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Nowy dom
Konwent po raz pierwszy już gotowy
Wreszcie będzie normalnie - mówią samorządowcy

Nowy budynek komunalny, który powstał przy ul. Iwaszkiewicza w Wejherowie w miejscu spalonego dwa lata
temu domu, jest już gotowy.
Prezydent Wejherowa, burmistrzowie
Rumi i Redy, wójtowie siedmiu gmin wiejskich oraz przewodniczący wszystkich samorządów w powiecie nie kryli radości z
powodu spotkania w sali obrad Starostwa.
Na I Konwent Samorządowy Powiatu Wejherowskiego zaprosiła ich starosta Gabriela Lisius, proponując współpracę dla dobra
całego powiatu i poszczególnych gmin.
- To historyczne spotkanie, bo pierwszy raz przy jednym
stole zasiedli wszyscy burmistrzowie i wójtowie, a także
przewodniczący rad miast i gmin - zauważył przewodniczący Rady Gminy Łęczyce, Krzysztof Licau.
- Wreszcie będzie normalnie - dodał wójt Gminy Gniewino, Zbigniew Walczak.
Wszyscy uczestnicy Konwentu Samorządowego deklarowali współpracę i cieszyli się z perspektywy wspólnego
rozwiązywania problemów - jak podkreślali - bez polityki.
Samorządowcy miast i gmin, a także starosta powiatu wejherowskiego, podpisali „Deklarację o współpracy” i
umówili się na kolejne spotkanie w lutym.
Str. 7

Do większości spośród 64 mieszkań komunalnych
wkrótce wprowadzą się nowi lokatorzy. Rozmawiamy
na temat inwestycji z wejherowskimi radnymi, działającymi w Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta. Str. 3

Miasto i powiat
będą razem
dbać o rozwój
Podczas noworocznego spotkania Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo” prezydent Krzysztof
Hildebrandt podziękował sympatykom ruchu
za wsparcie i zaangażowanie podczas wyborów oraz pogratulował radnym, którzy uzyskali
mandaty radnych.
Prezydent podkreślił dobrze zapowiadającą
się współpracę władz miasta i nowych władz
powiatu, obecnych na noworocznym spotkaniu
Ruchu „Wolę Wejherowo”.
Str. 4
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI
Pedofil tymczasowo
aresztowany
Wejherowscy kryminalni zatrzymali 37-letniego mężczyznę, podejrzanego o molestowanie seksualne małoletniej
poniżej 15 roku życia. Sąd rejonowy tymczasowo aresztował
zatrzymanego mężczyznę na okres 3 miesięcy.
Do molestowania małoletniej doszło najprawdopodobniej pod koniec roku, w jednej z miejscowości powiatu.
Mundurowi po zatrzymaniu podejrzanego, przeprowadzili
przeszukanie w jego mieszkaniu. Zabezpieczyli m.in. jego
telefon komórkowy. Zatrzymany został przesłuchany przez
policjantów z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie, usłyszał także zarzuty w
prokuraturze. Sąd Rejonowy tymczasowo aresztował 37-latka na 3 miesiące. Podejrzany o to przestępstwo mężczyzna
został przewieziony przez policjantów do aresztu śledczego.
Za popełnione przestępstwo mu grozi kara pozbawienia wolności do 12 lat.

Kradzieże z włamaniem
Policjanci z Łęczyc ustalili sprawcę kradzieży z włamaniem
do domków letniskowych na terenie gminy. Doprowadzili do
komisariatu 34-letniego mężczyznę, który został przesłuchany i usłyszał zarzut kradzieży oraz dwóch włamań.
34-latek ukradł elementy metalowe z ogrodzenia. Funkcjonariusze ustalili także, że mężczyzna w maju i lipcu ub. r.
włamał się do dwóch domków letniskowych na terenie gminy Łęczyce, skąd ukradł dwie kosiarki spalinowe, butlę z gazem, grill i inne przedmioty gospodarstwa domowego, czym
spowodował straty przekraczające 1000 zł.
Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności do 5 lat, natomiast za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.

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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Powalone drzewa, uszkodzone samochody,
zerwane linie energetyczne i banery reklamowe

Szalał Feliks i Aleksandra
W weekend 10-11 stycznia i na początku ub.
tygodnia nad morzem wiał orkan Feliks, natomiast ląd w tym także powiat wejherowski
zaatakował huragan Aleksandra. Wiało z prędkością 80-100 km/godz. Wichura spowodowała
zniszczenia i straty materialne. Strażacy mieli
ręce pełne roboty, podobnie jak energetycy,
bo wichura zrywała linie energetyczne.
Interwencje
ratowników
dotyczyły powalonych drzew
na drogach, w tym drzew przewróconych na samochody oraz
na linie energetyczne.
Jak informowała Komenda
Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, w powiecie wejherowskim w dniach od 9 do 11
stycznia odnotowano aż 170
zdarzeń związanych z wichurą. Głównie chodziło o drzewa
powalone na jezdnie lub zerwane linie energetyczne. W tych
zdarzeniach na szczęście nikt
nie został ranny. W poniedziałek 12 stycznia odwołano lekcje w szkole w Nowym Dworze
Wejherowskim (gm. Wejherowo), gdyż w miejscowości nie
było prądu.
W Wejherowie drzewo przewróciło się na cztery samochody zaparkowane przy CH
„Kaszuby”. W Rumi na prze-

jeżdżający samochód na drodze krajowej nr 6 przewróciła
się reklama. W gminie Choczewo strażacy wyjeżdżali do powalonych drzew na jezdnie na
trasie z Choczewa do Żelaznej
oraz do Zwartowa. 10 stycznia wieczorem w Wejherowie
został naderwany przez wiatr
baner reklamowy, który następnie zabezpieczyli strażacy.
Nad ranem w sobotę drzewo zatarasowało ul. Pucką w
Choczewie i drogę wojewódzką
nr 213 Słupsk - Celbowo pod
Puckiem. W gminie Łęczyce w
Bożympolu awaria sieci energetycznej trwała do godz. 14.
11 stycznia wejherowska
Straż Miejska otrzymała 12
zgłoszeń o przewróconych drzewach, zerwanych dachach,
przewróconych znakach drogowych, lampach itp. Na osiedlu
Staszica z dachu budynku ze-

Z nożem na strażników

Zerwane elementy dachu i ocieplenia.

rwana została styro-papa oraz
opierzenie.
Na kościele św. Trójcy, czyli wejherowskiej Kolegiacie,
wiatr zerwał halogeny. Na
ul. Odrębnej drzewo przewróciło się na linię energetyczną.
Na boisku „elektryka” powalone drzewo uszkodziło plastikowe siedzenia, bramkę oraz
ogrodzenie. W parku A. Majkowskiego wiatr przewrócił aż
siedem drzew i jeszcze jedno na
drodze dojazdowej na stadion
miejski. Na budynku przy ul.
Wniebowstąpienia
wichura

wyrwała dachowy właz. Ucierpiały także świąteczne iluminacje. Na ul. Kociewskiej przy
przychodni lekarskiej drzewo
uszkodziło zaparkowane cztery pojazdy.
Do Straży Miejskiej dzwonili po pomoc nie tylko mieszkańcy Wejherowa, ale także
powiatu wejherowskiego. Nie
działały bowiem telefony alarmowe do wielu instytucji, w
tym pogotowia ratunkowego.
W takich sytuacjach mieszkańcy prosili o interwencję
Straż Miejską.

Straż Miejska robi porządki

Pijany napastnik Porzucone auta
będą wywożone
Kuchennym nożem o długości około 20 cm,
43-letni mieszkaniec Wejherowa próbował zaatakować przybyłych do mieszkania funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Strażnicy z patrolu
zmotoryzowanego zostali wezwani na miejsce włamania przy ulicy Wniebowstąpienia.

Gdy wchodzili do klatki schodowej, drogę zagrodził im
mężczyzna uzbrojony w nóż. Nożem tym oraz nogami próbował atakować funkcjonariuszy. Mówił, że pozbawi ich życia.
Cały czas ich znieważał. Dopiero kilkukrotne ostrzeżenia
o użyciu przez funkcjonariuszy środków przymusu bezpośredniego, powstrzymały napastnika. Funkcjonariusze użyli wobec sprawcy siły fizycznej, paralizatora oraz kajdanek
Napastnik trafił do policyjnej izby zatrzymań. Okazało
się, że do mieszkania dostał się po uprzednim rozerwaniu
drzwi i futryny. Mężczyzna był nietrzeźwy, miał w organizmie 2,54 promila alkoholu.
Na miejsce przybyła grupa dochodzeniowo-śledcza z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Śledztwo w tej
sprawie prowadzi policja.

