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Pudełko życia Jutro przyjdzie
święty Mikołaj

Przyjeżdża saniami, zaprzężonymi w renifery lub lecąc z nieba, wpada przez komin do domu. Tak bywa, ale do Wejherowa
święty Mikołaj przyjeżdża samochodem straży miejskiej, wjeżdżając przy dźwiękach syreny na rozświetlony rynek. Zdarzy
się to po raz kolejny już jutro 6 grudnia, po południu.
Aby otrzymać nagrodę od
św. Mikołaja, w którego rolę
wciela się co roku prezydent
Krzysztof Hildebrandt, trzeba było wykonać konkurso-

wą ozdobę choinkową.
Bombki, gwiazdki i aniołki będą dekorować bożonarodzeniowy żłóbek na pl. J.
Wejhera, natomiast pięknie

ozdobione kartki z życzeniami od dzieci zostaną dzisiaj
wręczone małym pacjentom
szpitala w Wejherowie.
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Kiedy samotny człowiek nagle zachoruje, a co gorsza straci przytomność,
życie mogą mu uratować informacje zamknięte w pudełku. Dzięki nim ratownicy medyczni dowiedzą się, jakie pacjent bierze leki, na co choruje, czy
jest uczulony i jak skontaktować się z jego rodziną. Prezydent Wejherowa
oraz MOPS rozpoczynają projekt „Pudełko życia”.
Str. 3

Czy ruszy
sprawa OPAT?
2 grudnia w Gdyni spotkali się samorządowcy
z miast i gmin skupionych w Metropolitalnym Forum NORDA, aby zabiegać o budowę Obwodnicy
Północnej Aglomeracji Trójmiasta (OPAT). Sprawa miała trafić pod obrady sejmowych komisji.
W lipcu pomorscy posłowie Platformy Obywatelskiej
zadeklarowali, że utworzą parlamentarny zespół, którego celem będzie usilne lobbowanie w sprawie OPAT. Zespół powstał już 26 lipca, ale do tej pory jego członkowi nie
spotkali się ani razu! 		
Str. 5

Wejherek.com to wygodne zakupy i gwarancja najlepszych promocji i
najniższych cen. Aktualizowane na bieżąco statystyki pozwolą sprawdzić, czy
oferta jest aktualna i zaplanować zakupy bez zbędnego ryzyka. Wszystko
znajdziesz w jednym miejscu, w zasięgu kilku kliknięć.
Prosta obsługa, przejrzysta nawigacja, szybkość
działania i niezawodność.

Str. 10

Uczestnicy akcji „Dzieci życzą dzieciom” zrobili piękne kartki dla najmłodszych
pacjentów wejherowskiego szpitala. 				
Fot. Jacek Drewa
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI

Potrącenie pieszych

Do wypadku drogowego doszło na ul. Sikorskiego w Wejherowie. Funkcjonariusze z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie ustalili, że 35-letnia
kobieta kierująca mazdą potrąciła dwie piesze w rejonie przejścia dla pieszych. Kobiety przewieziono do wejherowskiego
szpitala. W prowadzonym dochodzeniu zostanie powołany
biegły z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych. Kierująca mazdą była trzeźwa.
Świadkowie tego wypadku proszeni są o kontakt osobisty bądź telefoniczny z Komendą Powiatową Policji w Wejherowie, pod numerami: 58 672 97 50 lub 58 672 97 53.

www.pulswejherowa.pl

Choinki
pod
kontrolą

Tytoń bez akcyzy

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą
wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celnego w Gdyni ustalili, że 44-letni mieszkaniec powiatu wejherowskiego wprowadza do obrotu wyroby tytoniowe bez polskich znaków akcyzy.
Podczas przeszukania komisu meblowego na terenie powiatu wejherowskiego, w szafie pancernej ujawniono 40
paczek tytoniu, bez polskich znaków akcyzy. Tytoń został zabezpieczony przez funkcjonariuszy.

Awanturnicy
w szpitalu
29 listopada, 35 minut po północy funkcjonariusze ze wspólnego patrolu Policji i Straży Miejskiej
z Wejherowa zmuszeni byli podjąć interwencję
wobec 31-letniej mieszkanki Kalisza, która będąc
w stanie upojenia alkoholowego wszczęła awanturę na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.
Kobieta nie tylko wyzywała personel szpitala, ale zakłócała ciszę innym chorym. Była agresywna i stwarzała realne zagrożenie
dla innych pacjentów. Awanturnicę siłą wyprowadzono ze szpitala i osadzono w policyjnej izbie zatrzymań Komendy Powiatowej
Policji w Wejherowie.
Jak informuje komendant SM w Wejherowie, Zenon Hinca,
tego typu interwencje w wejherowskim szpitalu zdarzają się często. Po likwidacji izb wytrzeźwień, każdy pijany trafia najpierw do
szpitala, a lekarze muszą zdecydować, czy wymaga hospitalizacji.
Zdarza się, że na wyniki badań z pijanym sprawcą mundurowi w
SOR czekają po kilka godzin. Ten często w pijanym widzie wyzywa
personel, funkcjonariuszy i wszystkich napotkanych po drodze. Takie sytuacje zdarzają się niestety co kilka dni.
ZH.
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Zasnął na torach
26-letni mieszkaniec Gościcina może zawdzięczać życie jedynie
strażnikom miejskim z Wejherowa, którzy 1 grudnia br. około godziny 5.00 nad ranem ściągnęli go z torów na dworcu głównym PKP.
Mężczyzna usiadł na torach
przy peronie I dworca PKP w
Wejherowie i zasnął. Po obudzeniu nie wiedział, jak znalazł
się w tym miejscu. Wezwano
karetkę pogotowia. Przybyły
na miejsce zdarzenia lekarz
nie stwierdził u mężczyzny żadnych zaburzeń psychicznych
oraz innych obrażeń ciała.
W czasie interwencji, stojący

Przywłaszczone mienie

53-letni mężczyzna zajmujący wysokie stanowisko w firmie, która zakończyła swoją działalność, nadużył uprawnień i
sprzedał maszynę do pakowania próżniowego, którą dzierżawiła firma.
Funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie odzyskali maszynę służącą do pakowania próżniowego owoców
morza, wartą ponad 450 tys. zł. Policjanci ustalili, firmę, która
kupiła tę maszynę do pakowania w zmodyfikowanej atmosferze i ją zabezpieczyli. Sprzęt został zwrócony prawowitemu
właścicielowi.
Za przywłaszczenie mienia ruchomego o znacznej wartości
grozi kara pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

Strażnicy miejscy uratowali mu życie

na peronie Michał B. z Bożegopola Wielkiego, zaczął używać
wulgarnych słów i krzyczeć, że
funkcjonariusze mają zostawić
w spokoju siedzącego na torach
człowieka. Pouczenia na nic się
zdały. Ten nadal krzyczał i wyzywał.
Teraz chuligan odpowie za
swój czyn przed wejherowskim
sądem.
Z.H.

OGŁOSZENIE

Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza po raz jedenasty:
W grudniu wejherowska Straż Miejska nasila kontrole terenów
leśnych, w tym głównie lasów komunalnych, a także targowisk miejskich,
placów i dróg pod kątem
sprawdzenia legalności
sprzedaży świerków, czyli choinek. W działania te
włącza się Straż Leśna.
Przed Świętami Bożego Narodzenia dochodzi do bezprawnego wycinania tych drzewek z
lasu bez wymaganej zgody i zezwolenia. Drzewka, kradzione
w ten sposób z lasu lub plantacji, trafiają na targowiska.
Stąd Straż Miejska przypomina: osoba która legalnie
kupuje choinki z leśnictwa
otrzymuje asygnatę. Osoby
sprzedające drzewka choinkowe w ramach działalności gospodarczej powinni posiadać
dokument na ich pochodzenie
oraz wpis do działalności gospodarczej, natomiast rolnicy
powinni posiadać dokument,
że posiadają plantację choinkową. Brak dokumentów na legalny handel może skończyć się
mandatem karnym lub skierowaniem sprawy do sądu.
Każdy kupujący ma prawo
zażądać od sprzedającego dokumentu o pochodzeniu oferowanych do sprzedaży choinek.
Sprzedaż choinek na placach, parkingach , chodnikach
możliwa jest tylko za zgodą zarządcy drogi lub właściciela terenu oraz po uiszczeniu opłaty
targowej.
Z.H.

