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Zabawa 
w parku

Zabawy sylwestrowe 
w wejherowskim parku 
cieszą się ogromnym za-
interesowaniem miesz-
kańców miasta.

Dlatego w tym roku 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt ponownie za-
prasza na Sylwestra pod 
rozświetlonym fajerwer-
kami niebem.        Str. 9 Tak bawiono się w wejherowskim parku w ub. roku.

Naszym Czytelnikom życzymy Radosnego Bożego Narodzenia

Świąteczny Jarmark 
potrwa do niedzieli

Te wspaniałe dekoracje to jedna z atrakcji bożonarodzeniowego jarmarku w Wejherowie. Na straganach 
można również kupić sery, miody, wina, ryby, orzechy i słodycze, a nawet pieczywo z Litwy.              Str. 5

podczas nadchodzącej 
zimy utrzymanie przejezd-
ności ulic na terenie Wejhe-
rowa koordynować będą:

Wejherowski Zarząd Nie-
ruchomości Komunalnych 

tel.  668 127 245

Dyspozytornia Akcji Zi-
mowej ZUK - 58 676 95 40, 

  tel. kom.  696 035 517

Straż Miejska 
tel. 58 677 70 40 (całą do-

bę), tel. kom. 881 911 409

Idzie zimaSmutna rocznica
17 grudnia minęła 43. rocznica tragicz-

nych wydarzeń w dniu, nazwanym Czar-
nym Czwartkiem. Tego dnia w Gdyni od 
kul milicji i wojska zginęło 18 osób, w tym 
dwóch mieszkańców Wejherowa.

Delegacja władz miasta 17 grudnia złożyła kwiaty na 
grobach ofiar zamordowanych w grudniu 1970 roku. 

Zbigniew Nastały (17 lat) i Marian Wójcik (33 lata) 
zginęli tragicznie na stacji SKM Gdynia-Stocznia w drodze 
do pracy. Obaj spoczywają na cmentarzu przy ul. ks. Rosz-
czynialskiego w Wejherowie Śmiechowie.

Obradujący tego dnia radni miejscy Wejherowa podczas 
sesji Rady Miasta uczcili pamięć ofiar minutą ciszy.

Rewitalizacja oznacza ożywienie i wła-
śnie taki cel, nie tylko estetyczny, mają 
prace w Śródmieściu Wejherowa oraz w 
miejskim parku. Rewitalizacja, prowa-
dzona z dobrym skutkiem od kilku lat, 
będzie kontynuowana w przyszłym ro-
ku, podobnie jak inwestycje drogowe. Te 
i inne zadania zapisano w budżecie mia-
sta na 2014 rok, uchwalonym w miniony 
wtorek, 17 grudnia.

Jest budżet
Wejherowa
na 2014 rok

- Budżet na 2014 rok można nazwać racjonal-
nym. Zabezpiecza bowiem funkcjonowanie miasta 
we wszystkich dziedzinach - powiedział Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Przed nami 
kolejny trudny rok. Pieniędzy brakuje zwłaszcza w 
oświacie, której utrzymanie jest w dużej mierze obo-
wiązkiem rządu, a do której będziemy musieli dołożyć 
z miejskiej kasy 19 milionów złotych, przy budżecie na 
oświatę 51,5 milionów.                                       Str. 3 
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AKTUALNOŚCI

Nowoczesny, niskopodłogo-
wy pojazd, kupiony przez MZK 
za ok. 800 tys. zł, spełnia nor-
my unijne dotyczące spalania. 
Jest wyposażony w monitoring, 
wyświetla nazwy przystanków 
oraz przekazuje komunikaty 
dźwiękowe, posiada też urzą-
dzenia do obsługi biletów ku-
pionych przez Internet. Będzie 
kursował na wszystkich liniach 
komunikacji miejskiej.

Autobus został poświęco-
ny przez ks. prałata Tadeusza 
Reszkę w obecności prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta i jego 
zastępcy, Piotra Bochińskiego. 
W uroczystym przekazaniu au-
tobusu do użytku uczestniczył 
prezes MZK Czesław Kordel 
oraz kierowcy.

Nowy autobus Solaris Urbino  od tygodnia jeździ po wejherowskich 
ulicach, bezpiecznie i wygodnie wożąc pasażerów miejskiej komuni-
kacji. To drugi pojazd, kupiony przez MZK w tym roku.

Kolejny nowoczesny autobus MZK

Wygodny i bezpieczny
W okresie świąteczno–no-

worocznym  wejherowska ko-
munikacja będzie kursowała 
inaczej (ze zmianami) w Wigi-
lię i Sylwestra.

W oba dni autobyusy kur-
sować będa według rozkła-
dów jazdy obowiązujących w 
dzień powszedni,  ale szyb-
ciej zakończą pracę: w Wigilie 
ok. godz. 19:30 (szczegóły po-
niżej), a w Sylwestra ok. godz. 
21:30. 

Ponadto MZK informuje, że 
od 23 do 31 grudnia:

• nie kursują linie szkolne 
13 i 14

•  kurs linii nr 1 o godz. 7:00 
z Góry zakończy trasę na ul. 
Fenikowskiego

Nie będzie kursów:
• linii nr 11 o 7:06 z Os.Ka-

szubskiego do Kąpina oraz 
powrót z Kąpina o 7:20;

• linii nr 4 o godz. 7:15 z Za-
mostnej i 7:26 z Orla.

Kurs linii nr 1 o godz. 13:29 
z Os. Fenikowskiego kończy 
bieg przy Gimnazjum w Bol-
szewie. Autobusy linii 4 i 5 nie 
dojeżdżają do pętli przy szko-
le w Orlu.   

Kasa biletowa MZK przy ul. 
Tartacznej w Wigilię i Sylwe-
stra czynna od 8:00 do 13:00.

Informacji udziela Dyspo-
zytor pod nr:  58 572 29 33  

Od lewej: Andrzej Ficht i Waldemar Stefański, którzy będą 
prowadzić najnowszy pojazd MZK.

Autobusy
w święta

Ostatnie odjazdy 
z pętli 24 grudnia

Linia nr 1
Os. Fenikowskiego 19.29, 
Bolszewo Słowackiego 19.18
Os. Fenikowskiego do Robakow-
skiej 16.46, Gościcino Robakow-
ska 17.39
Os. Fenikowskiego do Góry 18.31, 
Góra 19.11
Linia nr 2: Szpital 20.10, 
Dworzec PKP Wejherowo 20.25
Linia nr 3:
Odrębna 19.12, Robakowska 18.42
Robakowska do zajezdni 19.40
Linia nr 5: Szpital 19.15, Orle 
18.30, Orle zjazd do zajezdni 19.40
Linia nr 7: bez kursów wieczor-
nych (po g. 21.30)
Linia nr 8: Szpital 19.26, 
Reda 19.55
Linia nr 9:
Rumia do Rekowa 19.17, 
Rumia do Ciechocina 20.02
Rekowo 18.34, Ciechocino 19.32
Linia nr 10: Pomorska 19.38, 
Kębłowo 19.05, 
Kębłowo do zajezdni 20.00
Linia nr 11: Kąpino 18.55, 
Gniewowo 19.23
Linia nr  4, 12, 16, 18 i 19: bez zmian

Policjanci z Rumi kilkakrotnie otrzymywali informa-
cje o kradzieżach rowerów. Wreszcie zatrzymali 21-let-
niego mężczyznę, który od lipca do grudnia br. ukradł 
w Rumi kilkanaście rowerów.

Na ogół mężczyzna kradł rowery, stojące na ulicy przed skle-
pem, bądź też na stojakach w pobliżu szkoły. Sprzedawał je w lom-
bardach lub przypadkowym osobom za około 200-300 zł. 

Straty zostały oszacowane na łączną kwotę ponad 6 tys. zł.  Od-
zyskano kilka skradzionych jednośladów. 

Policjanci nie wykluczają, że zatrzymany mężczyzna usłyszy 
kolejne zarzuty za kradzieże rowerów.

Należy zadbać o odpowied-
nie warunki dla karpi zarówno 
w sklepie, jak i w domu. Ważny 
jest też sposób przenoszenia ryb 
(nie w suchej fioliowej torbie). 
Chodzi o to, aby nie cierpiały.

Ryby wymagają humanitarnego traktowania

Karp nie musi cierpieć
Na  Święta Bożego Narodzenia sklepy oferują m.in. żywe karpie. Wejhe-

rowska Straż Miejska, która otrzymuje sygnały o niehumanitarnym  trakto-
waniu ryb, przypomina, że sposób przetrzymywania i uśmiercania zwierząt, 
w tym ryb, określają przepisy. Nie stosowanie się do nich oznacza sankcje 
karne, ale chodzi też o współczucie i humanitarne podejście do żywych istot.

- Najlepiej, aby ogłuszenie,  
uśmiercenie karpia i odgławia-
nie wykonywał  wyspecjalizowa-
ny sprzedawca - mówi Zenon 
Hinca, komendant Straży Miej-
skiej w Wejherowie.  

Przy wjeździe do Wejherowa, na skrzyżowaniu ulic 
Orzeszkowej i Gdańskiej zainstalowano kamery, które będą 
kontrolować ruch pojazdów oraz stosowanie się kierowców 
do sygnalizacji świetlnej. 

Kierowcy nagminnie i z dużą prędkością przejeżdżają tam na 
czerwonym światle, powodując zagrożenie bezpieczeństwa. System 
ma rejestrować i wyłapywać takie osoby. 

Samorząd Wejherowa wdraża program bezpieczeństwa, a taki 
sam monitoring działa już na Rondzie Solidarności. Straż Miejska 
zarejestrowała i wystawiła ponad 1700 mandatów za przejeżdżanie 
przez tamto skrzyżowanie na czerwonym świetle, a także za inne 
przewinienia kierowców.

Ruch pod lupą

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 
wieloletniego członka i działacza 

wejherowskiego Rzemiosła

śp.

