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Ferie bez telewizora Budżet

obywatelski

Rozpoczęła się pierwsza edycja Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Od początku lutego wejherowianie mogą składać
wnioski, na które potem będą głosować, a
na realizację projektów, zaproponowanych
i wybranych przez mieszkańców Wejherowa przeznaczono 400 tys. zł.
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Pierwszy w Polsce
Instytut Carvingu
jest w Wejherowie
Atrakcyjne zabawy plastyczne, a także zajęcia dziennikarskie zorganizowano w czasie ferii w
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Ciekawe zabawy edukacyjno-kulturalne i rekreacyjno-sportowe odbywają się także w Wejherowskim Centrum Kultury,
w bibliotece, w szkołach, parafiach i innych placówkach.
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Ponad osiem
tysięcy osób
bez pracy
8 391 bezrobotnych, w
tym 4903 kobiety, było
zarejestrowanych z końcem 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Wejherowie. Rok wcześniej bezrobotnych było o
701 więcej, można więc
mówić o pozytywnej tendencji. Urząd Pracy podejmuje różne działania, aby
te liczby zmniejszać.
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Wicemistrzowie Świata w rzeźbieniu w owocach i
warzywach, Paweł Sztenderski i Grzegorz Gniech
otworzyli w Wejherowie pierwszy w Polsce Instytut
Sztuki Carvingu. Będą się tam odbywały szkolenia,
spotkania, zabawy dla dzieci; będzie można skorzystać
z informacji i wydawnictw na temat carvingu. Inicjatorzy i gospodarze nowej placówki chcą, żeby Wejherowo
stałą się stolicą carvingu w naszym kraju.
Na otwarcie nowego Instytutu przybyli goście z Polski, miasta i powiatu. 				
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Wraca sprawa bestialskiego morderstwa

Zachowali się jak bestie,
teraz staną przed sądem
Latem ubiegłego roku pomiędzy drogą krajową nr 6 a torami kolejowymi na wysokości
stacji SKM Wejherowo Nanice, znaleziono zwłoki mężczyzny w stanie rozkładu. W trakcie
śledztwa okazało się, że mężczyzna był bezdomny. Badania wykazały, że został bestialsko pobity, był maltretowany. Po pół roku do Sądu Okręgowego w Gdańsku wpłynął akt oskarżenia
przeciwko dwóm mężczyznom, podejrzewanym o zamordowanie bezdomnego w Wejherowie.
Znaleziony w krzakach
bezdomny mężczyzna miał
połamane wszystkie żebra,
wgnieciony gardziel oraz
połamaną czaszkę, a w odbyt miał wciśnięte gałęzie.
Policjanci śledczy opierając się na zeznaniach
świadków, wykorzystując
odczyty z monitoringu i inne informacje wytypowali
sprawców tej zbrodni. Zatrzymali dwóch młodocianych, którzy po wyjściu z
dyskoteki urządzili sobie

polowanie. Napotkali na
swojej drodze bezdomnego i
zaczęli się nad nim pastwić.
Dzika i nieludzka jatka zakończyła się porzuceniem
skatowanego mężczyzny w
krzakach.
Po zakończeniu bestialskiej zabawy, młodzieńcy
powrócili do przechadzki
po mieście, popijając w jej
trakcie alkohol. Monitoring
pokazał, że było im wyjątkowo wesoło. Latem w
zarośniętych i nieuczęsz-

czanych zakamarkach nikt
nie zauważył zamordowanego bezdomnego i nikt się
o niego nie upomniał.
Na szczęście sprawcy zostali szybko zatrzymani i
ten odrażający czyn nie ujdzie im na sucho.
Teraz, po pół roku do
Sądu Okręgowego w Gdańsku wpłynął akt oskarżenia
przeciwko dwóm już dorosłym mężczyznom, podejrzewanym o zamordowanie
bezdomnego w Wejherowie.

Zarzucono im dokonanie
zbrodni zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.
Przestępstwo zagrożone
jest karą pozbawienia wolności na okres od 12 lat.
Jeżeli sąd uzna winę, może wymierzyć karę od 12 do
15 lat lub karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd
nie będzie mógł orzec kary
dożywotniego pozbawienia
wolności, bo byli młodociani w czasie gdy popełniali
morderstwo. A szkoda!

Policja odnalazła zaginionych Bez kursów szkolnych

Nastolatka
wróciła do domu

Dzięki międzynarodowej współpracy z policją
w Norwegii odnaleziono 16-letnią mieszkankę powiatu wejherowskiego, poszukiwaną od grudnia
2014 r. Dziewczyna została odnaleziona przez norweskich policjantów w Norwegii.
Już w trakcie poszukiwań w grudniu okazało się, że dziewczyna prawdopodobnie wyjechała do Norwegii z mężczyzną. Policja nawiązała współpracę z norweskimi policjantami, którzy
odnaleźli dziewczynę. Nastolatka wróciła do Polski. Teraz jej
sytuacją zajmie się sąd rodzinny.
Kryminalni z Wejherowa zatrzymali 59-letniego mężczyznę,
poszukiwanego listem gończym od 2006 roku. Mężczyzna przez
dziewięć lat ukrywał się przed organami ścigania, zmieniając
miejsce swojego pobytu. Wejherowscy policjanci w jednym z
mieszkań na terenie Gdyni namierzyli poszukiwanego. Zaskoczony mężczyzna został zatrzymany i trafił już do aresztu. Najbliższy rok spędzi za kratami.
Policjanci podczas jednego weekendu zatrzymali 11 osób
ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Osoby poszukiwane sądowym nakazem oraz listem gończym trafiły już
do aresztu śledczego, gdzie odbywają kary pozbawienia wolności. Wśród 11 osób, pięć było poszukiwanych sądowym nakazem,
trzy w celu ustalenia ich miejsca pobytu, dwie listem gończym, a
jedna z osób była poszukiwana do wyjaśnienia sprawy.
Osoby poszukiwane sądowym nakazem czy listem gończym
zostały przetransportowane do aresztu śledczego w Wejherowie.
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Komunikacja miejska
w czasie ferii
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
przypomina, że w okresie zimowych ferii szkolnych,
od 2 lutego do 13 lutego 2015 roku:
1. Nie kursują linie „szkolne: nr 13 i 14
2. Na linii nr 1 obowiązują ograniczenia „wakacyjne”:
Kurs linii nr 1 o 7:00 z Góry zakończy trasę na Fenikowskiego.
Kurs linii nr 1 o godz. 13:29 z Oś. Fenikowskiego kończy bieg przy
Gimnazjum w Bolszewie.
Nie jest wykonywany kurs do Góry (odjazd z Os. Fenikowskiego o
13:29 – kurs kończy się przy Gimnazjum w Bolszewie, kurs powrotny z Góry o 14:13 zaczyna się od Bolszewa) a także „szkolny” kurs do
Redy przed godz. 8.00 kończy się na pętli „Śmiechowo Ogrodowa”.
3. Linie nr 4 i 5 nie dojeżdżają do pętli przy szkole w Orlu.
Nie będą wykonywane kursy:
linii nr 4 o godz. 7:15 z Zamostnej i 7:26 z Orla.
linii nr4 o godz. 13:35 z budowlanych i 13:51 ze Strzeleckiej do
Gimnazjum w Bolszewie
4. Na linii nr 11 nie ma kursu „szkolnego” o 7:06 z Osiedla Kaszubskiego do Kąpina oraz powrót z Kąpina o 7:20;
przyjazd do Kąpina o 7:21, odjazd do Pomorskiej o 7:25
Całodobowa informacja
telefoniczna: 58 572 29 33 (Dyspozytor)

Z POLICJI
Po narkotykach za kierownicą
Trzydziestodwuletniego mężczyznę zatrzymali policjanci
z Wejherowa, aby skontrolować kierowcę i jego volkswagena.
Okazało się, że kierowca w trakcie pokazywania dokumentów
„zabłysnął” nienaturalnie powiększonymi źrenicami.
Policjanci poddali go badaniu narkotestem i okazało się,
że jest pod wpływem narkotyków. Na dodatek miał przy sobie amfetaminę i marihuanę. 32-latkowi została pobrana krew
do analizy na obecność narkotyków. Policjanci także zatrzymali
kierowcy prawo jazdy.
Za kierowanie pod wpływem narkotyków kierowca odpowie przed Sądem Rejonowym. Za popełnione przestępstwo
grozi mu kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Wylądował na słupie
W weekend wczesnym rankiem (zapewne po zakończeniu
imprezy) na ul. Gdańskiej w Wejherowie 23-letni pijany mężczyzna prowadził daewoo tico. Na tzw.„szóstce” nie zapanował nad
pojazdem i wylądował na słupie oświetleniowym. Kierowcy z
promilami nic się nie stało, natomiast pasażer podróży trafił do
szpitala. Na miejsce zdarzenia policjanci z wydziału ruchu drogowego zabezpieczyli miejsce wypadku jak również przeprowadzili oględziny, a także zbadali trzeźwość kierowcy. 23-latek
miał ponad promil alkoholu w wydychanym powietrzu.
Mundurowi wystąpili do prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Prokurator zastosował wobec
nietrzeźwego kierowcy dozór policyjny.

