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Będą zmiany, Inauguracja Nowy starosta:
ale nie
samorządów Gabriela Lisius
rewolucja
- Na podstawie rozmów z mieszkańcami, a także analizując wynik wyborczy doszedłem do wniosku, że konieczna jest
pewna korekta dotychczasowego zarządzania sprawami miejskimi. Mimo sporych osiągnięć, jest jeszcze dużo do zrobienia
- mówi Prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. Str. 2

Samorządy miast, gmin oraz powiatu wejherowskiego rozpoczęły już pracę w nowej kadencji.
1 grudnia obradowały wszystkie nowo wybrane Rady, wybierając przewodniczących i ich zastępów.
Przewodniczącym Rady Miasta Wejherowa został
Bogdan Tokłowicz, a przewodniczącym Rady Powiatu Wejherowskiego - Ryszard Czarnecki.
Str. 3-4

Święty Mikołaj gościł na rynku

Gabriela Lisius objęła stanowisko starosty wejherowskiego w kadencji 2014-2018. Wybrano też
pozostałych członków Zarządu Powiatu.
Str. 4
REKLAMA

Tradycyjnie 6 grudnia na wejherowski rynek zajechał Święty Mikołaj. Spotkał się z dziećmi, które oczekiwały na słodycze i świąteczne życzenia. Jak zauważył Mikołaj, tak dużo dzieci - jak w tym roku - na rynku
jeszcze nie było.
								
Str. 8
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AKTUALNOŚCI
Rumia
i Choczewo

Druga
tura
30 listopada w dwóch
gminach powiatu wejherowskiego odbyła się
druga tura nie rozstrzygniętych wcześniej wyborów samorządowych.
W Rumi wybierano burmistrza, a w Choczewie
wójta gminy.
Mieszkańcy Rumi w drugiej turze wyborów samorządowych na burmistrza
wybrali Michała Pasiecznego, który otrzymał 9651
głosów, czyli 65 procent
poparcia.
Dotychczasowa
burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak uzyskała 5119
głosów, czyli 35 procent poparcia. Frekwencja w Rumi
wyniosła 40,2 procent.
Natomiast w Choczewie, w wyniku głosowania
30 listopada, wójtem gminy został Wiesław Gębka
(dotychczasowy wójt), który
otrzymał 1643 głosy.
Jego konkurent Jacek
Michałowski dostał 1391
głosów. Frekwencja wyniosła rekordowe w powiecie
68,17 procent!

Pomóżmy
Rodakom
Do 15 grudnia w Hotelu Marmułowski w Wejherowie trwa zbiórka paczek
dla Polaków na Kresach.
Mieszkańcy Wejherowa
mają możliwość bezpośredniej pomocy Kombatantom,
żyjącym na Kresach. Paczki
zostaną przekazane najbardziej potrzebującym, starszym ludziom, których losy
były i wciąż są dramatyczne.
Szczególnie potrzebne
są: kawa, herbata, kakao,
olej, makaron, cukier, owoce w puszkach, słodycze,
bożonarodzeniowe kartki
z życzeniami, a także świąteczne opłatki.
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Będą zmiany, ale nie rewolucja

Z Prezydentem Wejherowa Krzysztofem
Hildebrandtem rozmawia Anna Kuczmarska
- Panie Prezydencie,
gratuluję powtórnego
wyboru na urząd Prezydenta Miasta. Co Pan
czuje kolejny raz zasiadając w tym gabinecie?
- Dziękuję Pani za gratulacje. Serdecznie dziękuję
wszystkim wejherowianom,
którzy oddali na mnie swój
głos. Obejmując po raz kolejny ster rządów w mieście
odczuwam wielką odpowiedzialność. I zapewniam wejherowian, że ich nie zawiodę.
Ten zaszczytny wybór mobilizuje mnie do jeszcze większego wysiłku w pracy na
rzecz podnoszenia jakości życia mieszkańców Wejherowa
i rozwiązywaniu problemów,
które stoją przed naszym
miastem.
- Jednak dość dużo osób
na Pana nie głosowało…
- Tak, dlatego wszystkich,
którzy na mnie nie głosowali, zapewniam, że ich głos
jest również dla mnie ważny. Będę wsłuchiwał się w
głos wszystkich mieszkańców i chcę być prezydentem
wszystkich wejherowian.
Na podstawie rozmów z
mieszkańcami, uczestnicząc
w różnych spotkaniach i dyskusjach, a także analizując
wynik wyborczy doszedłem
do wniosku, że konieczna jest
pewna korekta dotychczasowego zarządzania sprawami miejskimi. Mimo sporych
osiągnięć i wielu dotychczasowych sukcesów, jest jeszcze
dużo do zrobienia.

- Czy to będzie rewolucja?
- Nie planuję rewolucji, ale
korektę działań. Podkreślam,
że zamierzam kontynuować
dotychczasową wizję rozwoju
Wejherowa oraz zrealizować
program, z którym szedłem
do wyborów, gdyż to wybrała
większość wejherowian. Jednak chcę położyć większy nacisk na niektóre zadania.
- Mówił Pan o tym
wystąpieniu inauguracyjnym po zaprzysiężeniu. Pierwsza sprawa to
szersze wyjście do mieszkańców. Czy tego brakowało?
- Tych kontaktów i rozmów z mieszkańcami dotychczas było dużo, ale powinno
ich być jeszcze więcej. Zamierzam szczególną uwagę
zwrócić na moje bezpośrednie kontakty z mieszkańcami, zarówno poprzez jeszcze
szersze uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach
organizacji społecznych, stowarzyszeń, rad dzielnic czy
też w ramach inicjatyw osiedlowych, jak również poprzez
jeszcze częstsze indywidualne spotkania z mieszkańcami. Chcę bezpośrednio od
wejherowian
dowiadywać
się jakie mają problemy, potrzeby, pomysły, co chcą aby
zmieniło się w naszym mieście, co im się nie podoba w
działalności urzędu.
- A co z inwestycjami? Jakie zmiany Pan
planuje?

- Chcę kontynuować już
rozpoczęte i przygotowane
inwestycje m.in. w centrum
miasta, ale zamierzam jeszcze większe środki finansowe
przeznaczyć na inwestycje,
zwłaszcza budowę i utwardzenie dróg, w dzielnicach i
na osiedlach poza centrum
Wejherowa, bardziej odległych od Śródmieścia.
Oczywiście będziemy kontynuowali Program Rewitalizacji Śródmieścia, ale chcę
zwiększyć inwestycje na
Śmiechowie, Os. Sucharskiego czy w Dzielnicy Przemysłowa. Zamierzam to uczynić
proporcjonalnie do możliwości finansowych miasta.
- W poprzedniej kadencji atmosfera na sesjach Rady Miasta była
czasami bardzo gorąca za sprawą opozycji

z Platformy Obywatelskiej. Obecnie też jest
dość liczna reprezentacja tej partii. Czy coś się
zmieni?
- To zależy od radnych z
Platformy. Proszę wszystkich
radnych o wyciszenie emocji,
których w poprzedniej kadencji było zdecydowanie za dużo
i rozpoczęcie konstruktywnej
współpracy. Oczywiście wymaga to zmiany postępowania wielu osób, ale ja moją
rękę do zgody wyciągam.
Po zmianach w starostwie powiatowym i odejściu z funkcji starosty Józefa
Reszke z PO liczę również na
rozpoczęcie zupełnie nowego
rozdziału owocnej współpracy
i autentycznego partnerstwa
z nowymi władzami powiatu
wejherowskiego - z Gabrielą
Lisius i Witoldem Reclafem

na czele. Chcę wspólnie z powiatem realizować zadania
na rzecz mieszkańców Wejherowa.
- I na koniec pytanie o
sprawy kadrowe. Dotychczasowy zastępca prezydenta ds. oświaty i spraw
społecznych Bogdan Tokłowicz został radnym i
to stanowisko nie jest obsadzone. Mieszkańców interesuje, kto będzie Pana
nowym zastępcą?
- W tej sprawie prowadzę
rozmowy i jeszcze za wcześnie wymieniać konkretne
nazwiska. Pragnę zapewnić,
że nie będą zwlekał z powołaniem mojego zastępcy, gdyż
na tym stanowisku jest dużo
odpowiedzialnej pracy do wykonania.
- Dziękuję za rozmowę.

KONDOLENCJE

OGŁOSZENIE

Dziękujemy
Mieszkańcom Wejherowa i Powiatu Wejherowskiego
za udział w wyborach samorządowych oraz za wszystkie
głosy oddane na kandydatów Prawa i Sprawiedliwości.
Dołożymy wszelkich starań, aby nie zawieść Państwa zaufania.
Witold Reclaf
przewodniczący
Zarządu Powiatowego
Prawa i Sprawiedliwości
w Wejherowie

Wojciech Rybakowski
przewodniczący
Komitetu Terenowego
Prawa i Sprawiedliwości
w Wejherowie

Panu Dariuszowi Kożuchowskiemu
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

redakcja@pulswejherowa.pl
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Ślubowanie i pierwsze decyzje
Wyłoniona w listopadowych wyborach Rada Miasta Wejherowa VII kadencji obradowała po raz pierwszy 1 grudnia
2014. Podczas tego posiedzenia wszyscy radni, a jest ich 21, złożyli ślubowanie. Ślubowanie złożył również Prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który wygłosił przemówienie inauguracyjne (wywiad z prezydentem na sąsiedniej
stronie). Wybrano też prezydium Rady Miasta.
Zanim wybrano prezydium
Rady, obrady prowadził radny senior Henryk Kanczkowski. Zarówno on, jak i
pozostali radni odebrali z rąk
przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Ewy Michalik zaświadczenia o wyborze.
Podobny dokument, uprawniający do objęcia stanowiska
przewodnicząca MKS wręczyła prezydentowi Wejherowa,
Krzysztofowi Hildebrandtowi.

B. Tokłowicz
przewodniczącym

Jedynego kandydata na
przewodniczącego Rady Miasta Bogdana Tokłowicza z
klubu radnych „Wolę Wejherowo” poparło w tajnym głosowaniu 20 z 21 radnych.
Wybory dwóch wiceprzewodniczących odbyły się w
dwóch głosowaniach. W pierwszym głosowaniu do pełnienia
tej funkcji kandydowali - Wojciech Kozłowski z „Wolę
Wejherowo” i Jacek Gafka
z Platformy Obywatelskiej. W
tajnym głosowaniu wybrano
Wojciecha Kozłowskiego (20
głosów za wyborem), zaś J.
Gafka nie uzyskał wymaganej większości, która wynosi
11 głosów. W drugim głosowaniu zmierzyli się: ponownie Jacek Gafka z PO oraz Marcin
Drewa z Prawa i Sprawiedliwość. Większością głosów został wybrany Marcin Drewa,
który otrzymał 11 głosów, zaś
J. Gafka - 9.