Jana Rutha
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie i Przyjaciołom

wyrazy głębokiego współczucia składa

                  Krzysztof Hildebrandt
     Prezydent Miasta Wejherowa
      wraz ze współpracownikami 

Uśmiercanie ryb powinno 
odbywać się w sposób humani-
tarny, a wydzielone (np. za pa-
rawanem) miejsce w sklepach 
musi spełniać wszelkie wymogi 
weterynaryjno-sanitarne.     ZH.                                         

9 grudnia br. w Kanadzie zmarł  prof. Marian Naczk, wy-
bitny chemik, wejherowianin, absolwent I LO im. Króla Ja-
na III Sobieskiego w Wejherowie.

M. Naczk był wybitnym specjalistą w dziedzinie związków fe-
nolowych w żywności. Po ukończeniu studiów chemicznych na 
Politechnice Gdańskiej i obronie pracy doktorskiej, prowadził 
badania naukowe na uniwersytetach w Toronto i Minnesocie. 
Pracował w Katedrze Żywienia na Uniwersytecie Antigonish w 
Nowej Szkocji w Kanadzie, gdzie mieszkał z rodziną. 

Odszedł prof. Naczk

Pani Krystynie Niklewicz

Kierownikowi 
Wydziału Spraw Lokalowych 

w Urzędzie Miejskim 
w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

M A T K I

składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E 

K O N D O L E N C J E 

Złodziej rowerów 
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1. Remonty nawierzchni ulic oraz kolejne inwestycje 
drogowe, w tym rozbudowa ul. Lelewela,  parking przy 
cmentarzu na ul. Roszczynialskiego, fragment ul. Chmie-
lewskiego, kanalizacja deszczowa w ul. Gryfa Pomorskie-
go (przygotowanie do budowy ulicy).

2. Budowa budynku mieszkalnego przy ul. Iwaszkie-
wicza, program likwidacji tzw. niskiej emisji spalin 
(czyli likwidacji starych pieców węglowych przy finanso-
wym wsparciu z budżetu), remonty i konserwacje zaso-
bu mieszkaniowego miasta.

3. Kontynuacja rewitalizacji Śródmieścia Wejhero-
wa z parkiem: przebudowa ul. Zamkowej, budowa chod-
nika i parkingu w rejonie ulic Parkowej, Zamkowej i Św. 
Jacka, przebudowa ciągu pieszego prowadzącego od ul. 
Sobieskiego do ul. Bukowej i ciągu pieszo-jezdnego łą-
czącego ul. Parkową z ul. Mickiewicza, kolejny etap in-
westycji w Parku Miejskim w celu dalszego podnoszenia 
jego atrakcyjności dla mieszkańców.

4. przygotowania do budowy węzłów drogowych 
łączących północną i południową cześć Wejherowa: 
prace projektowe węzła „Zryw” wraz z połączeniem dro-
gi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego, projekt połączenia dro-
gowego ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6 poprzez 
„Węzeł Działki” oraz projekt budowy metropolitalnego 
węzła integracyjnego „Kwiatowa” oraz tunelu w ciągu 
ulicy Kwiatowej.

- Budżet na 2014 rok moż-
na nazwać racjonalnym, 
zabezpieczającym funkcjo-
nowanie miasta we wszyst-
kich dziedzinach.  

Wciąż zmagamy się, jak 
chyba cała Polska, z kryzy-
sem, który ma  negatyw-
ny wpływ na stan budżetu 
miasta. Nie pomaga nam też 
rząd. Pomimo tego w Wejhe-
rowie stawiamy na rozwój 
miasta, który przyniesie ko-
rzyści dla mieszkańców. 

Brak środków jest szcze-
gólnie dotkliwy w oświa-
cie, której utrzymanie jest w 
znacznej mierze obowiąz-
kiem rządu. Tymczasem sub-
wencja oświatowa, według 
wstępnych szacunków, jest 
bardzo zaniżona w stosunku 
do zadań, które zostały nało-
żone na samorząd. 

Aby utrzymać odpowied-
nie standardy wejherowskiej 
oświaty, będziemy musieli 
dołożyć na ten cel z miejskich 

Racjonalny plan finansowy 
prezydent Wejherowa Krzysztof hildebrandt: 

pieniędzy aż 19 mln złotych 
(przy budżecie na oświa-
tę 51,5 mln)!  Pomimo tego, 
zgodnie ze strategią rozwo-
ju naszej oświaty, budujemy 
przy wejherowskich szkołach 
nowoczesne i bezpieczne pla-
ce zabaw. Takie strefy powstały 
już przy trzech wejherowskich 
placówkach – nr 5, 8 i 9. W przy-
szłym roku place wybudowa-
ne zostaną przy SP nr 6 i 11. 

W roku 2014 wydatki na 
oświatę  i wychowanie mają 
stanowić 35 procent zaplano-
wanego budżetu.

W przyszłym roku konty-
nuować będziemy szeroko 
zakrojony plan robót na wej-
herowskich drogach, a także 
rewitalizację śródmieścia mia-
sta i parku. 

Przeznaczyliśmy ponad pół 
miliona złotych na dotacje dla 
organizacji pozarządowych, 
które działają na rzecz miesz-
kańców Wejherowa, przede 
wszystkim w sporcie. 

W Wejherowie podjęli-
śmy trud powstania nowo-
czesnego Wejherowskiego 
Centrum Kultury – Filharmo-
nii Kaszubskiej, która ma za 
zadanie organizowanie wy-
darzeń kulturalnych dla wej-
herowian oraz prowadzenie 
szeregu zajęć, głównie dla 
dzieci i młodzieży – wszystko 
na wysokim poziomie. 

Nowy obiekt WCK wpisu-
je się w wizję rozwoju Wej-
herowa – miasta otwartego, 
atrakcyjnego, oferującego 
mieszkańcom szeroką ofertę 
kulturalną i rozrywkową.

Stabilny budżet  
na 2014 rok
 plan inwestycji i remontów:

Rada Miasta uchwaliła budżet Wejherowa na 2014 rok

prawidłowe priorytety

Park Miejski im. A. Majkowskiego, a także tereny 
wokół niego (ul. Parkowa, Zamkowa, św. Jacka) będą 
objęte dalszą rewitalizacją. To miejsca bardzo uczęsz-
czane przez mieszkańców całego miasta oraz turystów.

Po kilkugodzinnej dyskusji radnych, prezydenta i jego współpracowników, Ra-
da Miasta większością głosów przyjęła budżet miasta  Wejherowa na 2014 rok za-
proponowany przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. Za budżetem głosowało 
12 radnych:  z „Wolę Wejherowo”, radny PiS oraz radny Mirosław Ruciński. Przy-
szłoroczne dochody miasta wyniosą 143,5 mln zł, a wydatki 143,2 mln zł.

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt szczegółowo przed-
stawił zaplanowane na przyszły 
rok działania i dane finansowe. 
Pozytywną opinię na temat bu-
dżetu wyraziła też instytucja 
kontrolna - Regionalna Izba Ob-
rachunkowa.

Opozycja z Platformy Oby-
watelskiej tradycyjnie nie 
poparła planów prezyden-
ta, krytykując przede wszyst-
kim budowę dróg, zbyt dużą 
- zdaniem opozycji - promocję, 
utrzymanie WCK - Filharmo-
nii Kaszubskiej oraz zbyt ma-
łe wydatki na sport. Zdaniem 
radnych PO prezydent Hilde-
brandt wybiera złe priorytety 
inwestycyjne. 

450 OSóB dZIeNNIe!
Wiceprzewodniczący Rady 

Miasta, Wojciech Kozłow-
ski polemizował z radnymi 
PO, podkreślając, że to miesz-
kańcy pokazują jak potrzebna 
okazała się nowa siedziba Wej-
herowskiego Centrum Kultury 
- Filharmonia Kaszubska

- Sprawdziłem, że od poło-
wy maja do końca listopada br. 
w imprezach w dużej sali i sali 
kinowej WCK  uczestniczyło w 
sumie 68 tysięcy mieszkańców, 
co oznacza, że każdego miesiąca 
spektakle, koncerty filmy i inne 
wydarzenia oglądało  średnio 
ponad 10 tysięcy osób - powie-
dział Wojciech Kozłowski. - To 
statystycznie około 350 osób 
dziennie. Mówiąc obrazowo, 
każdego dnia mieszkańcy za-
pełniają dużą salę WCK, która 
liczy tyle miejsc.  Do tego trzeba 
doliczyć około 100 osób, uczest-
niczących codziennie w różnego 
rodzaju zajęciach WCK. W su-
mie każdego dnia 450 małych i 
dorosłych mieszkańców korzy-
sta z Filharmonii Kaszubskiej! 

To znakomity wynik i on po-
kazuje, że inwestycja była po-
trzebna i trafiona.  Platforma 
nie miała racji w tej sprawie, 
walcząc przeciwko budowie 
WCK. Jak stwierdził W. Ko-
złowski, podobnie PO myli się 
w ocenie budżetu na rok 2014.

KONTyNUOWAć 
TO, CO dOBRe
W dyskusji podkreślano, że 

generalnie priorytety inwesty-
cyjne władz miasta były trafione, 
a korzystając z nich mieszkańcy 
„zagłosowali nogami”.  

Obok Filharmonii są trzy 
inne zadania, zrealizowane w 
ramach rewitalizacji, takie jak 
popularny i tłumnie odwiedza-
ny przez mieszkańców Park 
Miejski, konieczna od wielu 
lat przebudowa ulicy Wałowej 
oraz budowa ciągu pieszo-ro-
werowego wzdłuż rzeki Cedron, 
z którego korzysta mnóstwo 
mieszkańców. 

Inwestycje w śródmieściu 
miasta służą zdecydowanej 
większości wejherowian, któ-
rzy z nich korzystają. Dlatego 
zdaniem większości radnych 
program rewitalizacji należy 
kontynuować, co zostało ujęte 
przez prezydenta Hildebrand-
ta w budżecie na 2014 r.  

Przewodniczący W. Ko-
złowski postulował ponadto 
przygotowanie programu re-
witalizacji na lata 2015-2022 
i wykorzystania nowych środ-
ków unijnych. 

PLATFORMA 
SIę MyLI
Ponieważ w czasie dysku-

sji radni opozycji poruszali 
sprawę budowy ulic, zastępca 
prezydenta Wejherowa Piotr 
Bochiński wyjaśniał, że bu-
dowa dróg, chodników, ciągów 
pieszo-rowerowych czy wę-
złów komunikacyjnych nie jest 
przypadkowa. Władze miasta 
starają się, aby inwestycje dro-
gowe służyły jak największej 
grupie mieszkańców, a nowe 
ulice tworzyły system połączeń 
komunikacyjnych w mieście.  

