. 661 664 085.
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m sprzedam.
Tel. 501 549 579
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie
Os. Sucharskiego, 55 m kw, 3 pokoje z aneksem kuchennym, 1 piętro, miejsca parkin-

gowe, niski koszt utrzymania. Cena 258 tys.
Tel. 509 524 714

WYNAJMĘ

Wynajmę pokój 4-osobowy w Dębkach. Cena 120 zł. Tel. 606 684 538
***
Wynajmę umeblowany pokój 1-osobowy (z używalnością kuchni i łazienki) spokojnej, niepalącej i niepijącej osobie. Blisko
MZK, SKM (do dworca ok. 10 min. pieszo).
400 zł + opłaty (100 zł). Od zaraz.
Kontakt: cezarysk@gmail.com,
Tel. 660-826-208
***
Do wynajęcia dom wolnostojący 5-pokojowy, parter, poddasze. Wejherowo.
Tel. 693 370 251
***
Wynajmę dom wolnostojący, 6 pokoi, 170 m kw., ogrodzony, ogrzew. CO. W
Wejherowie blisko dworca PKP. Cena 1300
zł miesięcznie + opłaty. Tel. 693 370 251
***
Do wynajęcia część mieszkania 60 m
kw. w Kębłowie. Tel. 500 407 217
***
Niedrogo wynajmę biuro blisko centrum Wejherowa, na parterze.
Tel. 502 351 988

SPRZEDAM

Gogle do jazdy na motocyklu, quadzie.
Z akcesoriami. Stan idealny. Cena 230 zł.
Pasek skórzany Diverse. Długość 100 cm.
Nowy. Cena 20 zł. Buty trekkingowe czarne. Męskie. Numer 46, wkładka 30 cm. Stan
bardzo dobry. Cena 45 zł. Czapka sportowa
Fischer. Idealna do biegania, na rower. No-

wa. Rozmiar M. Cena 15 zł. Rękawice zimowe Hi-Tec. Uniwersalne. Czarne. Rozmiar L/
XL. Stan idealny. Cena 40 zł. Rumia.
Tel. 783-011-107
***
Nową szafę 3-drzwiową z nadstawką
i lustrem. Do naprawienia 1 zawias. Cena
250 zł. Tel. 507 961 309
***
Minipralkę wirnikową XPB 30-40, stan
bardzo dobry. Materac sprężynowy PLUS S
50x1,40x2m. Stan bardzo dobry. Cena 400
zł. Tel. 58 679 11 26 do godz. 18.00
***
Skuter zipp vapor, stan bdb, 2010 r.,
akumulator do 06.2015 r., 1 właściciel. 2
kaski i prostownie gratis. Cena 1500 zł.
Tel. 666 522 515
***
Kanapę narożną i 2 fotele w kolorze
brązowym. Stan idealny. Cena 400 zł.
Tel. 505 383 446
***
Nagrywarkę DVDR 880 PHILIPS, mało
używaną. Cena 300 zł.
Tel. 58 679 11 26 do godz. 18.00
***
Przenośny odtwarzacz DVD z akumulatorem 19, 5x16x4,9cm. Cena 150 zł.
Tel. 58 679 11 26 do godz. 18.00
***
Firmowy rower damski. Rama i koła
aluminiowe, 28 cali, amortyzowany, 7 biegów w piaście tylnej, manetki, osłony na
dłonie, komputer, oświetlenie. Stan bdb.
Cena 900 zł. Tel. 661 664 085
***
Sypialnia antyk orzech (2 łóżka, toaletka, 2 szafki). Cena 3000 zł.
Tel. 604 915 138

OGŁOSZENIE

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

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

Wykładzinę 8x3 - 300 zł, dywan 4x3 190 zł, stół rozkładany - 200 zł, rower treningowy - 200 zł. Tel. 604 915 138
***
Telefon komórkowy SAMSUNG Monte
GT S5620. Ekran dotykowy, etui skóra, ładowarka. Stan bdb. Cena 150 zł.
Tel. 661 664 085
***
Sprzedam lady oszklone, sklepowo-biurowe, dł. 1 metr każda. Cena 100 zł/
sztuka. Tel. 693 370 251
***
Czytnik PECKET BOOK MINI z wifi nowy
za pół ceny – 160 zł. Wejherowo,
Tel. 502 351 988
***
Piec HEITZ – 24 kW. Można spalać:
miał, drewno, węgiel kam. Na gwarancji.
Cena 2800 zł. Tel. 666 866 547
***
Kwiat – fikus w białej donicy, wys. 2,5
m, B. ładny. Cena 250 zł.
Tel. 666 866 547

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.

KUPIĘ

Kupię koła od motoru do wózka.
Tel. 786-276-823
***
Kupię duży damski niemiecki lub holenderski rower trzybiegowy.
Tel. 786-276-823
***
Kupię drewno opałowe.
Tel. 786-276-823

www.fundacja-es-opieka.pl

PRACA

Zaopiekuję się dzieckiem w każdym
wieku, u mnie w domu, 6-8 godz. Dziennie.
Stawka 10 zł/godz. Mam 29 lat i doświadczenie. Tel. 725 171 656
***
Emeryt obowiązkowy, solidny, mobilny, bez nałogów, z Wejherowa podejmie
odpowiedzialną pracę. Tel. 512 953 721

SKutECZNA REKLAMA
W PuLSIE WEJhEROWA
606 101 502

redakcja@pulswejherowa.pl

NAUKA

Pomoc w pisaniu prac z jęz. polskiego,
w tym maturalnych i dyplomowych. Tel.
668 133 189

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

502 178 344
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KOMUNIKAT
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo
Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że w związku
z czasowym zamknięciem ul. Sucharskiego
od 4 sierpnia 2014 roku
ulegnie zmianie przebieg kursu
linii 3,7 i 12 w obu kierunkach.
W dniach 4–31 sierpnia 2014 r.
linie nr 3 i nr 7 pojadą objazdem
przez ulicę Kotłowskiego ze specjalnym
przejazdem przez ogródki działkowe.
W okresie budowy nieczynne będą przystanki:
• w kierunku Cmentarza:
„Kotłowskiego n/ż” i „Zibertowo”
• w kierunku Gościcina:
„Ogródki Działkowe” i „Zibertowo”
W okresie budowy prosimy o korzystanie
z przystanków zastępczych
Za mogące wystąpić utrudnienia w rozkładzie
jazdy uprzejmie przepraszamy.
Szczegółowe informacje:
DYSPOZYTOR - 58 572 29 33

oraz na http://mzkwejherowo.pl

OGŁOSZENIE
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