Radni nie chcą Gafki

Zauważyć należy, że już w
pierwszym głosowaniu radni mogli wybrać Jacka Gafkę
na wiceprzewodniczącego, bowiem wybierano jednocześnie
dwóch wiceprzewodniczących,
a kandydatów też było dwóch.
Wyboru dokonuje się w ten
sposób, że kandydat musi
otrzymać większość, czyli 11
głosów i na każdego z kandydatów radni głosują oddzielnie. W pierwszym głosowaniu
nie było to więc sytuacji „albo
ten, albo tamten”. Mogło wygrać dwóch. Jednak większość
radnych J. Gafki nie poparła.
Pomimo, że otrzymał wyraźny sygnał, że radni nie chcą
go widzieć w prezydium Rady, J. Gafce tak zależało na
tej funkcji, że kandydował ponownie i ...znów przegrał. Tym
razem w bezpośredniej rywalizacji z radnym PiS, Marcinem
Drewą, bowiem było już tylko
jedno miejsce wiceprzewodniczącego do obsadzenia.
Jacek Gafka skarżył się potem, że to pogwałcenie „zasad
demokracji i kultury politycznej”. A przecież to wynik demokratycznego głosowania, zaś o
kulturze lepiej niech radny
Gafka nie wspomina. Nie potrafi chyba pogodzić się z tym,
że radni po prostu nie chcieli „nagradzać” prestiżowym
miejscem w prezydium rady
osoby, która przez ostatnie 4
lata była napastliwa oraz obrażała innych radnych.

Komisje
Rady Miasta
Komisja Zdrowia,
Sportu i Rekreacji

Rafał Szlas - przewodniczący, Bartłomiej Czyżewski zastępca przewodniczącego,
Jacek Gafka, Tomasz Groth

Komisja Budżetu
i Finansów

Krzysztof Gajewski - przewodniczący, Mateusz Schmidt
- zastępca, Mariusz Łupina,
Bogdan Tokłowicz

Komisja Pomocy
Społecznej i Polityki
Prorodzinnej

Arkadiusz Szczygieł - przewodniczący, Dariusz Kreft zastępca, Teresa Skowrońska,
Grzegorz Skowroński

Komisja Rewizyjna

Mariusz Łupina - przewodniczący, Mateusz Schmidt - zastępca, Bartłomiej Czyżewski,
Paweł Formela, Krzysztof Gajewski

Komisja Bezpieczeństwa i Samorządów

Prezydent K. Hildebrandt w towarzystwie sekretarza B. Suwary gratuluje B. Tokłowiczowi funkcji przewodniczącego Rady Miasta.

Wejherowscy radni nie
chcieli, aby reprezentował ich
na zewnątrz tak kontrowersyjny radny, jak właśnie Jacek Gafka. Do tego otrzymał
on jeden z gorszych wyników
do Rady (3 miejsce od końca).
Zapewne gdyby ktoś inny z PO
kandydował na wiceprzewodniczącego, to by nim został, ale
radny Gafka uparł się na to
stanowisko i w efekcie Platforma nic nie otrzymała.

Podziękowania
i życzenia

Przewodniczący Rady Miasta zwołał od razu kolejną sesję roboczą na 8 grudnia.

W ostatni poniedziałek po
południu radni spotkali się
m.in. aby uchwalić zmiany
w budżecie miasta na 2014
r. oraz wybrać składy komisji
merytorycznych Rady Miasta.
Najpierw jednak Bogdan
Tokłowicz podziękował przewodniczącemu Rady Miasta
w poprzedniej kadencji za
sprawne i profesjonalne kierowanie organem wejherowskiego samorządu. Zaproszony
na sesję były przewodniczący
Leszek Glaza życzył miastu
sukcesów, a radnym realizacji
postulatów i oczekiwań mieszkańców.
Kwiaty i gratulacje wręczono też zaproszonej do ratusza
Gabrieli Lisius, staroście
wejherowskiemu. Dziękując
władzom Wejherowa, G. Lisius powiedziała, że liczy na
dobrą współpracę z miastem.
Pogratulowała radnym i prezydentowi K. Hildebrandtowi
sukcesu w listopadowych wyborach samorządowych.

Budżet i komisje

Radni VII kadencji podczas pierwszych obrad w sali wejherowskiego ratusza.

W czasie obrad uchwalono
zmiany w budżecie miasta na
2014 r. oraz zmianę w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Miasta Wejherowa.
Podczas dyskusji na temat

inwestycji prezydent Krzysztof Hildebrandt podtrzymał
deklarację, wygłoszoną na
pierwszej w tej kadencji sesji
RM, że obok kontynuowania
już rozpoczętych i przygotowanych inwestycji m.in. w
centrum miasta, zamierza
jeszcze bardziej skupić się na
zadaniach w innych dzielnicach, m.in. na Śmiechowie,
osiedlu Sucharskiego oraz w
Dzielnicy Przemysłowej.
Jak wyjaśnił zastępca prezydenta P. Bochiński, w przygotowaniu jest m.in. budowa
ul. Chmielewskiego, planowane jest także utwardzenie wielu innych gruntowych dróg. W
poprzedniej kadencji takich
inwestycji było wiele, a będzie
jeszcze więcej.
Rada Miasta zdecydowała
o wynagrodzeniu prezydenta
Wejherowa, które nie uległo
zmianie w stosunku do poprzedniej kadencji. Przegłosowano także kilka uchwał,
akceptujących skład komisji
merytorycznych Rady Miasta.
Wcześniej radni sami zgłaszali chęć pracy w poszczególnych, wybranych przez siebie
komisjach.
Skład podajemy obok.
Anna Kuczmarska

Henryk Jarosz - przewodniczący, Ryszard Kandzora - zastępca, Marek Budnik, Marcin
Drewa, Dariusz Kreft, Czesław
Kukowski

Komisja Mieszkaniowa

Teresa Skowrońska - przewodnicząca, Marek Budnik
- zastępca, Marcin Drewa, Tomasz Groth, Henryk Jarosz,
Dariusz Kreft, Grzegorz Skowroński, Rafał Szlas

Komisja Oświaty,
Kultury i Dziedzictwa
Regionalnego

Paweł Formela - przewodniczący, Tomasz Groth - zastępca, Bartłomiej Czyżewski,
Marcin Drewa, Rafał Szlas,
Bogdan Tokłowicz

Komisja Gospodarcza
i Obrotu
Nieruchomościami

Ryszard Kandzora - przewodniczący, Grzegorz Skowroński - zastępca, Krzysztof
Gajewski, Henryk Kanczkowski, Wojciech Kozłowski, Maciej
Łukowicz, Arkadiusz Szczygieł

Komisja Spraw
Komunalnych

Henryk Kanczkowski przewodniczący, Jacek Gafka
- zastępca, Marek Budnik, Paweł Formela, Henryk Jarosz,
Wojciech Kozłowski, Czesław
Kukowski, Maciej Łukowicz,
Mariusz Łupina, Mateusz
Schmidt, Teresa Skowrońska
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Duże zmiany w powiecie wejherowskim

Wybrano Starostę
i Zarząd Powiatu

Ślubowanie 29 radnych i wręczenie im zaświadczeń Powiatowej Komisji Wyborczej o wyborze (uprawniających do objęcia funkcji) rozpoczęło
obrady Rady Powiatu Wejherowskiego w kadencji 2014-2018. Pierwszą
uchwałą nowej Rady Powiatu była decyzja o wyborze przewodniczącego
tego gremium. Potem wybrano także jego zastępców oraz Starostę i Zarząd Powiatu. Przeciw demokratycznym decyzjom radnych protestował,
czasami w niewybredny sposób, były już starosta Józef Reszke.
Przypomnijmy, że w wyniku wyborów samorządowych
w Radzie Powiatu zasiada 13
radnych Platformy Obywatelskiej, 8 radnych Prawa i
Sprawiedliwości oraz 8 radnych ugrupowania Wspólny
Powiat. Dwa ostatnie ugrupowania, które zawarły porozumienie koalicyjne (piszemy o
tym poniżej) mają 16 głosów,
czyli większość w Radzie Powiatu. Podczas tajnego głosowania nad kandydatami do
prezydium i Zarządu Powiatu
okazało się, że koalicjantów
wsparli dodatkowo niektórzy
radni z listy PO.

Spór o wiceprzewodniczącego

Ryszardowi Czarneckiemu z PiS, przedstawicielowi
Gminy Wejherowo powierzono funkcję przewodniczącego
Rady Powiatu. Otrzymał 18
głosów, a jego kontrkandy28 listopada br. porozumienie koalicyjne podpisali w
Wejherowie szefowie Klubów
Rady Powiatu Wejherowskiego:
Wspólny Powiat - Jacek Thiel
oraz Prawo i Sprawiedliwość
- Krzysztof Bober. Porozumienie podpisali również kandydaci na starostę i zastępcę
starosty: Gabriela Lisius i Witold Reclaf.
Spotkanie z udziałem prezydenta Wejherowa, Krzysztofa Hildebrandta, odbyło się w
siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.
Kluby PiS i WP zamierzają
współpracować na rzecz zrównoważonego rozwoju powiatu
wejherowskiego, poprzez zaangażowanie w sprawy publiczne
obywateli wszystkim gmin i
miast, stanowiących wspólnotę
samorządową powiatu.
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dat Ludwik Bach z PO - 11.
Kandydatem na wiceprzewodniczącego rekomendowanym
przez koalicję PiS i WP był Marek Kamiński, który startował z listy PO (Reda), choć jest
bezpartyjny. Został wybrany
18 głosami, chociaż przeciw
tej kandydaturze protestował
radny Józef Reszke (PO).

Były starosta
krytykuje i obraża

Jeszcze bardziej Józef Reszke protestował przeciw kandydaturze Genowefy Słowi na
drugiego wiceprzewodniczącego rady powiatu, przy okazji
obrażając długoletnią radną z
Gminy Luzino. Ponieważ G.
Słowi jako radna seniorka rozpoczęła sesję, J. Reszke stwierdził krytycznie: - Widzieliście
jak prowadziła obrady! - sugerując, że zrobiła to źle. Tymczasem Genowefa Słowi dobrze
poradziła sobie z zadaniem. W

jej obronie stanęli natychmiast
Witold Reclaf i Krzysztof
Bober.
Józef Reszke twierdził, że
funkcję wiceprzewodniczącego
powinien objąć radny PO, proponując ponownie Ludwika
Bacha z Rumi.
- Tradycja każe, aby przedstawiciel największego klubu
opozycyjnego zasiadał w prezydium - twierdził J. Reszke.
- W poprzedniej kadencji
PiS był największym klubem
opozycyjnym, ale nie miał
swojego przedstawiciela w
prezydium. Jakoś to panu nie
przeszkadzało - przypomniał
radny Reclaf.
Ostatecznie Ludwik Bach
nie wyraził zgody na kandydowanie, a Genowefa Słowi
otrzymała aż 21 głosów przeciw 7 (jeden głos był nieważny).
Jak widać nawet spora część
radnych PO (5 z 13) nie zga-

Od lewej: starosta Gabriela Lisius, wicestarosta Witold Reclaf oraz członkowie Zarządu Powiatu: Jacek Thiel, Kazimierz Bistroń, Wojciech Rybakowski.

dzała się z Józefem Reszke, co
zresztą potwierdziły również
inne głosowania.