Jak przypomniał P. Bochiń-
ski, rok temu radni PO mówili, 
że rok 2013 będzie stracony, po-
nieważ nic nie będzie się dzia-
ło na drogach. A tymczasem w 
2013 roku zbudowano lub wy-
remontowano aż 15 ulic! 

- Platforma myliła się i w tej 

sprawie - podkreślił prezydent 
Bochiński - Czy zatem jest wia-
rygodna w ocenie budżetu na 
rok 2014?

Okazało się, że krytykowa-
ne wydatki na promocję zawie-
rają m.in. pieniądze dla klubów 
sportowych, obowiązkową 
promocję realizowanych pro-
jektów unijnych, wymagane 
prawem ogłoszenia urzędowe 
oraz pomoc w promocji imprez 
organizacji pozarządowych. 

KONCeRT żyCZeń
Pod koniec długiej dyskusji 

radni PO złożyli wnioski o zmia-
ny w projekcie budżetu, uzależ-
niając od nich głosowanie nad 
przyjęciem uchwały. Większość 
radnych („Wolę Wejherowo”, 
PiS) odrzuciła wnioski opozycji 
i przyjęła zaproponowany przez 
prezydenta budżet na 2014 rok. 

- Propozycje Platformy to był 
koncert życzeń, a nie propozy-
cja konstruktywnej współpracy  
– stwierdzili radni „Wolę Wej-
herowo” w oświadczeniu klubu, 
w dyskusji wytykając wiceprze-
wodniczącemu Rady Miasta  
Maciejowi Łukowiczowi (PO), 
że chciał zdjęcia pieniędzy na 
rewitalizację i przeznaczenia 
ich na budowę ulic, w tym uli-
cy, przy której mieszka.        AK.
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KULTURA

  INFORMACJA

   prezydent Miasta Wejherowa informuje, że na tablicy ogło-
szeń  Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. J. Wejhera 8, ul. 12 
Marca 195  w dniu 10.12. 2013 r.  został wywieszony  na okres 
21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierża-
wienia na rzecz dotychczasowych dzierżawców:

   Nieruchomości niezabudowane:
- ul. Leśna -  dz nr 105/2 obr. 3 o pow. 5 m2
- ul. Sobieskiego – dz nr 166/1 obr. 16 o pow. 15 m2
- ul. Kwiatowa 159/12 obr. 7 o pow. 1501 m2
- ul. Niska – dz nr 183 obr. 6 o pow. 90 m2
- ul. Dżeżdżona – dz nr. 165 obr. 20 o pow.  300 m2
- ul. Żeromskiego - dz nr 75/3 obr. 7  o pow. 329 m2
- ul. 12 Marca róg Judyckiego - dz nr 34 obr. 14 o pow. 15 m2
- ul. Spacerowa  - dz nr 31/3 obr. 16 o pow. 10 m2
- ul. Dworcowa - dz nr 82 obr. 16 o pow. 15 m2
- ul. Dworcowa - dz nr 87/4 obr. 16 o pow. 400 m2

   Nieruchomości zabudowane:
- ul. Wniebowstąpienia – dz nr 460/9 obr. 15 o pow. 40 m2
- ul. Świętopełka - dz nr 392/1 obr 10 o pow. 25 m2
- ul. Strzelecka - dz nr 194/6 obr. 16 o pow. 15,81 m2
- ul. Strzelecka - dz nr 194/5 obr. 16 o pow. 15,81 m2
- ul. Iwaszkiewicza  - dz nr 3/30 obr. 10 o pow. 23,14 m2
- ul. Iwaszkiewicza - dz nr 3/37 obr. 10 o pow. 157,44 m2
- ul. Iwaszkiewicza - dz nr 3/38 obr. 10 o pow. 125,54 m2
-  ul. Iwaszkiewicza - dz nr 3/39 obr. 10 o pow. 80,65 m2
-  ul. Iwaszkiewicza - dz nr 3/40 obr. 10 o pow. 42,24 m2
-  ul. Iwaszkiewicza - dz nr 3/41 obr. 10 o pow. 90,29 m2

Ta wiadomość nie jest za-
skakująca, bo prof. Marek 
Rocławski i jego chórzyści przy-
zwyczaili nas do nagród i sukce-
sów w prawie trzydziestoletniej 
działalności zespołu. Jednak 
jego skład ostatnio bardzo 
się zmienił, przybyło nowych 
członków chóru. Zarówno dłu-
goletni śpiewacy, jak i ci z krót-
szym stażem poradzili sobie z 
trudnym adwentowo-bożona-
rodzeniowym repertuarem. W 
Bratysławie tak dobrze wyko-
nali cztery utwory, że otrzyma-
li najwyższą punktację spośród 
wszystkich zespołów, biorących 
udział w konkursie.

Rozmawiano o tym pod-
czas konferencji w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie, które jest na co dzień 
siedzibą Chóru Cantores Ve-
iherovienses. Dyrektor mu-
zeum Tomasz Fopke wyraził 

Znakomity Chór Mieszany Cantores Ve-
iherovienses w grudniu br.  zdobył główną 
nagrodę - Złoty dyplom na VIII Międzyna-
rodowym Festiwalu Pieśni Adwentowych 
i Bożonarodzeniowych w Bratysławie, 
natomiast szef artystyczny chóru - prof. 
Marek Rocławski otrzymał nagrodę dla 
najlepszego dyrygenta.

zadowolenie, że w murach pała-
cu Przebendowskich i Keyser-
lingków rozbrzmiewa muzyka 
chóralna, a prof. Marek Ro-
cławski mówił o bardzo do-
brych warunkach, w których 
zespół prowadzi próby.

O festiwalu w Bratysławie, 
m.in. o trudnej podróży w czasie 
szalejącego huraganu Ksawe-
ry, o stresie, emocjach i radości 
opowiadali dyrygent oraz chó-
rzyści, a dokładnie członkowie 
Zarządu Chóru. 

- Nasza satysfakcja jest tym 
większa, że w jury tego popu-
larnego konkursu zasiadały 
same sławy z całego świata - 
powiedział M. Rocławski. – Po 
festiwalu otrzymaliśmy zapro-
szenia na koncerty i konkursy 
w Moskwie, Sankt Petersbur-
gu i Singapurze. Wyjazdy są 
jednak zawsze zależne o moż-
liwości finansowych. Do Bra-
tysławy pojechaliśmy dzięki 

wsparciu Urzędu Miasta, Sta-
rostwa, a także kilku wejherow-
skich firm. Wszystkim naszym 
sponsorom serdecznie dzięku-
jemy i zapraszamy na koncert 
dziękczynny 6 stycznia do Ko-
legiaty w Wejherowie. Na kon-
cert kolęd zapraszamy również 
mieszkańców miasta.

W imieniu prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta, 

który pomógł w sfinansowaniu 
wyjazdu na festiwal, gratulacje 
wraz z bukietem kwiatów prze-
kazał Jacek Thiel z Urzędu 
Miasta. W pisemnych podzię-
kowaniach, odczytanych przez 
Jacka Thiela, prezydent Wej-
herowa podziękował chórowi 
Cantores Veiherovienses m.in. 
za wspaniałą promocję naszego 
miasta.                               AK.

Prof. Marek Rocławski (z kwiatami), prezes chóru Wojciech Koliński oraz członki-
nie Zarządu Chóru: Anita Rutz i Joanna Kurek, podczas konferencji w Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie

Wyśpiewali główną nagrodę na festiwalu w Bratysławie

Cantores Veiherovienses najlepsi

Chór Cantores Veiherovien-
ses zaprezentuje  konkurso-
we utwory oraz tradycyjne 
kolędy podczas koncertu 6 
stycznia 2014 r. o godz. 18.00 
w Kolegiacie w Wejherowie.

O G Ł O S Z E N I E

Ż Y C Z E N I A

Koncert odbędzie się w so-
botę 21 grudnia o godz. 18.00 
w siedzibie Muzeum, przy ul. 
Zamkowej 2a.

W programie wieczoru: wi-
zyta kolędników oraz kolędy 
kaszubskie w wykonaniu Ze-
społu Pieśni i Tańca „Ziemia Lę-
borska”. Koncert zrealizowano 
ze środków przyznanych przez 
Ministerstwo Administracji i Cy-
fryzacji. Wstęp wolny!

Dodajmy, że w muzeum 
można oglądać otwartą w 
grudniu br. wystawę pt. „Wej-
herowo w obrazach”. 

Jej autorami są członkowie 
Stowarzyszenia plastyków 
im. Stefana Lewińskiego przy 
oddziale Zrzeszenia Kaszub-
sko-pomorskiego w Wejhe-
rowie.

W pałacu

Koncert i
wystawa

Muzeum piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-pomorskiej w Wejherowie 
zaprasza na XXXVIII kon-
cert z cyklu Spotkania z 
muzyką Kaszub pt.  „Gwi-
ôzdka z Lãbòrga jidze”.



5

   19 grudnia 2013redakcja@pulswejherowa.pl

IDĄ ŚWIĘTA

Ż Y C Z E N I A

Zakupy w świątecznej atmosferze
Bożonarodzeniowy jar-

mark na placu J. Wejhera 
w Wejherowia odbywa się 
w prawdziwie świątecznej 
oprawie. Tworzą ją dekora-
cje, a po zmroku wspaniałe 
iluminacje na rynku, pięk-
na wysoka choinka, żłóbek i 
muzyka. Dla dzieci, zwłasz-
cza w weekendy przygoto-
wano dodatkowe atrakcje w 
postaci zabawy, pokazów i 
konkursów. 

Kolorowe kramy oferu-
ją smakołyki i prezenty pod 
choinkę, m.in. ręcznie robio-
ne. Jarmark będzie trwał 
do niedzieli, 22 grudnia, 
w godz. od 11.00 do 17.00.

Ż Y C Z E N I A

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Katolickie Stowarzyszenie Obrony 
Wartości Chrześcijańskich „Błękitni” za-
prasza mieszkańców Wejherowa na uro-
czyste Zapalenie Światełka pokoju. 