KONKURS NA NAJBARDZIEJ
ATRAKCYJNĄ DEKORACJĘ ŚWIĄTECZNĄ
BALKONU, OKNA LUB OGRODU
NA TERENIE MIASTA WEJHEROWA
Celem konkursu jest głównie upiększenie miasta, podniesienie atrakcyjności
i walorów estetycznych naszego najbliższego otoczenia, a w szczególności
podkreślenie wyjątkowości i niepowtarzalnego w swym charakterze i uroku
czasu Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
REGULAMIN KONKURSU:
1. W konkursie oceniane będą dekoracje świąteczne balkonów, okien lub ogrodów obiektów położonych
na terenie miasta Wejherowa, które zostaną zgłoszone do uczestnictwa w konkursie.
2. Ocena zgłoszonych dekoracji świątecznych będzie dokonywana
w dwóch kategoriach:
I - dekoracje świąteczne okien i balkonów w domach
jedno- i wielorodzinnych
II - dekoracje świąteczne ogrodów przy domach jednoi wielorodzinnych.
3. Komisja, powołana przez Prezydenta Miasta, będzie oceniała zgłoszone dekoracje wg następujących
kryteriów:
• pomysłowość i samodzielność dekoracji,
• widoczność dekoracji z zewnątrz,
• niepowtarzalność zgłoszonej dekoracji na danym obiekcie,
• ogólny wyraz estetyczny.
4. Punktacja: od 4 do 16 punktów.
5. W terminie do 20 stycznia 2014r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert konkursowych, po 3 miejsca w każdej kategorii. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień. Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane
nagrody.
6. Zgłoszenia pisemne do dnia 30 grudnia 2013r. przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie, ul. 12. Marca 195, Wejherowo.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 58/ 677-71-03 lub 677-71-06.
Zgłoszenie powinno zawierać: imię, nazwisko i adres właściciela, numer telefonu, rodzaj dekoracji przedstawionej do konkursu, dokładny adres obiektu na którym umieszczono dekorację.
7. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez osoby trzecie (sąsiadów, znajomych itp.),
po uprzednim uzyskaniu zgody właściciela. Zgłoszenie musi zawierać dodatkowo: imię, nazwisko, adres i
numer telefonu osoby zgłaszającej.
8. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po uprzednim uzyskaniu
zgody właściciela.
9. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
10. Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są organizatorzy.
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Dla bezpieczeństwa starszych samotnych osób

Wszystko o pacjencie
w jednym miejscu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie rozpoczął pilotażowy projekt
„Pudełko życia”, który zakłada umieszczenie ważnych informacji o pacjencie w jednym miejscu, najlepiej w lodówce, opatrzonej specjalną naklejką. Informacje o przewlekłych chorobach, stosowanych lekach, a także telefon do rodziny, mogą nawet
uratować życie. Rozmawiano o tym podczas konferencji w wejherowskim ratuszu.
- W pudełku opatrzonym naklejką, należy umieścić kartę
informacyjną wypełnioną zgodnie z instrukcją, a więc i numery
telefonów lub adres do najbliższych, których pragniemy poinformować o pobycie w szpitalu
- mówi Bogdan Tokłowicz,
zastępca prezydenta Wejherowa. - Informacje medyczne powinny być potwierdzone przez
lekarza pierwszego kontaktu.
Dodatkowe i ważne informacje
dotyczą na przykład zwierząt w
domu i tego, komu przekazać
kota lub psa pod opiekę, jeśli
trafimy do szpitala.
Pomysł „przywiozła” z Anglii
Hanna Osowska, pracownik
wejherowskiego MOPS. Dyrektor placówki Ewa Kłosowska
zainteresowała się nim, a z inicjatywy prezydenta Krzysztofa Hildebrandta pilotażowy
program wprowadzono w życie. Na podstawie konsultacji z
pracownikami Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie ustalono, jakie informacje powinny
się znaleźć w karcie informacyjnej.
Na konferencji prasowej w
Urzędzie Miejskim zastępca
prezydenta Bogdan Tokłowicz
wyjaśniał, że dzięki sponsorowi
z Poznania, do dyspozycji pacjentów w Wejherowie jest już
1900 pudełek z odpowiednim
napisem. Można jednak samemu przygotować plastikowe pudełko a nawet słoik, w którym
należy schować kartę informacyjną.
Dlaczego najlepiej umieścić
potem pudełko lub słoik w lodówce? Bo lodówka znajduje
się w każdym domu i jest najłatwiejsza do zlokalizowania.
Służbom ratowniczym dodatkowo ma pomóc naklejka, umieszczane na lodówce, świadcząca o
znajdującym się tam „pudełku
życia”.

AKTUALNOŚCI
Nagrody dla miasta
Samorząd równych szans

Po raz trzeci wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie
„Samorząd Równych Szans 2013” na najlepsze działania
dla osób niepełnosprawnych trafiło do samorządu miasta
Wejherowa. Kapituła konkursu pod przewodnictwem ministra
Jarosława Dudy, pełnomocnika rządu ds. niepełnosprawnych
wyłoniła 16 spośród 88 gmin, które zgłosiły swój udział w konkursie. Wejherowo znalazło się w gronie laureatów.
Wejherowo przyjęło Program Aktywności Lokalnej „Wspólna Sprawa” na lata 2012-2013. Program ma za zadanie przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, w tym osób
niepełnosprawnych. Jednym z elementów było prowadzenie
„Wakacyjnej Wioski Tematycznej”. Miasto wspiera finansowo,
poprzez udzielanie dotacji, inicjatywy organizacji pozarządowych służących wyrównywaniu szans osobom niepełnosprawnym. Wspierany jest również sport osób niepełnosprawnych.
Dla osób niepełnosprawnych przystosowany został nowo wybudowany budynek Wejherowskiego Centrum Kultury, w którym znajdują się windy, wjazd do budynku. Jest także system
tłumaczeń symultanicznych dla osób z aparatami słuchowymi,
audiodeskrypcja dla osób niewidomych i słabowidzących.

Certyfikat lidera edukacji

Bogdan Tokłowicz w auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie odebrał Certyfikat „Samorządowy Lider Edukacji” za osiągnięcia w dziedzinie rozwoju
oświaty, propagowaniu wysokich standardów edukacyjnych i
budowaniu podstaw gospodarki wiedzy na poziomie lokalnym
oraz pozyskiwanie i wydatkowanie funduszy unijnych na szkolnictwo, a także działania wykraczające poza ustawowe minimum, i poza standardy wynikający z przepisów prawa. Komisja
badała jakość oferty edukacyjnej gminy, efektywność polityki
inwestycyjnej w dziedzinie oświaty i skuteczność w pozyskiwaniu i wydatkowaniu funduszy zewnętrznych na szkolnictwo i
programy edukacyjne.
- Mamy świetną bazę edukacyjno-dydaktyczna oraz dobrą
bazą sportową, dla rozwijania sportu i różnej aktywności. Co
roku przybywa obiektów sportowych przy szkołach - ocenił zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. - Wejherowo
ma również dobrze wykształconą kadrę pedagogiczną, co przekłada się na sukcesy uczniów.
Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa, prezentuje naklejki i pudełka
na konferencji w ratuszu. Od lewej: Beata Wieczorek, naczelna pielęgniarka Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie i Ewa Kłosowska, dyrektor MOPS.

Ratownicy medyczni przyznają, że często dojeżdżając na
miejsce zdarzenia mają problem ze zdiagnozowaniem, co
dolega potrzebującej osobie. Jasna informacja, na co ta osoba
jest uczulona, jakie leki bierze,
może skrócić czas podania odpowiedniego leku i dzięki temu
uratować jej życie.
- To cenna inicjatywa, która
usprawni naszą pracę - mówi
Łukasz Wodziński, ratownik
medyczny. - Informacje zawarte w pudełku, pomogą w poinformowaniu rodziny.
Do skorzystania z pudełek
i wypełniania kart informacyjnych zachęca mieszkańców także Beata Wieczorek, naczelna
pielęgniarka Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie, która

podkreśla, że dane należy raz w
roku aktualizować.
- Ta inicjatywa poprawi
bezpieczeństwo w przypadku
zagrożenia życia lub zdrowia stwierdziła Beata Wieczorek.
W konferencji uczestniczyły m.in. słuchaczki Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku.
- Ta inicjatywa przedłuży życie ludziom w podeszłym wieku
- mówi Bogusława Zubrzycka. - Przyjeżdżało do mnie pogotowie, zdarzyło się też, że
straciłam przytomność. Gdyby

nie życzliwi sąsiedzi, ratownicy
nie wiedzieliby nawet, jak się
nazywam. Dzięki temu pomysłowi będę czuła się bezpieczniej.
- Starszych ludzi jest coraz
więcej. Musimy pomagać sobie
sami, zaopatrując się w takie
pudełko - powiedział prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - Dziękuję lekarzom,
pielęgniarkom i ratownikom
medycznym ze Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie za
włączenie się do programu i poparcie inicjatywy.
AK.

„Pudełko życia” i kartę informacyjną można dostać
w trzech miejscach: w Ratuszu na pl. Jakuba Wejhera,
w Urzędzie Miejskim przy ul. 12 Marca oraz w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Coraz więcej bezdomnych

Są skierowania
do schroniska

W Wejherowie bezdomni i potrzebujący nie
zostaną pozostawieni bez pomocy. Mogą zimą
korzystać ze schronisk w Trójmieście.
- Osoby bezdomne szczególnie zimą mogą skorzystać ze schroniska, z którymi miasto ma podpisane porozumienie - informuje
Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - W siedzibie Straży Miejskiej można otrzymać bilety SKM, skierowanie
oraz oświadczenie o chęci skorzystania z pobytu w schronisku lub
braku zgody na umieszczenie w schronisku.
Pomoc osobom pozostającym bez dachu nad głową pracownicy
socjalni prowadzą przez cały rok, nie tylko zimą. W Wejherowie
realizowany jest Miejski Program Pracy z Osobami Bezdomnymi.
W tym roku zarejestrowanych jest 61 osób bezdomnych - 53 mężczyzn i 8 kobiet.
Niestety, liczba bezdomnych w Wejherowie wzrasta. W 2005 r.
15 bezdomnych skorzystało ze schronisk i noclegowni, natomiast
w 2011 r. było to już 39 osób.
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KOMUNIKACJA

Obiecanki cacanki posłów Platformy Obywatelskiej

Czy OPAT ruszy?