Pani Starosta
i Zarząd Powiatu

Kolejnym ważnym punktem był wybór starosty wejherowskiego, którym została
radna Wspólnego Powiatu z
Wejherowa, doświadczony samorządowiec - Gabriela Lisius, rekomendowana przez
oba koalicyjne ugrupowania.
G. Lisius trzymała 18 głosów,
a jej kontrkandydat Józef
Reszke, zgłoszony przez PO,
dostał 11 głosów.
O zmianie władzy w powiecie napisał Dr Puls w tekście
„Przegrany starosta” na stronie 5.
Wicestarostą powiatu wejherowskiego został radny PiS
z Rumi, Witold Reclaf.
Stanowisko
Etatowego
Członka Zarządu Powiatu
otrzymali: Jacek Thiel z WP
(19 głosów za) i Wojciech

Rybakowski z PiS (18 głosów). Ostatnim, nieetatowym
członkiem Zarządu został Kazimierz Bistroń (WP, Luzino), który otrzymał 21 głosów
poparcia.

Gratulacje
i podziękowania

Sesję zakończyły gratulacje i kwiaty dla Gabrieli
Lisius - nowego starosty, a
także podziękowania dla byłego starosty wejherowskiego.
Gabriela Lisius i Jacek Thiel
przekazali Józefowi Reszke

podziękowania za sprawowanie funkcji oraz pamiątkowe
zdjęcie siedziby Starostwa w
Wejherowie.
Józefowi Reszke powodzenia życzył również jego rówieśnik i szkolny kolega, Ryszard
Czarnecki, nowy przewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego.
Na kolejnej sesji powiatowego samorządu, która odbyła się 4 grudnia, wybrano
skład i przewodniczących koAK.
misji merytorycznych.

Komisje Rady Powiatu:
Komisja Rewizyjna

Anna Jamróz – przewodnicząca,
Tomasz Bujak, Grzegorz Gaszta, Robert Lorbiecki, Ewa Pasieczna, Piotr Pelcer, Dariusz Rytczak, Łucja Słowikowska
Komisja Budżetu i Finansów

Ewa Daleka – przewodnicząca,
Krzysztof Bober, Ryszard Czarnecki, Władysław Hirsch, Gabriela Lisius, Ewa Pasieczna, Witold Reclaf, Józef Reszke,
Wiesław Szczygieł, Barbara Wilczyńska
Komisja Edukacji

Ludwik Zegzuła - przewodniczący,
Kazimierz Bistroń, Zbigniew Chuchala, Jolanta Król, Wojciech Rybakowski
Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

Grzegorz Gaszta – przewodniczący,
Tomasz Bujak, Gabriela Lisius, Zygmunt Treder

Komisja Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
Władysław Hirsch – przewodniczący,

Krzysztof Bober, Zbigniew Chuchała, Ryszard Czarnecki,
Anna Jamróz, Witold Reclaf, Dariusz Rytczak, Genowefa
Słowi, Zygmunt Treder
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej
i Prorodzinnej

Łucja Słowikowska- przewodnicząca,
Ewa Daleka, Piotr Pelcer, Wiesław Szczygieł, Jacek Thiel,
Barbara Wilczyńska
Komisja Kultury, Sportu i Turystyki

Rober Lorbiecki – przewodniczący,
Ludwik Bach, Kazimierz Bistroń, Jerzy Conradi
Jolanta Król, Józef Reszke, Wojciech Rybakowski, Genowefa Słowi, Jacek Thiel, Leszek Winczewski, Ludwik Zegzuła

redakcja@pulswejherowa.pl

11 grudnia 2014

Zarząd Powiatu Wejherowskiego

PREZENTACJE, OPINIE, FAKTY

Doświadczeni samorządowcy
Kim jest nowy Starosta Wejherowski oraz pozostali członkowie Zarządu Powiatu Wejherowskiego? Poniżej prezentujemy krótką charakterystykę osób, pełniących wspomniane funkcje.
Wszyscy od dawna działają w samorządzie i mają w tej dziedzinie spore doświadczenie.
Gabriela
LisiuS
mieszka w Wejherowie. Posiada wykształcenie wyższe,
jest doktorem nauk ekonomicznych. Z samorządem
powiatowym jest związana
od początku jego funkcjonowania.
Radna powiatu od 1998 roku, w latach 2000-2002 była
etatowym członkiem zarządu odpowiedzialnym za przeprowadzenie reformy oświaty
w szkołach ponadgimnazjalnych. W latach 2002-2006
pełniła funkcję wicestarosty odpowiadając za sprawy
oświaty, zdrowia, opieki społecznej i kultury. W latach
2006-2010 jako radna powiatu
pracowała w komisji oświaty i
rewizyjnej.
W ostatniej kadencji pełniąc funkcję etatowego członka zarządu nadzorowała

pracę wydziałów: gospodarki
nieruchomościami, architektury i budownictwa, ochrony
środowiska i geodezji. Była
także kierownikiem programu „Sprawna administracja
geodezyjna i kartograficzna”,
w którym uczestniczy 11 powiatów. Program ten został
nagrodzony otrzymując główną nagrodę Panteonu Administracji Polskiej, wyróżnienie
specjalne w konkursie „Razem dla rozwoju” oraz nagrodę
Krajowej Szkoły Administracji Polskiej w Warszawie.
Oprócz życia rodzinnego,
które ceni sobie najbardziej
oraz życia zawodowego w samorządzie, który ją pasjonuje,
znajduje także czas na pracę
społeczną.
Od 2001 r. jest członkiem
zarządu PCK w Wejherowie,
a od 2007 roku jego prezesem.

Za działalność społeczną została odznaczona srebrnym
Krzyżem Zasługi.

Witold Reclaf ma
wykształcenie wyższe prawnicze, ukończył także podyplomowe studium finansów
i bankowości na Uniwersytecie Gdańskim, zdał państwowy egzamin dla kandydatów
do rad nadzorczych spółek
Skarbu Państwa.
Mieszkaniec Rumi - w latach 1994-2002 był zastępcą
burmistrza miasta Rumi, a w
latach 2006-2010 przewodniczącym Rady Miejskiej Rumi.
Ostatnio pracował w Pomorskim Oddziale Regionalnym Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa.
W Radzie Powiatu zasiada
trzecią kadencję.

Jacek Thiel
jest
absolwentem Wydziału Ekonomicznego
Uniwersytetu
Gdańskiego i studiów podyplomowych na Politechnice
Gdańskiej.
Radny powiatu wejherowskiego od 2006 roku. W ostatniej kadencji pełnił funkcję
przewodniczącego Komisji Gospodarki, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz pracował
w Komisji Kultury i Promocji
Powiatu i Komisji ds. Monitorowania Strategii Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Powiatu Wejherowskiego.
Przez wiele lat pracował
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie na stanowisku zastępcy kierownika Wydziału
Kultury, Spraw Społecznych,
Promocji i Turystyki. Od 15
lat zajmuje się m.in. promocją miasta i Kalwarii Wej-

herowskiej. Inicjator imprez
„Wejherowo Biega” oraz „Wejherowskiej Nocy Muzeów”.
Związany od lat z branżą
turystyczną. Członek zarządu Pomorskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej i
wiceprezes Stowarzyszenia
Turystycznego „Kaszuby Północne” Lokalnej Organizacji
Turystycznej. Za swoją działalność otrzymał w tym roku
Odznakę Honorową Ministra
Sportu i Turystyki „Za zasługi
dla Turystyki”.

warzyszenia Misternicy Kaszubscy. Za swoją działalność
nagradzany Nagrodami Prezydenta Miasta Wejherowa,
Medalem Róży oraz dyplomem Pro Ecclesia et Populo.

Wojciech
Rybakowski jest magistrem
teologii, nauczycielem z piętnastoletnim stażem. W samorządzie od dwunastu lat.
Przez dwie kadencje był
radnym Rady Miasta Wejherowa. W minionej kadencji
zasiadał w Radzie Powiatu
Wejherowskiego.
W latach 2006 - 2010 pełnił
funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miasta Wejherowa a
w latach 2010-2014 wiceprzewodniczącegoKomisjiOświaty
w Radzie Powiatu Wejherowskiego. Jako radny zasiadał
w komisjach: mieszkaniowej,
oświaty, kultury i sportu.
Społecznik, prezes Sto-

Kazimierz Bistroń
jest mieszkańcem Luzina, dyrektorem tamtejszego Gimnazjum. Absolwent Technikum
Elektrycznego w Wejherowie,
jest zarówno magistrem historii, jak i filologii polskiej.
W 2001 r. ukończył też studia podyplomowe z zarządzania oświatą.
Działacz
samorządowy
pełniący w przeszłości min.
funkcje: wiceprzewodniczącego Rady Gminy Luzino,
wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Rady Powiatu
Wejherowskiego oraz członka
zarządu.
Przez szereg lat członek
Komisji Edukacji i Komisji
Kultury Rady Powiatu. Pracował w Komisji Konkursowej
w sprawie wyboru Herbu Powiatu. Obecnie członek Rady
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie.
Wieloletni członek Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

największej kaszubskiej powieści autorstwa Aleksandra Majkowskiego (1876-1938)”.
Rzeźba Remusa kończy cykl
budowy literek Abecadła Kaszubskiego w Wejherowie.
Rzeźby-literki Abecadła zostały
ustawione w różnych częściach
miasta, zazwyczaj obok obiektów zabytkowych lub związanych z historia miasta. Celem
tego regionalnego projektu

jest utworzenie atrakcyjnej
trasy turystycznej w Wejherowie szlakiem Abecadła Kaszubskiego, która będzie zaczynać i
kończyć się przy Remusie. Zwiedzając w ten sposób miasto, turyści będą mieli okazję poznać
nie tylko zabytki i osobliwości,
ale także wszystkie litery Abecadła Kaszubskiego. Inicjatorzy
projektu liczą też na zainteresowanie książką A. Majkowskiego.