Uroczystość odbędzie się 21 grud-
nia o godz. 15.00 w ogrodach przy 
Konwikcie (parafia św. Leona), gdzie 
przekazane zostanie błogosławieństwo 
Metropoliuty Gdańskiego, księdza arcy-
biskupa, , a życzenia świateczne złoży 
prezydent Wejherowa i inni goście.

Chóry „Harmonia” i „Gaudemus” za-
śpiewają z uczestnikami spotkania naj-
wspanialsze kolędy. Zgodnie z tradycją 
na symbolicznym stole wigilijnym w 
ogrodzie serwowany będzie  barszcz z 
pasztecikiem. Dla najmłodszych zapla-
nowano szereg atrakcji.

Światełko
pokoju
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UROCZYSTOŚCI

Kupcy z Wejherowa i miejscowości 
powiatu wejherowskiego modlili się 
wspólnie w kościele pw. Chrystusa Kró-
la i bł. Alicji Kotowskiej, podczas mszy 
św. sprawowanej przez proboszcza, ks. 
prałata daniela Nowaka. 

Z kolei podczas spotkania opłatko-
wego ks. prałat odmówił modlitwę i 
poświęcił opłatek, którym  dzielili się 
handlowcy oraz ich goście, m.in. zastęp-
ca prezydenta Wejherowa, Bogdan To-
kłowicz, przewodniczący Rady Miasta 
i jednocześnie prezes Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Wejherowie Leszek 
Glaza, prezes Powiatowego Cechu 
rzemiosł, Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, Związku Pracodawców – Bru-
non Gajewski. 

Podczas uroczystości kilkunastu 
członków organizacji kupieckiej otrzy-
mało odznaczenia resortowe.                      AK.

Święto Kupca oraz nadchodzące Boże Narodzenie było okazją do 
tradycyjnego, uroczystego spotkania członków Wojewódzkiego Zrze-
szenia Handlu i Usług – Biura Rejonowego w Wejherowie. Spotkanie, 
które prowadził prezes Zarządu BR WZHiU w Wejherowie, Ryszard 
Kliczykowski, poprzedziła msza święta.

Święto Kupca poprzedza Boże Narodzenie

Życzenia
i odznaczenia

Kolędy zaśpiewał Męski 
Chór „Harmonia”, wystąpił 
też Zespół „Koleczkowianie”. 
Taką wspaniałą oprawę miało 
spotkanie opłatkowe, na któ-
rym osoby niepełnosprawne, 
oraz goście przekazywali so-
bie ciepłe i serdeczne słowa, 
łamiąc się opłatkiem. 

Wśród gości znalazł się za-
stępca prezydenta Wejherowa 

Spotykają się kilka razy w roku, jeżdżą na ciekawe wycieczki, ale 
przede wszystkim wspierają się i pomagają w potrzebie. Tradycyjnie 
też dzielą się opłatkiem i składają sobie życzenia. Członkowie Stowa-
rzyszenia Osób Niepełnosprawnych „Barka” spotkali się na corocznej 
uroczystości z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Bogdan Tokłowicz, radni 
miejscy Teresa Skowrońska 
i Mieczysław Makurat, rad-
na powiatowa Genowefa Ma-
łyszko oraz członkini Zarządu 
Powiatu, Gabriela Lisius, a 
także wójt gminy Szemud, 
Ryszard Kalkowski.

Jak przypomniał zebra-
nym prezes  stowarzyszenia 
„Barka” Wojciech Kacz-

Spokali się członkowie SpON „Barka” 

Świętowanie 
przy kolędach

kowski, organizacja działa 
od 11 lat, m.in. przekazując 
chorym podopiecznym sprzęt 
rehabilitacyjny i medycz-
ny, które SPON otrzymuje 
w darze z Niemiec. Chorzy 
otrzymują wózki inwalidzkie, 
specjalistyczne łóżka, balko-
niki i sprzęt do ćwiczeń.

Obecnie „Barka” zrzesza 
110 osób z acełego powiatu.

JUŻ OTWARTE
ZApRASZAMY

O G Ł O S Z E N I E

Uroczysty obiad poprzedzony był 
wspólną modlitwą i tradycyjnym 
łamaniem się opłatkiem, który 
poświęcił zaprzyjaźniony z „Bar-
ką” ksiądz Roman Naleziński, 
proboszcz parafii św. Szymona z 
Lipnicy w Koleczkowie. 

Prezes R. Kliczykowski odbiera życzenia i 
gratulacje od prezydenta B. Tokłowicza i 
przewodniczącego Radz Miasta, L. Glazy.

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl
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Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt dzię-
kował prezesowi MZK i jego 
pracownikom za ich niełatwą 
i potrzebną pracę oraz składał 
życzenia pomyślności i zdrowia. 

- Jesteśmy jak rodzina – 
podkreślał na spotkaniu opłat-
kowym prezes spółki MZK, 

Przy dźwiękach kolęd, granych i śpiewanych razem, w świetlicy 
Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie odbyło się przedświą-
teczne spotkanie obecnych i emerytowanych pracowników . Zanim 
złożyli sobie życzenia, usłyszeli wiele miłych słów od swoich gości.

Czeslaw Kordel, który rozdał 
wszystkim opłatek, poświęcony 
przez ks. Tadeusza Reszkę. 

Kontynuując ten wątek, 
ksiądz prałat powiedział, że to co 
się dzieje w rodzinie, w zakładzie 
pracy, w społeczeństwie zawsze 
najpierw dzieje się w sercu po-
jedynczego człowieka. Z Bożym 

błogosławieństwem każde dzia-
łanie przynosi plon. 

Gościem pracowników wej-
herowskiej komunikacji był 
również dr Hubert Kołodziej-
ski, przewodniczący Zarzą-
du Metropolitalnego Związku 
Komunikacji Miejskiej Zatoki 
Gdańskiej.

- Wejherowo jest liderem w 
transporcie publicznym w Trój-
mieście - powiedział H. Koło-
dziejski. -  Jak już się uda Gdyni 
i Gdańskowi dogonić wejherow-
ski MZK, to okazuje się, że w 
Wejherowie znowu wymyślono 
jakieś nowości, np. bilet przez in-
ternet albo kupiono kolejne no-
wowczesne autobusy. Wszyscy 
was gonią, ale też przyglądają 
się uważnie i uczą się. Stanowi-
cie dobry wzór, wielokrotnie opi-
sywany w ogólnopolskiej prasie.

Nie trzeba dodawać, że po 
takich słowach atmosfera na 
spotkaniu była jeszcze przyjem-
niejsza.                              AK. 

pracownicy MZK, emeryci i goście

Jak w rodzinie
życzenia od ks. dziekana Tadeusza Reszki dla prezesa MZK, Czesława Kordela.

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Ż Y C Z E N I A

Rzemieślnicy w świątecznej atmosferze

Życzyli sobie
radosnych świąt

Tradycja i wiara są dla rzemieślników bardzo ważne, dlatego bardzo 
chętnie uczestniczą w spotkaniach opłatkowych, gromadzących ak-
tywnych zawodowo oraz emerytowanych rzemieślników - członków 
Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - 
Związku Pracowdawców. Takie spotkanie odbyło się w miniony po-
niedziałek w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie.

Życzenia świąteczne składa-
li sobie członkowie Cechu Rze-
miosł i ich goście, a wśród nich: 
starosta wejherowski Józef 
Reszke, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt i jego 
zastępca Bogdan Tokłowicz, 
a także wójt gminy Wejherowo 
Henryk Skwarło. 

Wszystkich gości oraz wejhe-
rowskich rzemieślników powi-
tał prezes Powiatowego Cechu 
Rzemiosł MiŚP - ZW - Brunon 
Gajewski.  

Opłatek poświęcił ks. Ta-
deusz Reszka, który podzielił 
się z zebranymi adwentowymi 
refleksjami. Ksiądz dziekan 

zwrócił m.in. uwagę na bar-
dzo ważne słowa papieża Fran-
ciszka,  który powiedział „Tyle 
masz, ile dajesz”.

Wspaniałą oprawę spotka-
nia stanowiły kolędy w wyko-
naniu wejherowskiego chóru 
mieszanego Camerata Musi-
cale.                                      AK.

REKLAMUJ SIĘ  W  pULSIE WEJhEROWA
606  629  454,  redakcja@pulswejherowa.pl
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POWIAT

Zmodernizowaną kotłownię  
w szkole w Rozłazinie przygoto-
wano już do ogrzewania sali gim-
nastycznej, która powstanie przy 
tej szkole. Trwa opracowywanie 
projektu inwestycji. 

Szkoła jak nowa
Prace budowlano-remontowe 

odbywały się też w innych szko-
łach, m.in. w budynku szkoły pod-
stawowej w Brzeźnie Lęborskim, 
gdzie ocieplono ściany zewnętrz-
ne oraz stropodach, wykonano 
nowe poszycie dachu i attykę, 
wyburzono ściany działowe oraz 
wymurowano nowe. Szkoła w 
Brzeźnie otrzymała nowe insta-
lacje, od elektrycznych, po wodo-
ciągowe, sanitarne i CO, a także 
elementy wykończenia wnętrz, 
dojścia z kostki betonowej i dro-
gi pożarowe. Aby dostosować bu-
dynek do aktualnych przepisów, 
w zachodniej elewacji wykonano 
wejście główne i doprowadzono 
do niego chodnik. Powstały no-
we  miejsca parkingowe, tak-
że dla osób niepełnosprawnych. 
Poza tym zakupiono pomoce dy-
daktyczne, meble oraz ogrodzono 
i urządzono teren. 

Wykonawcą robót była firma 
KREMER GRAF, a całkowity 
koszt inwestycji to 650 tys. zł.

W gminie Łęczyce w 2013 roku rozbudowano szkoły, boiska, drogi i wodociągi

Rok pełen inwestycji
Rozbudowa szkół, wodociągi, nowe drogi i chodniki - dzięki 

wykorzystaniu gminnych środków, w Łęczycach w mijającym 
roku udało się wykonać szereg inwestycji i remontów. Moderni-
zacją lub rozbudową objęto m.in. budynek Szkoły Podstawowej 
w Brzeźnie Lęborskim, budynek Zespołu Kształcenia i Wycho-
wania w Strzebielinie, a także kotłownię przy Zespole Kształce-
nia i Wychowania w Rozłazinie. 