Narkotyki w organiźmie i w szafie
28-letni mężczyzna został zatrzymany do kontroli, gdy jechał swoim daewoo. W trakcie kontroli okazało się, że miał w
aucie narkotyki, a na dodatek sam był pod ich wpływem. Kierowca był bardzo zdenerwowany i miał nienaturalnie powiększone źrenice oraz przekrwione oczy.
Policjanci sprawdzili testerem do wykrywania narkotyków
czy mężczyzna jest pod ich wpływem i badanie to potwierdziło podejrzenia funkcjonariuszy. Wynik testu wskazał na marihuanę. Mundurowi podczas przeszukania mieszkania znaleźli
w szafce kuchennej elektroniczną wagę, oraz kilka woreczków
z białym proszkiem oraz z suszem roślinnym o łącznej wadze
ponad 33 gram amfetaminy i marihuany.
Mężczyzna został zatrzymany, po czym przesłuchany i usłyszał zarzuty. Zastosowano wobec niego policyjny dozór.
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Z myślą o potrzebach mieszkańców

Już można składać wnioski

Nowy budynek
komunalny oddany
Pierwsi lokatorzy już się wprowadzają do nowego budynku przy ul. Iwaszkiewicza,
który został oddany do użytku. W 4-kondygnacyjnym obiekcie są 64 mieszkania. Inwestycja kosztowała ok. 4,3 mln zł, z czego ponad 3 mln wyłożyło miasto, a 1,3 mln zł to dotacja
zdobyta z Banku Gospodarstwa Krajowego.
- Chcielibyśmy, aby takich
budynków powstawało więcej.
Będziemy starali się to realizować - powiedział prezydent
Krzysztof
Hildebrandt,
dziękując radnym i Komisji
Mieszkaniowej za wsparcie w
realizacji tego zadania.
- Bank Gospodarstwa
Krajowego realizuje m.in.
program wsparcia budowy
mieszkań socjalnych i komunalnych, dzięki któremu miasto Wejherowo uzyskało 30
procent dopłaty w ramach
funduszu dopłat - poinformował Bogusław Białowąs, dyrektor BGK, podkreślając, że
współpraca z miastem przebiegała wzorowo.
W
oddaniu
budynku
uczestniczyli m.in. zastępca
prezydenta Piotr Bochiński,
przewodniczący Rady Miasta
Bogdan Tokłowicz, przewodnicząca Komisji Mieszkaniowej Teresa Skowrońska,
dyrektor WZNK Jarosław
Jędrzejewski, radni miejscy i mieszkańcy. Budynek
poświęcił ks. prałat Tadeusz
Reszka.
Dom wybudowano w miejscu parterowego obiektu, który spłonął trzy lata temu. 10
rodzin, które utraciły mieszkania w pożarze, otrzymały
jako pierwsze klucze do nowych lokali.
- Jesteśmy z mężem bardzo
zadowoleni z nowego mieszkania, chociaż znajduje się na
drugim piętrze - stwierdziła
Jolanta Tyszer.

- Nareszcie mam klucze do
swojego mieszkania, z czego
bardzo się cieszę - powiedziała Justyna Ryszowska.
- Nowe mieszkanie ma kilka metrów kwadratowych
mniej, niż poprzednie, ale jestem sam i nie mogłem liczyć
na większe. Jak się orientuję będę mieszkał w otoczeniu
swoich dawnych sąsiadów, z
którymi dobrze się znam - mówi Edward Szreder.
Wkrótce w nowym domu
zamieszkają kolejni mieszkańcy, rodziny które musiały
wyprowadzić się z budynków
przeznaczonych do rozbiórki
oraz rodziny w trudnej sytuacji materialnej, oczekujące w
kolejce na mieszkanie komunalne.
AK.

Rozpoczęła się pierwsza edycja Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Na realizację
projektów, zaproponowanych i wybranych
przez mieszkańców Wejherowa przeznaczono 400 tys. zł.
Od 2 lutego do 2 marca
br. wejherowianie mogą
składać wnioski z propozycjami projektów do budżetu. Mogą to być zadania
inwestycyjne oraz działania
tzw. miękkie, czyli nieinwestycyjne.
Od 7 do 28 kwietnia br.
każdy mieszkaniec powyżej 16 roku życia będzie
mógł zagłosować na wybrany przez siebie projekt. Zwycięskie projekty z
największą liczbą głosów zostaną zrealizowane.
- Budżet obywatelski to
nowa jakość w życiu naszego miasta, to realna zmiana
w sposobie zarządzania Wejherowem, to oddanie głosu
bezpośrednio samym mieszkańcom - mówi Krzysztof

Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Zaproponowałem
wprowadzenie w Wejherowie Budżetu Obywatelskiego,
gdyż zależy mi na dialogu z
mieszkańcami, na zrozumieniu potrzeb i realizacji pomysłów wejherowian. Jestem
przekonany, że mieszkańcy
zaangażują się dzięki temu
w rozwój i ulepszanie naszego miasta. W tworzonym w
Wejherowie Budżecie Obywatelskim liczę na aktywność
społeczeństwa i na ciekawe
inicjatywy.
Gorąco zachęcam Państwa do udziału w powstaniu Wejherowskiego Budżetu
Obywatelskiego - dodaje prezydent Hildebrandt.
Szczegóły na: www.wejherowo.pl/budzetobywatelski

Nowy etap współpracy

Umowa miasta
z WKS Gryf
W wejherowskim ratuszu została podpisana umowa o współpracy promocyjnej pomiędzy Prezydentem Miasta Wejherowa a
Zarządem WKS Gryf Wejherowo.

Dotacje dla organizacji
Prezydent
Wejherowa
przyznał dotacje dla 58 organizacji pozarządowych, które działają na rzecz miasta i
mieszkańców Wejherowa, na

Budżet
obywatelski

kwotę 561 tys. zł.
Dotacje przeznaczone są
na realizację zadań zleconych
przez miasto z zakresu sportu,
ochrony zdrowia, profilaktyki

uzależnienia od narkotyków,
przeciwdziałania uzależnieniom, kultury, sztuki i turystyki. Celem jest zwiększanie
aktywności społecznej wej-

herowian, przeciwdziałanie
uzależnieniem i patologiom
społecznym,
zaktywizowanie działalności kulturalnej i
sportowo-rekreacyjnej.

Przedmiotem umowy jest współpraca w zakresie promocji
drużyny seniorów piłki nożnej w rozgrywkach III ligi piłkarskiej
w rundzie wiosennej. Umowa zawarta jest na kwotę 50 tys. zł.
Porozumienie podpisali: ze strony Gminy Miasta Wejherowa
- prezydent Krzysztof Hildebrandt, a ze strony WKS Gryf –
prezes Zarządu Klubu WKS Gryf Piotr Waga i dyrektor sportowy klubu Wiesław Renusz, członek Zarządu WKS Gryf.
Obie strony wyraziły zadowolenie z podpisanej umowy. Działacze podkreślili, że podpisana umowa jest otwarciem nowego
etapu w relacjach Miasto – Klub.
Przy podpisaniu umowy obecni byli m.in. przewodniczący
Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, radny miejski
Rafał Szlas (były prezes WKS Gryf), sekretarz miasta Bogusław Suwara i skarbnik miasta Arkadiusz Kraszkiewicz.
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Konkurs na świąteczne dekoracje rozstrzygnięty

Instytut Sztuki Rozświetlone posesje i balkony
Carvingu
Wicemistrzowie Świata w rzeźbieniu w
owocach i warzywach, wejherowianie - Paweł Sztenderski i Grzegorz Gniech otworzyli w Wejherowie pierwszy w Polsce Instytut
Sztuki Carvingu. Będą się tam odbywały
szkolenia, spotkania, zabawy dla dzieci. Będzie można skorzystać z informacji i wydawnictw na temat carvingu.
Kilkuletnią historię carvingu w Polsce, pierwsze konkursy, nieformalną grupę Carving Team Poland i wreszcie zarejestrowanie w 2013 roku Stowarzyszenia Carvingu
Team Poland przypomniano podczas uroczystego otwarcia
instytutu. O początkach, a także szybkiej karierze i coraz
większej popularności fantastycznych dekoracji z warzyw
i owoców opowiadali Grzegorz Gniech i Paweł Sztenderki
- gospodarze nowej placówki oraz ich goście, mistrzowie carvingu.
Na otwarcie instytutu do Wejherowa przyjechał Mariusz
Gachewicz, pierwszy i obecny prezes Stowarzyszenia Carvingu oraz Krzysztof Wierzba - twórca pierwszej nieformalnej grupy w Polsce w latach 2007-2008.
- Zaczęło się od kilku osób, ale dzisiaj carving poznało kilka tysięcy osób w naszym kraju - powiedział P. Sztenderski.
- My zapraszamy kolejnych zainteresowanych, proponując
naukę carvingu oraz bibliotekę wydawnictw z tej dziedziny.
Gościem uroczystości była starosta powiatu Gabriela Lisius, która razem z gospodarzami i Mariuszem Gachewiczem przecinała symboliczną wstęgę. Samorząd powiatowy
przekazał lokal na siedzibę Instytutu, wspiera także naszych mistrzów carvingu, m.in. ich udział w międzynarodowych zawodach. Pomaga im też Urząd Miasta Wejherowa.
Instytut Sztuki Carvingu mieści się przy ul. Ofiar
Piaśnicy 22 (wejście od strony parkingu).

„Konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna lub ogrodu na terenie miasta Wejherowa” co roku cieszy się zainteresowaniem mieszkańców miasta. I bardzo
dobrze, bo dzięki temu Wejherowo jest jeszcze ładniejsze i bardziej rozświetlone w okresie
Bożego Narodzenia i Nowego Roku. 27 stycznia nagrodzono laureatów 12. edycji konkursu.
Podczas uroczystego spotkania w ratuszu, w obecności
władz miasta i finalistów konkursu, wyniki przedstawiła
przewodnicząca komisji konkursowej Teresa Patsidis.
- W naszym mieście jest wiele ciekawych wydarzeń. Ważne jest, żeby mieszkańcy włączali się w różne inicjatywy, bo
dzięki temu wspólnie tworzą klimat miasta - powiedziała
T. Patsidis
Laureaci odbierali nagrody pieniężne i rzeczowe, a spotkanie miało sympatyczny, rodzinny charakter, bo uczestniczyły w nich m.in. małżeństwa z dziećmi. Wszyscy dzielili
się opiniami i obserwacjami na temat iluminacji świątecznych i samego konkursu, podkreślając, że to bardzo miła
rywalizacja.
- Od 25 lat przygotowuję świąteczny wystrój na mojej posesji. Gdy zbliżają się Święta Bożego Narodzenia, na całej
ulicy robi się sympatycznie, ludzie przystają, oglądają dekoracje. To cieszy i daje satysfakcję - powiedział Zbigniew
Wolanin, zwycięzca w kategorii dekoracji ogrodów.
Jak inni uczestnicy konkursu, Z. Wolanin miał kłopoty z tegoroczną aurą. Silna wichura niszczyła dekoracje, a
zwłaszcza lampki, które trzeba było wymieniać. Wszystkie
zniszczone elementy były wytrwale naprawiane przez właścicieli udekorowanych ogrodów i balkonów.
- Cieszę się, już po raz drugi udało nam się zdobyć pierwsze miejsce w konkursie, chociaż co roku zmieniamy dekorację, wprowadzając nowe elementy. Pomysły i projekty
dostarcza żona, a ja jestem tylko wykonawcą - stwierdził
Marek Miotke, zwycięzca w kategorii dekoracji balkonów.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt jak zwykle gratulował
wszystkich, zachęcając do udziały w konkursie w kolejnych
latach. Jak powiedział, dzięki konkursowi uczestnicy konkursu współtworzą świąteczny wizerunek miasta.
- Bardzo się cieszę, że się tu co roku spotykamy, z niektórymi uczestnikami znamy się już dobrze, ale pojawiają się
wciąż nowe osoby, a nawet przedstawiciele kilku pokoleń
- powiedział prezydent Hildebrandt. - Proszę, zachęcajcie
znajomych, rodzinę i sąsiadów do upiększania i oświetlania
w okresie świątecznym domów, ogrodów i balkonów. Dziękuję wszystkim za zaangażowanie, wytrwałość, za wspaniałe pomysły i wysiłek. Dzięki wam miasto jest piękne.
Prezydent poinformował też mieszkańców o planach inwestycyjnych samorządu. 			
AK.

Zbigniew Wolanin ma najpiękniej ozdobioną posesję w
Wejherowie.

Laureat II miejsca, Adam Korzeniowski odbierał nagrodę razem z synkiem.

Laureaci konkursu

Kategoria „dekoracje świąteczne ogrodów przy domach
jedno- i wielorodzinnych:
I miejsce - Zbigniew Wolanin z ul. Wczasowej
II miejsce - Adam Korzeniowski z ul. Okrężnej
III miejsce - Barbara Wojewódka z ul. Ludowej
Wyróżnienia - Gizela Braszka z ul. Wczasowej i Lucyna
Block z ul. Okrężnej
Kategoria „dekoracje świąteczne okien i balkonów w domach jedno- i wielorodzinnych”:
I miejsce - Marek Miotke z ul. Sobieskiego
II miejsce - Anna Bartnicka z os. Kaszubskiego
III miejsce - Elżbieta i Jan Cichoccy z os. Kaszubskiego
Wyróżnienie - Henryk Groth z ul. Niskiej i Klaudia Głowacka z ul. Dzięcielskiego
Podziękowania otrzymali również Ewa Tukalska z os. Kaszubskiego i Maciej Bielecki z os. 1000-lecia.
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Wszyscy dzielili się opiniami i spostrzeżeniami na temat konkursu. Z mikrofonem Ewa Tukalska.

redakcja@pulswejherowa.pl
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POWIAT

Sesja Rady Powiatu

Reprezentanci
powiatu wybrani
Uchwalenie zmian w budżecie oraz wybór reprezentantów samorządu powiatowego w kilku instytucjach znalazło się m.in. w porządku obrad IV sesji Rady Powiatu Wejherowskiego, która odbyła się w
Starostwie 23 stycznia br.
Jednogłośnie
przyjęto
proponowane przez starostę
zmiany w budżecie, związane z pozyskaniem środków
(267 tys. zł) na funkcjonowanie Lokalnego Punktu
Informacyjnego Funduszy
Europejskich w Wejherowie.
Placówkę, przeznaczoną dla
mieszkańców trzech powiatów (wejherowski, pucki i
kartuski) otwarto w Starostwie w Wejherowie 19 stycznia br.
Radni jednogłośnie podjęli
też decyzję w sprawie wysokości opłat za usunięcie i parkowanie pojazdu.
Pełna zgoda rannych panowała również podczas
głosowania nad dwiema kolejnymi uchwałami. Decyzją
Rady Powiatu, starosta Gabriela Lisius będzie delegatem powiatu wejherowskiego
na Zgromadzeniu Ogólnym
Powiatów Polskich. Pani starosta będzie też reprezentowała powiat wejherowski w
stowarzyszeniu Gdański Obszar Metropolitalny.
Kolejna uchwała dotyczyła zmian w składzie Rady

WAŻNE TELEFONY:
POGOTOWIE
58 677 61 02
POLICJA
58 672 97 22
STRAŻ POŻARNA
58 677 61 00
STRAŻ MIEJSKA
58 677 70 40

Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, do której weszli: starosta Gabriela
Lisius oraz etatowy członek
Zarządu Powiatu - Jacek
Thiel.
Zanim podjęto taką decyzję, podczas dyskusji sprzeciwiał się jej radny Józef
Reszke, były starosta, zasiadający dotychczas w Radzie
Muzeum. Jak wyjaśnił Jacek Thiel, inny dotychczasowy przedstawiciel Zarządy
Powiatu w Radzie Muzeum Kazimierz Bistroń zrezygnował z tej funkcji.
Natomiast
wicestarosta Witold Reclaf przypomniał, że zwyczajowo w
Radzie zasiada starosta
wejherowski, więc wybór
Gabrieli Lisius jest oczywisty. Poza tym w Radzie są
przedstawiciele Marszałka
Pomorskiego, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, reprezentanci pracowników itp.
- Mój udział w pracy Rady Muzeum będzie zwieńczeniem długoletniej współpracy
z tą placówką oraz jej kolej-

nymi dyrektorami - powiedział J. Thiel.
Podczas tej samej sesji wybrano przedstawicieli samorządu powiatowego w Radzie
Pożytku Publicznego oraz w
Komisji Bezpieczeństwa.
Pod koniec obrad radny Józef Reszke zapytał o
zakup nowego służbowego
samochodu Starostwa, zarzucając niepotrzebny wydatek, ponieważ poprzedni
samochód był zdaniem J.
Reszke jeszcze dobry.
Przypomnijmy, że kupiona przez ówczesnego starostę Józefa Reszke służbowa
limuzyna Skoda SuperB została rozbita podczas wypadku, spowodowanego przez
pracownika Starostwa, kandydata na prezydenta Wejherowa z listy PO Jacka Gafkę.
Jak poinformował Jacek
Thiel, Zarząd Powiatu podjął decyzję o wymianie tego
auta na nowe, na niższej klasy - Skodę Octavię. Kupno
nowego auta było zasadne,
gdyż samochód służbowy powinien być całkowicie sprawny, niezawodny i bezpieczny.

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, iż
Biuro Poselskie
Prawa i Sprawiedliwości
w Wejherowie, ul. Kościuszki 3
przyjmuje Mieszkańców Powiatu Wejherowskiego
w następujących dniach:
		
poniedziałek - godz. 16.00- 17.30
środa - godz. 16.00-17.30
czwartek - godz. 16.00-17.30
		
Telefon kontaktowy: 606 917 957
kol. Violetta Mackiewicz-Sasiak

Pierwsze dziecko w powiecie w 2015 r.

Starosta z wizytą
u małego Cypriana
1 stycznia przed godz.
2.00 przyszedł na świat
mierzący 56 cm i warzący niecałe 3,5 kg chłopiec
o imieniu Cyprian. Maleństwo jest pierwszym
dzieckiem, urodzonym
w wejherowskim szpitalu w 2015 roku.
Chłopczyk mieszka z rodzicami w Gowinie.
26 stycznia małego Cypriana Gajewskiego i jego
szczęśliwych rodziców odwiedzili starosta powiatu
wejherowskiego - Gabriela
Lisius oraz radny Powiatu
Wejherowskiego - Tomasz
Bujak.

Szkolenie w Starostwie

Bardzo ważna
profilaktyka
W siedzibie Starostwa Powiatowego w
Wejherowie odbyło się szkolenie dla pracowników samorządu, dotyczące profilaktyki nowotworowej. Celem spotkania było
zachęcenie pracujących w samorządzie pań
do udziału w badaniach profilaktycznych.
Spotkanie zorganizowane w ramach umowy z Ministerstwem Zdrowia przez Wojewódzki Ośrodek Koordynujący
przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku dotyczyło zdrowego stylu życia, badań profilaktycznych mammograficznych i cytologicznych.
Szkolenie przeprowadzone przez p. Annę Tyrańską-Fobke obejmowało prelekcję w formie prezentacji multimedialnej, projekcję filmu oraz warsztaty samobadania piersi na
fantomach.
Omawiane były dwa programy: Populacyjny Program
Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, skierowany do kobiet
w wieku 50-69, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały
wykonywanego badania mammograficznego w ramach programu oraz Populacyjny Program Profilaktyki Wczesnego
Wykrywania Raka Szyjki Macicy, skierowany do kobiet w
wieku 25-59, które w ciągu ostatnich trzech lat nie miały
wykonywanego badania cytologicznego.
Głównym celem spotkania było zachęcanie pań do zgłaszania się na badania profilaktyczne, które obniżają ryzyko
zachorowania na raka piersi lub raka szyjki macicy.
Zainteresowanie było tak duże, że uczestników podzielono na dwie grupy.