Wejherowscy strażnicy miejscy rozpoczęli akcję usuwania samochodów porzuconych przez właścicieli. 16 stycznia z ul. Partyzantów
usunięto wrak samochodu Mazda, zarejestrowanego na mieszkańca
Torunia. Właściciel nie przyznaje się do pojazdu twierdząc, że go sprzedał, ale umowy nie posiada. Trwa postępowanie administracyjne i karne. Jeśli w ciągu 6 miesięcy nie znajdzie się właściciel, pojazd z mocy
ustawy przechodzi na własność gminy.
W ub. roku z dróg publicznych Wejherowa odholowane zostały
cztery wraki. Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą Prawo o ruchu
drogowym, właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obwiązany zawiadomić w terminie nieprzekraczającym 30 dni starostę o nabyciu
lub zbyciu pojazdu i zmianie w dowodzie rejestracyjnym.
Do 2010 r. za niedopełnienie tych obowiązków Policja ani Straż
Miejska nie mogła nakładać mandatów. Sprawy załatwiane były w
trybie administracyjnym. Po nowelizacji Kodeksu Wykroczeń w 2010
r., za niedopełnienie tych formalności funkcjonariusze mogą nałożyć
mandat karny do 500 zł, a gdy sprawa trafi do sądu ten może ukarać
właściciela pojazdu grzywną nawet do 3 000 zł.
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INWESTYCJE

Budynek już gotowy

Na ulicy Weteranów

Mieszkania
komunalne
Nowy budynek przy ul. Iwaszkiewicza w
Wejherowie powstał w miejscu spalonego
dwa lata temu domu. Wyrósł tam kilkupiętrowy obiekt z 64 mieszkaniami. Przekazanie go
do użytku zaplanowano na 28 stycznia, ale już
dziś rozmawiamy na temat inwestycji z wejherowskimi radnymi, działającymi w Komisji
Mieszkaniowej Rady Miasta.
Rozmowa z Teresą Skowrońską, przewodniczącą Komisji Mieszkaniowej Rady Miasta Wejherowa
- Za kilka dni mieszkańcy otrzymają klucze
do nowych mieszkań
komunalnych przy ul.
Iwaszkiewicza...
- Nie ukrywam, że Komisja Mieszkaniowa Rady
Miasta, Wydział Spraw
Lokalowych i dyrekcja
WZNK mają zawsze duży dylemat przy podziale
mieszkań. Najpierw musieliśmy dokonać podziału lokali dla rodzin, które
utraciły dach nad głową w
wyniku pożaru. Te osoby,
jak im obiecaliśmy, miały pierwszeństwo otrzymania
mieszkania w nowo wybudowanym budynku. W następnej kolejności były rozpatrywane przydziały dla rodzin,
które musiały wyprowadzić się z budynków przeznaczonych do rozbiórki.
Trzecią grupę stanowią rodziny, oczekujące w kolejce
na mieszkanie komunalne. Choć nie było dużo tych rodzin,
które zakwalifikowały się z tej listy, to ta lista najbardziej
cieszy, bo miasto otrzymuje zwrot mieszkań, które można przyznać innym rodzinom, znajdującym się w trudnej
sytuacji lokalowej. Często osób samotnych lub starszych
nie stać na utrzymanie dużych lokali, liczących ok. 6080 metrów kwadratowych, więc decydują się przejść do
mieszkań mniejszych, jednopokojowych.
W sumie do miasta powróci ok. 15-17 mieszkań, które
zostaną przeznaczone dla rodzin z listy oczekujących na
mieszkanie lub tych, którzy czekają na poprawę warunków mieszkaniowych.
- Co dalej?
- Z kadencji na kadencję wzrasta liczba mieszkańców
Wejherowa, oczekujących na mieszkanie socjalne lub komunalne. Widać, że społeczeństwo biednieje, a wiele osób
nie stać na kupno własnego mieszkania i starają się o
choćby najmniejszy własny kąt od miasta. Dlatego marzy
nam się, aby na tym budynku się nie skończyło.
Chcielibyśmy żeby w tej kadencji wybudowano chociaż
jeszcze jeden budynek komunalny, który uszczęśliwił by
niejedną rodziną.
- Dziękuję za rozmowę.

Miejsca postojowe
dla 40 samochodów
Około trzy miesiące trwała budowa nowego
parkingu na Osiedlu Kaszubskim w Wejherowie.
W miniony poniedziałek dokonano odbioru technicznego i teraz z miejsc postojowych mogą już
korzystać zmotoryzowani mieszkańcy ulicy Weteranów lub sąsiednich.
Do nowego, kolorowego budynku w przyszłym tygodniu wprowadzą się lokatorzy.

Radny Henryk Jarosz,
członek Komisji Mieszkaniowej RM
- W poprzedniej kadencji
została podjęta uchwała, aby
w miejscu spalonego budynku
socjalnego wybudować nowy
budynek o większych gabarytach, żeby poszkodowanym w
pożarze mieszkańcom zagwarantować dach nad głową.
Dzięki staraniu władz miasta
budynek ten został wybudowany i niebawem mieszkańcy
otrzymają klucze do nowych mieszkań. Cieszę się z finalizacji
budowy tego obiektu, w którym zamieszkają również osoby z
budynków przeznaczonych do rozbiórki, różnych wypadków
losowych i z listy oczekujących na mieszkanie.
Jestem zwolennikiem budownictwa socjalnego i komunalnego realizowanego przez samorząd miejski, choć zdaję sobie
sprawę, że państwo i rząd coraz bardziej obciążają swoimi zadaniami samorządy. Dotyczy to także tzw. dodatków mieszkaniowych. Ludzie nie z własnej winy tracą miejsca pracy. Brak
pracy w rodzinie grozi ubóstwem, zadłużeniem, często patologią i wykluczeniem. Dlatego jako radny jestem zwolennikiem
budownictwa socjalnego.

Wcześniej między blokiem nr 1 a ulicą Weteranów
był kiedyś zielony, ale nieco
zaniedbany teren, głównie
porośnięty trawą i krzewami. Miejsc postojowych było
niewiele. Od dwóch lat, po
rozmowach z mieszkańcami okolicznych budynków
wielorodzinnych, o uporządkowanie i utwardzenie tego
terenu zabiegał radny Henryk Kanczkowski. Ostatnio tematem zajmował się
również Wojciech Wasiakowski.
W ub. roku miasto przystąpiło do realizacji inwestycji. Prace budowlane trwały
około trzy miesiące a inwestycja kosztowała ok. 190

tys. zł. Zadanie zakończono
w grudniu 2014 roku, ale
okres świąteczno-noworoczny sprawił, że ostatecznie
plac oddano do użytku w
styczniu.
Co ważne, znajdują się
tam miejsca postojowe dla
40 samochodów. Wiadomo, jak bardzo potrzebne
są miejsca do parkowania,
zwłaszcza na dużych osiedlach mieszkaniowych.
Jak informował zastępca
prezydenta Piotr Bochiński, teren wokół parkingu
zostanie wiosną uporządkowany, a od strony bloku
zostaną posadzone krzewy.
Tym bardziej, że proszą o to
sami mieszkańcy.

Radny Dariusz Kreft,
członek Komisji Mieszkaniowej RM
- Cieszę się jako mieszkaniec i radny z realizacji tej inwestycji. Od ośmiu lat wspieram
działania Komisji Mieszkaniowej w tym zakresie i zachęcam
prezydenta miasta do tego typu inwestycji. Kilka lat temu
oddaliśmy do użytku podobny obiekt na ul. Przemysłowej,
który dobrze spełnia funkcję.
Jestem przekonany, że
mieszkańcy oczekują realizacji podobnych obiektów socjalnych i komunalnych. A potrzeby mieszkaniowe w naszym mieście są bardzo duże. Jako radny mogę zapewnić, że są kolejne
pomysły na realizację tego rodzaju budownictwa i będę zabiegał o to, aby ono rozwijało się. Pieniądze w budżecie miasta na
ten cel muszą się znaleźć, nawet gdyby trzeba było zaciągnąć
kredyt. Musimy dbać o naszych mieszkańców, również tych najuboższych, bo kto nie dba o ubogich, to nie dba o siebie.
W mechanizmie społecznym najważniejszy jest człowiek,
który swoją pracą wytwarza dobra.

Podczas poniedziałkowego odbioru parkingu na ul.
Weteranów, oglądali go m.in. (od lewej); zastępca prezydenta Wejherowa Piotr Bochiński, Wojciech Wasiakowski oraz radny Henryk Kanczkowski.

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
3

22 stycznia 2015

www.pulswejherowa.pl

WYDARZENIA

Spotkanie Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo”

Współpraca i rozwój
Tradycyjne noworoczne spotkanie Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo” było także pierwszym po wyborach samorządowych. Lider ruchu, prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt podziękował wszystkim sympatykom Ruchu za wsparcie i zaangażowanie podczas
wyborów oraz pogratulował radnym miejskim i powiatowym, którzy uzyskali mandat. Prezydent podkreślił dobrze zapowiadającą się współpracę władz miasta i nowych władz powiatu, a także mówił o współdziałaniu radnych: „Wolę Wejherowo”, Komitetu „Wspólny Powiat”
oraz Prawa i Sprawiedliwości.
Gośćmi prezydenta Wejherowa i członków Ruchu
„Wole Wejherowo” byli m.in.
Gabriela Lisius, starosta
powiatu wejherowskiego oraz
Jacek Thiel, członek Zarządu Powiatu - oboje reprezentujący ugrupowanie „Wspólny
Powiat”.

Wyraźna zmiana

Starosta Gabriela Lisius, przewodniczący Rady Miasta
Bogdan Tokłowicz, prezydent Krzysztof Hildebrandt i
jego zastępca, Piotr Bochiński.

Jak podkreśliła podczas
spotkania Pani Starosta Lisius, „Wolę Wejherowo” oraz
„Wspólny Powiat” razem startowały w listopadowych wyborach, a współpraca okazała
się skuteczna. Zarówno prezydent K. Hildebrandt, jak i
starosta G. Lisius deklarują
dalsza współpracę.
Jedną z pierwszych inwestycji, którą zamierzają zrealizować wspólnym wysiłkiem
miasta i powiatu jest budowa ul. Odrębnej na Śmiechowie. We współpracy miasta
i powiatu już widać wyraźną
zmianę po odejściu po przegranych wyborach poprzedniego
starosty, Józefa Reszke (PO).