Dr Puls po wyborach

Przegrany starosta
A raczej były starosta, gdyż
chodzi oczywiście o Józefa Reszke. Na pierwszej powiatowej sesji
przegrał wyraźnie z Gabrielą Lisius, 18 do 11 głosów, w wyborach na funkcję Starosty Powiatu
Wejherowskiego. Nie poparli go
nawet wszyscy radni z jego ugrupowania, Platformy Obywatelskiej, gdyż 2 osoby głosowały
na panią Gabrielę. Przyznam, że
mnie to wcale nie zdziwiło, gdyż
temu co myślę o Józefie Reszke dałem wyraz przed wyborami samorządowymi na łamach
„Pulsu” w tekście z 13 listopada
br. pod tytułem „Dlaczego nie będę głosował na Józefa Reszke?”.
Widocznie inni też tak pomyśleli, zarówno przy urnie wyborczej,
kiedy wybierali radnych powiatowych, jak i na sesji powiatu,
kiedy wybierali starostę.
Oczywiście nie przypisuję sobie zasługi w postaci odsunięcia
Józefa Reszki i Platformy Obywatelskiej od władzy w naszym
powiecie, ale faktem jest, że w
wyborach w 2010 roku J. Reszke,
jako radny dostał od mieszkań-

ców 2888 głosów, a teraz 1954,
czyli o jedną trzecią mniej.
Być może 934 wejherowian
też zadało sobie to pytanie: Dlaczego nie będę głosował, głosowała na Józefa Reszke? Mniejsza
liczba głosów oddanych na kandydatów PO w powiecie przełożyła się na mniejszą liczbę
radnych w Radzie Powiatu Wejherowskiego, a w konsekwencji
na zamianę władzy w starostwie.
Oczywiście kluczowa była też dojrzałość polityczna i
umiejętność porozumienia się
radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz ugrupowania Wspólny
Powiat. Wielkie brawa dla nich!
Nie odczuwam satysfakcji z
tego powodu, a raczej ulgę, że
słabe rządy kłótliwego jegomościa w końcu się skończyły i
nadzieję na to, że teraz nastąpi
oczekiwana przez wszystkich
owocna współpraca miasta i
powiatu.
O tym, że miałem rację, co
do oceny Józefa Reszke świadczy też styl, a właściwie brak
stylu, w jakim żegnał się on

ze stanowiskiem. Na sesji Rady Powiatu nie potrafił zrobić
tego z klasą. Obrażał innych
radnych, coś wykrzykiwał, zachowywał się butnie i niekulturalnie, wyraźnie nie wytrzymał
emocji. Wypadło to fatalnie.
W tym zachowaniu wyszło
„szydło z worka” co do jego prawdziwej natury maskowanej dotąd przez strach podwładnych i
powiatową propagandę. A może
raczej wyszło mu coś z butów…
Takie zachowanie J. Reszke
tłumaczyć można przez szok,
który przeżył po przegranej.
W końcu zlecił już druk kartek
świątecznych ze swoim podpisem jako starosty. Przed wyborami! Był pewien wygranej, już
„witał się gąską”, a tu taka niemiła niespodzianka. Świadczy
to nie tylko o zarozumialstwie
oraz arogancji, ale i braku politycznego wyczucia.
Na swojej wyborczej ulotce,
na plakatach Józef Reszke napisał hasło: „Skuteczny starosta”.
Chyba jednak nie taki skuteczny.
Dr Puls

Na deptaku w Wejherowie pojawiła się 2-metrowa
rzeźba Remusa z taczką wypełnioną książkami oraz postaciami siedzących obok
dzieci.
Projekt w brązie wykonała za zlecenie miasta artystka
Dorota Dziekiewicz-Pilich.
Na kartach otwartej książki
widnieje napis: ,,REMUS bohater ,,Żeco i przigodów Remusa”
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PRAWNIK RADZI

Ważne bezpieczeństwo

Ostatnio zwrócono się do mnie z problemem, który może dotyczyć wielu osób. Sytuacja miała miejsce w rodzinie, w której
z uwagi na problemy alkoholowe jedno z rodziców odeszło od
dzieci i drugiego rodzica, z którym pozostawało w związku nieformalnym. Wszelkie więzi zostały zerwane, rodzic nie utrzymywał kontaktów ani z dziećmi, ani z partnerem. Nie były
również płacone alimenty. Po wielu latach, gdy dzieci były już
dorosłe, dostały informację z sądu, że w związku ze śmiercią
rodzica, który je przed laty zostawił, są uczestnikami postępowania spadkowego. Wnioskodawcą, który zainicjował to postępowanie była znana firma udzielająca pożyczek tak zwanych
„chwilówek”. Udało się zdobyć informacje, że rodzic zmarł ponad rok wcześniej, nie pozostawiając po sobie nic oprócz długów
opiewających na kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Czy dzieci tej osoby dziedziczą dług po swoim rodzicu i czy
będą musiały go spłacać?
Pozornie osoby te nie mają możliwości ochronić się przed
taką odpowiedzialnością. Jako dzieci spadkodawcy, w sytuacji gdy nie ma testamentu, są jego jedynymi spadkobiercami.
Dzieci zmarłego, jako osoby pełnoletnie odpowiadałyby za długi spadkowe całym swym majątkiem. Co więcej, na złożenie
oświadczenia o odrzuceniu spadku jest termin 6-miesięczny,
który upłynął już ponad 6 miesięcy zanim do spadkobierców
dotarła informacja o tym, że ich rodzic zmarł.
Jednak jeśli dokładnie przyjrzymy się przepisom, w szczególności art. 1015 § 1 Kodeksu Cywilnego, można dostrzec że
termin 6-miesięczny biegnie dopiero od momentu, w którym
spadkobierca dowiedział się o tytule powołania. Zatem w naszej sytuacji, gdzie dzieci nie miały żadnych informacji o swoim
rodzicu, jako spadkobiercom owe 6 miesięcy liczy się od momentu, gdy Sąd zawiadomił ich o toczącym się postępowaniu.
Mają więc czas by uniknąć wiszącej nad nimi odpowiedzialności i złożyć stosowne oświadczenie o odrzuceniu spadku. Takie
oświadczenie zgodnie z art. 1018 § 3 Kodeksu Cywilnego można
złożyć przed sądem lub przed notariuszem, zarówno ustnie jak
i pisemnie z podpisem urzędowo poświadczonym. Można złożyć je nawet przez pełnomocnika, o ile pełnomocnictwo również
zostanie sporządzone w formie pisemnej z podpisem urzędowo
poświadczonym.
Należy pamiętać jednak o jednej, bardzo istotnej rzeczy, sytuacji w której któryś ze spadkobierców, sam ma niepełnoletnie dzieci. Takie oświadczenie powinien wtedy złożyć również
w imieniu swoich dzieci. Nie można tego zrobić automatycznie, trzeba najpierw wystąpić do Sądu Rodzinnego o wyrażenie
przez niego zgody w tym zakresie, a dopiero potem złożyć takie
oświadczenie. Na szczęście termin 6 miesięczny w stosunku do
nieletniego dziecka biegnie od dnia złożenia oświadczenia przez
rodzica.
Marcin Kokoryka

Przed świętami Bożego Narodzenia oraz
przed Sylwestrem Straż Miejska w Wejherowie przypomina kupującym petardy i fajerwerki, że oprócz atrakcji bardzo często są
powodem poważnych wypadków.

Długi w spadku Znów fajerwerki

Radca prawny Marcin Kokoryka: tel. 881-485-296
współpracujący z Kancelarią Prawno-Windykacyjną „Sokół”
tel. 604-313-502
odpowie na pytania naszych Czytelników,
przesłane na adres: redakcja@pulswejherowa.pl
Do radcy prawnego można również dzwonić
pod podane wyżej nr telefonu.

WAŻNE TELEFONY:
Pogotowie - 58 677 61 02 lub 58 677 61 03
Komenda Policji - Dyżurny 58 672 97 22
Straż Pożarna - Dyżurny 58 677 61 00
Straż Miejska - Dyżurny 58 677 70 40
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Fajerwerki, petardy i sztuczne ognie należ kupować w sprawdzonych sklepach. Zarządzenie Prezydenta Miasta Wejherowa,
które zezwala na używanie materiałów, które mają instrukcję w
języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania:
numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, 300znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol
klasy (do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków
oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów). Na opakowaniu
powinna być także data ważności produktu.
Korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu ostrożności. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i
w miejscach, w których mogą spowodować pożar. Nie wolno ich
odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy dachu pokrytego papą.
Najlepiej w tym celu wybrać gładką równą powierzchnię (np.
beton, czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się. Nie wolno
rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie
próbować je odpalać, kierować nie odpalonych fajerwerków w
stronę inną niż do góry, stawiać ich odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska. Od odpalonego fajerwerku
oddalmy się na co najmniej 10 m.
Zarządzenie Prezydenta Miasta zezwala na używanie środków pirotechnicznych bez zezwolenia w dniu 31 grudnia, 1 stycznia oraz w dniu Święta Miasta - Dnia Jakuba Wejhera. W inne
dni konieczne jest uzyskanie zezwolenia, a niedopełnienie tego
obowiązku jest zagrożone karą grzywny w wysokości do 500 zł
lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu.

STRAŻ MIEJSKA
Szczeniackie wybryki

Szesnastolatek, który został zatrzymany przez strażników
miał prawie 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Późnym wieczorem idąc ul. Sędzickiego przewracał uliczne kosze
na śmieci, a ich zawartość wysypywał na ulicę i chodnik. Uszkodził też jeden wkład metalowy kosza na śmieci. Chłopak miał
jeszcze kompana, ale ten zapewne bardziej trzeźwy, bo zdołał
umknąć strażnikom. Podpity młodzian nie potrafił wytłumaczyć
swojego postępowania.
Chłopca przekazano pod opiekę matce. Jego sprawa trafi do
Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Wejherowie.

Mogła zdarzyć się tragedia

W poniedziałek około godz. 22.00 na przystanku SKM w Wejherowie Nanicach wysiadający z kolejki SKM młody mężczyzna
wpadł na tory w szczelinę pomiędzy peronem a pociągiem SKM.
Na szczęście nic poważnego się nie stało, a przy upadku 17-letni mieszkaniec Wejherowa rozerwał sobie kurtkę, spodnie oraz
doznał niewielkiego otarcia skóry.
Mężczyzna na peron wydostał się o własnych siłach i nie
żądał pomocy medycznej. Jednak powiadomieni o zdarzeniu
funkcjonariusze ze wspólnego patrolu Policji i Straży Miejskiej
przybyli na miejsce wypadu i poddali młodego człowieka badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu.
Chłopak miał w organizmie 1,60 promila alkoholu. Miał też
dużo szczęścia, bo zdarzenie mogło skończyć się tragicznie.

Z POLICJI
Samochodem przygniotła dziecko

Rankiem na ul. Długiej w Łęczycach kobieta jadąca Land Roverem wypadła z drogi, a przewracający się samochód przygniótł idącego chodnikiem 13-letniego chłopca.
Kobieta i chłopiec zostali przewiezieni do szpitala w Lęborku. Stan poszkodowanego chłopca lekarze określili jako ciężki.
20-letnia kobieta była trzeźwa. Prawo jazdy miała dopiero od 1,5
roku. Prawdopodobnie do wypadku doszło na skutek niedostosowania prędkości jazdy do panujących warunków na drodze.
Policjanci wyjaśniają szczegóły wypadku.

Kobieta w mercedesie

Rankiem przed godziną 7 wejherowscy policjanci z „drogówki” otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym w miejscowości
Kniewo. Na miejsce zdarzenia funkcjonariusze przeprowadzili
oględziny miejsca zdarzenia i zabezpieczyli jego miejsce.
Z wstępnych ustaleń wynika, że 46-latnia kobieta kierująca
mercedesem najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości
do warunków panujących na drodze, wpadła w poślizg i uderzyła w przydrożne drzewo. Ranna 46-latka była trzeźwa. Została
przetransportowana do szpitala.
Policjanci apelują! Kierowco noga z gazu, zwłaszcza teraz, gdy
na zewnątrz jest zimno i mroźno. Podczas takich warunków atmosferycznych na drogach pojawia się lód. Pamiętajmy o kierowaniu z wyobraźnią.

Schowała się pod łóżko

23-latka przez ponad 2 lata ukrywała się przed policją, aby
uniknąć pobytu w więzieniu. Była poszukiwana aż sześcioma listami gończymi wydanymi przez sądy w Wejherowie, Gdyni oraz
Gdańsku. Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali ją w mieszkaniu na terenie
Gdyni. Kobieta przed policjantami ukryła się pod łóżkiem. 33-letni właściciel mieszkania, próbował zamknąć drzwi i nie wpuścić
do środka mundurowych.