Kotłownia i boiska
W ZKiW w Strzebielinie Osie-

dlu przebudowano system grzew-
czy wraz z wymianą źródła ciepła 
i zastosowaniem jako źródła cie-
pła pompy ciepła z wymienni-
kiem gruntowym poziomym i 
pionowym. Przebudowano we-
wnętrzne instalacje grzewcze, a 
także zmodernizowano kotłow-
nię. M.in. zamontowano dwie 
pompy ciepła i kocioł olejowy, w 
tym zbiornik paliwa i komin ze-
wnętrzny. Koszt robót wyniósł 
ok. 1,8 mln zł, z czego ok. 1,4 mln 
zł pochodziło z pożyczki z WFO-
ŚiGW w Gdańsku, udzielonej na 
preferencyjnych warunkach.

Przy tym samym zespole w 
Strzebielinie powstał też kom-
pleks boisk, które są częscią 
inwestycji pn. „Budowa trasy tu-
rystycznej - ścieżki rowerowej 
Szlakiem Pstrąga Tęczowego na 
terenie gminy Łęczyce” z 50 proc. 
dofinansowaniem ze środków Unii 
Europejskiej. Na terenie starych 
boisk, asfaltowych i klepiskowych, 
powstały boiska z nowoczesną 
nawierzchnią, w tym boisko wie-
lofunkcyjne o sztucznej nawierzch-
ni, boisko do badmintona, plac 
manewrowy do nauki jazdy na ro-
werze, boiska do piłki nożnej o na-

wierzchni trawiastej, bieżnia wraz 
ze skocznią w dal. Na te inwesty-
cje przeznaczono 715 tys. zł. 

Nowe klasy 
i sanitariaty
W sierpniu tego roku dobiegła 

końca rozbudowa I etapu budyn-
ku ZKiW w Strzebielinie i dzieci 
rozpoczęły naukę w nowej części 
szkoły. W dobudowanej części po-
wstało wejście główne, szatnia, 
dwa sanitariaty, pięć sal dydak-
tycznych, przestronny korytarz. 
Nową część połączono z dotych-
czasowym budynkiem. 

Kupiono też wyposażenie i 
pomoce dydaktyczne. Budynek  
dostosowano  do potrzeb osób 
niepełnosprawnych.

drogi i trasa 
turystyczna
Gmina zainwestowała tak-

że w drogi gminne. Wybudowa-
no odcinek ul. Sienkiewicza w 
Strzebielinie. W ramach II eta-
pu przebudowy tej ulicy wyłonio-
no już wykonawcę dokumentacji 
projektowej, która będzie zreali-
zowana do 30 kwietnia 2014 r. 
Przebudowano ul. Długą w Bo-
żympolu Wielkim, a w ramach 
bieżących napraw utwardzono 
odcinki ulic: Przemysłowej w Bo-
żympolu Małym, Rzemieślniczej 
w Bożympolu Wielkim, Kwia-
towej w Rozłazinie, Pocztowej, 
Polnej i Wiejskiej w Łęczycach, 
Podgórnej w Łęczycach, a także 
drogę do świetlicy w Kisewie. 

Atrakcją dla mieszkańców 
gminy oraz turystów spoza jej 
terenu jest uruchomiona w tym 
roku trasa turystyczna (ścieżka 
rowerowa) „Szlakiem Pstrąga 
Tęczowego”. 

Przy okazji tej inwestycji wy-
konano m.in. odcinki chodników 
wraz z pasami dla rowerzystów 
na ul. Starowiejskiej w Strze-
bielinie, ul. Chmielenieckiej w 
Bożympolu Wielkim oraz w miej-
scowości Nawcz. 

Na trasie ścieżki rowerowej 
powstały dwa obiekty: Izba Tra-

dycji Rybactwa, która pełnić 
będzie m.in. funkcję punktu in-
formacji turystycznej w Rozłazi-
nie oraz wielofunkcyjne boisko w 
Strzebielinie Osiedlu, wraz zago-
spodarowaniem terenu na cele re-
kreacyjno-sportowe. 

Wodociągi 
w kilku wsiach
Gmina Łęczyce w październi-

ku oddała do użytku odcinek sie-
ci wodociągowej w Pużycach, a 
obecnie powstaje odcinek sieci w 
ciągu ul. Spokojnej w Rozłazinie. 
Ponadto wykonano kilka przyłą-
czy wodno-kanalizacyjnych zgod-
nie z wnioskami mieszkańców. 
Powstał projekt nowego ujęcia 
wody, stacji uzdatniania wody 
oraz odcinek sieci wodociągowej 
w miejscowości Węgornia. Ogło-
szono przetarg nieograniczony w 
celu wyłonienia wykonawcy. 

W mijającym roku wykonano 
również dokumentację projek-
tową dla fragmentów wodocią-
gów w Kaczkowie, Rozłazinie, 
Łęczycach, Bożympolu. Obecnie 
ogłoszono przetarg nieograniczo-
ny na wykonanie dokumentacji 
budowy wodociągu w Kisewie i 
Strzelęcinie. 

Inwestycje gminne w in-
frastrukturze wodociągowej i 
kanalizacyjnej wynikają z „Wie-
loletniego planu rozwoju i moder-
nizacji urządzeń wodociągowych 
i urządzeń kanalizacyjnych będą-
cych w posiadaniu Gminy Łęczyce 
na lata 2012-2015”. Na przełomie 
2013 i 2014 r. planowana jest ak-
tualizacja planu uwzględniająca 
wnioski mieszkańców.         AK.

Gmina Łęczyce będzie się starała o dofinasowanie kolejnych inwe-
stycji.  Dlatego zgłosiła do Urzędu Marszałkowskiego projekty w ramach 
działania  „podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w 
ramach pROW 2007- 2013 r. 

Projekty te dotyczą budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci ka-
nalizacji sanitarnej w Strzebielinie na ul. Miłosza i ulicach przyległych, 
budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z prze-
pompownią ścieków w Łęczycach( ul. Jana Pawła II), budowy odcinka 
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią 
ścieków w Kaczkowie, budowy odcinka sieci wodociągowej i sieci kana-
lizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków w  Rozłazinie, budowy 
odcinka sieci wodociągowej wraz z ujęciem wody w Strzelęcinie, budo-
wy odcinka sieci wodociągowej w Kisewie, budowy odcinka sieci wodo-
ciągowej na odcinku Nawcz – Borówko.

Realizacja tych zadań po  złożeniu i zakwalifikowaniu wniosków, 
ma szansę na wsparcie dotacją w wysokości do 1 mln 215 tys. zł. 

Szansa na dofinasowanie
kolejnych inwestycji

Budynek poszkolny w Rozłazinie w wyniku adaptacji 
zyskał nowy dach. Część wyremontowanego parteru 
przekształcono w stanicę–świetlicę z izbą tradycji.

W nowej części ZKiW w Strzebielinie Osiedlu powstało 
kilka sal dydaktycznych, szatnie i sanitariaty, a także 
obszerny korytarz.

Kompleks nowoczesnych boisk w Strzebielinie Osiedlu 
okazał się bardzo potrzebną inwestycją, o czym świad-
czy duże zainteresowanie dzieci i młodzieży. Wreszcie 
mogą wygodnie i bezpiecznie uprawiać sport.
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Pani Ania i pani Felicja są studentkami Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jak zawsze punktualne i za-
opatrzone w notatniki przybyły na wykład „Twoje zdrowie 
w twoich rękach”, prowadzone przez pielęgniarkę wejherow-
skiego szpitala.

- Te zajęcia to jest bomba - mówi pani Felicja. – To są prak-
tyczne porady, świetnie przygotowane.

- Tej wiedzy nigdy nie jest za wiele, zwłaszcza wiedzy poda-
nej w tak fachowy sposób – dodaje pani Ania

Obie panie chętnie korzystają z innych zajęć z zakresu wie-
dzy o zdrowiu, takich jak „Jak dbać o zdrowie” prowadzone 
przez Szymona  Piotrowskiego i „Zdrowe odżywianie” pro-
wadzone przez Alinę  Mazurkiewicz. 

- Poza tą cenną wiedzą, dla zachowania zdrowia i kondycji 
najważniejszy jest ruch – mówi pani Ania. - Nic mi tak nie słu-
ży jak chodzenie z kijkami i basen. 

- Ja również chodzę na basen i dzięki temu czuję się dosko-
nale – potwierdza pani Felicja. 

Obie panie traktują zajęcia sportowe jako jeszcze jeden 
przedmiot  z serii prozdrowotnych.

Należy podziwiać konsekwencje, rozwagę i energię obu pań, 
jak również i innych słuchaczy WUTW, realizujących taki wła-
śnie program w trosce o swoje zdrowie i sprawność. Dzięki temu 
wszyscy są pogodni i cieszą się dobrym samopoczuciem.

Cieszymy się, że WUTW zapewnia słuchaczom tak różno-
rodny i bogaty program zajęć, pozwalających na zaspokojenie 
potrzeb nieodwracalnie związanych z wiekiem. Niech więc 
dzięki tym zajęciom zdrowie służy nam jak najdłużej. Dobrze 
jest funkcjonować samodzielnie w społeczeństwie, w rodzinie i 
wśród przyjaciół.                          BoZ.

WIEŚCI Z WUTW 

Żyjmy zdrowo

Fot. Grażyna Szczepanowska

- Sushi łączy w sobie japoński styl życia, filozofię zdrowego ży-
wienia i kultywowaną od ponad setek lat tradycję przygotowy-
wania tej potrawy - mówi Sławomir Różewski, Sushi Master. 
- Właśnie dlatego, tak ogromną wagę przykłada się do estetyki. 
Kolorystyka i kompozycja potraw jest równie istotna co ich smak. 
Posiłek zmienia w ucztę zmysłów.

O wyjątkowości potraw decydują najwyższej jakości składniki: 
tylko świeże produkty, ryby, owoce morza oraz oryginalne przypra-
wy, wyjątkowe sosy i tempury, przygotowywane zgodnie z tradycją 
kuchni japońskiej. Popijając tradycyjną zieloną herbatę, japońską 
nalewkę Choya z zielonej śliwki ume, sake podawane na ciepło lub 
japońską whisky, można delektować się sushi, krewetkami w tem-
purze oraz daniami rybnymi m.in. okoniem morskim pieczonym w 
paście miso, czy pieczonym węgorzem w sosie kabayaki. 