Strażacy
ratowali
konia
Strażacy z Bojana,
Kielna i Rumi uratowali
od śmierci konia, który
tonął w leśnym bagnie.
Pomogli też bardzo okoliczni mieszkańcy.
Do zdarzenia doszło 31
stycznia w Koleczkowie (gmina Szemud). Służby ratownicze uczestniczyły tam w
nietypowej akcji ratowania
konia, który leżał na boku w
bagnie i stopniowo się w nim
pogrążał. Zwierzę było było słabe i zmarznięte. Dzięki
zaangażowaniu okolicznych
mieszkańców, strażaków OSP
Bojano, OSP Kielno i JRG Rumia konia udało się wydostać
z mokradła.
Podczas akcji ratownicy
przykrywali konia kocami,
żeby dalej nie marzł.
Do wyciągnięcia konia
strażacy wykorzystali węże
strażackie. Zwierzę zostało
przekazane weterynarzowi.
W akcji brało udział 14 strażaków. Na miejscu była również policja.
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Bezrobotnych nieco mniej, ale i tak za dużo

Urząd Pracy pomaga
w znalezieniu zatrudnienia
8 391 osób bezrobotnych, w tym 4903 kobiety, było zarejestrowanych z końcem 2014
roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie. Rok wcześniej bezrobotnych było
o 701 więcej, można więc mówić o pozytywnej tendencji. Ponieważ mieszkańców bez
pracy jest wciąż bardzo wielu, wspomniany urząd podejmuje różne działania, aby tę
liczbę zmniejszyć.
- Co roku realizujemy programy wsparcia dla określonych grup wiekowych,
poszukujących pracy - mówi
Grażyna Sobieraj, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w
Wejherowie. - Jedną z form
pomocy osobom bezrobotnym
w znalezieniu zatrudnienia są
organizowane przez nas Targi
Pracy. Każdego roku w kwietniu taka impreza odbywa się
w naszym mieście, ale jako powiatowy urząd włączamy się
w Pomorskie Metropolitalne
Targi Pracy i Przedsiębiorczości w Gdańsku, organizowane
również wiosną. Wystawiamy
tam oferty naszych pracodawców, zawozimy autokarem na
targi zainteresowanych bezrobotnych z powiatu wejherowskiego.

Staże i prace
interwencyjne

Inną propozycją są staże w
zakładach pracy, z jednej strony zachęcające pracodawców
do zatrudniania pracowników,
a z drugiej strony umożliwiające zdobycie doświadczenia
osobom, które zostaną przyjęte na staż. W okresie odbywania stażu osoby bezrobotne
otrzymują stypendium wypłacane przez Urząd Pracy.
W ubiegłym roku w Wejherowie i powiecie wejherowskim, a także w Trójmieście,
staż odbywało 749 osób, z których część znalazła dalsze zatrudnienie.
Z kolei prace interwencyjne
polegają na zatrudnieniu pracownika przez pracodawcę na
umowę o pracę, przy częściowym finansowaniu jego wynagrodzenia przez Urząd Pracy.

Dotacja na otwarcie
własnej firmy

- Zachęcamy też osoby bezrobotne do zakładania własnej
działalności. Można przy tym
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skorzystać z bezzwrotnej dotacji, w kwocie do 21 tysięcy złotych. W ubiegłym roku z takiej
formy pomocy finansowej skorzystało około 200 osób, które
zdecydowały się otworzyć własne firmy. Kwoty dotacji były
różne, oczywiście związane z
konkretnymi wydatkami, zaplanowanymi w biznesplanie
- informuje G. Sobieraj.

Fundusze unijne

Dzięki współpracy PUP z
Punktem Informacji Europejskiej, niedawno otwartym w
Starostwie, osoby zainteresowane rozpoczęciem działalności mogą dowiedzieć się, jakie
mają szanse na uzyskanie dotacji ze środków unijnych. W
ubiegłym tygodniu w Powiatowym Urzędzie Pracy odbyło się spotkanie na ten temat.

Bezpłatne szkolenia

Dla tych, którzy nie odważyli się na prowadzenie wła-

snego biznesu lub nie mają
pomysłu na działalność, przygotowano ofertę bezpłatnych
szkoleń, dzięki którym można
zdobyć nowe albo dodatkowe
kwalifikacje w różnych zawodach. Urząd przygotowuje
plan szkoleń na cały rok, a zainteresowani zapisują się na
wybrane kursy, zwiększając
tym samym swoje szanse na
zatrudnienie.
- Bardzo często się zdarza,
że liczba chętnych przekracza nasze możliwości i wtedy
doradcy zawodowi prowadzą
indywidualne rozmowy z kandydatami na kurs, aby przekonać się, czy na pewno jest im
potrzebne takie szkolenie - wyjaśnia dyrektor PUP. - Chodzi
o wyłonienie osób, które mają
motywację i konkretne plany,
związane z kursem, wiedzą
czego chcą. Bywa, że organizujemy szkolenia indywidualne

Liczba bezrobotnych w gminach
Liczba osób bezrobotnych zarejestrowanych
w PUP wg stanu na 21.12.2014 r.
Miasto i gmina

Liczba
mieszkańców
Miasto Reda		
22 477		
Miasto Rumia		
46 572
Miasto Wejherowo
48 567
Gmina Choczewo
5 779		
Gmina Gniewino
7 330		
Gmina Linia		
6 202		
Gmina Luzino		
15 386		
Gmina Łęczyce
12 247		
Gmina Szemud
15 708		
Gmina Wejherowo
22 356
RAZEM		

202 624		

Liczba
bezrobotnych
914
1 455
2 246
366
327
259
719
579
487
1 039
8 391

dla osób, które tego naprawdę potrzebują, bo pracodawca
oczekuje konkretnych kwalifikacji i umiejętności.
W 2014 roku z bezpłatnych
szkoleń skorzystało około 586
osób, które w okresie uczęszczania na zajęcia otrzymały
dodatkowo stypendia.

Nowością są bony

Nowością,
funkcjonującą od kilku miesięcy są bony: stażowe, zatrudnieniowe
i szkoleniowe, przeznaczone
wyłącznie dla młodych osób,
w wieku do 30 lat. Osoba bezrobotna, która otrzymuje bon,
sama stara się znaleźć dla
siebie staż na 6 miesięcy, pod
warunkiem, że na kolejne 6
miesięcy zostanie zatrudniona na umowę o pracę.
W przypadku bonu zatrudnieniowego, jeśli pracodawca
zaoferuje pracę przez co najmniej na 18 miesięcy, PUP
będzie dofinansowywał wynagrodzenie młodego pracownika w kwocie 831 zł przez 12
miesięcy.

Zakup narzędzi
lub komputera

Inną formą, motywującą
pracodawców do zatrudniania pracowników jest dofinansowanie wyposażenia miejsca
pracy. W zależności od tworzonego stanowiska pracy Urząd
Pracy refunduje pracodawcy
koszt zakupu narzędzi i maszyn, mebli biurowych, komputera itp.
Oczywiście
pozostają jeszcze tradycyjne metody poszukiwania pracy.
Osoby bezrobotne przychodzą
do urzędu, aby przeglądać
oferty pracodawców, eksponowane na monitorach i tablicach. Przez cały ubiegły rok
pracodawcy zgłosili urzędowi
4 352 miejsca pracy i aktywizacji zawodowej.
AK.

PRAWNIK RADZI

Czy poręczyciel
może odzyskać
pieniądze?
Szanowni Państwo, chciałbym opisać sytuację, która
może potencjalnie dotknąć wiele osób. Otóż jedna z Czytelniczek zwróciła się do mnie o pomoc, ponieważ kilka lat
temu poręczyła kredyt zaciągnięty przez jej znajomego.
Kredytobiorca, pomimo że był do tego zobowiązany, nie
spłacił swojego zobowiązania.
Bank w takiej sytuacji zaspokoił swoje roszczenie z majątku poręczyciela, potrącając stosowne kwoty z przysługującego Czytelniczce wynagrodzenia. W tej chwili, gdy
Czytelniczka spłaciła już cały kredyt, chciałaby odzyskać
swoje pieniądze. Niestety nie wie, jaki jest aktualny adres osoby, której poręczyła kredyt, gdyż ta osoba zdążyła
się wyprowadzić w wcześniejszego miejsca zamieszkania.
Wiadomo jedynie, że pobiera emeryturę.
W wyże opisanej sytuacji, odzyskanie pieniędzy przez
Czytelniczkę jest jak najbardziej jest możliwe. Umowa poręczenia jest regulowana przez Kodeks Cywilny, zgodnie
z art. 881 k.c. poręczyciel odpowiada jako współdłużnik
solidarny. Co tak naprawdę to oznacza?
Otóż w takim wypadku wierzyciel-bank lub instytucja
para-bankowa może żądać spłaty całej należności od jednego tylko z dłużników, w tej sytuacji Pani, według swojego uznania. Nie jest w tym wyborze w jakikolwiek sposób
ograniczony. Czytelniczka spłaciła już całość zadłużenia,
zatem to z umowy poręczenia będzie wynikać, czy i w jakich częściach może ona żądać spłaty tej należności.
Standardowo jednak w takich wypadkach jest
możliwość dochodzenia spłaty całego roszczenia na
rzecz poręczyciela na podstawie art.. 376 § 1 k.c., jest
to tak zwane roszczenie regresowe.
Odnośnie kwestii, braku informacji o aktualnym adresie zamieszkania dłużnika, to rzeczywiście jest to problem. Pisma kierowane z Sądu muszą zostać doręczone
do adresata na jego adres zamieszkania, który musi zostać podany w pozwie. Brak takiego adresu, bądź też jego nieaktualność może skutkować nawet zawieszeniem
postępowania.
Jeśli dysponuje się peselem dłużnika i adresem zameldowania, można podać te informacje i liczyć, że poczta
nie zwróci listu z informacją o tym, że adresat się wyprowadził.
Jeśli jednak dojdzie do najgorszego, czyli Sąd uzyska
wiedzę, że adres podany w pozwie jest nieaktualny, a nie
mamy informacji o nowym miejscu zamieszkania dłużnika, zawsze można wnieść o ustanowienie kuratora dla
osoby nieznanej z miejsca pobytu.
Łączyć się to będzie z pewnymi kosztami, jednak pozwoli na uzyskanie wyroku, a następnie wszczęcie postępowania komorniczego i zajęcie emerytury dłużnika.