Jak zwykle licznie przybyli mieszkańcy – sympatycy „Wolę Wejherowo”.
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Plany inwestycyjne

Prezydent
Wejherowa
przypomniał o planowanych w
tym roku inwestycjach m.in.
drogowych, z których większość będzie realizowana poza
centrum miasta. Jak powiedział K. Hildebrandt, w tym
roku zaplanowano 17 zadań
drogowych, których łączny
koszt wynosi 13 mln zł, z czego
ok. 10 mln zł (75 proc. środków
inwestycyjnych) przeznaczono
na remonty i inwestycje poza
śródmieściem Wejherowa.
Rozpocznie się realizacja
węzła drogowego „Działki” w
pobliżu Osiedla Sucharskiego. Kontynuowane będą prace
nad dokumentacją i przygotowaniem budowy węzła „Kwiatowa” wraz z tunelem w ciągu
ulicy Kwiatowej oraz węzła
„Zryw” wraz z tunelem i całym
układem drogowym pomiędzy
ul. Sikorskiego a ul. Necla i dalej ul.Gryfa Pomorskiego.

Salka, park, basen

Poza tym kontynuowany
będzie Program Rewitalizacji
Śródmieścia, m.in. w Parku
Miejskim. Przy Szkole Podstawowej powstanie nowa salka
sportowa, a na ul. Iwaszkiewicza w najbliższym czasie
zostanie oddany do użytku
mieszkalny budynek komunalny. W ramach rewitalizacji śródmieścia przygotowany
zostanie projekt zagospodarowana terenu tzw. starego basenu przy ul. Kalwaryjskiej.
Prezydent
Hildebrandt
podkreślił możliwości płynące z budżetu obywatelskiego,
który po raz pierwszy w tym
roku powstanie w naszym
mieście, zachęcając sympatyków Ruchu Społecznego „Wolę Wejherowo” do aktywnego
włączenia się w przygotowanie budżetu.
Krzysztof Hildebrandt razem z Gabrielą Lisius złożyli
zebranym noworoczne życzenia pomyślności.
AK.

W oddziale Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego

Uroczyście

Jak co roku w styczniu, na tradycyjnym noworocznym spotkaniu w auli Gimnazjum nr
1 zebrali się członkowie oddziału Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie. Były
życzenia, opłatek i kolędy, m.in. w wykonaniu
Chóru im. Jana Trepczyka.
Uczestników powitał prezes oddziału ZK-P Wejherowo
Henryk Kanczkowski. Wprowadzono sztandar Zreszenia K-P i odśpiewano Hymn Kaszubski. Zgodnie z tradycją, uczestnicy spotkania złożyli sobie życzenia, łamiąc
się opłatkiem.
Uroczystość uświetnił Chór Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka pod kierownictwem Zofii Kamińskiej. Uczestnicy obejrzeli też prezentację multimedialną
przygotowaną przez Zarząd Oddziału na temat minionego roku. Dzięki niej, była okazja do wspomnień najważniejszych wydarzeń, w których uczestniczyli wejherowscy
zrzeszeńcy.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt, wójt gminy Wejherowo Henryk
Skwarło, sekretarz gminy Krokowa Bożena Szczypior
oraz radni miejscy Henryk Jarosz, Ryszard Kandzora,
Marcin Drewa i Henryk Kanczkowski.
Uroczyste spotkanie poprzedziła wspólna modlitwa
podczas mszy św. z liturgią kaszubską. Odprawił ją w konwikcie ks. proboszcz parafii św. Leona, Marian Dettlaff.
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Noworoczne spotkanie członków PiS

WYDARZENIA

III Charytatywne Kolędowanie

Życzenia i kolędy Festiwal serc
III Charytatywne Kolędowanie „Festiwal Serc” odbędzie się w najbliższą niedzielę 25 stycznia w parafii Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie. Chóry i zespoły zaśpiewają w trakcie i po
każdej mszy świętej. Gwiazdą wieczoru będzie znakomity i popularny
wokalista Maciej Miecznikowski z zespołem.

Poseł Janusz Śniadek, ks. Daniel Nowak i Witold Reclaf. Fot. Franciszek Sychowski

Członkowie Prawa
i Sprawiedliwości w
powiecie wejherowskim spotkali się na
corocznej opłatkowej
uroczystości. Ich gośćmi byli m.in. parlamentarzyści oraz ks.
prałat Daniel Nowak,
proboszcz parafii pw.
Chrystusa Króla.
Na uroczyste spotkanie
PiS w Redzie przybyli też posłowie: Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Janusz
Śniadek, Krzysztof Dośla
- przewodniczący Zarządu
Regionu Gdańskiego NSZZ
„Solidarność” w Gdańsku,
członek Zarządu Powiatu Wojciech
Rybakowski,
radni powiatowi - Łucja
Słowikowska, Genowefa
Słowi, Ludwik Zegzuła i
Grzegorz Gaszta oraz radny miasta Wejherowa - Marcin Drewa.
Gospodarzem spotkania
był wicestarosta wejherowski,
a zarazem przewodniczący
PiS w powiecie wejherowskim
- Witold Reclaf.
Wspólna modlitwa, dzielenie się opłatkiem i składanie sobie noworocznych
życzeń stanowiły najważniejsza część spotkania. Było
ono także okazją do rozmów,
wspomnień oraz integracji członków PiS z całego po-

Koncerty chórów będą miały miejsce na mszach świętych
oraz bezpośrednio po ich zakończeniu. Wydarzenie ma
na celu zbiórkę pieniędzy dla
osób, wyznaczonych przez organizatorów - wolontariuszy
z zespołu Caritas przy parafii
p.w. Chrystusa Króla w Wejherowie. Pieniądze będą zbierane do oznaczonych puszek
po każdej mszy świętej.
Organizatorami koncertu
są Jacek Drewa i Caritas, a
współorganizatorami: Wejherowskie Centrum Kultury
i Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubskiej
- Zapraszamy wszystkich
na koncerty i zachęcamy do
ofiarności, tak jak w poprzednich latach - mówi Jacek
Drewa. - Z góry dziękujemy.

Podczas mszy wystąpią:
8.30 - Towarzystwo śpiewacze im. Jana Trepczyka.
Dyrygent Zofia Kamińska
10.00 - Chór „Laudate Dominum”, dyrygent Wiesław Tyszer
11.30 - Schola dziecięca „Chrystusowe Owieczki”
oraz Zespół Młodzieżowy „Dominus Tecum”
13.00 - Chór „Gaudeamus”, dyrygent Agata Jasińska oraz Natalia Modzelewska
16.00 - Gminny Zespół Kameralny „Kamerton”
pod kierownictwem Ryszard Borysionek
18.00 - Najpiękniejsze Kolędy w wykonaniu solistów Teatru Otwartego w Gdańsku. Zaśpiewają:
Magdalena Witczak - sopran, Jacek Szymański - tenor,
Dariusz S. Wójcik - bas, Rafał Lewandowski - fortepian
19.30 - Koncert Macieja Miecznikowskiego
Licytację zebranych fantów poprowadzi
Rafał „Zavic” Zawidzki

Jan Ambroziak i radny Marcin Drewa.

Dla kogo zaśpiewają
Wiktoria Wensierska ma 11 lat, choruje na genetyczną chorobę mukowiscydozę. Wiktoria codziennie walczy
o poprawę stanu zdrowia za pomocą inhalacji, rehabilitacji i leków.

Życzenia składa posłanka D. Arciszewska-Mielewczyk.

wiatu. Tradycyjnie śpiewano
też kolędy, których w czasie
świąteczno-noworocznym nie

może zabraknąć. Jak zwykle
panowała serdeczna, miła atmosfera.
AK.

Julia Walkusz ma 13 lat, jest leczona od 2003 roku
na chorobę genetyczną. Uległa wypadkowi potrącona
przez samochód na przejściu dla pieszych w Wejherowie,
w czerwcu 2014 roku. W związku z wypadkiem dziecko
odniosło poważne obrażenia ciała.
Dziewczynka jest poddawana rehabilitacji w Szpitalu
Rehabilitacyjnym dla dzieci w Olsztynku.

Patronat honorowy
nad kolędowaniem
objęli:
prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt,
starosta wejherowski
Gabriela Lisius,
wójt Gminy Wejherowo
Henryk Skwarło,
poseł na Sejm RP
Jerzy Budnik,
poseł na Sejm RP
Jarosław Sellin

Partnerzy:
Taxi Plus,
KS Tytani Wejherowo,
Wejherowski Klub
Bokserski „Gryf”,
Klub Piłkarski
„Gryf Wejherowo”,
Karate Klub Wejherowo
& Małgorzata Zabroc
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Ma klimatyzację i system czystości spalin

Nowy autobus MZK
Uroczyste przekazanie do eksploatacji nowego autobusu Solaris
Urbino 12 odbyło się w poniedziałek na placu Jakuba Wejhera. To
drugi wyposażony w klimatyzację tak nowoczesny i wygodny autobus, kursujący na trasach wejherowskiej komunikacji miejskiej.

Nadzwyczajna sesja Rady Miasta odbyła się w poniedziałek, 19 stycznia.