Smaki Japonii w Małym Trójmieście
Sushi zdobywa nowych zwolenników ze względu na 

oryginalność i nowe smaki. O tym, że sushi to nie tylko 
jedzenie, a cały rytuał przekonuje Restauracja Japońska 
Magia Sushi w Rumi. To kalejdoskop smaków i zapachów. 
Odważnych, intrygujących i zupełnie niecodziennych.

RESTAURACJA MAGIA SUShI Rumia, czynna codziennie w 
godz. 12:00 - 22:00 oferuje sushi przygotowywane na oczach 
gości, przystępne ceny, przyspieszony kurs posługiwania się pa-
łeczkami, dania dla dorosłych i dzieci, a także potrawy na wynos

Istnieje możliwość dowozu do Rumi i Redy (gratis) oraz Wejhero-
wa (pow. 50 zł gratis, przy zamówieniu do 50 zł, opłata za dowóz 5 zł).

W kategorii poezji, w grupie 
do 19 lat pierwszego miejsca nie 
przyznano. Drugie otrzymała 
Paulina Ostrowska z Nowe-
go Stawu, a trzecie Kamil Ku-
liński ze Sztumu.

W grupie powyżej 20 lat I 
miejsce otrzymała Aleksan-
dra Taciak z Luzina, drugie 
poetka z Wicka, wystąpująca 
pod podpseudonim Joanna 
Kowalska. Trzecią nagrodą 
otrzymała Lilli Wilczyńska z 
Gościcina, a wyróżnienie Tere-
sa Mielewczyk z Wejherowa.

W kategorii prozy, w młod-
szej grupie konkurs wygrała 
Małgorzata Witka-Jeżew-
ska z Redy. Drugi był Tobiasz 
Popis z Malborka, a trzecie ex 
aequo - Aleksandra Maria 
Ciok i Szymon Rudźko. 

W grupie od lat 20 zwycię-
żyła Lidia Zdzitowiecka z 
Wejherowa, przed dariuszem 
Burzyńskim z Gdańska i 
Grzegorzem dzięgielew-
skim z Wejherowa

Wyróżnienia otrzymali wej-
herowianie: Krzysztof Szkur-
łatowski, Magdalena Topp i 
Bogusława Zubrzycka.

Podczas uroczystego spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie ogło-
szono wyniki VIII edycji Konkursu Literackiego „Powiew Weny - 2013”, organizowa-
nego przez wejherowską bibliotekę pod patronatem prezydenta miasta Krzysztofa 
Hildebrandta. Tematem tegorocznej rywalizacji pisarzy i poetów, było „Pomorze za 
setki i tysiące lat…”, a mottem cytat z książki „Atlas chmur”: „Czas jest tempem, w któ-
rym znika przeszłość...”.

pisarze i poeci nagrodzeni

powiew Weny 2013

Powyżej: laureaci w grupie od 20 
lat. Obok: zastępca prezdenta Bog-
dan Tokłowicz i dyrektor bibliote-
ki danuta Balcerowicz przekazują 
nagrodę Tobiaszowi Popisowi. 
Więcej zdjęć w Galerii na: 
www.pulswejherowa.pl

Materiały w tej rubryce przygotowywane są przez 
Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku.

N A S Z  P A R T N E R
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Tegoroczne hasło przeglądu teatralnego: „Śmiech w literaturze i 
poza nią”  było też tematem 8 Konferencji Literackiej, która odbyła 
się w sali WCK. 

Kaszubskie przysłowia, czarny humor, komizm w twórczości 
Mickiewicza, Fredry, Mrożka, żart w piosenkach i skeczach Kaba-
retu  Starszych Panów, a także  peerelowskie absurdy w filmach 
Barei, to tematy omawiane przez dr Justynę Pomierską z UG, 
Marię Pilanowską z Torunia oraz uczniów z liceów: „Sobieskiego” 
i „Wejhera” (Zespół Szkół nr 4 im. Jakuba Wejhera). 

- Wykłady pokazały, że nudna lektura może być interesująca, gdy 
spojrzy się na nią okiem młodego badacza i dostrzeże się w niej dużą 
dawkę humoru - mówi edyta Łysakowska, polonistka i organi-
zatorka konferencji. -  Bardzo się cieszę, że dyrektorki obu liceów, 
Bożena Conradi i Anna Wilk, wspierają działania nauczycieli oraz 
młodzieży w takiej formie zdobywania wiedzy.

Konferencję zakończył dowcipny wykład drugoklasistki Weroni-
ki Guzińskiej z I LO, która omówiła zdrowotny wpływ śmiechu na 
ludzi. Po wykładach rozstrzygnięto konkurs na najciekawszą opinię 
o wykładzie. Zwyciężczynią została uczennica pierwszej klasy doro-
ta detlaf, która otrzymała dwa bilety na spektakl „Kolacja u głup-
ca” i maskotkę konferencji - Kaczkę Dziwaczkę.

Wiktoria jest uczennicą klasy 
IIIc integracyjnej. Jak twierdzą 
jej rówieśnicy oraz nauczyciele, 
jest wspaniałą koleżanką, dobrą 
uczennicą, pogodną i uśmiech-
niętą, mimo ciężkiej choroby. 
Wiktoria choruje na mukowi-
scydozę i wymaga codziennego 
leczenia oraz intensywnej re-
habilitacji. Koleżanki i koledzy 
organizują akcje wspierające 
koszty leczenia dziewczynki.

W grudniu w szkole odbył się 
kiermasz  kartek świątecznych, 
które dzieci i młodzież gim-
nazjalna wykonała ze swoimi 
nauczycielami oraz koncert lice-
alistów z Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 4. Wszystkie 
zebrane pieniążki przekazano 
rodzicom Wiktorii.

- Od dawna staramy się 
uczulić uczniów na los osób cho-
rych lub niepełnosprawnych i 
podejmować różne działania, 
aby im pomóc – mówi danuta 
Czernewska, dyrektor Zespołu 
Szkół, nr 3. - Dzieci i młodzież 
chętnie uczestniczą w akcjach 

8. Konferencja Literacka 

O śmiechu 
po raz drugi Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie im. Martyrologii Piaśnicy, w skład 

którego wchodzi Szkoła Podstawowa nr 8 oraz Gimnazjum nr 3, chętnie włączają  się w róż-
nego rodzaju akcje lub sami organizują pomoc osobom potrzebującym. W tym roku szkolnym 
pomagają zwłaszcza Wiktorii,  uczennicy która ma poważne problemy zdrowotne.

charytatywnych, a pomaganie 
przynosi im radość i satysfak-
cję. W szkole mamy klasy in-
tegracyjne, w których uczą się 
m.in. dzieci niepełnosprawne. 
Warto przypomnieć, że mijający 
rok jest Rokiem Osób Niepełno-
sprawnych

W ramach świątecznych 
przedsięwzięć charytatywnych, 
uczniowie Zespołu Szkół nr 3 
uczestniczą też w akcji „Poda-
ruj zabawkę rówieśnikowi”, or-
ganizowanej przez Katolickie 
Stowarzyszenie Obrony Warto-
ści Chrześcijańskich „Błękini” w 
Wejherowie, a także w akcji „Gó-
ra grosza” Fundacji „Nasz Dom”.

- Podziękowania należą się 
rodzicom, bo bez ich wsparcia 
takie przedsięwzięcia nie byłyby 
możliwe, a przecież pomaganie 
ma duże znaczenie m.in. w pro-
cesie wychowawczym – dodaje 
dyrektor ZS nr 3. –  Przy oka-
zji integrujemy szkolną społecz-
ność, budując więzi emocjonalne.

Kolejny etap akcji charyta-
tywnej odbędzie się 17 stycznia, 

podczas balu karnawałowego na 
terenie naszej szkoły. W planie 
jest m.in. loteria fantowa i kier-
masz ciast, no a poza tym dobra 
zabawa.                       AK.

Co roku w grudniu w Wejherowie odbywa 
się Konferencja Literacka, która podsumo-
wuje Ogólnopolski Przegląd Małych Form  
Teatralnych im. Adama Luterka. Konferen-
cję organizuje I Liceum Ogólnokształcące im. 
Króla Jana III Sobieskiego oraz Wejherowskie 
Centrum Kultury. 

Charytatywnie w Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie

Razem pomagają Wiktorii

Podczas naszej wizyty w szkole trwało przygotowanie 
do kiermaszu kartek świątecznych.

Stypendia Marszałka 
Województwa Pomor-
skiego, przyznawane naj-
zdolniejszym uczniom i 
studentom otrzymało tej 
jesieni 48 młodych osób. 

Znalazło się wśród nich 
troje uczniów z Wejhero-
wa – wszyscy reprezen-
towali Zespół Szkół nr 3, 
a dokładnie Gimnazjum 
nr 3 w Wejherowie.

Ponieważ stypendia 
przyznano za ubiegło-
roczne osiągnięcia mło-
dzieży (w roku szkolnym 
2012/2013), dwoje spo-
śród trójki wyróżnionych 
to już absolwenci Gimna-
zjum nr 3.

Stypendia marszałka 
pomorskiego otrzymali:

Zofia Witkowska i Ja-
kub Ruth –oboje są już 
uczniami pierwszej kla-
sy III LO w Gdyni, a także 
uczeń III klasy Gimnazjum 
nr 3 – Krzysztof Klimiuk.

Gratulujemy.

Stypendia
marszałka

Zawodnicy stanęli do rywa-
lizacji o puchary, dyplomy i na-
grody, które ufundowali m.in. 
marszałek woj. pomorskiego 
Mieczysław Struk, wójt Łęczyc 
Piotr Wittbrodt, poseł do PE 
Jan Kozłowski. Był to szczegól-
ny turniej bo tym razem wygry-
wali wszyscy, każdy kto znalazł 
miejsce w obiektywie aparatu i 
otrzymał okolicznościowego mi-
kołajka.