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.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Lepią w glinie, szyją maskotki, spotykają się z dziennikarzami, pieką pączki

Z dala od telewizora i komputera
Jednym z miejsc w Wejherowie i powiecie wejherowskim, gdzie
odbywają się interesujące zajęcia dla wypoczywających dzieci jest
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Zastaliśmy
tam uczniów pochłoniętych zabawą i pracą manualną, zasłuchanych
w opowieści i muzykę, radosnych i ciekawych różnych informacji.
Młodsza grupa dzieci na
zajęciach artystycznych lepiła z gliny zwierzęta i przedmioty pod okiem Joanny
Cichockiej i Anny Konkol.
Kiedy glina stwardniała, mali

artyści malowali swoje dzieła
kolorowymi farbami. Grupę
odwiedził w towarzystwie dyrektora muzeum Tomasza
Fopke, członek Zarządu Powiatu, Jacek Thiel. Ponie-

W Luzinie

waż gość interesował się,
czym zajmują się uczestnicy
zimowiska, Joanna Cichocka
oraz sami uczniowie opowiedzieli o ciekawych zajęciach
plastycznych oraz planach

uszycia szmacianej maskotki.
- Będziemy też piekli pączki, a na koniec przygotujemy
wystawę prac dla rodziców podpowiedziała Anna Konkol.
Piętro wyżej, w przestronnej sali muzeum starsza
grupa uczestników słuchała
prowadzącego zajęcia Romana Drzeżdżona. Tym razem
pracownik muzeum opowiadał dzieciom o kulturze kaszubskiej, prezentując m.in.

regionalne instrumenty, ale
w kolejnych dniach dzieci z tej
grupy spotykały się z dziennikarzami lokalnych mediów.
Zajęcia dziennikarskie miały
na celu przekazać podstawowe informacje i zainteresować
dzieci tą dziedziną.
Nic dziwnego, że kiedy
na zajęcia tej grupy zajrzał
Jacek Thiel z Zarządu Powiatu, został zasypany pytaniami. Musiał więc zmierzyć

Sport, sztuka, rekreacja i zabawa

Zimowe ferie Aktywnie zimą
na sportowo
GOSRiT w Luzinie przygotował w czasie ferii
wiele sportowych atrakcji. W luzińskiej hali widowiskowo-sportowej im. M. Płażyńskiego, a także w sali w Kębłowie i na boisku Orlik w Luzinie
codziennie odbywają się przedpołudniowe zajęcia
sportowe dla uczniów.
Zaplanowano turnieje unihokeja oraz piłki nożnej, turniej siatko-nogi, a nawet rugby tag. W hali w Luzinie zorganizowano turniej „dzikich drużyn”, a w Kębłowie m.in.
otwarty turniej piłki nożnej
Kto zmęczy się fizycznie podczas gry w piłkę, może odpocząć przy komputerze. Na terenie hali widowiskowo-sportowej funkcjonuje bowiem bezpłatna wioska internetowa.
Drużyny sportowe, na co dzień działające w gminie Luzino, w czasie ferii mają zwiększoną ilość treningów. Zorganizowano też obozy sportowe, m.in.w niedalekiej Lini.

Podczas ferii zimowych w Wejherowie można atrakcyjnie spędzić
wolny czas. Placówki kulturalne i oświatowe przygotowały dla dzieci
i młodzieży wiele interesujących zajęć.
Prezydent
Wejherowa
oraz Wejherowskie Centrum
Kultury zaprosili uczniów
na sportową „Akcję Zima 2015 ” odbywającą się
na halach sportowych wejherowskich szkół. Codziennie odbywają się tam mecze
koszykówki, piłki siatkowej,
ręcznej i nożnej zarówno dla
chłopców, jak i dziewcząt w
różnym wieku.
Z kolei w Wejherowskim
Centrum Kultury odbywają się Art Ferie, w tym
m.in. warsztaty fotograficz-

ne, warsztaty tworzenia komiksu, warsztaty cyrkowe,
plastyczne, ceramiczne, a
nawet warsztaty muzyki
elektronicznej.
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprosiła dzieci na ferie pod
hasłem „Wybieram książkę!” W ramach zajęć „Z
książką za pan brat!” dla
młodszej grupy odbywają się
spotkania czytelnicze oraz
plastyczne, natomiast na zajęciach „Książka moją inspiracją!” dzieci tworzą własne

utwory i własne prace. Pod
koniec ferii w bibliotece odbędzie się Bal karnawałowy!
Podczas zimowej przerwy
w nauce można pójść na lodowisko, czynne przy Zespole Szkół nr 3 albo na
basen, działający w tej samej placówce.
Zabawy i wycieczki dla
dzieci organizują też organizacje, takiej jak ZHP oraz
wejherowskie parafie.
Do tematu ferii zimowych
wrócimy jeszcze w następnym „Pulsie Wejherowa”.

się z młodymi dziennikarzami, cierpliwe odpowiadając
na pytania o dawną szkołę,
pracę zawodową, o działania
na rzecz miasta i powiatu wejherowskiego.
Żeby jak najwięcej dzieci mogło wziąć udział w zajęciach
(zainteresowanie
było bardzo duże), trwają one
przez tydzień, a w drugim tygodniu do muzeum przyjdą
kolejni uczestnicy.

W dniach 2-15 lutego
br. kryta pływalnia w Wejherowie będzie czynna w
godzinach 7.00 - 22.00.
Od poniedziałku do
piątku w godz. 8.00-16.00
na basenie obowiązuje promocyjna cena biletu ulgowego - 2 zł (za
okazaniem aktualnej legitymacji szkolnej do 25
roku życia). W soboty i
niedziele będą obowiązywały promocyjne ceny biletów: bilet normalny 9 zł,
bilet ulgowy 6 zł.
Lodowisko czynne jest
w czasie ferii od godz. 9.00
do 20.50, z dwoma godzinnymi przerwami (od
12.10 oraz od 16.30)
Kryta pływalnia i lodowisko znajdują się przy ul.
Nanickiej 22.
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Uroczystość w Niepublicznej Szkole Rzemiosła

Pożegnanie dyrektora
Od lewej: prezydent K. Hildebrandt, wicestarosta W.
Reclaf, starosta G. Lisius i posłanka D. ArciszewskaFot. F. Sychowski
-Mielewczyk.

Spotkanie NSZZ „Solidarność”

Związkowcy
i ich goście

Przedstawiciele Komisji Zakładowych
NSZZ „Solidarności” z powiatu wejherowskiego spotkali się na corocznej opłatkowej
uroczystości. Gośćmi związkowców byli m.
in. parlamentarzyści, samorządowcy oraz
ks. kanonik Marian Dettlaff, proboszcz parafii pw. Św. Leona Wielkiego w Wejherowie.
Na uroczyste spotkanie w wejherowskim oddziale NSZZ „Solidarność” przybyli m.in. posłowie: Dorota Arciszewska-Mielewczyk i Janusz Śniadek, przewodniczący Zarządu Regionu
Gdańskiego NSZZ „Solidarność” Krzysztof Dośla, starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, wicestarosta Witold
Reclaf, przewodniczący Rady Powiatu Ryszard Czarnecki
oraz prezydent miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
Gospodarzem spotkania, świątecznego wystroju i poczęstunku, była Irena Siudek, kierownik oddziału NSZZ „Solidarność”
w Wejherowie.
Wspólna modlitwa, dzielenie się opłatkiem i składanie sobie
noworocznych życzeń stanowiły najważniejszą część spotkania.
Była także okazja do rozmowy o aktualnej sytuacji społeczno-politycznej, a zwłaszcza o blokowaniu rozwiązań, proponowanych
przez parlamentarzystów PiS, o zamiarze sprzedaży polskich
lasów obcokrajowcom, o bezrobociu oraz o sytuacji w samorządach miasta i powiatu wejherowskiego po jesiennych wyborach.
Spotkanie zaowocowało dobrą atmosferą, otwartością i gotowością gości do podjęcia poruszanych na spotkaniu problemów
oraz niezałatwionych spraw społecznych, przekazanych przez
pracowników zakładów pracy z powiatu.
F.S.

W najbliższą niedzielę, tj. 8 lutego o godz. 12.30 w Kolegiacie Wejherowskiej zostanie odprawiona Msza św. w
intencji Ojczyzny.
Po Mszy św. na Skwerze Jana Pawła II zostaną złożone
kwiaty przy tablicy upamiętniającej wizytę ś.p. Prezydenta
Lecha Kaczyńskiego w Wejherowie w dniu 10 lutego 2009
roku. Organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców powiatu wejherowskiego oraz wszystkie poczty sztandarowe.
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W Niepublicznej
Szkole Rzemiosła w
Wejherowie
odbyła się uroczystość
pożegnania dyrektora Henryka Prangi, który odszedł na
emeryturę.
Przedstawiciele Powiatowego Cechu Rzemiosł,
Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związku Pracodawców w Wejherowie, na czele
z prezesem Brunonem Gajewskim, dziękowali odchodzącemu dyrektorowi szkoły
za ofiarną, bardzo dobrą pracę i przyczynienie się do rozwoju placówki.
Podziękowania za wieloletnią pracę na rzecz wejherowskiego rzemiosła i
oświaty, w imieniu prezydenta Wejherowa złożyli:
Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa,
Bogdan Tokłowicz, przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa oraz Arkadiusz
Kraszkiewicz,
skarbnik
Wejherowa.

Podziękowania składa Zarząd Cechu w Wejherowie,
który jest organem prowadzącym Szkołę Rzemiosła.

- Dał się Pan poznać jako profesjonalista i osoba
oddana swojemu zawodowemu powołaniu – powiedział
Bogdan Tokłowicz. - Kierował Pan Niepubliczną
Szkołą Rzemiosła, która od
2006 roku jest niekwestionowaną dumą wejherowskich
pracodawców i rzemieślników skupionych w Cechu,

szkołą, która wykształciła
rzesze uczniów w kilkunastu zawodach.
Dyrektora H. Prnge żegnali też nauczyciele i
uczniowie, którzy przygotowali część artystyczną.
Nowym dyrektorem szkoły został Waldemar Bargański (na zdjęciu obok),
długoletni nauczyciel NSR.