Radni uchwalili skład Komisji Wyborczej

W marcu wybory
do rad osiedlowych
Podczas nadzwyczajnej sesji 19 stycznia, Rada Miasta Wejherowa
jednogłośnie powołała Miejską Komisję Wyborczą. 15 marca 2015 roku w Wejherowie odbędą się wybory do rad osiedli, przeprowadzone
w czterech dzielnicach: Przemysłowa, Sucharskiego, Śmiechowo Północ I, Śmiechowo Południe.
Kandydatów na osiedlowych radnych można
zgłaszać Miejskiej Komisji
Wyborczej do 3 lutego 2015
roku, a wybory będą ważne
pod warunkiem co najmniej
10-procentowej
frekwencji
mieszkańców.
- Zachęcamy mieszkańców
osiedli, aby wybierali swoich
reprezentantów - mówi Bogusław Suwara, sekretarz
miasta. - W minionej kaden-

cji samorządu funkcjonowała
tylko jedna rada, ponieważ
podczas wyborów radnych do
pozostałych trzech rad frekwencja była zbyt niska.
Rady osiedli, składające
się z 12 radnych, dysponują
własnym budżetem, dzięki
któremu mogą organizować
imprezy kulturalne, rekreacyjne, sportowe na terenie
osiedla.
Jak mówi Bogusław Suwa-

ra, powstanie w przyszłości
rad osiedli w innych dzielnicach Wejherowa zależy tylko
od samych mieszkańców, bo
to z ich inicjatywy powstają
osiedlowe samorządy.
Zadaniem Miejskiej Komisji Wyborczej bedzie przeprowadzenie
marcowych
wyborów na osiedlach. Pierwsze posiedzenie Komisji odbyło się w ratuszu wczoraj, 21
stycznia.

W obecności prezydenta
Wejherowa, Krzysztofa Hildebrandta i radnych miejskich nowy autobus poświęcił
ks. dziekan Tadeusz Reszka.
Większość autobusów MZK
Wejherowo to pojazdy nowoczesne, wszystkie są z pewnością bezpieczne, ale po raz
drugi trafił do Wejherowa autobus wyposażony w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej
i spełniający normę czystości
spalin EURO VI.
Jak poinformował Czesław Kordel - prezes Zarządu
Spółki Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie, nowy
niskopodłogowy Solaris ma
także system automatycznego
gaszenia silnika w razie awarii lub niebezpiecznej sytuacji,
co zapobiega ewentualnym pożarom. Komfort jazdy dla kierowcy i pasażerów jest bardzo
wysoki. Pierwszy tego typu autobus MZK kupiło w czerwcu
ub. roku.
W sumie od 1998 roku firma kupiła 34 autobusy z podpoznańskiej firmy Solaris Bas

& Coach,, w tym 17 Solarisów.
Nowy autobus będzie jeździł
na różnych liniach, a prowadzić go będą na zmianę kierowcy: Jacek Stenka i Ryszard
Kąkol. Pojazd pomieści 87
pasażerów, w tym 31 na miejscach siedzących
Podczas poniedziałkowej
uroczystości na rynku prezes
Czesław Kordel podziękował
za długie lata pracy kierowcy autobusu, który przeszedł

na zasłużoną emeryturę. Edmund Reszka przepracował
w MZK 31 lat.
- Zawsze lubiłem jeździć
autobusem, a jeszcze otrzymywałem za tę przyjemność
wynagrodzenie - powiedział z
uśmiechem E. Reszka. Mieszkaniec Bolszewa miło wspomina lata pracy w komunikacji
miejskiej w Wejherowie, chociaż stresów i trudnych sytuacji na pewno nie brakowało.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 192/2014 na dzień 15 marca 2015 roku zarządzono wybory do Rad Osiedli:
1. Rady Osiedla „Przemysłowa”
2. Rady Osiedla „Sucharskiego”
3. Rady Osiedla „Śmiechowo - Północ I”
4. Rady Osiedla „Śmiechowo Południe”
Treść zarządzenia oraz informacje dotyczące wyborów do Rad
Osiedli w Wejherowie dostępne są na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie oraz na stronie internetowej - BIP Urzędu
Miejskiego: www.wejherowo.pl.
6

Kierowcy Jacek Stenka i Ryszard Kąkol przed swoim
nowym miejscem pracy - nowoczesnym autobusem.

Edmund Reszka przepracował w MZK 31 lat.

365. urodziny Wejherowa
13 stycznia minęła 365. rocznica nadania praw miejskich dla Wejherowa. 13 stycznia 1650
król Jan Kazimierz nadał Wejherowskiej Woli przywilej, podnosząc osadę do godności miasta.
Miasto, lokowane na prawie chełmińskim (jako ostatnie w Polsce) otrzymało nazwę Wejheropolis, czyli Wejherowo oraz wszystkie prawa i przywileje miast pruskich.
Wejheropolis było jedynym na Kaszubach miastem prywatnym i należało do Jakuba Wejhera,
który utworzył Wejherowską Wolę w 1643 roku. W swych dobrach wzniósł w 1643 r. kościół Trójcy
Przenajświętszej (farny), a w latach 1648-1651 kościół klasztorny pw. św. Anny ojców franciszkanów.
Wejher zainicjował też budowę słynnej Kalwarii, fundując kilka kaplic.
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Razem możemy więcej - twierdzą samorządowcy

Konwent powiatowy:
pierwsze takie spotkanie

AKTUALNOŚCI

Otwarty w Starostwie

Punkt Informacji
Europejskiej

Starosta wejherowski, Gabriela Lisius zaprosiła samorządowców ze wszystkich 10 gmin
powiatu na historyczny, bo pierwszy Konwent Samorządowy Powiatu Wejherowskiego. We
wtorek, 20 stycznia w Starostwie Powiatowym w Wejherowie konwent zainaugurował swoją
działalność. Prezydent, burmistrzowie i wójtowie z powiatu wejherowskiego podpisali Deklarację współpracy (jej treść publikujemy poniżej, na szarym tle).
Konwent ma na celu wypracowanie najlepszych zasad współpracy
pomiędzy samorządami z
powiatu
wejherowskiego
oraz stworzenie praktycznego mechanizmu wymiany poglądów, dyskusji nad
pomysłami, szukania optymalnych rozwiązań i koordynacji działań.
Głównym punktem pierwszego spotkania było podpisanie Deklaracji Współpracy
Samorządowców z Powiatu
Wejherowskiego oraz dyskusja, podczas której wszyscy
uczestnicy spotkania pozytywnie ocenili pomysł pani
starosty. Na kolejnym spotkaniu, które odbędzie się
pod koniec lutego br., samorządowcy będą rozmawiać
na temat infrastruktury
drogowej i możliwości inwestycji w tej dziedzinie.
Komunikacja, m.in. sieć
dróg powiatowych, biegnących we wszystkich gminach,
to jeden z wielu wspólnych
tematów. Podczas pierwszego Konwentu Samorządowego przedstawiciele gmin
wymieniali też inne sprawy,
które chcieliby w przyszłości

wspólnie rozwiązywać, takie
jak rynek pracy, oświata,
opieka społeczna, turystyka
i promocja. Podkreślali, że
bardzo ważna jest wymiana
informacji i doświadczeń.
- Moim marzeniem było
powołanie takiego gremium
i jestem szczęśliwy, że do tego doszło - powiedział prezydent Wejherowa, Krzysztof
Hildebrandt. - Wiadomo,
że w jedności siła.
Anna Kuczmarska

Bez walki politycznej
Starosta Gabriela Lisius,
inicjatorka spotkania
- Pomysł powołania konwentu zrodził się jeszcze podczas
kampanii wyborczej. Zawsze zależało mi na współdziałaniu
powiatu z innymi samorządami, na współpracy między nami na różnych płaszczyznach.
Chciałabym, żebyśmy spotykali się cyklicznie, rozmawiali o wspólnych sprawach i celach do zrealizowania. Wspólnie, to często znaczy ekonomicznie, taniej. Przygotowując
projekty i aplikując o środki zewnętrzne na nasze przedsięwzięcia, razem mamy większą siłę przebicia, jesteśmy lepiej
oceniani.
Zależy mi na autentycznym partnerstwie, przy zachowaniu autonomii poszczególnych gmin, bez walki politycznej.

Deklaracja współpracy
samorządowców z powiatu
wejherowskiego
My, niżej podpisani przedstawiciele samorządów z terenu
powiatu wejherowskiego, w trosce o rozwój naszych Małych
Ojczyzn, zapewnienie mieszkańcom poprawy warunków życia
i wykorzystanie szans jakie daje Unia Europejska, deklarujemy
współpracę w duchu autentycznego partnerstwa.
Chcemy szeroko współdziałać szanując autonomię i niezależność każdego miasta, gminy i powiatu.
Jesteśmy przekonani, że zgoda, życzliwość, umiejętność
wspólnej pracy bez walki politycznej, pozwoli nam na osiągnięcie korzyści dla naszych mieszkańców.
Współpraca jest konieczna w wielu dziedzinach, a szczególnie ważne dla nas będą wspólne wnioski o dofinansowanie zadań ze środków unijnych. Unia Europejska promuje i pomaga
tym, którzy potrafią współpracować i przygotowywać partnerskie projekty.
W celu urzeczywistnienia współpracy, stworzenia prawdziwego i praktycznego mechanizmu wymiany poglądów,
dyskusji nad pomysłami, szukania optymalnych rozwiązań
ewentualnych problemów i koordynacji działań, powołujemy
w dniu dzisiejszym
Konwent samorządowy powiatu wejherowskiego.
Konwent tworzą: Starosta Wejherowski, Prezydent, Burmistrzowie i Wójtowie z terenu powiatu wejherowskiego.
W dniu dzisiejszym otwieramy nowy etap w historii powiatu
wejherowskiego.
		