Trzeźwy poranek

Kolejny raz wejherowscy policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili akcję „Trzeźwy poranek”. Funkcjonariusze
przeprowadzili 944 kontroli trzeźwości i w trakcie akcji ujawnili trzech nietrzeźwych kierowców. Policjanci zatrzymali kierowcom dwa prawa jazdy, a także siedem dowodów rejestracyjnych
oraz nałożyli 52 mandaty karne za popełnione wykroczenia drogowe. Funkcjonariusze wejherowskiej drogówki już zapowiadają kolejną akcję o poranku. Oby jak najczęściej!

Alkohol i narkotyki

W kolejnej porannej akcji pn. „Alkohol i Narkotyki” policjanci z
Wydziału Ruchu Drogowego przeprowadzili ponad 1200 badań
trzeźwości i zatrzymali dwóch nietrzeźwych kierowców i trzeciego pod wpływem substancji narkotycznych.
Mężczyzna kierujący bmw w Rumi spowodował kolizję drogową. Najpierw uderzył w zaparkowanego seata, a następnie
w renault przejeżdżające obok. W wyniku uderzenia dachował
do rowu. Policjanci zatrzymali kierowcom 3 prawa jazdy, 6 dowodów rejestracyjnych oraz nałożyli 41 mandatów karnych za
popełnione wykroczenia drogowe.

Zniszczona wiata

Policjanci z Wejherowa zatrzymali 21-letniego mężczyznę,
który uszkodził szybę wiaty przystanku autobusowego w Wejherowie. Mężczyzna uderzał metalowym koszem na śmieci w
szybę wiaty.
Straty zostały oszacowane wstępnie na kwotę 1000 zł. Mężczyzna był pod wpływem alkoholu. Za popełnione przestępstwo
grozi mu kara od 3 miesięcy nawet do 5 lat więzienia.
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Wejherowianie śpiewali w Gdańsku

Camerata Musicale na scenie
Wejherowski Chór Camerata Musicale wystąpił w niezwykłych
wnętrzach gdańskiego kościoła św. Jana w koncercie, w którym na
scenie zagrało i zaśpiewało około 90 osób. To wydarzenie muzyczne
uświetnił pianista i kompozytor z Wejherowa, Artur Sychowski.
Scena Muzyczna Gdańsk,
Nadbałtyckie Centrum Kultury i Zespół Cappella Gedanensis byli organizatorami
tego wieczoru w Centrum św.
Jana w Gdańsku. Na jednej
scenie zaprezentowali się Zespół Cappella Gedanensis, Chór Sceny Muzycznej

Gdańsk, Chór Camerata
Musicale z akompaniamentem fortepianowym Artura
Sychowskiego.
W programie koncertu
znalazły się aranżacje współczesnej muzyki sakralnej
skandynawskich kompozytorów a także premierowe w

Trójmieście wykonanie mszy
symfonicznej autorstwa norweskiego kompozytora Ola
Gjeilo „Sunrise Mass”.
Chóry przygotowały do występu ich dyrygentki, absolwentki Akademii Muzycznej
w Gdańsku, Beata Śnieg i
Aleksandra Janus.

Uroczystość SPON „Barka”

Opłatek, kolędy i życzenia
Tradycyjnie i bardzo uroczyście - tak można w skrócie opisać spotkanie opłatkowe Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka”, w którym uczestniczyli nie tylko działacze i podopieczni
organizacji, ale także zacni goście.
Przy tradycyjnym wigilijnym stole, przy opłatku i kolędach spotkali się m.in. prezes
SPON „Barka” Wojciech
Kaczkowski i skarbnik organizacji Kazimiera Zacholska, prezydent Wejherowa
Krzysztof
Hildebrandt,
przewodniczący Rady Miasta
Bogdan Tokłowicz, etatowy członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel, wójt Gminy

Szemud Ryszard Kalkowski, radna powiatowa Genowefa Słowi, radna miejska
Teresa Skowrońska, była
radna Genowefa Małyszko. Nie mogło zabraknąć
osób duchownych: ks. dziekana Tadeusza Reszki, który
odmówił modlitwę i poświecił
opłatek oraz ks. proboszcza
Romana Nalezińskiego z
Koleczkowa, który co roku to-

warzyszy niepełnosprawnym
mieszkańcom powiatu w ich
uroczystym spotkaniu.
Oprawę muzyczna zapewnił znakomity zespół „Koleczkowianie” oraz Chór Męski
Harmonia z Wejherowa.
Nie trzeba dodawać, że najważniejszym punktem spotkania było składanie sobie
nawzajem serdecznych świątecznych życzeń.

Wejherowianie obok chórzystów z Gdańska na scenie Centrum św. Jana w Gdańsku.

Kolędowanie w Wejherowie

Kaszubi i Górale

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbył się
koncert z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub”
pt. KASZUBI I GÓRALE.
Mogliśmy usłyszeć pieśni
i kolędy z Kaszub oraz prawdziwe góralskie utwory w
wykonaniu gości z Podhala.
Licznie zebrana publiczność
nie tylko oklaskiwała wykonawców, ale też wspólnie z
nimi śpiewała.
Ten zapowiadający święta rodzinny wieczór był pełen
pięknej muzyki, śpiewu i niepowtarzalnej atmosfery.

Wystąpili: Andrzej Lichosyt, Maciej Nenko, Barbara
Gąsienica-Giewont, Julianna Styn, Ola Pilarska, Jacek
Szponarski, Tomasz Fopke,
Witosława Frankowska, a
także Piotr Bulczak, Jakub
Krywald, Jakub Rosa, którzy
uczą się języka kaszubskiego
w Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie pod kierunkiem Gabrieli Kitowskiej.
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W sobotnie popołudnie 6 grudnia na wejherowskim rynku zebrały się tłumy mieszkańców, w tym zwłaszcza najmłodszych. Jak co roku na rynku pojawił się Święty Mikołaj.
W tej roli wystąpił tradycyjnie prezydent miasta, Krzysztof
Hildebrandt, który wręczał dzieciom nagrody, upominki i
słodycze. Otrzymali je przede wszystkim laureaci konkursu
na najładniejsze ozdoby choinkowe.
Na konkurs wpłynęło 230 ozdób, a wszystkie przepiękne!
Ozdoby zawisną wokół bożonarodzeniowego żłóbka, który
wkrótce pojawi się na pl. Jakuba Wejhera.
Wyniki konkursu na najładniejszą ozdobę choinkową
dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych przedstawiła Jolanta Rożyńska, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury. Oceny prac dokonała komisja w składzie: Teresa Patsidis
(przewodnicząca), Danuta Komosińska, Anna Klein i Karol
Formela. Laureatów przedstawiamy poniżej.
Pierwsze miejsce w konkursie komisja przyznała Hubertowi Gostkowskiemu (SP 9) i Kornelii Kątnej (SP 8).
Drugie nagrody zdobyły Ania Walkusz (SP 10 dla Niesłyszących) i Daria Skrzypkowskiej (SP 11), a trzecie - Julia
Hawan (SP 9) i Martyna Główczewska (Społeczna SP nr 1).
Czwarte miejsce uzyskały: Zosia Polak (SP 6) i Iga Ulatowska (SP 5), a piąte - Łukasz Gąsiewicz (SP Zgromadzenia
Sióstr Zmartwychwstania) i Dominik Król (SP 10 dla Niesłyszących).
Wyróżnienia otrzymali: Franciszek Włodarczyk (SP 5), Dorian Kupc (SP 11), Marcin Osłuch (SP 11), Emilia Motyka (SP
8), Adam Płotka (SP 11), Igor Nagle (SP 9), Lena Byczkowska
(SP 5), Jakub Krywald (SP 8), Magda Willma (SP 6), Aurelia
Formela (SP 8), Maciej Pażdzierski (SP 6), Maja Adamczyk (SP
10 dla niesłyszacych), Karolina Hinz (Społeczna SP 1), Julia
Marczyńska (SP 6), Julia Palach (SP 10 dla niesłyszących) i
Leon Ciapa (SP 8).
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Niezwykłe wydarzenie na scenie WCK

„Rebeka”
po kaszubsku

W najbliższą sobotę oraz niedzielę: 13 grudnia o godz. 19.00 i 14
grudnia o godz. 18.00 na scenie Filharmonii Kaszubskiej wystawiona
zostanie „Rebeka” - pierwsza w historii kaszubska opera ludowa, dzieło teatralno-muzyczne w języku kaszubskim. Powstała w projekcie
„e-KULTURA i tradycja - nowe spojrzenie”, realizowanym w ramach
programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Kolberg 2014
– Promesa”. To niezwykłe wydarzenie, dla regionu kaszubskiego i całego kraju, jest autorską produkcją Filharmonii Kaszubskiej.
Fabuła „Rebeki” dzieje się
w XIX wieku na Kaszubach.
Badacz folkloru Kamil Karski notuje opowieści i piosenki. Wśród jego rozmówców
jest piękna Rebeka. Jej uroda
i głos oczarowują Karskiego.
Z tego stanu wyrywa go monolog Jana, jego przyjaciela i
przewodnika.
Obaj panowie udają się na
nocleg do karczmy, gdzie biesiadują już drwale. Karczma
należy do Mojżesza Mendla,
który przygarnął i wychował
Rebekę, podrzuconą mu jako
niemowlę pod drzwi gospody.
Karski i Rebeka wyznają so-

bie miłość. Dziewczyna staje
się powodem bójki z drwalami. Uczestnicy zajścia spotykają się w sądzie.
Przed sędzią zeznają m.in.:
Żandarm, Mendel, Rebeka i
Stazja, której miłość do Karskiego karze jej podążać w
ślad za ukochanym. Jednakże Karski nie odwzajemnia
tego uczucia. Zawiedziona
miłość staje się powodem do
rzucenia przez Stazję pod adresem Karskiego niesłusznego oskarżenia.
Karski musi opuścić Kaszuby. Nazajutrz wyjeżdża.
Zasypia na wozie i przeno-

si się we śnie do chwili, gdy
pierwszy raz zobaczył i usłyszał Rebekę.