W kategorii otwartej wygrał 
Karol Pallach, przed Walde-
marem Ostrówką i Krystia-
nem Angelem. Wśród kobiet 
zwyciężyła Katarzyna Płotka, 
wyprzedzając Magdę Płotkę i 
Julię Hebel. 

prawie 400 osób wystar-
towało w Turnieju Mikołaj-
kowym Judo w hali 100-lecia 
Sopotu. Nie zabrakło tam 
zawodników Wejherowskiej 
Szkółki Judo, trenujących 
pod okiem Macieja Syski i 
Mariusza Jaszewskiego, któ-
rzy zdobyli aż cztery medale! 

XIII Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego w Strzebielinie

Rywalizacja i zabawa
7 grudnia sala Zespołu Kształcenia i Wychowania 

zapełniła się zawodnikami i kibicami tenisa stoło-
wego ze Strzebielina, Wejherowa, Luzina, Lęborka, 
Słupska, Bożegopola i okolicznych miejscowości. 

W kategorii szkół podsta-
wowych najlepszy był Marek 
Kopicki przed Krzysztofem Ko-
bielą i Mateuszem Sobczakiem. 
W grinie gimnazjalistów wy-
grał Dawid Miks, który wyprze-
dził Dawida Korala i Dominika 
Młyńczyka. 

Gdy 13 lat temu w Strzebieli-
nie organizowano turniej po raz 
pierwszy, nikt nie spodziewał się 
tak rosnącego zainteresowania. 

Organizatorzy turnieju już 
dziś zapraszają tenisistów stoło-
wych do rywalizacji 14 kwietnia 
2014 roku w Wiosennym Tur-
nieju Tenisa Stołowego w ZKiW 
w Strzebielinie.

              Teresa Hinc

Cztery 
medale

Złoto w kat. wagowej  do 28 
kg wywalczyła Agata Syska,  a  
brązowe medale zdobyli Mar-
ta patok (kat. do 35 kg), Julia 
Sadowska (kat. do 31 kg), Szy-
mon Łomiński (kat. do 43 kg). 

Bardzo dobrze walczył Kac-
per Siejk, jednak zakończył ry-
walizację na piątym miejscu.

- Gratulujemy zawodnikom i 
zapraszamy młodzież na trenin-
gi we wtorki i czwartki  do wej-
herowskiego „Elektryka” - mówi 
trener Maciej Syska.
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Od tego czasu szkoła wciąż 
się rozwija, a kolejne pomiesz-
czeni są remontowane i nowocze-
śnie wyposażane, m.in. w sprzęt 
audiowizualny). Uczniowie mają 
do dyspozycji salę komputerową 
związaną ze szkoleniem zawodo-
wym. Szkoła kształci uczniów w 
16 zawodach, w trzyletnim cyklu 
nauczania. 

- Dla podniesienia jakości 
i atrakcyjności nauczania, re-
alizowane są projekty, współ-
finansowane ze środków Unii 
Europejskiej, w ramach Euro-
pejskiego Funduszu Społecznego 
- wyjaśnia dyrektor szkoły Hen-
ryk Pranga. - Dobiega końca 
realizacja drugiego projektu pn. 
„Wejherowska szkoła sukcesu 
zawodowego”, adresowanego do 
wszystkich uczniów naszej szko-
ły. Polega on na rozszerzeniu 
programów nauczania o dodat-
kowe przedmioty takie jak np.: 
obsługa specjalistycznych pro-
gramów komputerowych, nor-
my i kalkulacje w powiązaniu 
z maszynami CNC, nowoczesne 
techniki i kanały sprzedaży.

Aktualnie realizowany jest 

Niepubliczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie 

Zawód i szansa na pracę

trzeci już projekt „Najlepsi w 
zawodzie! – Podniesienie atrak-
cyjności i jakości nauczania Nie-
publicznej Szkoły Rzemiosła w 
Wejherowie”, służący zwiększe-
niu umiejętności zawodowych i 
ogólnych uczniów. Dzięki temu 
rosną ich szanse na znalezienie 
ciekawej i atrakcyjnej pracy, a to 
przecie najważniejsze. 

W ramach tego projektu roz-
szerzone zostały programy na-
uczania w zawodach: stolarz, 
fryzjer, elektromechanik i me-
chanik pojazdów samochodo-
wych o obsługę specjalistycznych 
programów komputerowych, no-
we techniki i technologie w za-
kładzie fryzjerskim, tendencje w 
rozwoju elektrotechniki samo-
chodowej oraz nowoczesne roz-
wiązania w motoryzacji. 

Uczniowie drugich i trzecich 
klas uczestniczą w dodatkowych 
zajęciach z matematyki i języ-
ka angielskiego z terminologią 
zawodową. Uczniowie branży 
budowlanej, mechanicy i elektro-
mechanicy samochodowi,  w  ra-
mach współpracy z Politechniką 
Gdańską biorą udział w progra-

mie staży i wizyt studyjnych w 
Instytucie Maszyn Przepływo-
wych PAN w Gdańsku.

- Zajęcia prowadzone są w for-
mie wykładów, metodami  akty-
wizującymi oraz jako ćwiczenia, 
zarówno laboratoryjnych jak i w 
terenie.  Ich atrakcyjność  podno-
si dodatkowo zwiedzanie części 
laboratoriów Instytutu, podczas 
trwających tam badań i pomia-
rów – dodaje dyrektor szkoły.

Szkoła jest miejscem, w któ-
rym zwraca się uwagę na ważne 
rocznice, obchody świąt i uroczy-
stości patriotyczne. W kalendarz 
uroczystości szkolnych wpisały 
się: Dzień Edukacji Narodowej, 
Dzień Papieski, Narodowe Świę-
to Niepodległości, Spotkanie  
Wigilijne, Święto Patrona Rze-
miosła - św. Józefa oraz rocznica 
Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 

Młodzież uczestniczy w 
akcjach charytatywnych, or-
ganizowanych m.in. przez 
Stowarzyszenie Świetlica Inte-
gracyjna „Skrzydło Anioła” w 
Luzinie, czy w zbiórce zabawek 
prowadzonej pod hasłem „Poda-
ruj dziecku uśmiech”.            AK.

Dla zapewnienia pełnej informacji o szkole działa strona 
internetowa: www.szkola.cechwejherowo.pl, na której za-
mieszczane są informacje o zajęciach pozalekcyjnych (koła 
zainteresowań), egzaminach zawodowych, o rekrutacji i jej za-
sadach, dokumentach i obowiązujących podręcznikach.

Placówka mieści się przy ul. Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie. 
Organem założycielskim szkoły jest powiatowy Cech Rzemiosł 
Małych Średnich przedsiębiorstw - Związek pracodawców w 
Wejherowie.  

Co roku szkołę opuszcza ponad 100 absolwentów, którzy  jako do-
brzy fachowcy znajdują zatrudnienie na lokalnym rynku pracy. Nie-
publiczna Szkoła Rzemiosła w Wejherowie prowadzi działalność od 
1 września 2006 roku, jako pierwsza niepubliczna szkoła zawodowa 
na terenie województwa pomorskiego. 

Młodzież ze NSR jest obecna na ważnych uroczysto-
ściach patriotycznych, m.in. w Lesie Piaśnickickim.

Tomasz Groenke zwycię-
żył w turnieju głównym w kat. 
Open w Otwartych Indywidu-
alnych Mistrzostwach powiatu 
Wejherowskiego w tenisie sto-
łowym. Wśród kobiet zwycię-
żyła Karolina płotka z Luzina.

Wejherowianin pokonał Jaku-
ba Struka z Brzyna. Trzecie miej-
sce zajął Krzysztof Gruszczyński 
z Lęborka. Karolina Płotka poko-
nała Juliannę Papke ze Strzepcza. 
Trzecie miejsce zajęła Laura Lan-
ga-Pobrucka z Linia.

W kategorii chłopców do lat 
16 mistrzem został Kacper Kar-
piński z Gdańska, który w finale 
pokonał Patryka Czoskę z Rybna. 

W sali sportowej Szkoły Pod-
stawowej nr 5 w Wejherowie 
wystartowało 73 zawodników 
i zawodniczek z Gdańska, Gdy-
ni, Rumi, Redy,  Lęborka, Brzyna, 
Rybna, Luzina, Linii, Strzepcza, Że-
liszawek i Wejherowa.  

Zawody rozegrano także w 
połączonej kategorii niepełno-
sprawnych. W tej grupie zawod-
niczek i zawodników triumfował 
Dariusz Artymiak z Gdyni, przed 
Dominikiem Andrzejewskim z 
Rumi i Tomaszem Miksem z Wej-
herowa. Zwycięzcy otrzymali pu-
chary ufundowane przez Starostę 
Wejherowskiego. 

Organizatorem zawodów by-
ło Integracyjne Stowarzyszenie 
Sportowe START Wejherowo.

Tenis stołowy

Mistrzostwa
powiatu  

O G Ł O S Z E N I E
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Stowarzyszenie Turystyczne „Kaszuby Północne” 
Lokalna Organizacja Turystyczna istnieje na rynku 
od ponad 10 lat i zajmuje się promocją turystyczną 
powiatów: puckiego i wejherowskiego, wspomaganiem 
funkcjonowania i rozwoju informacji turystycznej oraz 
modernizacją infrastruktury turystycznej.

Swoje cele realizuje poprzez m. in.:

cykliczny udział w targach branżowych na terenie kraju i za granicą, 

dystrybucję wykonanych materiałów promocyjnych na stoiskach wystawienniczych

prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej w Pucku 

udział w imprezach plenerowych w sezonie letnim

działalność wydawniczą

obsługę portali turystycznych.

Pozyskaliśmy środki unijne z Północnokaszubskiej Lokalnej Grupy Rybackiej na realizację projektów:
Błękitne wakacje na północnych Kaszubach 97 452, 14 zł
Utworzenie Szlaku Historii Militarnej Kaszub Północnych 453 261, 10 zł

Przed nami kolejne przedsięwzięcia. W przyszłym roku chcemy wdrożyć w naszym regionie Kartę Turysty.

Karta Turysty (KT) funkcjonuje już w wielu regionach i miastach w kraju i za granicą. 

Cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością. W naszym regionie KT będzie dodatkowym 

ważnym narzędziem zachęcającym do korzystania z wielu usług i ciekawej prezentacji lokalnego obszaru. 