W poniedziałek 2 grudnia br. w Gdyni spotkali się samorządowcy z miast i gmin
skupionych w Metropolitarnym Forum NORDA, aby po raz kolejny zabiegać o budowę Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiasta (OPAT). W tym tygodniu ta
sprawa miała trafić pod obrady sejmowych komisji. Póki co pomorscy parlamentarzyści, zwłaszcza z partii rządzącej, nie popisali się.
Dokładnie 1 lipca 2013 roku
na wspólnej sesji spotkali się
radni Wejherowa, Rumi i Redy,
a także przedstawiciele władz
Gdyni w sprawie budowy Obwodnicy Północnej. Pomorscy
posłowie Platformy Obywatelskiej zadeklarowali wówczas,
że w jak najkrótszym czasie
utworzą parlamentarny zespół,
którego celem będzie usilne zabieganie o realizację inwestycji.
NA PAPIERZE
I W INTERNECIE
Zespół powstał już 26 lipca,
lecz do tej pory jego członkowie
nie spotkali się ani razu!
- Zgodnie z obietnicą złożoną na wspólnym posiedzeniu
rad miejskich Wejherowa, Rumi i Redy z udziałem marszałka pomorskiego, prezydenta
Gdyni oraz samorządowców z
powiatów puckiego i lęborskie-

go, zainicjowałem powstanie
Parlamentarnego Zespołu ds.
OPAT - pisał na swojej stronie internetowej wejherowski poseł PO Jerzy Budnik.
- Celem zespołu będzie lobbowanie we wszystkich możliwych instytucjach centralnych
i regionalnych o jak najszybsze
rozpoczęcie budowy tej bardzo
ważnej dla północnej części Kaszub arterii.

Sprawa polityczna

Jednak na obiecankach się
skończyło, choć posłowie Platformy Obywatelskiej zapewniali, że będą walczyć jak lwy.
Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego
mówił, że tę sprawę można załatwić pozytywnie jedynie drogą polityczną, a więc poprzez
posłów rządzącej naszym krajem partii.

Drogi w Luzinie

Nowa nawierzchnia
O budowie dróg na terenie gminy Luzino
pisaliśmy latem br., ale w drugiej połowie roku zakończono lub rozpoczęto kolejne zadania. Przede wszystkim za ponad pół miliona
złotych wykonano nawierzchnię ul. Łąkowej
w samym Luzinie.
Luzino rozwija się i rozbudowuje w szybkim tempie. Ulice na
nowych osiedlach stopniowo otrzymują utwardzoną nawierzchnię.
Na ul. Łąkowej na obrzeżach wsi położono asfaltową nawierzchnię na odcinku 290 metrów, od skrzyżowania ul. Długiej z ul. Słoneczną do skrzyżowania z ul. Dolną i Krótką. Powstał tam również
340-metrowy odcinek kanalizacji deszczowej z separatorem, osadnikiem i odprowadzeniem podczyszczonych wód do istniejącego
rowu. Koszt tej potrzebnej inwestycji wyniósł ponad 553 tys. zł.
Jak nas poinformował wójt Luzina, Jarosław Wejer, samorząd gminny przeprowadził też dwa remonty dróg. Na ul. Młyńskiej wykonano remont nawierzchni bitumicznej (asfaltowej) na
odcinku 100 metrów, od ul. Robakowskiej do skrzyżowania z ul.
Łączną i Krzywą. Wartość prac wyniosła 50 tys. zł.
Za 30 tys. wyremontowano także nawierzchnię 40-metrowego
odcinka ul. Długiej, od ul. Kościelnej w kierunku kapliczki.
Obecnie trwają prace na ul. Narcyzowej, gdzie powstanie nawierzchnia z kostki brukowej. Z kolei stumetrowy odcinek ul. Tartacznej został utwardzony płytami betonowymi typu yomb.
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- Potrzebna jest decyzja politycznaiżadenargumentformalno-prawny w moim mniemaniu
tutaj niczego nie zmieni. Myślę,
że posłowie z Pomorza mają w
tej kwestii o wiele więcej do zrobienia i powinni pytać, dlaczego takiej decyzji dotąd nie ma?
Pytanie zasadnicze brzmi - w
jakiej formie jesteśmy w stanie
się przebić? Czy posłom uda się
przekonać dyrekcję GDDKiA
lub decydentów z Ministerstwa
Transportu, czy też cały rząd?
- pytał w lipcu b.r. Mieczysław
Struk. Póki co, posłowie od ponad 4 miesięcy nie znaleźli czasu na OPAT.

Jest szansa
na decyzję rządu?
Bez decyzji rządowej dla drogowców z gdańskiego oddziału
Generalnej Dyrekcja Dróg KraOGŁOSZENIE

jowych i Autostrad temat budowy OPAT-u nie istnieje.
Było to widać na spotkaniu
2 grudnia. Zastępca dyrektora Oddziału Robert Marszałek próbował temat zbyć. W tej
sytuacji mocno zabrzmiał głos
samorządowców z NORDY wypowiedziany przez prezydenta
Gdyni Wojciecha Szczurka:
- Obwodnica Północna to
zadanie państwa, zadanie krajowe z uwagi na skalę problemów, które rozwiązuje i koszty.
Przerzucanie go na samorządy
jest nieuczciwe. Nie będziemy
całowali klamek władzy w Warszawie, tylko będziemy głośno
domagać się realizacji OPAT-u
w intersie mieszkńców Pomorza i Polski. Najważniejsze, że
powstał projekt, który zjednoczył samorządy północnej cześci
województwa. I my się pytamy:

Odciążyć „szóstkę”
Obwodnica Północna Aglomeracji Trójmiejskiej (OPAT) ma
w założeniach liczyć 14,6 km długości. Będzie ona przedłużeniem trójmiejskiej obwodnicy. Umożliwi ominięcie Rumi i połączy się z krajową „szóstką” w Redzie, przy wylocie na Puck.
Planuje się wykonanie dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu i
z możliwością poszerzenia do trzech pasów.
OPAT to planowana droga o ruchu przyspieszonym, której
głównym zadaniem będzie odciążenie ruchu na drodze krajowej nr 6. Miałaby ona omijać tereny zabudowane miast Gdynia, Rumia oraz Reda, co usprawniłoby dojazd do Helu oraz
Wejherowa. Szacuje się, że całkowity koszt inwestycji może
wynieść co najmniej 1,2 mld złotych.
co państwo w tej sprawie zrobiło? - pytał prezydent Szczurek.

SZANSA NA
REHABILITACJĘ

W spotkaniu, oprócz pełnej
sali włodarzy i radnych z terenu działania Metropolitarnego
Forum NORDA, uczestniczyli
posłowie i członek Zarządu Województwa Ryszard Świlski.
Poseł Stanisław Lamczyk
poinformował, że w czwartek
5 grudnia b.r. mają się zebrać
sejmowe podkomisje odpowiedzialne za infrastrukturę drogową. Będzie tam okazja zacząć
walczyć o OPAT.
Pomorscy posłowie mają zatem szansę się zrehabilitować,
ponieważ na razie się nie popisali. Do tematu wrócimy.
Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

NORDA
Metropolitalne Forum
Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów NORDA tworzą
samorządy 19 gmin i miast
pomorskich oraz jednego
powiatu (lęborskiego).
Powiat wejherowski w
NORDZIE reprezentują:
Gmina Choczewo - wójt
Wiesław Gębka, Gmina Luzino – wójt Jarosław Wejer,
Gmina Łęczyce - wójt Piotr
Wittbrodt, Miasto Rumia
- burmistrz Elżbieta Rogala-Kończak, Miasto Reda
- burmistrz Krzysztof Krzemiński, Gmina Szemud
- wójt Ryszard Kalkowski,
Miasto Wejherowo - prezydent Krzysztof Hildebrandt,
Gmina Wejherowo - wójt
Henryk Skwarło.
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Zgrzyty na linii starosta - wójtowie gmin

Powiatowe
drogi płaczą

Ubiegłotygodniowa sesja Rady Powiatu Wejherowskiego udowodniła, że samorządowcy mają problem z prawidłową współpracą ze starostą Józefem Reszke (Platforma Obywatelska). Źródłem
konfliktów stały się drogi. Już wcześniej wójt Gniewina nazwał
szantażem politykę prowadzoną przez starostę, który zapowiedział drastyczne cięcia w wydatkach na remonty i budowę powiatowych dróg w ciągu najbliższych lat.
Kolejni wójtowie krytykują działania Starostwa w Wejherowie w zakresie budowy
i modernizacji dróg, chociaż
znaczną ich część dawno przejęli dobrowolnie na własny
garnuszek, aby ułatwić życie
staroście. Teraz masowo wypowiadają porozumienia w sprawie zarządzania tymi traktami.
Starostwo żąda bowiem od lokalnych władz współfinansowania inwestycji w wysokości
50 proc. wartości.
Na początku tej kadencji
Starostwo zarządzało 650 km
dróg na terenie powiatu wejherowskiego. W wyniku różnego rodzaju dwustronnych
umów przekazało gminom 140
km traktów, znajdujących się
często w fatalnym stanie. Samorządy lokalne inwestowały
własne środki finansowe, aby
poprawić ich nawierzchnię i
sprostać oczekiwaniom mieszkańców. W zamian oczekiwały
współpracy z strony starosty.
Sytuacja zaczęła się zaogniać, ponieważ starosta Józef Reszke nie chce wyłożyć
z własnej puli pieniędzy na
współfinansowanie de facto powiatowych zadań. To sprawia,