Podziękowania i przedstawienie teatru lalek

Noworoczne spotkanie WUTW
W serdecznej atmosferze upłynęło noworoczne spotkanie słuchaczy i wolontariuszy
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „YMCA” w restauracji „Atlantic”.
W uroczystości uczestniczył prezydent Krzysztof
Hildebrandt, starosta Gabriela Lisius i przewodniczący Rady Miasta Bogdan
Tokłowicz, od których usłyszeliśmy wiele miłych słów
uznania dla seniorów z
WUTW. Dopisała również
frekwencja.
Koordynator Krystyna
Laskowska podziękowała
wykładowcom i członkom Rady Uczelni za ich pracę.
Uczelnia współpracuje z
różnymi instytucjami i organizacjami, m.in. z Wejherowskim Centrum Kultury,
z Biblioteką Miejską i Powiatową, z LOP, PTTK, Sto-

warzyszeniem „Pasja” itd.
Wynikiem tej współpracy są
różne ciekawe przedsięwzięcia, z których jedno zaprezentowano na noworocznym
spotkaniu. Kilka słuchaczek
WUTW brało udział w projekcie WCK „Teatr w walizce”,
wykonując lalki i przygotowując przedstawienie p.t.
„Przysłowiowa przygoda” poświęcone problemowi tolerancji. Występ naszych koleżanek
w teatrzyku kukiełkowym,
pięknie poprowadzony przez
Teresę Malinowską, wzbudził ogólny podziw i pozwolił
nam, nieco starszym dzieciom, przenieść się w świat
teatralnej bajki.

Kolejny raz przekonaliśmy
się, jak wiele różnych talentów odkrywają w sobie seniorzy, podejmując współpracę z
WUTW.
Już wkrótce będzie możliwość poznać inną inicjatywę. Krystyna Laskowska
zapowiedziała na 20 lutego
przedstawienie kabaretowe
wg „Słówek” Boya, przygotowywane przy współpracy z
Biblioteką Miejską, z którego
dochód przeznaczony będzie
na wejherowskie hospicjum.
Kolejny rok działalności
WUTW będzie pełen ciekawych wydarzeń.
Wanda Kantecka,
wolontariusz WUTW

Koordynator WUTW Krystyna Laskowska mówiła
m.in. o interesujących
planach na 2015 rok.
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W jedną niedzielę w kościele pw. Chrystusa Króla zebrano prawie 11 tysięcy zł

Charytatywne kolędowanie po raz trzeci
10 712 zł na leczenie dwóch dziewczynek zebrano 25 stycznia
podczas III Charytatywnego Kolędowania „Festiwal Serc”. Przez
całą niedzielę w kościele Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej
w Wejherowie pięknie śpiewały chóry, zespoły i soliści, a gwiazdą
wieczoru był Maciej Miecznikowski. Impreza udała się nie tylko
dzięki organizatorom i artystom, ale przede wszystkim dzięki hojnym mieszkańcom miasta, którzy wzięli w niej udział.
Zanim w kościele wystąpił popularny wokalista,
pochodzący z powiatu wejherowskiego, przed liczną publicznością zaśpiewali soliści
Teatru Otwartego w Gdańsku: Magdalena Witczak,
Jacek Szymański, Dariusz
S. Wójcik. Akompaniował im
Rafał Lewandowski.
Ledwo ucichły oklaski, a
na scenie pojawił się Maciej
Miecznikowski, prezentując
kolędy oraz utwory związane
z zimą i Bożym Narodzeniem.
Piękny koncert, połączony ze
wspólnym śpiewaniem przypadł do gustu widzom.
Najwytrwalsi i co ważne,
hojni wejherowianie zostali
w kościele dłużej, aby wziąć
udział w licytacja zebranych
fantów, która prowadzili
Marcin Drewa i Rafał „Zavic” Zawidzki. Oferowano
atrakcyjne przedmioty, przekazane przez darczyńców.
Najwyżej wylicytowano bluzę Małgorzaty Zabrockiej,
reprezentantki Karate Klub
Wejherowo,
wicemistrzyni Europy. Bluzę kupił z a
500 zł prezydent Wejherowa,
Krzysztof Hildebrandt. Rękawice mistrza bokserskiego Huberta Skrzypczaka
za 300 zł kupił radny Rafał
Szlas, a koszulkę piłkarskiej
drużyny „Gryf” kupił za 250 zł
poseł Jerzy Budnik.
Taką samą cenę osiągnęła
piłka z podpisami zawodników

drużyny Tytani Wejherowo.
Za podobne kwoty sprzedawano obrazy, książki w języku
kaszubskim i płyty. W sumie z
aukcji uzyskano sumę 2930 zł.
Organizatorami charytatywnego koncertu i aukcji byli:
Jacek Drewa i Caritas przy
parafii Chrystusa Króla i bł.
Alicji Kotowskiej, a w współorganizatorem: Wejherowskie
Centrum Kultury i Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej.
W akcję charytatywną włączyło się około 200 osób. Partnerami byli: Taxi Plus, KS
Tytani Wejherowo, Wejhe-

rowski Klub Bokserski „Gryf”,
Klub Piłkarski „Gryf Wejherowo”, Karate Klub & Małgorzata Zabrocka.
Podczas mszy św. wystąpili: Towarzystwo Śpiewacze
im. Jana Trepczyka - dyrygent Zofia Kamińska, Chór
„Laudate Dominum” - dyrygent Wiesław Tyszer, Schola „Chrystusowe Owieczki”
oraz Zespół „Dominus Tecum”, Chór „Gaudeamus” dyrygent Agata Jasińska
oraz Natalia Modzelewska,
Gminny Zespół „Kamerton”
pod kierunkiem Ryszarda
Borysionka.
AK.

Prezydent K. Hildebrandt oraz Jacek i Marcin Drewa.

Po lewej gwiazda wieczoru - M. Miecznikowski.
U góry „aniołek”, wytrwale zbierający datki do
puszki Caritasu.

Kościół Chrystusa Króla był wypełniony po brzegi, zwłaszcza podczas wieczornych
koncertów Teatru Otwartego z Gdańska i Macieja Miecznikowskiego.

Ciekawe przedstawienia w Filharmonii Kaszubskiej
„ZŁOTO NIE DZIEWCZYNA” to tytuł spektaklu Teatru OKO, działającego w Wejherowskim Centrum Kultury. Tę komedię, przeplataną piosenkami ze „Starego kina” można
będzie zobaczyć w Filharmonii Kaszubskiej już jutro, 6 lutego o godz. 17.00 oraz 19.30
(bilety: 10 zł).
W kolejnej prezentacji Teatru OKO (po „Ożenku” M. Gogola i „Moralności Pani Dulskiej” G. Zapolskiej) wystąpią: Paulina Angel, Marcin Drewa, Krzysztof Bagiński, Katarzyna Ciesiołkiewicz. Reżyseria: Wojciech Rybakowski, wizualizacje Wojciech Ostrowski. Zespół muzyczny w
składzie: Magdalena Wicka , Jacek Szponarski, Michał Ciesielski, Anna Rybakowska, Michał Bąk.

Na spektakl taneczny „ROMEO I JULIA” zaprasza Wejherowskie Centrum Kultury i działające w nim grupy taneczne: Baccara oraz Baccara Junior, prowadzone przez instruktora
Elżbietę Czeszejko.
W czwartek 19 lutego o godz. 18.00 (bilety: 5 zł) oraz 20 lutego o godz. 11 (bilety: 10 zł) można będzie obejrzeć tę współczesną adaptację Romea i Julii..
Soliści: Julia - Zuzanna Cymann, Romeo - Jakub Michalik, Przyjaciółka - Weronika Dudek,
Ksiądz - Jakub Okrój, Dowódca straży - Radosław Puzdrowski, Strażnik - Natalia Orchel, Tata Bartek Derc, Mama - Malwina Puzdrowska. Reżyseria: Alicja Araszkiewicz i Elżbieta Czeszejko.
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Kolejne sukcesy taneczne wejherowian

Nagrody w Łebie
Na IX Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego, który odbył
się w styczniu w Łebie sukcesy odnieśli młodzi tancerze z klubu Świat
Tańca w Wejherowie, którzy aż 16 razy stawali na podium. Z nagrodami i wyróżnieniami wróciły też z Łeby dzieci, tańczące w Wejherowskim Centrum Kultury.
Klub Taneczny „Świat
Tańca”, prowadzony przez Joannę i Jacka Bernaśkiewiczów przywiózł do Wejherowa
aż 16 miejsc medalowych. W
kategorii do lat 8 zwyciężył zespół Wow, a drugie otrzymał
Respect. W kat. do lat 11 srebrno wytańczyły Carmenki i Euforia, a trzecie miejsce zdobyły
zespoły Na Maxa i Dla mnie
bomba! W kat. 12-15 lat pierwsze miejsce zdobyła formacja
Explozja a trzecie - Expresik
, na piątej pozycji uplasowała się Enigma. Zespół Fusion
zdobył 4 miejsce.
Wśród solistów srebro wytańczyła Dobrosława Laskiewicz , a brąz Kornelia Ziemann.
W kategorii do lat 8- debiuty
srebro wytańczyła Zofia Połot

a brąz Anna Pryczkowska. Na
4 miejscu uplasowała się Wiktoria Kobiela, a na 5 pozycji
znalazł się Marcin Kiel. Finałową szóstkę zamknęła Emila
Lipowska.

W kat. do lat 11 złoty medal
wytańczyła Amelia Kowalska,
która później w duecie z Dobrosławą Laskiewicz wytańczyła medal srebrny. Ponadto na
wysokim 4 miejscu wśród 40

Tancerki i tancerze z Wejherowskiego Centrum Kultury.