Zwyczajowo jest to plastikowa karta na okaziciela wydawana turyście, 

upoważniająca posiadacza do otrzymania zniżek u Partnerów.  

Zapraszamy do projektu podmioty prowadzące działalność gospodarczą, 
zwłaszcza w następujących obszarach: 

usługi gastronomiczne, noclegowe, transportowe, jeździeckie, turystyczne, rekreacyjne.

Szczegóły: www.kaszubypolnocne.pl

Zapraszamy nowych członków 

Stowarzyszenie tworzą:

dołącz do nas!
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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

Urząd Miejski w Wejherowie
plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

nierUcHomoŚci
Nowy dom parterowy typu dworek, 

2500 m od śródmieścia Wejherowa, pod 
lasem. Pow. domu 135 m kw., działki 900 
m kw. Cena 450 tys. zł.  Sprzedam lub za-
mienię na mieszkanie 3-pokojowe, parter 
do I piętra lub inne propozycje. 

Tel. 661 664 085
 * * *
Sprzedam murowany nowy domek, 

piętrowy, ocieplony, prąd, woda na działce 
ogrodniczej 468 m2. Cena 52 tys. (do nego-
cjacji).  Tel. 502 056 307

 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie 

ul. Kotłowskiego 55 m kw, 3 pokoje, salon 
z aneksem kuchennym, 1/3 piętro, rok bu-
dowy 2011, wysoki standard wykończenia, 
parkingi wokół bloku. Cena 270 tys. 

Tel. 509 524 714
 * * *
Dom w Wejherowie, budynki gospo-

darcze, działka 1202 m sprzedam. 
Tel. 501 549 579
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie, 

62 m kw. , 3 pokoje, I piętro, blisko szkoła, 
dworzec PKP, przystanek autobusowy . Ce-
na 240 zł.  Tel. 511 150 988

 * * *
Garaż w centrum Wejherowa wynaj-

mę. Tel. 602 173  077

sPrzedam
Telefon stacjonarny PANASONIC wraz z 

zestawem głośnomówiącym za 20 zł.
Tel. 788 692 870 
 * * *
Buty zimowe firmy Bartek, rozmiar 30 

długość wkładki wewnątrz 19,5 cm, stan 
dobry. Tel. 505-816-262 

 * * *
Opony zimowe rozm. 195/65R15, cena 

60 zł/szt.  Amerykankę rozkładaną z opar-
ciami, cena 160 zł.  Zlewozmywak kamien-
ny 120 cm/50 cm, owalny 2 komorowy. 

Tel. 505 588 160

Klocki plastikowe dla dzieci ok.120 
szt,nie połamane, 10 zł całość  wejherowo 

Tel. 505 816 262
 * * *
Materac sprężynowy ,używany. Po-

krowiec odpinany na zamek ,można prać. 
wym. 85x190 cm, 70 zł. Wejherowo 

Tel. 505 816 262
 * * *
Elegancką marynarkę skórzaną czar-

ną , która może być również jako kurtka 
na wiosnę - jesień i także w chłodniejsze 
letnie wieczory - cena 200 zł. Wejherowo. 

Tel. 788 692 870
 * * *
Telewizor w dobrym stanie , starszy 

model SAMSUNG 20 cali za 20 zł, Wejhe-
rowo. Tel. 788 692 870

 * * *
Sprzedam Fahrenheit absolute EDT in-

tense 100 ml, cena 180 zł. 
Tel. 509 524 714
 * * *
Buty trekingowe firmy Jack Wolfskin 

damskie nr 40 nowe. Tel. 509 524 714
 * * *
Grzejnik olejowy na kółkach z termo-

statem stan idealny, cena do ustalenia. 
Tel. 501 23 00 53
 * * *
Łyżwy figurowe białe skórzane rozm. 

41-42  stan dobry 48 zł; kurtki zimowe 122-
140 cm 38 zł, buty  zimowe rozm. 32-36  dla 
dziewczynki, czapki, rękawice nowe. 

Tel. 883 750 149
 * * *
Gitarę klasyczną, idealną dla począt-

kujących 130 zł. Tel. 883 750 149
 * * *
 Duży stół rozsuwany + 8 krzeseł. 
Tel. 600 994 348
 * * *
Elegancki zestaw wypoczynkowy skó-

rzany, w bardzo dobrym stanie, w kolorze 
kremowym 3+1+1 w cenie 3200 zł, Wej-
herowo. Tel. 788 692 870

 * * *
Elektromasażer prod. niemieckiej. 

Stan b. dobry. Cena 1300 zł.
 Tel. 504 484 574
 * * *
Telefon Siemens z klapką, czarny, za 40 

zł oraz Siemens srebrny za 20 zł, a także No-
kia 100, pudło, papiery za 50 zł. 

Tel. 798 253 019
 * * *
4 opony zimowe do BMW Dunlop + 

alu 205/55/16. Tel. 725 504 787
 * * *
Torbę do laptopa w bardzo dobrym 

stanie za 30 zł. Wejherowo. 
Tel. 788 692 870
 * * *
Sprzedam gitarę klasyczną  ¾ z po-

krowcem, w dobrym stanie, idealna dla 
początkujących. Cena 90 zł. Wejherowo. 

Tel. 720 356 641
 * * *
Sprzedam poręcz sosnową, dł. 3 metry, 

uchwyty w kolorze złotym, 80 zł. 
Tel. 511 379 577
 * * *
Materac typu PLUS S50, stan bardzo 

dobry, 200x140 cm, 500 zł.
 Tel. 58 679 11 26
 * * *
Sprzedam: krajalnice Zelmer nowa  

nieużywaną do krojenia chleba , sera , kieł-
basy, w kartonie 140 zł, piekarnik do pie-
czenia ciast mało używany, wys. 29 cm, 
dług. 56, szer. 3, cena 85 zł; telewizor da-
ewoo 21 cali+ pilot  220 zł, dekoder Polsatu  
z zegarem 130 zł.  Tel. 506 295 619

KUPiĘ
Filmy DVD, nowe zapakowane lub uży-

wane nieporysowane w cenie 2-3 zł. 
Tel. 788 692 870

Praca
Poszukuję każdej pracy fizycznej, chęt-

nie ciężkiej, bardzo tanio. 
Tel. 501 034 804
 * * *

Emerytka szuka pracy, może być cha-
łupnictwo lub praca dorywcza. 

Tel. 505 454 919
 * * *
Przyjmę każda pracę chałupniczą, w 

tym sprzątanie – solidnie, uczciwie, tanio. 
Tel. 511 743 493
 * * *
Przyjmę każda pracę fizyczną, ciężką. 
Tel. 501 034 804
 * * *
Kompleksowe i tanie odśnieżanie. 3 zł 

za metr. Tel. 501 034 804

naUKa
Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii w 

tym zadania, oraz matematyka. Wejhero-
wo. Nauczyciel emeryt. Tel. 58 677 01 50

 * * *
Nauczyciel muzyki, emeryt w Wejhe-

rowie, udziela lekcji gry na gitarze, akorde-
onie, mandolinie, skrzypcach, za niewielką 
opłatą. Tel. 665 570 808

 * * *
Korepetycje: j. polski, matematyka, 

biologia, chemia. Tanio i warto. Wejhero-
wo. Tel. 668 133 189

 * * *
Korepetycje: przygotowanie do matu-

ry z języka polskiego. Pomoc w napisaniu 
pracy maturalnej z języka polskiego. 

Tel. 668 133 189

rÓŻne
Oddam używane, sprawne urządze-

nia: płytę gazową oraz umywalkę łazien-
kową z szafką.  Tel. 505 073 481. 

 * * *
Zwracamy się do ludzi dobrej woli o 

pomoc – potrzebna żywność, ubrania i in-
ne rzeczy. Za dobre serce dziękuję. 

Tel. 516 591 904

  OGŁOSZENIA  DROBNE 
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drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w 
Wejherowie najpierw wygrała Mistrzostwa Powiatu szkół 
ponadgimnazjalnych w piłce ręcznej dziewcząt (po raz 
pierwszy w historii), a potem wywalczyła brązowy medal 
na Mistrzostwach Województwa Pomorskiego. 

Brązowe medalistki z ZSP nr 4 to (na zdjęciu na zawodach 
powiatowych w Rumi): Anna Jereczek, Justyna Klinkosz, Agata 
Pieper, Amanda Szotrowska, Marta Sychowska, Natalia Wejer, 
Martyna Pranczk, Maja Labuda, Kinga Wejer, Agata Okroy, Ali-
cja Kaleta, Edyta Szymańska, Klaudia Szymańska, Magda Pieper. 
Opiekunowie drużyny to Joanna Kwiatkowska oraz Maciej Syska.

piłka ręczna licealistek
Dziewczyny lubią brąz

SPORT I ROZRYWKA

Świetnie zakończyli pierwszą część rozgrywek 
II ligi piłki ręcznej wejherowscy Tytani. W niezwy-
kle emocjonującym meczu pokonali GKS żukowo 
24:23 (14:9). Było to trzecie zwycięstwo z rzędu. Ty-
tani zakończyli rundę na 6 miejscu. 

piłka ręczna

Tytani wygrali

Wejherowianie w pierw-
szej części skutecznie zagrali w 
obronie. Niestety, druga poło-
wa zaczęła się do błędów, któ-
re wykorzystali goście i zaczęli 
zmniejszać różnice bramkową. 
Na trzy minuty przed końcem 

GKS zbliżył się na jedną bram-
kę i zrobiło się nerwowo. 

Na szczęście nasz bramkarz 
bronił jak w transie (obronił 
m.in. rzut karny) i Tytanom 
udało się dowieźć jednobram-
kową przewagę do końca.

Tenis stołowy i szachy

Brązowe medale
W Indywidualnych Mistrzostwach Polski Osób Niepełnospraw-

nych, które odbyły się w Bielsko-Bialej, Gabriela Andrzejewska 
z Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego START Wejherowo 
zdobyła brązowy medal. 

W XI Międzynarodowym Integracyjnym Turnieju Szachowym w 
Powiecie Żywieckim, na 72 zawodników, trzecie miejsce zajął, w 
kategorii niepełnosprawnych, Jerzy Jurkiewicz z Wejherowskiego 
ISS START.                                                                                                        L.L.

O G Ł O S Z E N I E