że gminy zmuszone są modernizować i budować powiatowe
szlaki z własnych podatków.
Przypomnijmy, że budowa i
remonty dróg powiatowych to
ustawowy obowiązek powiatu,
a nie gmin.
Ponadto starosta negatywnie ustosunkowuje się nawet do
propozycji modernizacji, do których samorządy gminne gotowe
są dopłacić z własnych budżetów! Na ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego doszło
więc do kolejnych konfliktów.
Porozumienia ze Starostwem
zmieniły lub wypowiedziały
gminy Choczewo, Rumia i Luzino. Wcześniej uczyniły to już
Gniewino i miasto Wejherowo.
Powiat, mając w zarządzaniu znacznie mniej dróg niż 3
lata temu, dotąd nie uporał się
np. z drogami gruntowymi w
mieście Wejherowo, nie wspominając już o ościennych gminach.
- Niestety, w Wejherowie w
naszym zarządzaniu pozostają
jeszcze drogi gruntowe i brukowe - odpowiedział Janusz
Nowak, dyrektor Zarządu
Drogowego dla Powiatów Puckiego i Wejherowskiego, zapo-

wiadając niewielkie remonty w
przyszłym roku.
Radny Jacek Thiel pytał
o budowę chodnika, a także
modernizację ulicy Przemysłowej, gdyż mieszkańcy złożyli
w tej sprawie petycję do Starostwa. Przypomniał, że w tym
roku władze Wejherowa zmodernizowały lub wybudowały
aż 15 ulic oraz rondo przy ul.
Sienkiewicza wraz z dodatkowym pasem ruchu i dojazdem
do przejazdu kolejowego oraz
trasę wzdłuż Cedronu. Ulica
Przemysłowa jest drogą powiatową, lecz według starosty nie
powinna należeć do Starostwa.
Powiat najwyraźniej chce się
pozbyć odpowiedzialności i obowiązku dbania o własne drogi.
Cierpią na tym mieszkańcy.
Niedawno pisaliśmy o
tym, że starosta Józef Reszke torpeduje niektóre oddolne
inicjatywy mieszkańców i samorządowców w zakresie dróg
i chodników. Wychodzi więc na
to, że starosta Reszke nie potrafi współpracować z samorządami, a na drogach powiatowych
szykuje się marazm.
Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

Zarząd Drogowy zmienia siedzibę
Radni powiatów wejherowskiego oraz
puckiego podjęli uchwały, których efektem
będzie przeprowadzka Zarządu Drogowego
z Pucka do Wejherowa. Nowa siedziba mieścić się będzie przy ulicy Puckiej 11, nad przychodnią lekarską.
Nowego dyrektora Zarządu Drogowego dla
Powiatów Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie powołają władze powiatu
wejherowskiego, choć nie należy spodziewać
się zmian personalnych.

Zarząd Drogowy przeniesie się do Wejherowa
od 1 stycznia 2014 roku. Oczywiście, wszystkie
sprawy związane z działalnością wspólnego zarządu (oprócz nazwy) nie zmieniają się.
Główną przesłanką przeprowadzki był fakt, iż
Zarząd Drogowy dla Powiatów Puckiego i Wejherowskiego zajmuje się utrzymaniem i remontami szlaków komunikacyjnych w przeważającej
mierze na terenie powiatu wejherowskiego. Tutaj administruje ok. 400 km dróg, zaś na terenie
powiatu puckiego jedynie 200 km.
RW.

Każdy radny
może pracować
Rozmowa z przewodniczącym Rady Miasta Wejherowa
Leszkiem Glazą
- Minęły trzy lata VI kadencji Rady Miasta Wejherowa. Jak w tym okresie
pracowało to gremium?
- Normalnie, nie licząc regularnych ekscesów niektórych radnych. Proszę ocenić
obiektywnie. Przez minione 36
miesięcy odbyło się w sumie 36
sesji, czyli średnio raz w miesiącu. Te trzy lata to również 197
posiedzeń komisji i zespołów.
Myślę , że to pokazuje, ile pracy wkładają radni naszego miasta i że rada pracuje normalnie.
Nie są zatem prawdziwe
oskarżenia radnych z Platformy Obywatelskiej o rzekomych
przestojach oraz o tym, że radni nie mogą pracować. Kto chce
pracować, ten może.
- Jednak niektórzy radni
opozycyjnej PO skrążą się,
że nie mogą zabierać głosu...
- To również nieprawda. Głos
mogą zawsze zabierać, ale nie
popisywać się i dezorganizować
pracę rady. Po pierwsze radni
pracują w komisjach Rady Miasta, a sesja jest zwieńczeniem
tej pracy. Na posiedzeniach komisji radni mogą pozyskiwać
szczegółowe informacje i ścierać się przy wypracowywaniu
wniosków. Niestety, niektórzy
radni na komisjach nie pracują i potem na sesji robią zamieszanie.
Po drugie ja prowadzę sesję
i pracę rady, opierając się na jej
statucie. Taka jest moja rola.
Nie pozwalam na łamanie prawa i ukrócam wycieczki osobiste. Niejednokrotnie musiałem
przywoływać radnych, aby mówili „do rzeczy”.
- Każdy radny stojąc przy
mównicy uważa, że mówi
na temat.
- Niestety, niektórzy wykorzystują sesje wyłącznie do
własnej promocji przed kamerami i do ataków politycznych.
Naoglądali się chyba polityki
w telewizji i chcą to przenosić na naszą radę. Staram się
te awantury ograniczać, co nie
podoba się niektórym radnym.
Stąd bezpodstawne oskarżenia

pod moim adresem.
Po trzecie radni zapominają,
że pracują cały czas, a nie tylko na sesjach przed kamerami.
Zapytania i wnioski do prezydenta mogą składać pisemnie
również pomiędzy sesjami. Z
pewnością pan prezydent i jego
służby ustosunkują się do nich.
No i po czwarte, może najważniejsze, ja nie jestem członkiem Platformy Obywatelskiej i
stąd zapewne te ataki na mnie.
- Czy pomimo tych problemów współpraca z Platformą jest możliwa?
- Oczywiście, jeśli radni PO
rzeczywiście będą tego chcieli.
Jestem członkiem ruchu „Wolę Wejherowo”, który od lat
wspiera prezydenta Krzysztofa
Hildebrandta. Jesteśmy zatem
współodpowiedzialni za rządzenie naszym miastem i wspólnie
z prezydentem podejmujemy
niekiedy trudne decyzje. Najłatwiej jest krytykować, odrzucać
budżety i uchwały, tak, jak by
chciała Platforma.
- Opozycja mówi: my zrobilibyśmy więcej, lepiej.
- Tylko, że te słowa nie są
niczym poparte, nawet chęcią
konstruktywnej współpracy.
Nie boimy się krytyki konstruktywnej, ale musi ona wypływać
z dobrej woli. Mimo ciągłych
ataków niektórych mediów i
radnych PO, mamy odwagę i
siłę do intensywnej pracy na
rzecz rozwoju Wejherowa w
różnych dziedzinach. I do tego
zachęcamy również opozycję.
- Co udało się zrobić w
Wejherowie przez 3 lata tej
kadencji?
- Patrząc przez pryzmat
możliwości finansowych miasta i kryzys, można powiedzieć,
że dużo udało się zrobić. Mimo
nowych zadań , które co roku
rząd dokłada samorządom, nie
dając dodatkowych środków,

Leszek Glaza, przewodniczący Rady Miasta
Wejherowa

mimo coraz większego udziału samorządów w finansowaniu oświaty i opieki społecznej,
udało się zrealizować wiele inwestycji. Na samą oświatę w
2012 roku dołożyliśmy 17 mln
złotych z naszego budżetu, a powinniśmy otrzymać je od rządu.
Gdyby te pieniądze można
było przeznaczyć na inwestycje np. drogowe, to wiele ulic i
miejsc wyglądało by inaczej.
- Mimo to zbudowaliście
lub
wyremontowaliście
sporo ulic w mieście?
- Tak, tylko w tym roku zostało wybudowanych lub wyremontowanych 15 ulic w Wejherowie.
Niektóre w całości, inne we fragmencie. Zyskały też nasze szkoły, bo wszystkie są po remoncie.
Zbudowaliśmy, długo oczekiwany przez mieszkańców nową siedzibę Wejherowskiego Centrum
Kultury.
Poza tym kontynuowaliśmy
rewitalizację parku miejskiego
oraz śródmieścia miasta. Wejherowo pięknieje i to nie tylko
w centrum!
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
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AKTUALNOŚCI
Nagrodzono honorowych dawców krwi

Za największy dar
Uroczyste zebranie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie
PCK w Wejherowie które odbyło się 29 listopada, było okazją do podziękowań i wyróżnień dla wszystkich, którzy oddają cenny dar, ratując życie chorym i poszkodowanym w wypadkach. W Wejherowie i powiecie wejherowskim jest ich około 300.

Ratownicy PCK

Ślubowanie
wolontariuszy
Natalia Chamera, Barbara Urasińska, Barbara Klopowicz, Grażyna Kuchta i Damian Tyszer otrzymali stopnie ratownicze (starszego
ratownika i ratownika) oraz złożyli ślubowanie. Ten uroczysty moment był częścią zebrania z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa,
o którym piszemy obok.