Wejherowo, dnia 20 stycznia 2015 r.

Starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, starosta kartuski Janina Kwiecień
oraz starosta pucki Jarosław Białk (wszyscy na
zdjęciu) uczestniczyli w inauguracji działalności Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Wejherowie, obejmującego
swym działaniem powiat pucki, wejherowski
oraz kartuski.
Starostowie wspomnianych trzech powiatów podpisali porozumienie o współpracy, dotyczącej funkcjonowania punktu informacyjnego w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
Głównym zadaniem Lokalnego Punktu Informacyjnego (LPI)
jest udzielanie kompleksowych informacji na temat możliwości
pozyskania środków z Unii Europejskiej zarówno przedsiębiorcom, jak i organizacjom i innym podmiotom.
Podczas otwarcia placówki, troje samorządowców z trzech
powiatów podkreślało, że informacje i wskazówki na temat pozyskania środków z funduszy UE są bardzo potrzebne. Wiele
osób nie wie, jak przygotować i złożyć aplikację, jakich procedur
i terminów przestrzegać. Teraz mieszkańcy będą mogli dowiedzieć się z jakiego programu mogą otrzymać dofinansowanie
na swój pomysł.
- Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do korzystania z
pomocy i wiedzy naszych pracowników, którzy udzielają informacji o pozyskaniu różnych funduszy, wypełnieniu wniosków
a także jak rozliczyć taki wniosek - mówi Gabriela Lisius,
starosta wejherowski. - Pracownicy będą mobilni, więc będą
jeździć z informacjami i organizować szkolenia na terenie powiatu puckiego i kartuskiego.
Lokalny Punkt działa w Starostwie w Wejherowie przy
ul.3 Maja 4, tel. 58 572 94 52, 58 572 94 54.
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KULTURA I POMOC

Orkiestra grała w Wejherowie i w powiecie

Kwesta i koncerty

Około 50 wolontariuszy kwestowało 11 stycznia w Wejherowie w
ramach 23. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pieniądze zbierano w tym roku „Dla podtrzymania wysokich standardów
leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz
godnej opieki medycznej seniorów”. Kwesta i ciekawe imprezy odbyły
się także w gminach powiatu wejherowskiego.
Wśród zbierających datki
na pl. Jakuba Wejhera byli:
prezydent miasta Krzysztof
Hildebrandt i zastępca prezydenta Piotr Bochiński
oraz przewodniczący Rady
Miasta Bogdan Tokłowicz.
Do akcji zbiórki pieniędzy
na rzecz WOŚP włączyli się
także członkowie grupy rekonstrukcji historycznej Pułk
Czarnieckiego.
Sztab WOŚP 2015 zorganizowano jak poprzednio
w Filharmonii Kaszubskiej.
Przed publicznością wystąpiły woklane i taneczne zespoły młodzieżowe oraz Chór
męski „Harmonia” Widownia
była zapełniona po brzegi, a
podczas licytacji gadżetów i
innych przedmiotów, w tym
m.in. autografu Kamila Stocha, wejherowianie jak zwy-

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Wejherowska Fermata gra od dziesięciu lat

Jubileusz orkiestry

Świetna orkiestra, znakomity dyrygent, wspaniały koncert, a do
tego ciekawe i dowcipne występy gości - tak można najkrócej opisać jubileuszowy koncert Orkiestry Dętej Fermata, który odbył się
17 stycznia w wejherowskiej Filharmonii Kaszubskiej.

kle okazali hojność.
Przed wejściem do Filharmonii funkcjonowała kuch-

nia polowa, a w holu stoisko
WOPR (na zdjęciu) i stanowisko sekcji robotyki.

W kościele NMP Królowej Polski

Chóralne kolędowanie

Osiem chórów zaśpiewało w styczniową
niedzielę 18.01 w kościele pw. NMP Królowej Polski w Wejherowie, prezentując kolędy i pieśni bożonarodzeniowe.

Zespoły z Wejherowa (aż sześć!) i z Gdyni były gorąco oklaskiwane przez publiczność, a dyrygenci otrzymywali kwiaty
i specjalne podziękowania od przewodniczącego Rady Miasta
Bogdana Tokłowicza i dyrektor WCK Jolanty Rożyńskiej.

Znakomity Chór mieszany „Cantores Veiherovienses” (na zdjęciu)
zaprasza na koncert kolęd i do współnego kolędowania również w
najbliższą sobotę, 24
stycznia o godz. 18.00
(po mszy św.) w kościele
pw. Stanisława Kostki w
Wejherowie.

Był to koncert jubileuszowy
z okazji 10-lecia działalności.
Orkiestra powstała przy parafii św. Leona Wielkiego w Wejherowie, ale obecnie działa też
przy Wejherowskim Centrum
Kultury. Miejsko-parafialna
orkiestra zaprezentowała różnorodny repertuar, od marszów (wspaniałe wykonanie
Marsza Radeckiego!) po utwory ludowe, znane piosenki i
przeboje muzyki rozrywkowej, m.in. w wykonaniu znakomitej solistki Magdaleny
Wickiej. Publiczność podziwiała muzyków, wśród których są zarówno amatorzy, jak
i zawodowcy, ale najbardziej
oklaskiwała utalentowanego dyrygenta Dawida Jana
Runtza.
Pełen atrakcji i niespodzianek wieczór w Filharmonii wypełnili też przyjaciele
orkiestry - m.in. członkowie
Chóru Męskiego „Harmonia”,
zaskakując widzów dowcipnym muzyczno-kabaretowym
występem. Z okazji jubileuszu
nagrodę prezydenta dla orkiestry odebrał jej szef Waldemar Runtz. Była też nagroda
od dyrekcji Wejherowskiego
Centrum Kultury, gratulacje od przedstawiciela gminy
Wejherowo oraz od starosty
Gabrieli Lisius i członka Zarządu Powiatu Wojciecha
Rybakowskiego. Prezes Akcji Katolickiej w parafii św. Leona, Marek Panek wręczył
wyróżnienia kilku muzykom
i przekazał gratulacje od ks.
proboszcza.
AK.

Przewodniczący Rady Miasta Bogdan Tokłowicz
przekazał Nagrodę Prezydenta Wejherowa kierownikowi Orkiestry Fermata, Waldemarowi Runtz (u góry).
Na podziękowania zasłużyli też jego synowie (dolne
zdjęcie) - młody i utalentowany dyrygent Dawid Runtz
oraz najmłodszy członek zespołu, Maksymilian, który
zaprezentował zdolności wokalne.
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XVII Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych

SLO ze Srebrną Tarczą,
a „Sobieski” z Brązową

Zabawa z książkami, czyli

Zimowe ferie
w bibliotece

Niedługo rozpoczną się zimowe ferie, a organizatorzy już dziś zapraszają na ciekawe zajęcia dla dzieci i młodzieży. Wśród nich jest Miejska
Biblioteka Publiczna w Wejherowie. Podczas ferii a dokładnie od 3 do 12
lutego br. odbywać się tam będą zajęcia pod hasłem „Wybieram książkę!”
Zajęcia plastyczne
i czytelnicze:
Z książką za pan brat!
(wt.-pt. w godz. 10.00-12.30)
przeznaczone są dla dzieci w wieku 6-9 lat. Będą to
spotkania, dające możliwość
obcowania z książką, pojawią się urozmaicone zabawy
ruchowe, zajęcia manualne
dzięki, którym dzieci poznają
różnorodne techniki plastyczne, zajęcia twórcze, zabawa
z cieniem, czyli zabawa z teatrem cieni.
Zajęcia twórcze:
Książka moją inspiracją!
(wt.-pt. w godz. 13.00-15.00)
przeznaczone dla dzieci w
wieku 10-13 lat nauczą traktować książki jako kopalnię
pomysłów na twórczą zabawę.

Punktem wyjścia będą postacie literackie, które zabiorą uczestników w magiczną
wyprawę pełną przygód i wyzwań. Okaże się, że czytanie
książek może być równie ciekawe jak gry komputerowe.
Czytając można rozwinąć fantazję i spontaniczność.
Na wszystkie zajęcia
obowiązują wcześniejsze
zapisy. Ilość miejsc ograniczona, decyduje kolejność
zgłoszeń. Na zajęcia mogą zapisywać się aktywni czytelnicy biblioteki. Zapisy wyłącznie
osobiście w Wypożyczalni dla
Dzieci i Młodzieży.
Biblioteka
przygotowała także konkurs literacki
„Proza życia” dla młodzież ze
szkół gimnazjalnych (szczegó-

ły poniżej) oraz gry i zabawy
multimedialne – indywidualne formy spędzania czasu
wolnego w bibliotecznym kąciku zabaw dla małych dzieci
i w kąciku multimedialnym
(gry na instrumentach z cichym odsłuchem, gry planszowe).
Wszystkie dzieci biblioteka
zaprasza na spektakle Teatru Duet z Krakowa:
* 6 lutego o godz. 10.00
„Magiczny ołówek”
* z 13 lutego o godz. 10.00
„Baltazar Bombka”
Będzie też wieńczący ferie
w bibliotece Bal karnawałowy, prowadzony przez Koperkusa!
Bal odbędzie się 12 lutego
w godz. 10.00 – 12.00.