Klub Taneczny „Świat Tańca” na festiwalu w Łebie.

solistów znalazła się Marcelina Pośpieszna, a na szóstym
Agata Nowicka. Wśród debiutantów drugie miejsce zajęła
Magdalena Mróz. W kat. 12
-15 lat Nikola Suchocka wytańczyła szóstą lokatę, a Kamila Miller wyróżnienie. Nikola
Suchocka w duecie z Marceliną Urban zdobyły złoto.
Gościem specjalnym imprezy był najmłodszy zespół
„Świata Tańca” - Laleczki, w
którym tańczą 4-5 latki.
***
Formacje i soliści z Wejherowskiego Centrum Kultury, trenujące pod kierunkiem
Elżbiety Czeszejko, zdobyły

OGŁOSZENIE

Mistrzowie w Strzebielinie

Słynny piłkarz
Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu należy do sieci szkół promujących zdrowie, m.in. poprzez sport i wszelkie
formy ruchu. Szkołę odwiedzają co jakiś czas
znani sportowcy.
Gościł w niej już mistrz
olimpijski w żeglarstwie Mateusz Kusznierewicz, natomiast w styczniu odbyło
się spotkanie z zawodnikiem
Srebrnej Reprezentacji Polski
z Mistrzostw Świata w Piłce
Nożnej w Hiszpanii w 1982
r. Januszem Kupcewiczem. Spotkanie odbyło się
w ramach programu „My na
Pomorzu” i dotyczyło tematu
„Dobry kibic - a to kto?”.
Janusz Kupcewicz opowiadał o swojej karierze,
zwracając uwagę na walory
spędzania czasu na świeżym
powietrzu. Następnie razem z
uczniami obejrzał prezentację
na temat spotkania z Francją,
w którym ten słynny piłkarz
odegrał kluczową rolę. Uczniowie mieli okazję zobaczyć jak
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RIR.6721.5.2014.PK

		
		

Łęczyce, dnia 05 lutego 2015 roku-

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentów obrębów geodezyjnych
Kaczkowo, Wysokie, Chrzanowo, gmina Łęczyce

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją dotyczącą przedmiotowej sprawy oraz składać wnioski do wyżej wymienionego planu w siedzibie
Urzędu Gminy Łęczyce; ul. Długa 49, 84 – 217 Łęczyce lub na adres e-mail
gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia
02 marca 2015 roku.
Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za
pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania
ich bezpiecznym podpisem, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września
2001 r. o podpisie elektronicznym i powinny zawierać nazwisko, imię, nazwę
i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
		
Wójt Gminy Łęczyce
				 Piotr Wittbrodt

pow. 15 lat trzecie miejsce zajęła Natalia Orchel, natomiast
pierwsze miejsce w tańcu
współczesnym do lat 11 wytańczyły Madzia Świtała i Maja
Jesionowska.
Oto nagrody formacji spod
szyldu WCK, zdobyte w różnych kategoriach: Bąbelki
Mini - 5 miejsce, Bąbelki - 3
miejsce, Baccarki - 1 miejsce,
Baccara Junior - 4 miejsce,
Baccara - 1 i 2 miejsce w dwóch
kategoriach. Zuzia Cymann i
Jakub Michalsky wytańczyli I
miejsce jako duet pow. 15 lat.

OGŁOSZENIE

		

Łęczyce, dnia 05 lutego 2015 roku

RIR.6721.1.2013.PK

		

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)
oraz art. 39 w związku z art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez
Radę Gminy w Łęczycach uchwały Nr XLVII/41/2014 z dnia 28 maja 2014 r. w
sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Kaczkowo, Wysokie, Chrzanowo, gmina Łęczyce.

powinno się wykonywać rzuty
rożne i wolne.
Pan Janusz długo odpowiadał na pytania dzieci, podkreślając aktywność fizyczną jako
najlepszy sposób na zdrowie.
Uczniowie pytali o początki
kariery, kluby, liczbę strzelonych bramek oraz powody
wyboru sportu jako sposobu
na życie.
Sebastian Okrój

na tym samy turnieju nagrody i wyróżnienia. W kat. inne
formy do lat 11 drugie miejsce
zajęła Oliwia Plizga, 3 miejsce
- Magdalena Świtała, 4 - Aleksandra Szeląg, a wyróżnienie
Ewa Odwrot.
W tańcu współczesnym 5
miejsce zajęła Maja Jesionowska, a w kat. inne formy 12-15
lat 4 miejsce Weronika Dudek.
W tańcu współczesnym nagrodzono Agatę Boike, a w kat.
inne formy pow. 15 lat wyróżniono Zuzannę Cyman.
W tańcu współczesnym

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Godętowo,
gmina Łęczyce, do sporządzenia którego przystąpiono zgodnie z uchwałą Nr
XXXII/24/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 marca 2013 r.
Na podstawie art. 17, pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn.zm.)
oraz art. 39 w związku z 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. 2013 r., poz. 1235) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Godętowo, gmina Łęczyce, wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 16 lutego 2015
roku do 16 marca 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa
49, 84-218 Łęczyce, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03 marca 2015 roku w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce o
godz. 12.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustawy art. 39 ust. 1 pkt. 3) 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. 2013 r., poz. 1235), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w
projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (w sposób zgodny z art. 18 ust. 3 ustawy o
planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), do Wójta Gminy Łęczyce
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu,
oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01 kwietnia 2015 r. 				
		
Wójt Gminy Łęczyce
				
Piotr Wittbrodt

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA

Na konkursie w Chełmnie

Grand Prix dla
Art’n’Voices
Zespół wokalny Art’n’Voices przyzwyczaił
sympatyków do tego, że na każdym konkursie
zdobywa laury. Nie inaczej było w Chełmnie,
gdzie odbył się Ogólnopolski Konkurs Kolęd i
Pastorałek. Wejherowianie przywieźli z tego
konkursu nie tylko złoty dyplom, ale przede
wszystkim Grand Prix.

www.pulswejherowa.pl

Piękny koncert kolęd

Grać każdy może
W Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków w Wejherowie w styczniu odbył się koncert kolęd w wykonaniu uczestników kursu muzykowania, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Miłośników Muzyki
w Wejherowie.

Poziom konkursu był bardzo wysoki o czym świadczy
fakt, iż Złote Pasmo otrzymało aż 7 spośród 22 chórów z
całego kraju (ok. 700 uczestników).
Wejherowski zespół zachwycił jury pod przewodnictwem
prof. zw. dr hab. Leszka Bajona interpretacją polskich
oraz zagranicznych kolęd. Podczas Koncertu Laureatów
Art’n’Voices wykonał kolędę w języku kaszubskim „Bibi,
synku, bi”, skomponowaną przez Annę Rocławską (na
zdjęciu w środku), co zakończyło się owacjami na stojąco.

To tylko część kilkuosobowego zespołu Art’n’Voices.

Po kaszubsku

Konkurs
na utwór
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza
II Ogólnopolski Konkurs
na Kaszubską Kompozycję
Chóralną do tekstu w języku kaszubskim o tematyce
pasyjnej.
Partnerami Muzeum są:
Gminne Centrum Kultury,
Sportu i Rekreacji w Szemudzie oraz Rada Chórów
Kaszubskich.
Szczegóły na: http://
www.muzeum.wejherowo.pl/

Nie tylko dla pań
Celem
Stowarzyszenia
jest propagowanie muzyki
w szerokim tego słowa znaczeniu.
Stowarzyszenie Przyjaciół Muzyki w Wejherowie
działa już blisko 20 lat, a od
października 2014 roku ma
swoją siedzibę w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubskiej, dzięki uprzejmości
dyrektora placówki, Tomasza Fopke.
- Naukę gry na instrumen-

tach można rozpocząć w każdym wieku - mówi Elżbieta
Lieder prezes Stowarzyszenia. - Na zajęcia muzykowania przychodzą przeważnie
milusińscy, ale są też i osoby dorosłe.
Koncert kolęd poprowadził Ryszard Borysionek
- kierownik kursu. Była to
okazja do przedstawienia
umiejętności słuchaczy kursu, jak również wspaniała
lekcja rodzinnego muzyko-

wania i wspólnego śpiewu.
Na koniec koncertu, przy
akompaniamencie akordeonowym pana Ryszarda,
wszyscy zaśpiewali razem
kolędę „Gdy śliczna Panna”.
Każdy z wykonawców otrzymał słodki podarunek.
- Grać każdy może, więc
zapraszamy serdecznie do
uczestnictwa w naszych kursach - dodaje Elżbieta Lieder. - Zapraszamy chętnych
w każdym wieku!

Kurs haftu
Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie w Wejherowie jest
organizatorem bezpłatnego
kursu haftu kaszubskiego,
prowadzonego w Filharmonii
Kaszubskiej (WCK) w pracowni rzeźby i tkaniny, we wtorki
w godz. 15-19 .
Organizatorzy zapraszają dzieci, młodzież i dorosłych. Kontakt pod nr:
510 427 582.

Akademia Głodnica gościła w Wejherowie
W siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła
się promocja działalności Stowarzyszenia Akademia Głodnica, która zajmuje się głównie działalnością edukacyjną - prowadzi małe szkoły na
Głodnicy, Starej Hucie i w Bączu oraz propaguje
historię i kulturę regionu.
Tego wieczoru można było zapoznać się z nowym albumem
Haliny i Witolda Bobrowskich pt. „Domôcëzna. Strzepcz w
starej fotografii”. Jest to druga część albumu pt. „Okruchy pamięci. Strzepcz w starej fotografii” wydanego w 2013 r. z okazji
700-lecia wsi. Obie książki są owocem współpracy wydawniczej
Stowarzyszenia i Muzeum.
Spotkanie okrasił m.in. występ jasełkowy w wykonaniu
dzieci ze Starej Huty według scenariusza Jolanty Sikorskiej,
w reżyserii Mariusza Karpowicza.
Przybyli goście, wśród których nie zabrakło starosty wejherowskiego, Gabrieli Lisius oraz wójta gminy Linia, Bogusławy Engelbrecht, mogli zwiedzić okolicznościową wystawę
zdjęć, zamieszczonych w promowanym albumie, a także uzyskać wpis autorów albumu.
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SPORT

Tenis stołowy Kickboxing. Sukces na Mistrzostwach

Awans Siedemnaście medali
Luzina
W jedenastej kolejce rozgrywek IV ligi tenisa stołowego KTS-K GOSRiT LUZINO
zmierzył się w Biesowicach z
miejscowym LKS ECHO II.
Gospodarze zajmowali dotychczas 4 miejsce w tabeli
IV ligi, natomiast luzinianie 5.
Mecz przebiegał pod dyktando luzińskich tenisistów, którzy
po pierwszej serii i grach deblowych prowadzili 4:2, a po drugiej 6:4. W ostatnich partiach
drużyna zagrała rewelacyjnie
i zdobyła komplet punktów i
ostatecznie mecz zakończył się
zwycięstwem w stosunku 10:4.
Po tym spotkaniu KTS-K GOSRiT Luzino zajmuje 4 miejsce w
tabeli IV Ligi Pomorskiej. Punkty w meczu zdobyli: Waldemar
Płotka - 3,5 pkt, Dariusz Michalak - 3,5 pkt, Katarzyna Płotka - 2
pkt, Magda Płotka - 1 pkt.