Twórcy i realizatorzy:

Obsada:

Muzyka: Michał Dobrzyński
Libretto, scenariusz, korepetycja języka
kaszubskiego: Tomasz Fopke
Reżyseria i inscenizacja: Jolanta Rożyńska
Kierownictwo muzyczne: Szymon Morus
Współpraca muzyczna: Waldemar Czaja
Korepetytor chóru oraz solistów: Jakub
Ostrowski
Przygotowanie chóru: Aleksandra Janus
Kostiumy: Aneta Fittkau, Ewa Czufryn
Realizacja scenograficzna: Mateusz Czech,
Jacek Rogalewski, Michał Zacharski
Realizacja świateł: Jacek Rogalewski
Realizacja dźwięku: Michał Zacharski
Asystent reżysera i koordynator projektu:
Izabela Richter
Orkiestra Kameralna Progress – dyrygent:
Szymon Morus

Karsczi - Jacek Szymański
Rebeka - Karolina Karcz/ Magdalena Chmielecka
Jón - Adam Hebel
Stazja - Katarzyna Herman
Prokòp - Rafał Rompca
Sędzia/ksiądz - Jacek Batarowski, Michał Bronk
Stara wieśniaczka - Teresa Makurat
Szëmón - Justyn Szandara,
Żandarm - Daniel Kuptz
Karczmarz - Ryszard Nalepka
Rąbca I - Wojciech Karbowski
Rąbca II- Justyn Baranowski
Chór Rąbców: Wojciech Karbowski, Daniel Kuptz,
Krzysztof Mączkowiak, Rafał Rompca, Krzysztof Żołądkowicz, Justyn Baranowski, Arkadiusz
Kraszkiewicz, Krzysztof Powałka, Michał Trepczyk,
Janusz Wenta

Konkurs i koncert w szkoły muzycznej

Uczniowie na scenie
W sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Fr.
Chopina w Wejherowie odbył się IX Konkurs Pianistyczny „Muzyka
krajów nadbałtyckich”, a także coroczny koncert pod hasłem „Nauczyciele i uczniowie szkole”. Oba wydarzenia muzyczne dostarczyły
uczestnikom oraz słuchaczom wiele emocji i wspaniałych wrażeń.
W konkursie pianistycznym 26 listopada
wzięła udział młodzież wejherowskiej szkoły
oraz szkół muzycznych Trójmiasta. Uczestnicy wykonywali kompozytorów z krajów nadbałtyckich, w tym także polskich. Prezentacje
uczestników w dwóch grupach wiekowych oceniało jury w składzie: dr hab. Paweł Rydel,
Mariusz Trzebniak i Mariusz Mańkowski.
W pierwszej grupie (uczniowie kl. I-III) najlepszy zdaniem jury był Mikołaj Charuk z
Sopockiej Szkoły Muzycznej I st. Drugie miejsce zajęła Zofia Nowicka z Ogólnokształcącej
SM I i II st. w Gdańsku, a trzecie ex aequo
Weronika Mania ze SM I i II st. w Gdyni i
Helena Szymaniak z Ogólnokształcącej SM
I i II st. w Gdańsku. Wyróżnienie przyznano
Agacie Sulborskiej z Państwowej SM I st. w
Wejherowie.
Wśród uczniów z klas IV-V, pierwsze miejsce zajął Kacper Kukliński z Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. w Gdańsku.
Wyróżnienia otrzymali: Jakub Leżohupski
ze SM I i II st. w Gdyni, Franciszek Lewandowski z Prywatnej SM I st. w Gdyni,
Wiktor Deszczyński z Państwowej SM I st.
z Gdańska Oruni oraz Zuzanna Skawińska
z Sopockiej SM st.
Organizatorem konkursu była - jak co roku
PSM I st. w Wejherowie oraz Stowarzyszenie
Miłośników Muzyki w Wejherowie. Nagrody
dla laureatów ufundowało Starostwo Powiatowe w Wejherowie.
W tej samej Państwowej Szkole Muzycznej
I st. im. Fr. Chopina, dzień później odbył się
coroczny koncert pod hasłem „Nauczyciele i
uczniowie szkole”. Koncert ten ma prezentować radość wspólnego muzykowania uczniów

Zdjęcia z konkursu pianistycznego znajdziesz
również na: facebook.com/PulsWejherowa

i ich pedagogów. Publiczność zgromadzona w
pięknej sali koncertowej PSM podziwiała młodych wykonawców w bogatym i różnorodnym
repertuarze, od muzyki barokowej, po jazzowe
standardy Herbie Hancocka.
Zaprezentowali się uczniowie wszystkich
klas instrumentalnych, a także klasa rytmiki z
pięknym układem ruchowym do muzyki Vangelisa. Owacje publiczności z pewnością były
bezcenną nagrodą dla młodych artystów, za
codzienną wytężoną pracę.
Koncert można obejrzeć na stronie internetowej szkoły muzycznej: www.psm.wejher.pl
w zakładce „galeria”.

2014 - ROK OSKARA KOLBERGA
Oskar Kolberg – najważniejszy polski folklorysta, prekursor etnografii. Kolberg położył podwaliny pod naukę o kulturze ludowej, a jego dorobek, skupiający się w trzydziestu trzech tomach monumentalnego dzieła Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia,
obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce jest najobszerniejszy z tego, co nam pozostawili
wszyscy XIX-wieczni folkloryści europejscy.
Oskar Kolberg swoje badania przeprowadzał na Kaszubach, między innymi również
w Wejherowie!
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Konkurs o prof. Labudzie

kultura I REKREACJA

Mikołajkowy Rajd Nordic Walking

Żeglarz na
Z uśmiechem na trasę
oceanie nauki
Gminna Biblioteka Publiczna im. Leona
Roppla w Luzinie oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie są organizatorami konkursu powiatowego pn. „Gerard Labuda żeglarz na
oceanie nauki”.
Celem konkursu, przeznaczonego dla dzieci i młodziezy,
jest przybliżenie i popularyzowanie postaci i dorobku
Honorowego, Obywatela powiatu wejherowskiego, Luzina i Wejherowa prof. Gerarda
Labudy, który spoczywa na
cmentarzu w Luzinie. Chodzi także o rozbudzenie zainteresowań historią Kaszub,
rozwijanie wyobraźni, zdolności literackich, plastycznych,
graficznych oraz rozwijanie
umiejętności korzystania z
najnowszych technologii.
W pierwszym etapie uczestniczyły dzieci od 5 roku życia
oraz uczniowie szkół podsta-

wowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu
wejherowskiego.
Do konkursu zgłoszono
prace literackie: opowiadania,
wiersz poświęcony profesorowi, list do profesora w języku polskim, prace plastyczne,
prezentacje multimedialne.
Komisja eliminacji środowiskowych typuje do finału
powiatowego po trzy prace w
każdej kategorii.
Finał powiatowy wraz z
wręczeniem nagród odbędzie się 29 grudnia 2014 r.
Patronat honorowy objęli:
wójt gminy Luzino i starosta
powiatu wejherowskiego.

Reda i Kaszuby na obrazach
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie można oglądać wystawę poplenerową
członków Stowarzyszenia Twórców Sztuki i Rękodzieła Artystycznego „KUNSZT” w Redzie, zatytułowaną „Reda i kaszubskie pejzaże”.
Wystawa będzie czynna dla zwiedzających do 31 grudnia 2014 r.

6 grudnia w Wejherowie wyruszył na trasę Mikołajkowy
Rajd Nordic Walking.
Członkowie Wejherowskiego
Klubu Nordic Walking pokonali trasę z Parku Miejskiego im. A.
Majkowskiego (gdzie odbyła się
m.in. rozgrzewka) do Młynek gdzie
odpoczywali przy ognisku. Dzielnych piechurów prowadziła - jak
zwykle - szefowa klubu Krystyna
Pisała. Humory dopisywały mimo
szarego grudniowego dnia.

Mikołajki turystów z WUTW

Zwiedzanie i życzenia
Uczestnicy Sekcji Turystycznej Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku, znani z licznych pieszych wycieczek, na spotkanie
ze Św. Mikołajem wybrali się w tym roku do Orla.
Dojechali tam autobusem
MZK, a potem przespacerowali przez całe Orle, wzbudzając
zainteresowanie mieszkańców. Tym bardziej, że wszyscy
byli ubrani w czerwone mikołajkowe czapeczki, no i maszerowali z Mikołajem.
Piechurzy z Wejherowa,
a było ich 31, dotarli do kościoła św. Piotra i Pawła, aby
spotkać się z księdzem proboszczem Henrykiem Hil-

debrandtem i wysłuchać
historii parafii i miejscowości.
Szczególnie
zainteresowała zwiedzających piękna,
osiemnastowieczna figurka
Madonny z Dzieciątkiem podarowana kościołowi przez
rodzinę zamieszkałą w Orlu.
Po wizycie w kościele turyści w mikołajowych czapkach
udali się do Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Orlu,
gdzie czekał już drugi Mikołaj

z workiem pełnym prezentów.
Wszyscy otrzymali drobny
świąteczny upominek i życzenia. Były też życzenia dla
wolontariuszy z okazji Dnia
Wolontariusza, który przypada właśnie 5 grudnia.
Turyści z WUTW wrócili do
Wejherowa pieszo, trasą Nordic Walking. Pogoda jak zwykle dopisała i miło wędrowało
się przez wejherowski las w
kierunku leśniczówki „Miga”.

11

11 grudnia 2014

www.pulswejherowa.pl

POWIAT

Mieszkańcy mogą zabrać głos

Jedno sołectwo
czy dwa?

Jeszcze kilka dni zostało do zamknięcia konsultacji społecznych, dotyczących podziału sołectwa Wysokie na dwa odrębne sołectwa: Wysokie i
Dąbrowa Brzezieńska. Konsultacje trwają do 15
grudnia br.
Konsultacje społeczne rozpoczęły się 1 grudnia br. Do
15 grudnia 2014 roku, mieszkańcy mogą wypowiadać się
w formie ankiety. Formularze ankietowe dostępne są w
Urzędzie Gminy Łęczyce w
holu obok urny oraz w pokoju
nr 1 (sekretariat), na stronie
internetowej Urzędu Gminy
Łęczyce (www.leczyce.pl), w
Biuletynie informacji Publicznej oraz u sołtysa.
Uprawnieni do udziału w
konsultacjach są mieszkańcy sołectwa Wysokie (miej-

scowości Wysokie i Dąbrowa
Brzezieńska),
posiadający
czynne prawo wyborcze.
Wypełnione formularze należy składać do urny w holu
Urzędu Gminy lub przesłać
pocztą na adres: Urząd Gminy Łęczyce, ul. Długa 49,
84-218 Łęczyce (liczy się data
stempla pocztowego). Wyniki
konsultacji zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń Sołectwa Wysokie, w Urzędzie
Gminy, na stronie internetowej Urzędu Gminy Łęczyce
oraz na stronie BIP.