Tadeusz Puppel za oddanie łącznie 18 litrów krwi,
otrzymał odznakę Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi I stopnia w dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny,
tj. bezinteresowne i długoletnie
oddawanie krwi
Nagrody rzeczowe odebrali
krwodawcy, którzy nieco wcześniej otrzymali Odznakę „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi
I stopnia”, czyli: Marcin Damaszke, Krzysztof Gurzęda, Robert Kierznikiewicz,
Antoni Laddach, Adam Marzec, Damian Olejniczak i
Jarosław Świchowski.
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia za
oddanie łącznie 12 litrów krwi,
otrzymał Marcin Kostrach,
a nagrody rzeczowe otrzymali:
Mariusz Doppka, Krzysztof
Hallman, Marcin Kostrach,
Sebastian Kotłowski, Robert Modzelewski, Paweł
Rezmer i Jacek Talaga (od-

znakę II stopnia otrzymali oni
już wczesniej).
Za oddanie łącznie 6 litrów krwi odznakę Zasłużony
Honorowy Dawca Krwi odebrali: Małgorzata Weber,
Wojciech Iwicki, Adam Semak.
Krwiodawcy, którzy taką
odznakę odebrali wczesniej,
otrzymali nagrody rzeczowe:
Mateusz Dybowski, Szymon
Góra, Krzysztof Dyszewski, Robert Lamkowski,
Tomasz Napieraj, Tomasz
Podniesiński, Marcin Rzepka, Jarosław Piątkowski,
Piotr Wasilewski.
Długoletni członek wejherowskiego klubu HDK, Stanisław Darznik (w klubie od
1983 r.), otrzymał nagrodę za
oddanie w sumie 65 litrów krwi.
Członkowie klubu HDK zostali także nagrodzeni odznakami państwowymi. Panie
Barbara Klopowicz i Dorota Chodubska zostały wyróż-

nione Odznaką Honorową PCK
IV stopnia.
Za wspieranie działalności
wejherowskiego klubu HDK
podziękowania otrzymały władze samorządowe
Miasta
Wejherowa, Powiatu Wejherowskiego, Miasta Redy i Gminy Szemud.
Gabriela Lisius, prezes Zrządu PCK dziekowała
wszystkim krwiodawcom za ich
poświęcenie, podobnie jak prezydent Wejherowa, Krzysztof
Hildebrandt.
- Podobno każdego można
zastąpić. To nieprawda, wy jesteście nie do zastąpienia - powiedział z uznaniem prezydent
Hildebrandt. - Życzę państwu
dużo zdrowia i szczęścia, a także miłych nadchodzących Świąt
Bożego Narodzenia.
Dla uczestników zebrania
wystąpiła z ciekawym pokazem
grupa Stowarzyszenie Re-

Stanisław Darznik przez 30
lat oddał 65 litrów krwi.

konstrukcji Historycznych
Pułk Czarnieckiego.

Wolontariat w Polskim Czerwonym Krzyżu gwarantuje mnóstwo wyjątkowych wspomnień, zdobycie doświadczenia pozwalającego łatwiej wejść w dorosłe życie i nie pozwala popaść w złą
rutynę - czytamy na stronie internetowej Oddziały Rejonowego
PCK w Wejherowie. Na szczęście nie brakuje młodych ludzi, którzy
jako wolontariusze udzialają pierwszej pomocy medycznej i często
ratują komuś życie lub zdrowie. Grupa SIM PCK Wejherowo jest
stworzona przez młodzież, chcącą realizować ideę czerwonokrzyską w społeczności lokalnej.
Zadaniem SIM PCK w Wejherowie jest rozpowszechnianie wiedzy o pierwszej pomocy oraz organizowanie akcji charytatywnych
oraz kształtowanie postawy humanitarnej w społeczności lokalnej.
Aby zostać wolontariuszem i ratownikiem, najlepiej zgłosić się
do oddziału PCK w Wejherowie, przy ul. Hallera 1 albo zajrzeć na
stronę: www.krm.now.pl

Marcin Kostrach otrzymał
odznakę za oddanie w sumie 12 litrów krwi.

N A S Z PA R T N E R

Krwiodawcy zebrani w sali „Atlantic” odbierali podziękowania, oklaskiwali swoje
koleżanki i kolegów, a także obejrzeli pokaz Grupy Rekonstrukcji Historycznych
Pułk Czarnieckiego.
Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Prezes PCK w Wejherowie,
Gabriela Lisius dziękowała
za wsparcie m.in. samorządowcom, w tym prezydentowi K. Hildebrandtowi.
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IDĄ ŚWIĘTA

Święty Mikołaj zajrzy dzisiaj do wejherowskiego szpitala Zabawa na powietrzu

Dzieci życzą dzieciom Place jak
marzenie

Kolorowe, oryginalne i pomysłowe życzenia świąteczne na wykonanych własnoręcznie
kartkach składają dzieci swoim rówieśnikom, przebywającym na oddziale dziecięcym w szpitalu w Wejherowie. Właśnie dziś, 5 grudnia pięćdziesięcioosobowa delegacja dzieci, wraz z
organizatorami akcji oraz świętym Mikołajem wręcza karty małym pacjentom. Zaplanowano
też śpiewanie kolęd przy akompaniamencie gitary.
Akcja przeprowadzona jest
przez wejherowian zgromadzanych i pracujących twórczo
w „Caritas” parafii p.w. Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej.
- Nie dzielimy się pieniędzmi czy rzeczami materialnymi,
ale wrażliwym sercem i uczuciem – mówi Jacek Drewa,
inicjator akcji - Zamierzamy
dać dzieciakom trochę radości,
uśmiechu. Sprawić, aby chociaż przez chwile zapomniały
o chorobie.
W salce parafialnej parafii Chrystusa Króla i bł. Alicji
Kotowskiej, powstawały wspo-

mniane dzieła. Około pięćdziesiąt dzieci rysowało, malowało,
wycinało i kleiło, tworząc kartki z życzeniami. Niektorym
twórcom pomagali rodzice.
- Oprócz chęci pomagania,
chcemy zwrócić uwagę na
różnorodne problemy dzieci,
zwłaszcza cierpiących z powodu choroby i oderwania od rodziny w tak radosnym okresie
jakim są Święta Bożego Narodzenia - dodaje Katarzyna
Dowgan, wiceprezes Stowarzyszenia „Naprzód Wejherowo”, które obok parafialnego
„Caritas” i J. Drewy jest współorganizatorem akcji.

Pełne atrakcji, kolorowe, bezpieczne i dostosowane do potrzeb oraz możliwości dzieci
– takie są nowe place zabaw, które powstały
przy dwóch szkołach podstawowych - nr 8 i
9 w Wejherowie.

Artystyczne warsztaty w WCK

Świąteczne dekoracje
Goście z Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie
pokazali uczestnikom warsztatów w Wejherowie jak
wykonać i ozdobić szklane dekoracje na święta, w
tym tradycyjne bombki.
Niezwykłe warsztaty odbyły się w dniach 29 i 30
listopada w Filharmonii Kaszubskiej. Około sześćdziesięciu uczestników, w tym głównie panie, z wielkim zaangażowaniem wykonywało prawdziwe dzieła sztuki, które
ozdobią ich domy na czas Świąt Bożego Narodzenia.

Do dyspozycji najmłodszych obu szkół są zjeżdżalnie, huśtawki,
równoważnie, piramida z lin, ścianka wspinaczkową. Place zabaw
pokryte są bezpieczną nawierzchnią, amortyzującą upadki.
Obiekty powstały w ramach projektu „Radosna szkoła”, a koszt
w wysokości ok. 230 tys. zł za jeden plac, rozłożony jest po połowie
między miasto oraz Ministerstwo Edukacji.
Wcześniej taki plac powstał przy Szkole Podstawowej nr 5, a
w przyszłym roku równie atrakcyjne miejsca powstaną w SP nr
6 i SP nr 11. Podczas odbioru i otwarcia placów zabaw, z dziennikarzami rozmawiali: dyrektor Zespołu Szkół nr 3 Danuta Czernewska, dyrektor SP nr 9 Olga Tomaszewska oraz zastępca
prezydenta Wejherowa, Bogdan Tokłowicz.
Wszyscy cieszyli się z powstania takiego obiektu, bardzo potrzebnego najmłodszym dzieciom. Mają one możliwość ćwiczeń fizycznych na świezym powietrzu w bezpiecznym otoczeniu.
OGŁOSZENIE

www.tradzikowo.com

Innowacyjne programy
walki z trądzikiem
u młodzieży i osób dorosłych
- pomagają w niwelowaniu
niedoskonałości skóry, takich jak:
każdy rodzaj trądzika, cera nadreaktwyna,
przebarwienia, głębokie zmarszczki,
łojotokowe zapalenie skóry,
rozszerzone naczynia włosowate

Więcej zdjęć w Galerii na stronie www.pulswejherowa.pl
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„Centrum Wizerunku”
Specjalistyczny Gabinet Kosmetyczny
CH NANICE Wejherowo, I piętro vis a vis Solarium
ul. Judyckiego 11, tel.: 505 789 087

redakcja@pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA

Wejherek.com – rewolucja na lokalnym rynku!

Oszczędzaj czas i pieniądze
Wystartował pod koniec listopada, ma skupiać w
jednym miejscu wszystkie zniżki i promocje w powiecie wejherowskim - mowa o nowym projekcie
agencji marketingowej GaboStudio jakim jest serwis www.wejherek.com.

Ze Strzebielina do Gdyni

Z wizytą
u ministra

Prymus roku szkolnego 2012/2013 Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu, Maciej Szczur, obecnie uczeń
klasy Va spotkał się z ministrem spraw wewnętrznych i administracji, Markiem Biernackim, w jego gdyńskim biurze.
Do spotkania doszło dzięki staraniom Teresy Hinc, dyrektora ZKiW (na zdjęciu pierwsza z lewej), która podczas
zakończenia roku szkolnego wręczyła Michałowi nagrodę,
ufundowaną przez pana ministra. Podczas wizyty w Gdyni,
uczniowi ze Strzebielina towarzyszyła nie tylko dyrektor
szkoły, ale również mama. Chłopiec wręczył panu ministrowi książkę o swoim przodku, bohaterze i patriocie, komandorze Zbigniewie Przybyszewskim, dowódcy tzw. baterii
cyplowej w Helu. Minister Biernacki znał tę postać i bardzo się ucieszył z otrzymanej książki.
Maciej otrzymał gratulacje za wyniki w nauce.
Minister Marek Biernacki, który od wielu lat jest przyjacielem szkoły w Strzebielinie, zapowiedział swoją wizytę w
szkole, jeszcze w tym roku szkolnym.
Olga Dampc,
nauczyciel ZKiW
REKLAMA

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

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

Kurs kat. B rozpoczyna się 5 grudnia,
a kolejny 19 grudnia
10

Portal ukierunkowany jest
na obsługę i rozwój rynku lokalnego. Docelowo ma zrzeszać
jak największą liczbę jak najlepszych promocji i ofert na towary
i usługi w mieście.
Serwis wejherek.com pozwala użytkownikom oszczędzić czas i pieniądze, skupiając
w jednym miejscu najbardziej
atrakcyjne okazje cenowe w
danym mieście – komentuje
Cecylia Kitowska, z firmy GaboStudio.
Kupuj najtaniej
Wejherek.com to gwarancja
najlepszych promocji i najniższych cen. Aktualizowane na
bieżąco statystyki pozwolą Ci
OGŁOSZENIE

sprawdzić czy dana oferta jest
aktualna i zaplanować zakupy
bez zbędnego ryzyka. Oglądaj,
porównuj, wybieraj, decyduj zawsze najtaniej.
Oszczędzaj czas
Nie musisz już marnować
czasu na przeczesywaniu stron
internetowych w poszukiwaniu
okazji lub wielogodzinnych wyprawach po sklepach w pogoni za najlepszą ofertą. Od teraz
wszystko znajdziesz w jednym
miejscu, w zasięgu kilku kliknięć.
Prosta obsługa, przejrzysta
nawigacja, szybkość działania
i niezawodność. Zakupy nigdy
nie były tak wygodne.