KONKURS LITERACKI DLA MŁODZIEŻY „PROZA ŻYCIA”
Konkurs jest częścią projektu „Wybieram książkę!” realizowanego przez Miejską Bibliotekę
Publiczną w Wejherowie w ramach ferii zimowych. Celem konkursu jest rozbudzanie zainteresowań literackich, kształtowanie postaw twórczych, wspieranie twórczości amatorskiej młodzieży
oraz popularyzacja literatury dotyczącej tematyki uzależnień.
Konkurs adresowany jest do młodzieży ze szkół gimnazjalnych, a warunkiem uczestnictwa
w jest nadesłanie pracy, która nie była wcześniej publikowana i nagradzana. Utwór ten musi
być napisany w formie dziennika i być wycinkiem z pamiętnika osoby uzależnionej (od narkotyków, alkoholu, papierosów, Internetu…) lub osoby, w otoczeniu której znajduje się osoba
uzależniona.
Długość pracy nie może przekroczyć 2 stron wydruku A4. Praca musi być przygotowana w
edytorze tekstu. Czcionka: Times New Roman. Wielkość czcionki 12, marginesy 2,5 cm, odstępy
między wierszami: 1,5. Praca musi być opatrzona godłem literowym (pseudonimem). To samo
godło należy napisać na oddzielnej kopercie, w której powinny znajdować się dane osobowe
twórcy: imię, nazwisko, adres, szkoła, nr telefonu, adres e-mailowy.
Każdy z uczestników konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Prace, które nie będą spełniały
wymogów określonych w niniejszym regulaminie, zostaną zdyskwalifikowane.
Prace należy składać do 2 lutego 2015 roku w Wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, ul. Kaszubska 14.
Za I, II i III miejsce przewidziane są atrakcyjne nagrody. Organizatorzy zastrzegają sobie inny
podział nagród, w zależności od poziomu nadesłanych utworów.
Ogłoszenie wyników Konkursu Literackiego oraz wręczenie nagród nastąpi 13 lutego
o godz. 10.00 , podczas uroczystego zakończenia ferii w bibliotece.

Salezjańskie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Bosko w Rumi
oraz wejherowskie I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III
znalazły się wśród najlepszych liceów w Polsce, wyróżnionych w
rankingu Fundacji Edukacyjnej „Perspektywy”. Rumskie liceum
uplasowało się na 293 miejscu, po raz drugi otrzymując „Srebrną
Tarczę”, a I LO w Wejherowie zajęło 439 miejsce i zostało wyróżnione „Brązową Tarczą”.
Obie szkoły średnie z
powiatu
wejherowskiego
znalazły się w gronie 500 najlepszych szkół ponadgimnazjalnych w Polsce, wybranych
spośród 2315 liceów. SLO w
Rumi jest najwyżej notowaną szkołą średnią z naszego
powiatu.
Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych
„Perspektywy”
jest ważnym instrumentem w
badaniu jakości szkolnictwa
ponadgimnazjalnego.
Jego
adresatami są przede wszystkim uczniowie najstarszych
klas gimnazjów, którzy już w
czerwcu muszą podejmować
bardzo ważną decyzję - wybrać taką szkołę ponadgimnazjalną, która doprowadzi ich
do studiów i ułatwi zdobycie
wymarzonego zawodu.
Oprócz 2315 liceów ogólnokształcących, ocenie poddano
1850 techników, z których wy-

Wejherowskie I LO zawsze cieszyło się bardzo dobrą
opinią, potwierdzoną znakomitymi wynikami. Wielu
absolwentów tej szkoły osiągnęło zawodowy sukces.

różniono 300 najlepszych.
Zwycięzcą pierwszego rankingu okazało się XIV Liceum
Ogólnokształcące im. S. Sta-

szica w Warszawie, a dZawodowe nr 7 w Zespole Szkół
Elektryczno-Mechanicznych
w Nowym Sączu.

Kryteria oceny

Pomorski ranking liceów

Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione
za pomocą trzech kryteriów. Były to: sukcesy szkoły
w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych oraz wyniki
matury z przedmiotów dodatkowych.
Wykorzystano
dane
ze źródeł zewnętrznych
wobec ocenianych szkół:
protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia
okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur z przedmiotów
obowiązkowych i przedmiotów dodatkowych oraz
dane Systemu Informacji
Oświatowej.

Cztery licea z powiatu wejherowskiego znalazły się wśród
najlepszych placówek, sklasyfikowanych w rankingu województwa pomorskiego.
Rumskie SLO zajęło w nim 17. miejsce, a I LO im. Króla Jana
III Sobieskiego w Wejherowie 25. miejsce. Wśród najlepszych
pomorskich liceów na 34. pozycji znalazło się I LO im. Książąt
Pomorskich w Rumi, a na 41. pozycji w województwie pomorskim sklasyfikowano wejherowskie V LO, wchodzące w skład
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera
(Samochodówka).

Pomorski ranking techników
Żadne z wejherowskich techników nie znalazło się wśród 300
najlepszych szkół w Polsce, ale w rankingu pomorskim, wśród 50
wyróżnionych znalazły się 3 placówki z Wejherowa:
na 31 miejscu - Technikum nr 3 w ZS Ponadgimnazjalnych
nr 4 (Samochodówka),
na 35. miejscu - Technikum nr 1 im. Boh. Załogi ORP w ZSP
nr 2 (Elektryk)
na 36. - Technikum nr 2 w ZS P nr 3 (na ul. Budowlanych).
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PRAWNIK RADZI

Piaśnica - męczeństwo wczoraj i dziś

W kolejnym odcinku porad, chciałbym udzielić
odpowiedzi parze Czytelników, którzy zwrócili się
do mnie z pytaniem odnośnie ustalenia ich kontaktów z wnuczkiem. Małżeństwo ich syna rozpada się, a małżonkowie toczą walkę o to, z kim
dziecko będzie mieszkać. Dziadkowie nie chcą ingerować w wewnętrzne sprawy małżeństwa, jednakże z uwagi na powstały konflikt, właściwie
stracili kontakt ze swoim jedynym wnukiem, z
którym byli bardzo zżyci. Zadali zatem pytanie,
czy jest jakaś możliwość by wymóc taki kontakt
na drodze prawnej?

Ciekawy album pt.
„Piaśnica - męczeństwo
wczoraj i dziś” wydało
Stowarzyszenie Obrony Wartości Chrześcijańskich „Błękitni” z
Wejherowa.
Razem
z Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie, stowarzyszenie zorganizowało
spotkanie, promujące
tę książkę.

Trudny kontakt Wiersze, zdjęcia, obrazy
z wnuczkiem w nowym albumie

Jest powszechnie wiadome, że w razie braku porozumienia pomiędzy rodzicami, każde z nich może żądać na drodze
postępowania sądowego uregulowania kontaktów z dzieckiem. Takie kontakty obejmują w szczególności przebywanie z dzieckiem (odwiedziny, spotkania, zbieranie dziecka
poza miejsce stałego pobytu) i bezpośrednie porozumiewanie się, utrzymywanie korespondencji i korzystanie z innych
środków porozumiewania się na odległość. Artykuł 1136 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego analogiczne uprawnienia
daje obok rodziców, innym członkom rodziny lub osobom
bliskim. Otóż zgodnie z tym przepisem, ustalenia kontaktów może domagać się: rodzeństwo, dziadkowie, powinowaci w linii prostej, a nawet osoby które przez
dłuższy czas sprawowały pieczę nad dzieckiem. Jest
zatem możliwość, by kontakty z dzieckiem ustalić dla osoby
całkowicie niespokrewnionej, jeśli sprawowała opiekę nad
dzieckiem.
Sądem właściwym dla rozstrzygania sprawy o kontakty
z dzieckiem jest sąd rejonowy - sąd opiekuńczy miejsca zamieszkania dziecka, a w braku miejsca zamieszkania, sąd
właściwy dla miejsca pobytu dziecka.
Gdy już uzyskamy stosowne rozstrzygnięcie, warto pamiętać, że jeśli osoba pod której pieczą pozostaje dziecko, nie
wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia, sąd opiekuńczy uwzględniając sytuację majątkową tej osoby, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz
osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Jeżeli nie
wpłynie to na poprawę postawy tej osoby, sąd opiekuńczy
nakaże zapłatę sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczny naruszeń.
Jak zatem widać, nasi Czytelnicy jako dziadkowie mają
prawo wystąpić do sądu o ustalenie kontaktów z wnukiem.
Jeśli po uzyskaniu wyroku, nadal nie będą mogli swojego
prawa wyegzekwować, to sąd wymusi przestrzeganie orzeczenia przez groźbę nakazu zapłaty, a jeśli to nie poskutkuje, przez wydanie nakazu zapłaty.
Marcin Kokoryka

Radca prawny Marcin Kokoryka: 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 numery telefonu.
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Podczas wieczoru w Muzeum, goście mieli okazję posłuchać wierszy w wykonaniu
autorów oraz występów artystycznych w wykonaniu Agaty Jasińskiej, Klaudii Szmidt,
Artura Sychowskiego i chóru
„Harmonia”.
Album jest zapisem wydarzenia kulturalnego, które
miało miejsce w 2013 roku w
Filharmonii Kaszubskiej. Słowo wstępne napisał Kustosz
Sanktuarium Piaśnickiego ks.
Prałat Daniel Nowak.
W albumie znalazły się
prace fotografów i malarzy
oraz wiersze poetów ziemi
wejherowskiej.