Ważna profilaktyka

Mammobus
w powiecie
W powiecie wejherowskim po raz kolejny można będzie zbadać piersi w specjalistycznym mammobusie. Profilaktyka związana z rakiem piersi
jest bardzo ważna, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór wśród Polek.
Mammografię można będzie wykonać w następujących
miejscach i terminach:
Reda: 12 grudnia przy Przychodni Zdrowia, ul. Łąkowa
Rumia: 15 i 16 grudnia na parkingu przy Hali Widowiskowo-Sportowej MOSiR, ul. Mickiewicza 49
Linia – 17 grudnia na Placu przed Urzędem Gminy, ul.
Turystyczna 15
Łęczyce – 18 grudnia przy budynku szkoły, ul. Topolowa 1
Luzino – 19 grudnia przy Hali Widowiskowo-Sportowej, ul. Mickiewicza 22
Wejherowo – 19 grudnia przy Centrum Handlowym
„Kaszuby”, ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28
Programem objęte są kobiety w wieku 50-69 lat, ponieważ jest to grupa szczególnie narażona na zachorowanie na
raka piersi. Badanie jest bezpłatne, refundowane kobietom
co 2 lata przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
Badania nie należy się obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje jest nie większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i wykrycie tzw. zmian bezobjawowych
(guzków oraz innych nieprawidłowości w piersi) w bardzo
wczesnym etapie rozwoju. Aby nie musiały panie czekać
w kolejce przy mammobusie, rekomendujemy wcześniejszą
rejestrację pod nr tel. 58 666 2 444.
Informacje o badaniach dostępne również na stronie internetowej www.mammo.pl
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OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
oraz art. 39 ust. 1, art. 46 i art. 54 ust. 2 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
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
oraz art. 39 ust. 1, art. 46 i art. 54 ust. 2 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
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)

Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia
o podjęciu uchwały nr XLVII/40/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia
28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce
oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko ww. planu

o podjęciu uchwały nr XLVII/38/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia
28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko ww. planu

W publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia w/w Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń tego Planu.
Granice obszaru objętego Planem przedstawiono na załączniku graficznym do uchwały dostępnej na stronie internetowej Gminy Łęczyce: http://
www.bip.leczyce.pl/.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w projektu Planu oraz do
opracowywanej dla w/w Planu prognozy oddziaływania na środowisko
w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy w Łęczycach, ul. Długa 49,
84-218 Łęczyce, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na e-mail: gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl . w terminie 21
dni od daty ukazania się ogłoszenia tzn. do dnia 15 stycznia 2015 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce.
				
				
Wójt Gminy Łęczyce
				
Piotr Wittbrodt
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Łęczyce, dnia 11 grudnia 2014 roku

		
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
oraz art. 39 ust. 1, art. 46 i art. 54 ust. 2 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
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.)

Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia

o podjęciu uchwały nr XLVII/37/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia
28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu
obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie, gmina Łęczyce oraz o
podjęciu uchwały Nr XLVIII/46/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26
czerwca 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/37/2014 Rady
Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie,
gmina Łęczyce oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu

W publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę w
sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wszczęto przeprowadzenie strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń tego Planu.
Granice obszaru objętego Planem przedstawiono na załączniku graficznym do uchwały dostępnej na stronie internetowej Gminy Łęczyce:
http://www.bip.leczyce.pl/.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w projektu Planu oraz do
opracowywanej dla w/w Planu prognozy oddziaływania na środowisko w
formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy w Łęczycach, ul. Długa 49, 84218 Łęczyce, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem
elektronicznym na e-mail: gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia tzn. do dnia 15 stycznia
2015 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce.
				
				
Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt

		

Łęczyce, dnia 11 grudnia 2014 roku

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia

W publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających
informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę w sprawie
przystąpienia do sporządzenia w/w Miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego i wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji ustaleń tego Planu. Granice obszaru objętego Planem przedstawiono na załączniku graficznym do uchwały dostępnej
na stronie internetowej Gminy Łęczyce: http://www.bip.leczyce.pl/.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w projektu Planu oraz do
opracowywanej dla w/w Planu prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy w Łęczycach, ul. Długa 49, 84-218
Łęczyce, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na e-mail: gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl w terminie 21 dni od
daty ukazania się ogłoszenia tzn. do dnia 15 stycznia 2015 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce.
				
				
Wójt Gminy Łęczyce
				
Piotr Wittbrodt
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Łęczyce, dnia 11 grudnia 2014 roku

		
OGŁOSZENIE
Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
oraz art. 39 ust. 1, art. 46 i art. 54 ust. 2 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
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz.1235 z późn. zm.)

Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia

o podjęciu uchwały Nr XLVII/42/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia
28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany
obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce uchwalonego uchwałą nr
VI/8/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2011 r. oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko ww. zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
W publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczono uchwałę w
sprawie przystąpienia do sporządzenia w/w zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wszczęto przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko skutków
realizacji ustaleń tego Studium.
Granice obszaru objętego zmianą Studium przedstawiono na załączniku graficznym do uchwały dostępnej na stronie internetowej Gminy Łęczyce: http://www.bip.leczyce.pl/.
Zainteresowani mogą składać wnioski do w/w projektu zmiany Studium oraz do opracowywanej dla w/w Studium prognozy oddziaływania
na środowisko w formie pisemnej na adres: Urzędu Gminy w Łęczycach,
ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na e-mail: gospodarka.przestrzenna@
leczyce.pl w terminie 21 dni od daty ukazania się ogłoszenia tzn. do
dnia 15 stycznia 2015 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Łęczyce.
				
				

Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt

redakcja@pulswejherowa.pl
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Podwójne zwycięstwo I LO „Zerówka” w ZUK

Wiedzą wszystko
o Kaszubach

ROZMAITOŚCI

Dzieci uczą się, jak
segregować odpady

Udana
zabawa

Mikołajki
na hali
Z
najmłodszymi
mieszkańcami Wejherowa spotkali się zawodnicy, działacze i
sympatycy klubu Tytani Wejherowo. Była
to już piąta edycja Mikołaja z Tytanami.

Zwycięska drużyna z nauczycielem, Stefanem Grubbą.

W I LO im. Książąt Pomorskich w Rumi odbyła się XV
Olimpiada Wiedzy o Kaszubach i Pomorzu. W klasyfikacji ogólnej zwyciężyła grupa z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie, w składzie: Anna Bonk, Sandra
Zembrzuska i Kamil Borowiak. Drugie miejsce przypadło Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, a trzecie zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w
Redzie. Indywidualnie zwyciężyła Anna Bonk z I LO w Wejherowie. Gratulacje należą się opiekunowi zwycięskiej grupy - nauczycielowi I LO Stefanowi Grubbie.

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie kolejny raz w tym roku
odwiedziły dzieci z „zerówki” ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie. Specjalistyczne wozy przykuły całą uwagę dzieci.
Dzieci przyjęła i o pracy
ZUK oraz segregacji odpadów opowiadała Małgorzata
Murasiewicz, specjalista do
spraw obsługi klientów.
Prezentacja prawidłowej i
nowoczesnej gospodarki odpadami przygotowana przez

Zakład Usług Komunalnych
w Wejherowie Sp. z o.o. cieszy
się coraz większym zainteresowaniem ze strony przedszkoli i najmłodszych klas
szkół podstawowych.
Mimo zimowej aury, najmłodsi goście aktywnie uczest-

niczyli
w
prowadzonych
zajęciach.
Na zakończenie spotkania
przedszkolakom wręczono słodkie upominki oraz materiały
edukacyjne z motywem ekologicznym, jak również zrobiono
grupowe pamiątkowe zdjęcia.

W hali sportowej nie
zabrakło gier i zabaw dla
całych rodzin (biegi, przewroty, kozłowanie, podania,
rzutu na bramki, slalomy,
mecze, rzuty karne oraz wiele innych), a wszystko oczywiście połączone ze słodkimi
nagrodami. Do dyspozycji
gości był także darmowy catering (ciastka, słodycze, kawa, herbata, napoje).
Przy okazji Mikołajek
można było kupić świąteczny opłatek, siano oraz pierniki od dziewczyn z Caritasu.
Zabrane pieniądze przeznaczono na rzecz Domu Dziecka nr 1 w Wejherowie.
Organizatorzy
zabawy
zaprosili wszystkich na mecze ligowe Tytanów, a także
na letni piknik z Tytanami.

OGŁOSZENIE
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SPORT

Koszykówka. II Turniej o Puchar MTK

Boks. Jakub Tomczak z WBK „Gryf”

W II Turnieju o Puchar Małego Trójmiasta Kaszubskiego w Koszykówce
Amatorskiej uczestniczyło 7 ekip. Najlepszą drużyną okazał się „Wejherowski Pakiet”, który wygrał wszystkie mecze.

Wychowanek Wejherowskiego Klubu Bokserskiego „Gryf”, Jakub Tomczak, osiągnął sukces, zdobywając tytuł wicemistrza Polski w III Mistrzostwach Polski Młodzików im. Pawła Szydły w boksie w wadze 56 kg.

Zwycięzcy to: Krystian
Mudllaf, Adam Spigarski,
Maciej Paczoska, Jakub
Bogusz, Przemysław Cybulski, Łukasz Dudek oraz
Patryk Łęgowski. Drugie
miejsce zajął team „Basket
Pomorze”, a trzecie miejsce
przypadło zespołowi „Wildcats Gdynia”.
Turniej zorganizował UKS
„Basket Ósemka” Wejherowo,
z inicjatywy B.Woźniaka oraz
K. Zabrockiego.

Jakub Tomczak mieszka w Bolszewie i uczy się w
Samorządowym Gimnazjum
im. Jana Pawła II. Wcześniej
mieszkał w Iwano-Frankowsku na Ukrainie. Boksem zajmuje się od półtora roku, a na
Ukrainie uprawiał taekwondo i karate. Boks uprawia
pod okiem mistrza Huberta
Skrzypczaka oraz Wojciecha
Wasiakowskiego.
Wicemistrzowski tytuł młodego zawodnika to ogromny sukces,
bowiem ostatni raz mieszkańcy Ziemi Wejherowskiej – jak
wspomina olimpijczyk Hubert
Skrzypczak - szczycili się takim tytułem ok. 40 lat temu.

Wejherowski Pakiet Wicemistrz Polski

Judo. Medale dla Dragona

Tenis stołowy. Mistrzostwa Powiatu

W hali gdańskiej AWF odbył się Turniej Mikołajkowy „To My
Gdańskie Lwy - Turniej Dzieci w Judo i Małym Judo”. Agata
Suska z wejherowskiej drużyny Dragon wygrała turniej w kat.
do 32 kg, a jej siostra Zuzanna wywalczyła złoty medal w kategorii wagowej do 19 kg.
Brązowe wywalczyły w tym turnieju Julia Sadowska (na
zdjęciu obok) i Marta Patok. Dobry start zanotowała Amelia
Witczak, która nieznacznie przegrała walkę o brązowy medal
i zajęła 5 miejsce. Zawody przyciągnęły na start 595 młodych
judoczek i judoków z roczników 2001-2008.
Dodajmy, że nieco wcześniej XIII Międzynarodowym Turnieju Judo Baltic Cup w Gdyni, zawodniczki wejherowskiej szkółki Judo DRAGON Agata Syska i Marta Patok zdobyły srebrne
medale, co jest największym osiągnięciem tych zawodniczek.

W sali Szkoły Podstawowej nr
5 w Wejherowie zakończyły się
otwarte indywidualne Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego
w tenisie stołowym, z udziałem
62 zawodników.
W turnieju głównym zwyciężył Tomasz Groenke (Start
Wejherowo), który w meczu finałowym pokonał 3:2 Krzysztofa Konkel z Rumi. III miejsce zajął

Kaszub Cup i akcja „Uwolnij Piłkę”
Do Luzina zjechało 20 drużyn rocznika 2004, aby rywalizować w Ogólnopolskim Turnieju Kaszub Cup rocznik 2004. GOSRiT/Kleba Luzino zwyciężyli w całym turnieju, w wielkim finale pokonując Chojniczankę Chojnice 4:1.
Królem Strzelców turnieju
z 18 bramkami został Angel
Filip - GOSRiT/Kleba Luzino,
najlepszym bramkarzem wybrano Damiana Korczyka z
Chojniczanki Chojnice, a najlepszym zawodnikiem Konrada Formelę z Luzina.
W sześcioletniej historii Kaszub Cup (ponad 60 turniejów)
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to drugie zwycięstwo GOSRiT
Luzino. 4 lata temu udało się
to podopiecznym trenera G.
Semaka, jeszcze pod nazwą
Wikęd. Gościem turnieju był
Karol Piątek, pochodzący z
Luzina ligowy piłkarz, m.in. b.
kapitan Lechii Gdańsk, obecnie zawodnik I-ligowej Bytovii
Bytów.