Jesteś u siebie
Tylko na wejherek.com dowiesz się, gdzie znaleźć najtańsze produkty i usługi na terenie
miasta - od artykułów spożywczych, przez odzież i biżuterię,
hotele i restauracje, finanse,
elektronikę, motoryzację.
Nie musisz więcej szukać
Serwis wejherek.com do
dyspozycji użytkowników oddaje wciąż rosnącą bazę danych
firm i przedsiębiorstw w Twojej
okolicy wraz z potrzebnymi Ci
informacjami: adresem i loka-

lizacją na mapie, godzinami
otwarcia, numerem telefonu, a
także danymi do wystawienia
faktury VAT.
- Dla przedsiębiorców to
potężne narzędzie, dzięki któremu mogą szybko dotrzeć
do ogromnej rzeszy potencjalnych klientów na dynamicznie
zmieniającym się rynku internetowym. Wejherek.com to
konglomerat możliwości i nowa
jakość na polskim rynku e-commerce – dodaje Gabriel Besta,
właściciel GaboStudio.
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Wśród internowanych w powiecie wejherowskim znaleźli się znani opozycjoniści

Ponura sława Strzebielinka

Kiedy w mroźny zimowy poranek, 13 grudnia 1981 roku ogłoszono w Polsce stan
wojenny, rozpoczęły się aresztowania działaczy opozycji, głównie związanych z NSZZ
„Solidarność”. Wywożono ich do ośrodków odosobnienia, zwanych internatami. Jeden z 49 „internatów” znajdował się w Strzebielinku, na terenie gminy Gniewino, w
powiecie wejherowskim. O tym, co działo się w Strzebielinku i kto tam przebywał, pisała wejherowska dziennikarka Regina Osowicka, która przed 32. rocznicą ogłoszenia
stanu wojennego podzieliła się z naszymi Czytelnikami swoją wiedzą na ten temat.
Aresztowania
dotyczyły
głównie ludzi, związanych z
NSZZ „Solidarność”. Pierwsza noc z niedzieli na poniedziałek była dla wielu z nich, a
także dla ich rodzin, nocą grozy. Przy pomocy siły i krzyku
wyciągano internowanych z
mieszkań, nierzadko wyłamując drzwi.
W pierwszym tygodniu do
ośrodków odosobnienia wywieziono około 3 tys. osób, a
w ciągu całego stanu wojennego - ok. 10 tysięcy.
Kaczyński, Gwiazda,
Modzelewski...
Obóz w Strzebielinku
utworzono w pawilonach oddziału zewnętrznego Zakładu Karnego w Wejherowie.
Wśród uwięzionych tam ludzi znalazło się 31 członków
Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”, w tym 6 członków
prezydium oraz wielu działaczy związkowych, m.in.:
Andrzej Gwiazda, Lech
Kaczyński, Andrzej Drzycimski, Maciej Jankowski,
Adam Kinaszewski, Jacek
Kuroń, Tadeusz Mazowiecki, Jacek Merkel, Karol Modzelewski, Janusz
Onyszkiewicz, Jan Rulewski, Henryk Wujec, Jerzy
Kiszkis.
Jak widać do Strzebielinka

Karol Modzelewski był internowany w Strzebielinku.

przywożono nie tylko pomorskich działaczy opozycji, ale
wiele znanych postaci z Warszawy i innych ośrodków.
INTERNOWANI
z Wejherowa
W parterowych pawilonach Strzebielinka, otoczonych lasem, zamieszkali też
nie z własnej woli mieszkańcy
Wejherowa i powiatu wejherowskiego. W obozie znaleźli
się: Edward Białk, pracownik Kombinatu Budowlanego
w Gdyni, Henryk Mierzejewski, pracownik Stoczni
Komuny Paryskiej w Gdyni,
Adam Rosiński, pracownik
PKS w Wejherowie, Henryk Rządkowski, pracownik fabryki obuwia „Neptun”
w Wejherowie. Z Redy został
przywieziony Tadeusz Kisielewski i Maciej Pelowski, a z Rumi - Krzysztof
Łęgowski i Zbigniew Poźniak.
Wśród około 500 internowanych tam osób byli
uczniowie szkół średnich oraz
studenci Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni.
Wiadomo, że funkcjonariusze SB odwiedzali osadzonych
i nakłaniali do podpisania
tzw. lojalki. Poza kilkoma
wyjątkami, nikogo do tego nie
namówili.

Adam Rosiński z Wejherowa - internowany.

Zimno i głodno
Duże cele były zakratowane, zimne i przepełnione. W
kącie stała muszla klozetów,
odgrodzona szklanym parawanem, nie pozwalającym na
całkowitą intymność.
Racje żywnościowe z trudem zaspokajały głód. Na
skutek złych warunków sanitarnych szerzyły się m.in.
choroby układu pokarmowego. Osoby wymagające hospitalizacji odwożono w asyście
5-6 „zomowców” do szpitala
w Wejherowie. W kilku przypadkach przewiezionym do
szpitala udało się zbiec.
Jak informuje Regina
Osowicka, z upływem czasu zezwolono na odwiedziny. Internowani otrzymywali
paczki, ale również zaczęli pisać „grypsy” i artykuły i przemycać je poza mury. Działała
obozowa poczta z własnymi
znaczkami i datownikami.
Księża w ośrodku
Internowani zostali też
otoczeni opieką przez Kościół.
Kapelanem obozu był ks. płk
Tadeusz Błoński. Akcję
pomocy przez Prymasowski
Komitet Opieki nad Internowanymi prowadził pisarz
Lech Bądkowski.
7 lutego 1982 r. do internowanych przyjechał arcybi-

Henryk Rządkowski z
Wejherowa - internowany.

skup Marian Przykucki i
dziekan wejherowski ks. prałat Bogusław Żurawski.
Następnie rekolekcje prowadzili biskupi: Edmund
Piszcz, Andrzej Śliwiński,
Lech Kaczmarek.
Przed Wielkanocą 1982 r.
w kaplicy obozowej ustawiono dwumetrowy drewniany
krzyż. W górnej części był
otoczony drutem kolczastym
z wbitą klingą i spływającą
białą tkaniną, tworzącą jakby
postać. Na krzyżu podpisywali się internowani.
Po rozwiązaniu ośrodka internowania, krzyż zniknął.
W 1990 r. na dziedzińcu byłego obozu stanął nowy krzyż,
upamiętniający więźniów stanu wojennego. Od wielu lat w
wyremontowanych pawilonach w Strzebielinku funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej.
Mieszkańców
naszego
miasta osadzano też w innych
ośrodkach odosobnienia. Doktor Miron Łukowicz, ordynator oddziału dermatologii
wejherowskiego szpitala i
pierwszy przewodniczący Rady Miasta, był internowany w
ośrodku w Kwidzynie.
Anna Kuczmarska
na podstawie informacji
red. Reginy Osowickiej

Dr Miron Łukowicz internowany w Kwidzynie.

Ośrodek internowania w Strzebielinku w gminie Gniewino składał się z parterowych pawilonów.
Zdjęcie ze zbiorów R. Osowickiej. Fot. D. Studnicka

Stan wojenny, ogłoszny 13 grudnia 1981 roku a zniesiony 22 lipca 1983 roku (31 grudnia 1982 r. został zawieszony) był okresem zniewolenia, wielu ograniczeń w życiu
codzinnym, a także represji.
Najwyższym organem władzy państwowej była Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego z gen. Wojciechem Jaruzelskim na czele.
Do najważniejszych instytucji skierowano 8 tysięcy komisarzy wojskowych.
Do działań związanych z wprowadzeniem stanu wojennego użyto 70 tys. żołnierzy, 30 tys. funkcjonariuszy MSW,
1750 czołgów, 1400 pojazdów opancerzonych, 500 wozów
bojowych, 9 tys. samochodów.
Jerzy Zieleński dziennikarz związany z konwersatorium „Doświadczenie i Przyszłość”, na wieść o stanie
wojennym popełnił samobójstwo. Takich desperackich
aktów było podobno więcej.
Według danych Instytutu Pamięci Narodowej,
w czasie stanu wojennego,
na skutek represji i wypadków śmiertelnych w czasie
ulicznych zamieszek, w calej Polsce śmierć poniosły
103 osoby.

Ks. prałat Bogusław Żurawski wspierał internowanych w Strzebielinku.