Bieg Walentynkowy
Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Redzie zaprasza
miłośników biegania na Bieg
Przełajowy Walentynkowy, który odbędzie się na terenie Parku Reda 13 lutego br. o godz.
13.00. Zapisy o godz. 12.45 (podział na kategorie wiekowe).

Zawodnicy i zawodniczki Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, występując pod nazwą sponsora głównego: Joomla Monster
Kickboxing Team, wywalczyli 17 medali Mistrzostw Polski w sztukach walki.
Zawody organizowane były
po raz pierwszy pod egidą Federacji WKSF. Mimo dużego
zamieszania organizacyjnego,
jaki panował w Mińsku Mazowieckim, wątpliwych i często
rażąco niezrozumiałych werdyktów sędziowskich, nasi
zawodnicy zdobyli 5 złotych,
3 srebrne i 9 brązowych krążków w różnych kategoriach
wiekowych i wagowych.

Złote medale:
Nikola Siecińska - kat.
kadet mł do 145 cm wzrostu
semi contact;
Filip Stark - kat. kadet st.
do 170 cm semi contact;
Patrycja Hinc - kat. junior do 160 cm semi contact;
Patrycja Hinc - kat. junior do 170 cm semi contact;
Monika Korthals - kat.
senior do 65 kg light contact;

Piłka ręczna. Tytani

Szkoda straconych okazji
Wicelider II ligi piłki ręcznej GKS Żukowo okazał się za mocny dla poprawnie grających Tytanów
Wejherowo. Nasza drużyna nieznacznie przegrała
na „gorącym” parkiecie w Żukowie 30:32.
Tytani walczyli przez całe spotkanie, ale popełnili zbyt dużo błędów. Rywalom wystarczyło to na utrzymanie przewagi
bramkowej. Mecz był bardzo szybki i wyrównany. Po 45 min.
udało się wejherowianom nawet objąć prowadzenie, ale kilka
zmarnowanych setek, źle wyrzuconych i niezłapanych piłek w
kontrataku i GKS znowu objął prowadzenie. Na 25 sekund
przed końcem Tytani grali w przewadze i mieli okazje do wywalczenia remisu, ale nie potrafili straty już zniwelować. Gospodarze grali spokojnie i bezwzględnie wykorzystywali okazje
bramkowe, a Tytanom zabrakło chłodnej kalkulacji i szczęścia.

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
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Srebrne medale:
Dorian Kupc - dzieci starsze do 125 cm semi contact;
Kacper Macholl - kadet
mł pow. 145 cm semi contact;
Błażej Mach - junior do 60
kg light contact;
Brązowe medale:
Nikodem Komkowski dzieci starsze do 125 cm semi contact;
Julia Kwidzińska - kadet
st. do 165 cm semi contact;
Sandra Pikron - kadet st.
pow. 165 cm semi contact;
Paweł Bartkiewicz - kadet st. do 60 kg light contact;
Maciej Zielonka - junior
do 65 kg light contact;
Szymon Sroka - junior powyżej 80 kg light contact;
Monika Korthals - senior
pow. 175 cm semi contact;

Patrycja Hinc wygrała w kat. junior do 170 cm wzrostu, semi contact.

Mariusz Bojka - senior do
85 kg light contact;
Mariusz Bojka - weteran
do 85 kg light contact.
Na szczególne wyróżnienie zasługują debiutanci:
Kacper Labudda, Dorian
Kupc, Sandra Pikron, Maciej Zielonka, Mariusz Bojka.
- Serdeczne podziękowania dla Pomorskiej Komunikacji Samochodowej za
wsparcie dzieci i młodzieży
w wyjeździe, dla rodziców
oraz kibiców - mówi Rafał

Karcz, prezes oraz trener
WSS.
Klub prowadzi nabór do
sekcji kickboxingu w Wejherowie i w Luzinie. Informacje znajdują się na www.
sportwejherowo.pl
OGŁOSZENIE

REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski
Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
OGŁOSZENIE
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 rozpoczyna się 5 lutego,
OGŁOSZENIE
a kolejny 19 lutego
2015 r.
N A S Z PA R T N E R

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

redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie w
centrum Wejherowa, 62 m kw.,
2 piętro, kuchnia w zabudowie.
Tel. 534234 513
***
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 3-pokojowe w Wejherowie, 62 m kw.
II piętro.
Tel. 505 326 580
***
Kupię działkę budowlaną w
okolicach Wejherowa.
Tel. 506 737 911

Sprzedam domek, nowy,
murowany, piętrowy, stan zamknięty, ocieplony, prąd, woda, na działce ogrodniczej 468
m kw. Cena 50 tys. zł.
Tel. 516 311 161
***
Sprzedam działkę ogrodniczą w Wejherowie na os. Sucharskiego z całorocznym domkiem
murowanym, z kominkiem.
Tel. 500 028 260
***
Zamienię mieszkanie własnościowe 42 m kw. na większe.
Blisko szkoły, przedszkola, markety, przystanki MZK, PKS, SKM.
Tel. 510 791 851
***
Sprzedam działki budowlane o różnych powierzchniach
w Gniewinie.
Tel. 512 218 575
***
Działka z nowym domem
mieszkalno-usługowym i budynkiem gospodarczym na
trasie Wejherowo – Reda, sprzedam lub wynajmę.
Tel. 512 218 575

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
***
Mieszkanie 2 pokoje 45m
w Wejherowie wynajmę, cena
700 zł, kaucja 700 zł, ogrzewanie węglowe, stan dobry.
Tel. 603 78 68 22

SPRZEDAM

Sprzedam tanio nowe buty zimowe męskie czarne oraz
adidasy o nr 46.
Tel. 668 076 468
***
Telewizor Panasonic 29 cali.
Cena 50 zł. Tel. 500 761 082
***
Wózek 2 x 1 (spacerówka,
głęboki), niebieski, zadbany, za
250 zł oraz ciuszki dla dziecka
wzrost 70-104 cm. , wyprawka
dla dziewczynki, pampersy -

125 zł. Tel. 725 171 656
***
Sprzedam meble do pokoju
dziecięcego firmy Gluck - „Oliwia ręcznie malowana” - szafa,
komoda oraz półka. Cena 500 zł
- do negocjacji.
Tel. 505 173 346

W Multikinie w Rumi

Kino na obcasach

PRACA

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

NAUKA

Lekcje dodatkowe z fizyki i
chemii w tym zadania, oraz matematyka. Tel. 58 677-01-50

MATRYMONIALNE

Kawaler przed 30-stką, bez
nałogów pozna kobietę do
37 lat w celu stałego związku.
Dziecko nie stanowi problemu.
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.

Przebojowa komedia o nas samych i o naszych
seksualnych fantazjach: „To właśnie seks” w reżyserii Josha Lawsona będzie można obejrzeć przedpremierowo w ramach cyklu „Kino na Obcasach”
już 10 lutego Multikinie Rumia.

Podobno najlepszym lekarstwem na nudę w związku jest
odrobina pikanterii w sypialni. Jednak co zrobić, gdy on za bardzo wciągnie się w zabawę w przebieranki? I co się stało ze starym, dobrym seksem? Zwyczajne pary i ich niezwykłe łóżkowe
perypetie. Seans rozpocznie się o godz. 20.00.
Partnerem lutowej edycji „Kina na obcasach“ jest Kinder Bueno, a bilety można już kupować w kasach kin oraz na stronie
www.multikino.pl.

Mamy 2 podwójne zaproszenia na „Kino na Obcasach” - „To
właśnie seks” dla naszych Czytelniczek.
Aby zdobyć bilety, należy wysłać wiadomość na adres: redakcja@pulswejherowa.pl - do 7 lutego. W temacie prosimy napisać
„Kino na obcasach”, a w treści podać imię i nazwisko.
Do wylosowanych osób odpiszemy.

OGŁOSZENIE
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5 lutego 2015

www.pulswejherowa.pl

OGŁOSZENIA
OGÓLNOPOLSKA SIEĆ YASUMI-SLIM ZAPRASZA DO NOWO OTWARTYCH GABINETÓW W WEJHEROWIE.
NAJNOWSZY PRZEPIS NA PIĘKNE CIAŁO I TWARZ - POZNAJ REWOLUCYJNE, BEZINWAZYJNE
METODY WYSZCZUPLANIA, REDUKCJI CELLULITU, MODELOWANIA SYLWETKI,
WZMACNIANIA I ROZBUDOWY TKANKI MIĘŚNIOWEJ ORAZ POPRAWY SAMOPOCZUCIA,
SKORZYSTAJ Z ODMŁADZAJĄCYCH ZABIEGÓW KOSMETYCZNYCH TWARZY.
SPRZEDAŻ KOSMETYKÓW YASUMI ORAZ ZAPROSZEŃ „IDEA PIĘKNA”,
KTÓRE MOGĄ BYĆ DOSKONAŁYM PREZENTEM, M.IN. WALENTYNKOWYM !

Szybko, bez wysiłku, bólu i wyrzeczeń

WEJHEROWO
UL. ŚW. JANA 7C
TEL. 58 736 20 30

ZAPRASZAMY DO GABINETÓW
pn.-pt. 10:00 - 19:00
sob.
9:00 - 15:00

UWAGA! Obniżka cen!!!
Wspaniała lokalizacja
przy Parku Miejskim
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PEŁNA OFERTA NA:

www.yasumi-slim.pl