Jakub Tomczak z WBK „Gryf” Wejherowo na podium z
trenerem Wojciechem Wasiakowskim.

6 grudnia podczas Gali
Sportu w Luzinie oficjalnie rozpoczęła się kampania UWOLNIJ PIŁKĘ. Przedstawiciele
samorządu, świata sztuki, policji, straży pożarnej i innych środowisk, a także kibice drużyn
piłkarskich nagrywają filmiki
i umieszczają je w sieci, jednocześnie wspierając finansowo

GOSRiT w Luzinie, gdzie sport
uprawia 500 dzieci i 200 dorosłych, a treningi są bezpłatne.
Przed galą piłkę uwolnili
m. in. wójt gminy Luzino Jarosław Wejer, dyrektor klubu Piotr Klecha, trenerzy z
klubu, piłkarz Karol Piątek
i wiele innych osób. Teraz do
akcji przyłączają się ludzie z
całej Polski. Jej rozwój można
śledzić na kanale YouTube, na
Facebooku i na:
www.uwolnijpilke.pl

Radosław Orzęcki (Rumia).
Wśród kobiet zwyciężyła
Wiktoria Stańczyk (Wejherowo),
która pokonała 3:0 ( Gabrielę Andrzejewską (Start Wejherowo).
III miejsce zajęła Zuzanna Frey (
Wejherowo).
W turnieju młodzieżowym
(do lat 16) tytuł mistrzowski zdobył Patryk Czoska (Rybno) przed
Damianem Konkelem (Rumia).

i Wojciechem Łączyńskim (Bolszewo).
Zawody rozegrano także w
połączonej kategorii niepełnosprawnych. W tej grupie zawodniczek i zawodników triumfował
Zdzisław Mikuta zwyciężając w
finale 2:0 Dariusza Artymiaka . III
miejsce zajął Adam Andrzejewski (wszyscy START Wejherowo).
L.L.

Piłka ręczna

Sukcesy dzieci i młodzieży
Najmłodsza drużyna Tytanów Wejherowo (chłopcy
roczniki 2003 i 2002) wygrała dwa turnieje: w Wejherowie
i w Nowej Karczmie, awansując do finału wojewódzkiego.
Najmłodsi Tytani pod opieką trenera Grzegorza Behrendta
wystąpili w składzie: Bury Tomek, Bugański Stasiu, Dąbrowski
Bartek, Sałata Kuba, Poerling Aleksander, Sałata Mikołaj, Sałata Maks, Zalewski Dawid, Garlikowski Damian, Wicon Kuba,
Preuss Dominik, Jasiński Kacper.
Chłopcy z rocznika 2002 także awansowali do finałów wojewódzkich, zajmując drugie miejsce w swojej grupie. Na treningi
UKS Jedenastka, który współpracuje z Tytanami, należy wybrać
się do SP nr 11 we wtorki i czwartki w godz. 16.20-18.00.
			
* * *
Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Chłopców były eliminacją
do Półfinału Wojewódzkiej Licealiady, który odbędzie się w Wejherowie. Zwycięzcą turnieju została drużyna Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie, która wywalczyła tytuł mistrza powiatu pierwszy raz.
Drużyna wystąpiła w składzie: Krzysztof Brzeski, Paweł Kleba, Przemysław Treder, Szymon Pieper, Gracjan Dampc, Mateusz Pulczyński, Szczepan Pryczkowski, Szymon Stenka, Michał
Łaga, Krystian Doering, Piotr Lilla, Arkadiusz Leyke. Opiekunem zespołu jest Przemysław Gutowski.

redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIA

OGŁOsZENIA DROBNE
NIERUChOMOŚCI
Sprzedam nowy dom, parterowy, częściowo podpiwniczony. 135 m kw., solidnie
wykonany. Działka 900 m kw.,
położona na spokojnym osiedlu, blisko śródmieścia. Do małego wykończenia – aranżacji.
Cena 420 tys. zł. W rozliczeniu
może być mieszkanie max. do II
piętra. Tel. 662 417 911.
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie, Os. Kaszubskie 30
m kw., 2 piętro, słoneczne z księgą wieczystą. Tel. 600 168 386
***
Sprzedam dom piętrowy,
ocieplony, 6 pokoi, 2 kuchnie, 2
łazienki, garaż z kanałem, 2 niezależne wjazdy, działka 800 m
kw. Bolszewo. Tel. 600 168 386
***
Reda Pieleszewo - sprzedam
dom do remontu 168 m kw.,
działka 680 m kw., może być jako dwurodzinny lub zamienię
na 3 pokoje w Redzie 1-2 piętro, z niedużą dopłatą.
Ta sama propozycja dotyczy mniejszego domu: 156 m
kw. - sprzedam lub zamienię na
mieszkanie w Redzie, chętnie
Semeko.
Tel. 664 876 270
***
Wejherowo. Sprzedam murowany domek, piętrowym,

stan zamknięty, ocieplony,
prąd, woda, na działce ogrodniczej 468 m kw. Cena 52 tys. zł.
Tel. 502 056 307
***
Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie 33 m/ I piętro na
Osiedlu Chopina w Wejherowie.
Tel. 604 090 964
***
Sprzedam działkę w Gościcinie, 700 m. Tel. 880 332 003
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie, os. Kaszubskie 47
m kw., 4 pietro 160 tys. zł.
Tel. 514 689 930
***
Wynajmę tanio parter domu. Bolszewo. Tel. 781 426 010
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie, os. Kaszubskie 47
m kw., 4 piętro 160 tys. zł.
Tel. 514 689 930

spRZEDAM
Sprzedam wózek spacerówkę Coneco szaro-czerwony, folia, pojemnik na dole na zakupy,
pasy, ładny, płaski, gratis ubranka dla dziewczynki po urodzeniu 260 zł. Tel. 883 750 153
***
Sprzedam wózek 2 funkcyjny ADBOR BABY LUX czerwono-szary, przekładana raczka, folia,
pompowane koła, gondola wyj-

mowana potem służy jako spacerówka. Gratis fotelik.
Tel. 883 750 153
***
Nowy podgrzewacz wody
Junkers, sprzedam za połowę
ceny. Tel. 510 460 909
***
Drzwi wewnętrzne z szybką,
80, prawe, stan bardzo dobry,
cena 100 zł oraz szafkę na buty
- tanio. Tel. 501 006 579
***
Kozaczki zimowe ocieplane
beżowe, cena 20 zł.
Tel. 504 565 577
***
Książki z lat 1945-70 oraz płyty analogowe tanio sprzedam.
Gdynia tel. 586 243 566
***
Wózek 3 w 1 głęboki, spacerówka, nosidełko. Ma 2 torby na
zakupy. Cena 80 zł. Drugi wózek
2 w 1 (głęboki i spacerówka) za
60 zł. Oba sprawne. Sprzedam
też ciuszki dziecięce 30 zł za worek. Tel. 725 171 656
***
Okna PCV, nowe, białe ze
szprosami, 3 szt. Po 350 zł za
szt. 110x134. Tel. 500 412 480
***
Wersalkę i dwa fotele, kolor
oliwka, stan idealny, 250 zł, po
18.00. Tel. 796 932 427
***
Kocioł olejowy DeDietrichGTU1203RS/V130 Co i Cwu z

OGŁOSZENIE

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

punkt Informacji Europejskiej

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

NIE PRZYJMUJEMY OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE!

Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych wydaniach gazety.
Zbyt długie ogłoszenia skracamy - szczegóły można przekazać telefonicznie.
wbudowanym
podgrzewaczem + zbiornik na olej i 200 litrów oleju, używany i sprawny.
Cena 1500 zł do negocjacji.
Tel. 517 303 008
***
Sypialnia: łóżko z materacem szer.165 cm, dł. 230cm,
szafa 2- drzwiowa, 2 szafki i komoda z lustrem. Naturalna okleina drewniana, stan b. dobry,
cena do uzgodnienia.
Tel. 509 524 714

MOtORYZACYJNE
Samochód Chevrolet Aveo
1,2 – rok prod. 2005, srebrny
metalik, z polskiego salonu (faktura). Przebieg 90 000 km. Stan
b. dobry. Cena 9 tys. zł do negocjacji. Tel. 609 162 200
***
HONDA JAZZ 2008 r. 1,2 benzyna, 56 tys. km, od prywatnego
właściciela, kupiony w salonie
w Polsce, serwisowany w ASO,
bezwypadkowy, garażowany,
zadbany, stan idealny, opony
letnie i zimowe, alufelgi, klimatyzacja, elektr. szyby i lusterka,
halogeny, autoalarm, centralny
zamek, inne, tel. 501-957-499

pRACA
Poszukuję każdej pracy fizycznej, chętnie ciężkiej, bardzo tanio i solidnie.
Tel. 515 738 601
***
Szukam pracy jako malarz
lub sprzedawca. Jestem z Wejherowa, mam 28 lata.
Tel. 518 675 786
***
Kompleksowe usługi odśnieżania - tanio, solidnie.
Tel. 572 460 248
***
Pilnie poszukuję pracy,
chętnie ciężkiej.
Tel. 572 460 248
***

NAUKA

Lekcje dodatkowe z fizyki i
chemii w tym zadania, oraz matematyka. Nauczyciel, emeryt.
Wejherowo. Tel. 58 677-01-50
***
Korepetycje z Matematyki,
bieżąca pomoc jak i przygotowanie do matury. Tanio i solidnie. Tel. 721-306-557

RóżNE

Wolny 39 lat pozna dziewczynę w podobnym wieku z
Wejherowa lub okolic.
Tel. 784 808 700
***
Mam kilka par spodni i koszul używanych dla panów,
które oddam za czekoladę Wejherowo, tel. 784 808 700

Kolejne wydanie „pulsu Wejherowa”,
ze względu na nadchodzące święta,
ukaże się już za tydzień, 18 grudnia.
N A S Z PA R T N E R

Uwaga:
Nie zamieszczamy
ogłoszeń z prośbą
o pomoc

Serwusik.pl

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.

fotografia ślubna
zdjęcia urodzinowe
chrzciny i przyjęcia
imprezy
integracyjne
fotografia mody
fotografia
reklamowa

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki
w godzinach 10.00-13.00
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

502 178 344
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www.pulswejherowa.pl

OGŁOSZENIA
SKUTECZNA REKLAMA

W PULSIE
WEJHEROWA
606 101 502

redakcja@pulswejherowa.pl
REKLAMA

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

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

Kurs kat. B rozpocznie się 22 grudnia br.,
a kolejne 8 i 22 stycznia 2015 r.
ogłoszenie
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