Chociaż od wprowadzenia stanu wojennego upłynęły 32 lata, wiele
okoliczności pozostaje nieznanych. Brakuje zbiorów
archiwalnych z tego okresu, dokumentów partyjnych
powstałych tuż po 13 grudnia 1981 r.
Podobnie jak archiwa
bezpieki, zostały one celowo
zniszczone w okresie tzw.
transformacji ustrojowej.
W 1990 r. ostatni sekretarz
PZPR Mieczysław Rakowski,
na polecenie ówczesnego
prezydenta Wojciecha Jaruzelskiego zniszczył stenogramy z obrad Biura
Politycznego KC z 1981 r.
Zdjęcia ze zbiorów R.
Osowickiej, reporodukcje:
Krystyna Gordziej i Władysław Gordziej.
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OGŁOSZENIA
			
RIR.6721.3.2012.PK

Łęczyce, dnia 05 grudnia 2013r.

		
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla działki nr 123 położonej w obrębie geodezyjnym
Chmieleniec, w gminie Łęczyce
Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 poz. 647
z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227), w wykonaniu uchwały nr
XXIII/53/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie
przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego dla działki nr 123, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Chmieleniec, gmina Łęczyce,
zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu

			
RIR.6721.5.2013.PK
		

Łęczyce, dnia 05 grudnia 2013r.

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

Łęczyce, dnia 05 grudnia 2013r.

RIR.6721.4.2013.PK

		

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Rozłazino, Nawcz i Łówcz Górny w gminie
Łęczyce z przeznaczeniem pod budowę elektrowni wiatrowych

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu
geodezyjnego Rozłazino w gminie Łęczyce
z przeznaczeniem pod budowę elektrowni wiatrowych

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zmianami) oraz art.39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami),
		
		
zawiadamiam

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze
zmianami) oraz art.39 ust.1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust 2 ustawy z dnia 3
października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 ze zmianami)

o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce Uchwały Nr XL/94/201 z dnia
10 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu obrębu geodezyjnego
Rozłazino, Nawcz i Łówcz Górny w gminie Łęczyce
z przeznaczeniem pod budowę elektrowni wiatrowych

		

zawiadamiam

o podjęciu przez Radę Gminy Łęczyce Uchwały Nr XL/93/2013 z dnia
10 października 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dla fragmentu obrębu geodezyjnego Rozłazino w gminie Łęczyce
z przeznaczeniem pod budowę elektrowni wiatrowych

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki nr 123 położonej na terenie obrębu geodezyjnego Chmieleniec,
w gminie Łęczyce, zgodnie z uchwałą nr XXIII/53/2012 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania
w/w planu wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od
13 grudnia 2013 r. do 08 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy
Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce w godz. od 9.00 do 14.00.

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy
oddziaływania na środowisko do projektu ww. planu miejscowego.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 02 stycznia 2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce w godz. 10.30 – 11.00.

Załącznik graficzny do ww. uchwały, szczegółowo określający granice planu, znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce: http://www.bip.leczyce.pl.

Załącznik graficzny do ww. uchwały, szczegółowo określający granice
planu, znajduje się na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Łęczyce oraz na
stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łęczyce: http://www.bip.leczyce.pl.

Zgodnie z art. 17 pkt. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 poz. 647 z póżn.
zm.) oraz art. 29, art. 34, art. 40, art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października
2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz.1227), osoby prawne i fizyczne
oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu planu i prognozy.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce, ul. Długa
49, 84-218 Łęczyce, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 stycznia 2014 r.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. planu oraz
do prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie do niego sporządzona, w formie pisemnej do Wójta Gminy Łęczyce na adres: Urząd
Gminy Łęczyce, 84-218 Łęczyce, ul. Długa 49, ustnie do protokołu lub za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres
e-mailowy: gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl w terminie 24 dni
od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do ww. planu oraz do
prognozy oddziaływania na środowisko, która zostanie do niego sporządzona, w formie pisemnej do Wójta Gminy Łęczyce na adres: Urząd
Gminy Łęczyce, 84-218 Łęczyce, ul. Długa 49, ustnie do protokołu lub za
pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez konieczności
opatrzenia ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres
e-mailowy: gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl w terminie 24 dni
od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
				
				
Wójt Gminy Łęczyce
				
Piotr Wittbrodt

Wniosek powinien zawierać: nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

				
				

Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt

oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy
oddziaływania na środowisko do projektu ww. planu miejscowego.

				

Wójt Gminy Łęczyce
Piotr Wittbrodt
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Piłka ręczna. Tytani Wejherowo

Remisują i zwyciężają
Tytani na wyjeździe zremisowali z MKS Grudziądz 29:29
(16:13), a we własnej hali pokonali Alfę 99 Strzelno 39:32
(14:15). W kolejnych pojedynkach Tytani zmierzą się 7 grudnia w
Tczewie z Samborem, a 14 grudnia na własnym parkiecie w Wejherowie z GKS Żukowo.
Zwycięska drużyna Gryfa Orlex

Piłka nożna. Turniej w Luzinie

Gryf mistrzem
30 listopada br. w Hali Widowiskowo–Sportowej
im. Marszałka M. Płażyńskiego w Luzinie odbyły się piąte Mistrzostwa Kaszub WIKĘD/KASZUB
CUP w halową piłkę nożną. Po raz pierwszy w
historii, tytuł Mistrza Kaszub zdobyli II-ligowi piłkarze Gryf Orlex Wejherowo.

Niewiele brakowao, żeby
wejherowscy Tytani wygraliby w ostatnich sekundach jedną bramką z MKS Grudziądz.
Początek był dla naszej drużyny dobry, jednak po ok. 15 minutach obraz gry zmienił się na
korzyść gospodarzy. Prowadzenie 6:9 zaczęło topnieć, aby na
koniec pierwszej części zakończyć się 16:13 dla MKS. W drugiej połowie Tytanom udało się
doprowadzić do remisu. W 56
minucie było 29:27, po czym na
29:28 rzucił R. Wicon, a na re-

mis z karnego T. Bartoś.
W miniony weekend po zaciętej walce na własnym parkiecie Tytani wygrali z Alfą 99
Strzelno. W pierwszej połowie
gra była wyrównana, ale to goście do szatni schodzili z przewagą jednej bramki. Druga
odsłona pojedynku to wyraźne
prowadzenie gości ze Strzelna, bo wejherowianie zbytnio
zbagatelizowali przeciwników.
Dopiero na 10 minut przed
końcem, Tytani ruszyli do zdecydowanych ataków, na szczę-

Z zaproszenia organizatora turnieju, dyrektora GOSRiT Luzino Piotra Klechy skorzystało 14 drużyn z Pomorza.Rywalizowały o wielkie „Diabelskie Skrzypce” ufundowane przez Jarosława
Wejera, wójta Gminy Luzino.
W finale żółto-czarni spotkali się z gospodarzami zawodów, wiceliderem IV ligi drużyną Wikęd/GOSRiT Luzino, która zdobyła tytuł wicemistrza. Trzecią drużyną turnieju został lider V ligi
gdańskiej, Jaguar Gdańsk. Najlepszym zawodnikiem wybrano Krystiana Opłatkowskiego (Wikęd/GOSRiT), a tytuł króla
strzelców zdobyli ex aequo: Paweł Brzuzy, Mateusz Łuczak
(Gryf Orlex) i Paweł Rutkowski (GOSRiT). Najlepszym bramkarzem mistrzostw uznano Kacpra Tułowieckiego z Gryfa.

Początek meczu nie był szczęśliwy dla drużyny KTS-K GOSRiT
SOCHA MEBLE LUZINO, ale mecz ostatecznie zakończył się wynikiem 10:6 dla drużyny z Luzina. Zwycięstwo to umocniło drużynę
z na drugiej pozycji w tabeli z dorobkiem 14 pkt.
Do zakończenia pierwszej rundy pozostało jedno spotkanie wyjazdowe z Wichrem Wierzchucino.

Boks. Sukces klubu „Gryf”

Kickboksing. Gmina wspiera

Konrad Kaczmarkiewicz zawodnik WKB „Gryf”
Wejherowo wywalczył brązowy medal na Mistrzostwach Polski Młodzików w Poznaniu.

Wójt Gniewina Z. Walczak przedłużył na 2014
rok umowę z 10-letnią zawodniczką Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, Nikolą Sicińską z
Rybna, przyznając jej tym samym stypendium.
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W zawodach startowało ponad 100 niepełnosprawnych
zawodniczek i zawodników
z Chorwacji, Niemiec, Rosji,
Norwegii, Hiszpanii i Polski.
A. Konik zwyciężyła w swojej
grupie eliminacyjnej, ale w finale przegrała 0:10 z Danielem
Pietasem ze Szczecina. L.L.

Na hali MOSiR w Rumi odbyły się mistrzostwa powiatu wejherowskiego szkół gimnazjalnych w drużynowym tenisie stołowym chłopców i dziewcząt.
W turnieju zwyciężyły dziewczęta z Luzina, a wśród
chłopców - ekipa Choczewa.

W 8. kolejce IV ligii tenisa stołowego tenisiści z Luzina wygrali we własnej hali z zespołem Osada Rzucewo.

W półfinale Konrad uległ zawodnikowi Stelli Gniezno.
- Jest to wielki sukces dla Konrada, a także dla tak młodego klubu - stwierdził jego prezes Wojciech Wasiakowski. - Otrzymaliśmy również medal dla najlepszego trenera.
W wyjeździe wejherowian wspomogli: klub Beniaminek
Starogard, sponsorzy oraz władze Wejherowa.

Anna Konik zawodniczka Integracyjnego
Stowarzyszenia Sportowego START Wejherowo wywalczyła tytuł
wicemistrzyni na Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski w
Boccia.