Spotkanie promujące nowy album odbyło się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

Krystyna Trybowska-Goman

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

Dla niewidomych

Przewodnik
i strona w
internecie
Pierwszy w Polsce
przewodnik turystyczny
po północnych Kaszubach dla osób niewidomych jest już dostępny
w Centrum Informacji
Turystycznej w Pucku!

Wydawnictwo
obejmuje:
przewodnik w technologii termoformowania w piśmie brajla, zestaw 9 tyflografik (w tym
Krzyż Morski w Rewie, Latarnia
Morska w Helu, Ratusz w Wejherowie oraz różne rodzaje ryb
morskich), mapę drogową terenu i mapę atrakcji turystycznych w druku reliefowym.
Przewodnik jest efektem
ponad trzymiesięcznej intensywnej pracy kilkunastu osobowego zespołu tyflografów,
tyflokartografów,
tyflopedagogów, nauczycieli orientacji przestrzennej, grupy osób
niewidomych i słabowidzących, przedstawicieli Polskiego
Związku Niewidomych.
Powstanie przewodnika po
północnych Kaszubach dla osób
niewidomych to jedno z zadań
realizowanych przez Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby
Północne” Lokalna Organizacja Turystyczna za pośrednictwem Północnokaszubskiej
Lokalnej Grupy Rybackiej w ramach projektu: „Doposażenie
punktów informacji turystycznej w nowoczesne narzędzia
dla osób niepełnosprawnych”.
Dokonano również modernizacji turystycznej strony
internetowej:
www.
kaszubypolnocne.pl tak, aby
służyła również osobom niedowidzącym lub niewidomym
oraz osobom z dysfunkcją rozpoznawania kolorów.
Punkty informacji turystycznej w Pucku, Jastarni, Kuźnicy,
Rewie, Swarzewie, Białogórze i
Dębkach doposażono w nowoczesne narzędzia, które będą
służyć osobom niepełnosprawnym podróżującym po Nordzie.
Operacja jest innowacyjna,
ponieważ ma na celu umożliwienie osobom o różnym
stopniu i rodzaju niepełnosprawności korzystanie z punktów informacji turystycznej
oraz wypracowanych w tym celu narzędzi i materiałów.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Jubileuszowy konkurs w Szemudzie

Kaszubskie
pieśni i kolędy

W Gimnazjum w Szemudzie zjawili się utalentowani młodzi artyści z całego województwa pomorskiego. 16 stycznia br. odbył się
tam jubileuszowy X Pomorski Konkurs Kaszubskiej Pieśni Bożonarodzeniowej.
Konkurs otworzyła Grażyna Bochińska, dyrektor
Gimnazjum w Szemudzie, witając gości i blisko 200 uczestników. W miniony piatej w
szemudzkim Gimnazjum wystapiło 24 solistów i 23 zespoły. Wykonawcy występowali
w 9 kategoriach.
Wśród gości znaleźli się
m.in.: poseł Jerzy Budnik,
wójt Gminy Szemud Ryszard Kalkowski, przewodnicząca Rady Gminy Szemud
Aleksandra Perz, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu
Wejherowskiego Genowefa
Słowi, etatowy członek Zarządu Powiatu w Wejherowie
Wojciech Rybakowski.
Uczestników oceniała komisja w składzie: proboszcz
parafii w Szemudzie ks. dr
hab. Robert Kaczorowski z Akademii Muzycznej w
Gdańsku (przewodniczący),
dr Aleksandra Kucharska-Szefler z Akademii Muzycznej w Gdańsku, Tomasz
Fopke, dyrektor Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
w
Wejherowie oraz Jerzy Stachurski, dyrektor Zespołu
Szkół w Czeczewie, twórca
muzyki kaszubskiej.
Podczas muzycznej i wokalnej rywalizacji można było
usłyszeć zarówno stare, ludowe kolędy i pastorałki, jak
również współczesne utwory
związane z Bożym Narodzeniem. Wykonano wiele nowych kolęd.
- Cieszy nas, że młode pokolenie podtrzymuje tradycję
śpiewania kolęd oraz pieśni
w rodowitym języku - mówi
dyrektor Gimnazjum w Szemudzie, Grażyna Bochińska.Cieszymy się też z tak licznego
udziału młodych wokalistów i
zespołów w naszym konkursie. Zapraszamy do udziału w
kolejnym kolędowaniu za rok.

Zespół Wokalny z Luzina wyśpiewał I miejsce w kategorii Gimnazjów.

Laureaci X Konkursu
Przedszkola i klasy „0”
Soliści: 1. Maja Budniewska z Koleczkowa, 2. Miłosz Teterycz z Dzierżążna, 3. ex aequo Maksymilian Klanczkowski z Donimierza oraz Jagoda Hinc z Gościcina
Zespoły: 1. Zespół „Gwiazdeczki” z Gościcina, 2. Zespół z
przedszkola w Donimierzu, 3. Zespół „Jeżyki” z Luzina.
Klasy I-III SP
Soliści: 1. Kornelia Domaszk z SP w Sierakowicach, 2. Mikołaj Gawin z SP w Sulęczynie, 3. Nikodem Bladowski z SP w
Łebnie. Wyróżnienie: Martyna Kuczkowska ze SP w Łebieńskiej Hucie
Zespoły: 1. Zespół „Orlewskie Aniołki” z SSP w Orlu, 2. „Luzińskie Dzwoneczki” z SP w Luzinie, 3. Zespół z Koleczkowa
Wyróżnienie: Zespół „Skowrónczi” z Dzierżążna
Klasy IV-VI SP
Soliści: 1. Aleksandra Perz z Zespołu Szkół w Bojanie, 2.
Dominika Gawin z SP w Sulęczynie, 3. Aleksandra Pilarska z
SP nr 8 w Wejherowie. Wyróżnienie: Kinga Szulta z Sierakowic
Zespoły: 1. Dominika i Mikołaj Gawin z SP w Sulęczynie, 2.
Anna Ceperska, Magdalena i Zuzanna Myszk z SP w Sierakowicach, 3. Zespół ze Szkoły Podstawowej w Szemudzie
Wyróżnienia: Zespół „Spiéwné Kwiôtczi” z ZK-P w Baninie,
Zespół „Skowrónczi” z Dzierżążnae
Gimnazja
Soliści: 1. Marta Lidzbarska z Szemuda, 2. Agnieszka Szur
z Luzina, 3. Emilia Klawikowska z Sierakowiac
Zespoły: 1. Zespół Wokalny z Luzina 2. Zespół Lento z Kostkowie, 3. Zespół z Szemuda. Wyróżnienie: zespól z Kielna
Szkoły ponadgimnazjalne, dorośli
Soliści: 1. Weronika Pryczkowska z ZK-P w Baninie, 2. Daria
Baske z ZSZiO w Kartuzach, 3. Marta Okrój z ZSZiO w Kartuzach. Wyróżnienie: Barbara Sypion z ZSP w Przodkowie
Wyróżnienia indywidualne za akompaniament:
Brunon Szpica i Wojciech Złoch
Nagrody specjalne otrzymali:
Zespół Wokalny z Gimnazjum Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie
Zespół Lento z Zespołu Szkół w Kostkowie
Zespół Wokalny z Gimnazjum w Szemudzie
Weronika Pryczkowska z Banina.

Zespół Wokalny z Gimnazjum w Szemudzie, laureat nagrody specjalnej.

Ze Strzebielina do Pałacu Prezydenckiego

Podsumowanie
25-lecia wolnej Polski
W 2014 roku Zespół
Kształcenia i Wychowania
w Strzebielinie Osiedlu realizował projekt edukacyjny
„Mamy Wolną!”, w ramach
którego uczestniczył w ogólnopolskim konkursie „2014!
Młodzi dla Wolności”.
Nagrodą w konkursie,
było zaproszenie zwycięzców na uroczyste spotkanie
z Prezydentem Bronisławem Komorowskim w Pałacu Prezydenckim.
W czerwcu 2014 r. Romualda Selonke - koordynator projektu oraz grupa
kilku uczennic ze Strzebielina wzięły udział w takim
uroczystym spotkaniu, natomiast 13 stycznia 2015
odbyła się uroczystość podsumowująca obchody 25-lecia
wolnej Polski. Uczestniczyła
w nim dyrektor ZKiW, Teresa Hinc.

Teresa Hinc, dyrektor ZKiW w Strzebielinie (po prawej) na spotkaniu z Prezydentem RP Bronisławem
Komorowskim. Zdjęcie pochodzi z oficjalnego serwisu
fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP.
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Tenis stołowy

Piłka ręczna. Dotkliwa porażka Tytanów

W dziesiątej kolejce IV ligi tenisa stołowego
tenisiści KTS-K GOSRiT Luzino podejmowali
we własnej hali zespół Salos Rumia. Spotkanie zakończyło się remisem 9:9.

Podopieczni Pawła Paździochy, w pierwszej kolejce rundy rewanżowej, ulegli Cartusi Kartuzy 18 :30.

Luzino na remis Zimny prysznic dla trenera
Było to bardzo emocjonujące spotkanie, którego wynik
ważył się do ostatnich gier. Drużyna z Luzina wystąpiła
w składzie: D. Rzoska, M. Płotka, K. Płotka, D. Michalak,
K.Gruszczyński. Drużyna gości wystąpiła w składzie: J.
Przyborowski, R. Lik, K. Konkel, F. Tuszer, W. Świerczyna.

Wejherowska Akademia Piłki Nożnej w Wejherowie prowadzi nabór do sekcji piłki nożnej
chłopców i dziewcząt rocznika 2009.
Informacje pod nr tel. 600 244 072

Spotkanie rozpoczęło się od
prowadzenia gości, jednak T.
Bartoś strzelając karnego doprowadził do remisu. Dalsza
gra to „wymiana ciosów”, aż
do wyniku 6:5 dla Tytanów.
W 18 min. na tablicy widniał
jeszcze remis 7:7, jednak kolejne pięć trafień zanotowali
goście. Zryw Tytanów w końcówce pierwszej połowy zniwelował przewagę Cartusi do
trzech bramek.
Druga połowa to festiwal
niewykorzystanych
szans
wejherowian oraz fenomenalnej gry bramkarzy z Kartuz.
Trener Paździocha, starał się
ratować sytuację, jednak nieskutecznością w ataku popisywali się prawie wszyscy
zawodnicy z Wejherowa. W
końcówce meczu goście zdobyli kolejnych sześciu goli i wygrali różnicą 12 bramek.
Mimo porażki, Tytani
utrzymali się na 10 miejscu w

tabeli. Teraz przed wejherowskimi „szczypiornistami” tydzień ciężkich treningów, bo
kolejne spotkanie rozegrają z
sąsiadem w tabeli, SPR Wybrzeże II Gdańsk.
- Debiut nie wypadł ciekawie, dostałem zimny prysznic,
nie spodziewałem się, aż ta-

kiej porażki - powiedział nowy
trener Tytanów, Paweł Paździocha. - W drugiej połowie,
kiedy rywale odskoczyli nam
na 5 bramek, zawodnikom
zabrakło chęci dalszej gry. W
przyszłości postaramy się grać
dłużej w ataku, żeby nie tracić
dużo piłek.

Nowy trener Tytanów
jest wychowankiem Truso
Elbląg. Jako absolwent spędził 4 lata w SMS-ie Gdańsk,
by powrócić do I-ligowego
Elblaga. Z powodów zdrowotnych zakończył karierę
i zajął się trenowaniem. Trenował już wejherowian w
latach 2011-2013, jako asystent Piotra Rembowicza.

Futsal dziewcząt

Wygrały wejherowianki
W hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Rumi, drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie wygrała wszystkie
spotkania, nie tracąc przy tym żadnej bramki.
Wejherowianki zwyciężyły w Mistrzostwach
Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Futsalu
Dziewcząt.

W rywalizacji wzięło udział ponad 80 zawodniczek. Mecze przyniosły sporo emocji, licznie zgromadzonym na hali
kibicom . Zespoły zostały nagrodzone pucharami, statuetkami, medalami i dyplomami. Organizatorami zawodów byli:
Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w
Wejherowie oraz ZSP nr 2 w Rumi.
Wyniki
I miejsce – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Wejherowie (Aneta Plotzka, Luiza Kass, Kornelia Szymańska, Klaudia
Szymańska, Katarzyna Grubba, Dominika Żak, Joanna Talaska,
Monika Bolin, Kornelia Formela, Dominika Sidorowicz – opiekunowie drużyny – Adam Duda oraz Maciej Syska)
II – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi
III – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie
IV – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie
V – Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie
VI – ZSO II Liceum Ogólnokształcące w Wejherowie
VII – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie
VIII - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi.
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Ponad 200 młodych piłkarzy rywalizowało w Luzinie

Siódmy Turniej Kaszub Cup
Ponad 200 młodych piłkarzy z 6 województw rywalizowało w ostatni weekend w Luzinie w 7 Ogólnopolskim Turnieju Kaszub Cup dla rocznika 2001.
Najlepszym
zespołem
turnieju okazali się zawodnicy Unii Swarzędz, którzy
w wielkim finale pokonali
Pogoń Lębork. W nagrodę
otrzymali statuetkę „Stolema” ufundowaną przez
Jarosława Wejera - wójta
Gminy Luzino.
Po zwycięstwie nad Osiczanką Osice na najniższym
stopniu podium stanęli zawodnicy Amatora Kiełpino,

którzy okazali się największą niespodzianką zawodów.
Królem strzelców Kaszub
Cup 2001 został Nikodem
Czaja (Amator Kiełpino),
najlepszym
bramkarzem
wybrano: Sebastiana Dębowskiego (Pogoń Lębork),
a najlepszym zawodnikiem
został, Mateusz Nowicki
(Unia Swarzędz).
Nagrody na El professional/Kaszub Cup 2001 ufun-

dowali: Ryszard Stachurski
– wojewoda pomorski, Mariusz Maszota - El professional, PZU, G. EN. GAZ,
Jarosław Wejer - wójt Gminy Luzino, Krystian Węsierski www.kkwsport.pl (KKW
TRADING Sp. z o.o.).
Zawody zorganizował Paweł Radecki, któremu pomagali Adam Olejniczak ,
Grzegorz Zembrzucki i liczni wolontariusze.

Pierwsze 10 zespołów El professional/
Kaszub Cup 2001
1. Unia Swarzędz
2. Pogoń Lębork
3. Amator Kiełpino
4. Osiczanka Osice
5. Gryf Wejherowo
6. Huragan Morąg
7. Gwardia Koszalin 2
8. WKS FC Gowidlino
9. GOSRiT/El
professional Luzino
10. GKS Kowale
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OGŁOSZENIA
REKLAMY
I
OGŁOSZENIA

W PULSIE

WEJHEROWA
606 629 454
redakcja@pulswejherowa.pl

Serwusik.pl
fotografia
ślubna,
chrzciny i inne
uroczystości,
fotografia
reklamowa
502 178 344

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie 33
m, I piętro, os. Chopina, Wejherowo. Tel. 604 090 964
***
Sprzedam lub zamienię
na mniejsze mieszkanie 60
m. os. Chopina, WejherowO.
Tel. 604 09 09 64
***
Sprzedam lub wynajmę
mieszkanie w Wejherowie
os. Kaszubskie 30 m. kw. 2
piętro, słoneczne.
Tel. 600 168 386
***
Sprzedam
mieszkanie
3-pokojowe w Wejherowie,
62 m kw. II piętro.
Tel. 505 326 580
***
Sklep przy ul. Kochanowskiego w Wejherowie do wynajęcia. Tel. 664 905 487
***
Kupię działkę budowlaną
w okolicach Wejherowa do
kwoty 80 000 zł.
Tel. 506 737 911
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie, os. Kaszubskie

47 m kw., 4 piętro, 160 tys.
zł. Tel. 514 689 930
***
Zamienię
mieszkanie
własnościowe 42 m kw. na
trzypokojowe. Blisko szkoły,
przedszkola, markety, przystanki MZK, PKS, SKM.
Tel. 510 791 851
***
Sprzedam pilnie dom
wolno stojący w Wejherowie, działkę 1202 m kw.,
cztery garaże murowane.
Tel. 501 549 579
lub 58-672 34 13
***
Sprzedam mieszkanie w
centrum Wejherowa, 62 m
kw., 2 piętro, kuchnia w zabudowie. Tel. 534234 513

WYNAJMĘ

Garaż do wynajęcia przy
ul. Strzeleckiej w Wejherowie. Tel. 889 450 015
***
Do wynajęcia mieszkanie
w domku jednorodzinnym:
60 m kw., kuchnia, łazienka, osobne wejście – w Wejherowie, blisko dworca PKP.
Cena 700 zł. Tel. 693 370 251

SPRZEDAM

Sprzedam tanio nowe
buty zimowe męskie czarne
oraz adidasy o nr 46.
Tel. 668 076 468
***
Sprzedam wózek 3w1
- spacerówka, głęboki, nosidełko za 80 zł oraz wyprawkę dla dziecka (pampersy,
szczotka, butelka, gryzak
itp.) za ok. 125 zł, a także
kombinezon ocieplany za
50 zł. Tel. 725 171 656
***
Telewizor Panasonic 29
cali. Cena 50 zł.
Tel. 500 761 082

NAUKA

Lekcje dodatkowe z fizyki
i chemii w tym zadania, oraz

matematyka.
Nauczyciel,
emeryt. Wejherowo.
Tel. 58 677-01-50

PRACA
Podejmę każda pracę fizyczną, super tanio.
Tel. 572 460 248

RÓŻNE
Przyjmę stemple budowlane z budowy.
Tel. 502 351 988
***
28-letni kawaler bez nałogów pozna panią do 37 lat w
celu stworzenia kochającej
się rodziny.
Dziecko mile widziane.
Tel. 518 713 564

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.

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00
Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Czwartek 14.00-15.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 668 127 245

OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY

Bezpłatny kurs
haftu kaszubskiego
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie jest organizatorem bezpłatnego kursu haftu kaszubskiego. Kurs
prowadzi Wanda Mironkiewicz - twórca ludowy.
Warsztaty odbywają się w Filharmonii Kaszubskiej w
Wejherowie (WCK) na II piętrze w pracowni rzeźby i tkaniny, we wtorki w godzinach 15-19 .
Organizatorzy
zapraszają zarówno dzieci w wieku
szkolnym i młodzież, jak i dorosłych.
Kontakt pod nr:
510 427 582

Zapisy na zajęcia

WUTW zaprasza seniorów
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku informuje, że zapisy na II semestr roku akademickiego
odbywać się będą w siedzibie uniwersytetu przy ul. Kopernika 13, w dniach od 2 do 13 lutego br., oprócz soboty
i niedzieli, w godzinach od 10.00 - 14.00.
OGŁOSZENIE

UWAGA! Obniżka cen!!!
Wspaniała lokalizacja
przy Parku Miejskim
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