Mistrzostwa Powiatu

Wygrana przy stołach

Brązowy medal

Druga
w Polsce

Tenis stołowy. Rumia

Tenis stołowy. Luzino

Wikęd/GOSRiT Luzino - wicemistrz Kaszub

ście bardzo skutecznych. Dzięki
temu zniwelowali przewagę Alfy, po czym po celnych rzutach i
przy szybkim rozgrywaniu piłki osiągnęli siedmiobramkową
przewagę.
Skład Tytanów Wejherowo:
Rozgrywający: P. Kiedrowski, Sałata, T. Bartoś, K. Brzeski, K. Wicki, R. Wicki
Skrzydłowi: K. Behrendt, T.
Turek, M. Lanc, P. Zaworski
Obrotowi: R. Wicon, M.
Wójcik. Bramkarze: S. Cholcha
Szymon, D. Nowosad

Boccia

W rywalizacji wzięło udział ponad 20 tenisistek i zawodników z
powiatu wejherowskiego. Oto wyniki:
Chłopcy: I miejsce - Gimnazjum w Choczewie (Tomasz Joachimiak, Krzysztof Obrzut, opiekun - Henryk Rynko), II miejsce
- Gimnazjum nr 1 w Rumi, III miejsce - Gimnazjum nr 1 w Redzie,
IV miejsce - Gimnazjum w Luzinie, V miejsce – Gimnazjum nr 1
w Wejherowie
Dziewczęta: I miejsce - Gimnazjum w Luzinie (Katarzyna
Płotka, Karolina Kendziora, Klaudia Głodowska, opiekun drużyny
- Barbara Kędra), II miejsce - Gimnazjum w Strzepczu, III miejsce
- Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie, IV miejsce - Gimnazjum
nr 1 w Redzie, V miejsce - Gimnazjum nr 3 w Wejherowie.
Organizatorami zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz Miejski Ośrodek
Sportu i Rekreacji w Rumi.

Nadzieja w Nikoli
Gmina Gniewino sfinansowała m.in. w 2013 r. udział Nikoli
w Mistrzostwach Świata w Hagen, gdzie młoda kickbokserka
wywalczyła brązowy medal.
Najbliższy start Nikoli Sicińskiej już 18 stycznia 2014 r., na
II Otwartych Mistrzostwach Polski WFMC.

Nikola Sicińska z Rybna w Hagen, wśród medalistek.
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Nowy dom parterowy tzou dworek,
2500 m od śródmieścia Wejherowa, pod
lasem. Pow. domu 135 m kw., działki
900 m kw. Cena 450 tys. zł. Sprzedam
lub zamienię na mieszkanie 3-pokojowe, lub inne propozycje.
Tel. 661 664 085
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m sprzedam.
Tel. 501 549 579
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie ul. Kotłowskiego 55 m kw, 3 pokoje,
salon z aneksem kuchennym, 1/3 piętro,
wysoki standard wykończenia, zabudowa aneksu łazienki i przedpokoju w cenie mieszkania. Parkingi wokół bloku.
Cena 270 tys. Tel. 509 524 714
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, 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. Cena 240 zł. Tel. 511 150 988

WYNAJMĘ
Odnajmę mieszkanie 3-pokojowe
55 m Wejherowo ul Derdowskiego cena
900 zł. Tel. 603 78 68 22
***
Wynajmę pół domu w Bolszewie, na
parterze, lekarzom lub na biura, tanio.
Tel. 664 946 125
***
Garaż w centrum Wejherowa wynajmę. Tel. 602 173 077

SPRZEDAM

Sprzedam niedrogo: futro damskie
brąz barany bułgarskie, rozm. 42 oraz
kurtkę damską barany zakopiańskie,
rozm. 44. Tel. 518 652 977
***
Płyty winylowe (około 80 sztuk). Zagraniczni wykonawcy, lata 70-80. Stan
bardzo dobry. Cena za płytę 20 PLN do
negocjacji. Telefon 516 905 511.
***
Duży stół rozsuwany + 8 krzeseł.
Tel. 600 994 348
***
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 Nokia 100, pudło, papiery za 50 zł.
Tel. 798 253 019
***
Stolik owalny 90/70 ciemny orzech,
45 zł i stolik kawowy 67/67 ciemny
orzech 45 zł. Tel. 509 332 370
***
E-papieros , cena do uzgodnienia
Wejherowo. Tel. 784 808 700
***
Torbę do laptopa w cenie 30 zł Wejherowo. Tel. 784 808 700
***
Sprzedam kanapę rozkładaną ze
schowkiem, cena 200 zł. możliwość odpłatnego transportu. Tel. 516 256 424
***
Sprzedam 4 opony zimowe
195/65/15 roku cena 60 zł/szt.
Tel. 516 256 424
***
Sprzedam fotel rozkładany cena 160
zł. Tel. 516 256 424
***
Buty trekingowe firmy Jack Wolfskin

damskie nr 40 nowe. Tel. 509 524 714
***
Grzejnik olejowy na kółkach z termostatem stan idealny, cena do ustalenia.
Tel. 501 23 00 53
***
2 opony zimowe rozm. 195/65R15,
cena 60 zł/szt. Amerykankę rozkładaną
z oparciami, cena 160 zł. Zlewozmywak
kamienny 120 cm/50 cm, owalny 2 komorowy. Tel. 505 588 160
***
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 początkujących 130 zł. Tel. 883 750 149
***
Sprzedam: krajalnicę Zelmer nowa
nieużywaną 140 zł. piekarnik do pieczenia ciast mało używany, cena 85 zł. telewizor daewoo 21 cal i+ pilot 220 zł ,
dekoder Polsatu z zegarem 130 zł oraz 2
klatki dla chomika po 59 zł i 39 zł.
Tel. 506 295 619

PRACA

Poszukuję każdej pracy fizycznej,
chętnie ciężkiej, bardzo tanio.
Tel. 501 034 804
***
Emerytka szuka pracy, może być chałupnictwo lub praca dorywcza.
Tel. 505 454 919

NAUKA

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

KreatorObrazu.pl
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fotografia ślubna
zdjęcia urodzinowe
chrzciny i przyjęcia
imprezy
integracyjne
fotografia mody
fotografia
reklamowa
502 178 344

Korepetycje i pomoc w redagowaniu
i pisaniu prac licencjackich, magisterskich
itp. Pedagogika, socjologia, pielęgniarstwo, ekonomia, ochrona środowisk, inne. Komputeropisanie. 501 957 499
***
Nauczyciel muzyki, emeryt udziela
lekcji gry na gitarze, akordeonie, mandolinie, skrzypcach, za niewielką opłatą, w
Wejherowie. Tel. 665 570 808.
***
Matematyka, angielski, każdy poziom. Tel. 511 673 834
www.obserwator.eko.cal.pl/nauka

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Suzuki swift 1,3 glx, centr.
zamek, elektryczne szyby, instal. gazowa, 2 komplety opon. 1998 rok, stan
idealny. Auto bardzo ekonomiczny.
Tel. 661 664 085
***
Renault Laguna kombi 2002 rok. 1,9
dci, 9,5 tys. zł. Tel. 782 167 653
***
4 opony zimowe do BMW Dunlop +
alu 205/55/16. Tel. 725 504 787

RÓŻNE

Przyjmę zepsute czajniki, garnki,
sprzęt domowy. Tel. 725 171 656
***
Oddam używane, sprawne urządzenia: płytę gazową oraz umywalkę łazienkową z szafką. Tel. 505 073 481.
***
Rodzina wielodzietna potrzebuje pomocy, nie tylko na święta.
Tel. 516 591 904

Prywatne ogłoszenia drobne
zamieszczamy bezpłatnie
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej.

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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ENEMEF
pełen
strachu
W piątek trzynastego zaplanowano ENEMEF: Noc Thrillerów. Zaledwie tydzień po
polskiej premierze będzie można obejrzeć najnowszy film Spike'a Lee – „Oldboy. Zemsta
jest cierpliwa”. Repertuar
uzupełnią trzy najlepsze thrillery mijającego roku: fascynujący „Labirynt”, hitchcockowski
„Stoker” oraz „Panaceum”.
Maraton rozpocznie się o
godz. 22:00 w kinach sieci Multikino w Polsce. Przewidywana
godzina zakończenia: ok. 6:00
Ceny biletów wahają się
od 25 zł (pomocja dla osób wylosowanych spośród zarejedtrowanych na www.enemef.
pl) poprzez zniżkowe, do 33 zł
(normalny).
Więcej informacji:
http://www.enemef.pl

REKLAMA
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Bilety dla Czytelników

Aż pięć

Wysyłając e-maila na adres: redakcja@pulswejherowa.pl
można wygrać bezpłatne bilety na jedną z dwóch imprez w
Multikinie w Rumi.
Na Noc kina, która odbędzie się już jutro 6 grudnia, mamy
2 podwójne zaproszenia. Aby zdobyć jedno z nich trzeba dzisiaj
do północy przysłać e-maila z tematem Noc Kina, a w treści podać imię i nazwisko
Mamy też 5 pojedynczych biletów na Noc Thrillerów w ramach
ENEMEF 13 grudnia. Aby wybrać się na ten maraton filmowy,
należy wysłać e-maila z tematem ENEMEF w ciągu najbliższych
trzech dni (czwartek, piatek, sobota).
Do wylosowanych osób odpiszemy.

6 grudnia w sieci Multikino
w jedną noc będzie można obejrzeć pięc filmów, reprezentujących pięć różnych gatunków:
komedię, dramat, film akcji,
horror oraz sci-fi.
14 edycja „Nocy Kina”
rozpocznie się o godz. 23.00.
Szczególy na plakacie.

gatunków

