NR 5 (68)
6 MARCA
2014
NAKŁAD

8 000

KOLEJNE
WYDANIE
20 MARCA

i powiatu wejherowskiego

Krzyż na Kalwarii
Zgodnie z tradycją
wielkopostną w Wejherowie, w kolejne
piątki odbywać się
będą nabożeństwa
Drogi Krzyżowej na
Kalwarii Wejherowskiej. Początek o
godz. 15.00 w kościele św. Anny, wymarsz
o godz. 16.00.
- Żyjemy w cieniu Kalwarii, która kryje w sobie
cząstkę ziemi z Ojczyzny
Zbawiciela. Kaszubska Jerozolima, tak nazwali Ją nasi
praojcowie, stała się dla nich
miejscem świętym, namiastką Ziemi Św. Stała się miejscem najważniejszym. Niech
zatem będzie i dla nas - mówi o. Daniel Szustak OFM,
kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie. - Wielki Post to czas,
abyśmy wzorem naszych ojców, spotkali się na świętych
górach, na rozważaniu pasyjnych tajemnic naszej wiary.

Główna nagroda
Filharmonia Kaszubska w Wejherowie to „Najlepsza inwestycja oświetleniowa 2013 roku”.
Taki tytuł oraz główną nagrodę za oświetlenie i iluminację siedziby Wejherowskiego Centrum Kultury przyznano podczas XXII Międzynarodowych Targów Sprzętu
Oświetleniowego – ŚWIATŁO 2014, które odbyły się w
Warszawie. 				
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Barwny pochód przeszedł z kościoła św.
Anny na wejherowski
rynek, aby pod pomnikiem Jakuba Wejhera
oddać hołd założycielowi miasta, w rocznicę
jego śmierci.
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Bezpieczniej
Na terenie Wejherowa funkcjonuje 31 kamer miejskiego monitoringu. Rozbudowa centrum monitoringu w Straży Miejskiej (w ratuszu) oraz w Komendzie Policji pozwoli
na zainstalowanie w sumie 64 kamer oraz urządzenie
dwóch stanowisk kierowania monitoringiem. Statystyki
i badania pokazują, że tam gdzie jest monitoring, spada
przestępczość. 				
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Większość radnych popiera ten projekt

Budowa lotniska w Gdyni
korzystna dla wejherowian
Rada Miasta Wejherowa większością głosów poparła projekt budowy lotniska w Gdyni-Kosakowo, ważnego i strategicznego dla rozwoju
całego regionu, w tym Wejherowa. Dla wejherowian oznaczać to może
ułatwiony dostęp do transportu lotniczego. Miasto nie inwestuje w to
przedsięwzięcie ani złotówki i nic w przyszłości nie będzie dopłacało.
Wejherowianie mogą tylko skorzystać.
- Nie mieszamy się do żadnej wielkiej polityki! Nie angażujemy się w spór pomiędzy
samorządem miasta Gdyni a
Komisja Europejską. Ten problem formalny muszą rozwiązań władze Gdyni - wyjaśnia
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. - My tylko
stwierdzamy, co jest przydatne dla mieszkańców Wejherowa. Lotnisko bliżej Wejherowa,
większa oferta, lepsze możliwości na tym rynku są zawsze korzystne dla mieszkańców.

Sporo do nadrobienia

Podkreślić należy, że Polska
w zakresie korzystania z usług
lotniczych ma jeszcze ogromnie dużo do nadrobienia. Wg
danych statystycznych przecięty Europejczyk korzysta z
samolotów średnio 5 razy więcej niż przeciętny Polak. Polski
rynek lotniczy rozwija się szybko, szczególnie od czasu wejścia
Polski do Unii Europejskiej i
pełnego otwarcia polskiego nieba, co spowodowało większą
aktywność przewoźników już
operujących w Polsce. Pojawiło
się także wielu nowych - głównie niskokosztowych - dzięki
czemu zwiększyła się oferta połączeń i liczba pasażerów. Tylko
planowanie rozwoju ze znaczącym wyprzedzeniem pozwala

zapewnić niezbędne warunki
do rozwoju ekonomicznego i
społecznego oraz uniknąć zapóźnień cywilizacyjnych. W
zakresie transportu lotniczego
musimy gonić Europę!

Przykłady w Europie

Zdaniem wielu ekspertów
zlokalizowanie w Trójmieście okolicy dwóch portów lotniczych, obsługujących inny
sektor rynku, jest zasadne i
przynieść może wielkie korzyści dla całego regionu.
Lotnisko w Gdyni ma być
komplementarne, czyli uzupełniające, a nie konkurencyjne
wobec gdańskiego. To ma być
małe lotnisko lokalne. W Europie z powiedzeniem funkcjonują dwa lotniska w obrębie jednej
metropolii, np. w Sztokholmie,
Goteborgu, Glasgow, Malmo i
innych miastach.

Doskonałe warunki

Eksperci zgodnie podkreślają, że lotnisko Gdynia-Kosakowo ma doskonałe położenie.
Daje możliwość podejścia do
lądowania znad wody, co eliminuje zarówno problem hałasu, jak i przeszkód terenowych.
Wreszcie, co warto podkreślić,
panują na nim dobre warunki
klimatyczne. Ma też olbrzymią
powierzchnię i aż dwa pasy, co
daje możliwości taniego rozwo-

ju. Trzeba pamiętać, że lotnisko
to nie tylko usługi lotnicze, ale
też tzw. non-aviation, chociażby
hangarowanie samolotów.

Linia partii

Uchwała została przyjęta
większością głosów radnych
„Wolę Wejherowo”; Platforma
Obywatelska była przeciw.
Sprawa wywołała sporo emocji i dyskusji za sprawą właśnie
radnych PO, wśród których
górę wzięła linia partii, a nie
myślenie o interesach wejherowian.
Wiadomo, że lotnisko w
Gdyni mocno jest krytykowane
przez pomorską PO i prezydenta Pawła Adamowicza w szczególności. Przeciwnicy próbują
wykorzystać stanowisko Komisji Europejskiej do nagonki na
Prezydenta Wojciecha Szczurkai. Platforma zapewne chce
na fali podsycanej przez siebie
krytyki przejąć władze w Gdyni, ale nie zauważa, że działa
wbrew interesom mieszkańców
regionu. Zwłaszcza, że lotnisko
w Gdyni już stoi.
Niestety, wejherowscy radni
Platformy: Jacek Gafka, Arkadiusz Szczygieł, Witold Mocek,
Maciej Łukowicz i inni doskonale wpisali się w tę partyjną
awanturę. Mniej istotny jest interes wejherowian.

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem żegnamy

Irenę Lucińską-Gross

wieloletniego zastępcę dyrektora i dyrektora
Szkoły Podstawowej nr 4 w Wejherowie

Rodzinie i Przyjaciołom

składamy wyrazy szczerego współczucia
Dyrekcja, koleżanki i koledzy
z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie
(Szkoła Podstawowa nr 4)
2

WAŻNE
TELEFONY:
Pogotowie
58 677 61 02
PolicjA
58 672 97 22
Straż Pożarna
58 677 61 00
Straż Miejska
58 677 70 40

Z POLICJI
Narkotyki w Rumi

Policjanci z Komisariatu Policji z Rumi zatrzymali
mężczyznę, podejrzewanego
o posiadanie narkotyków. W
okolicy ul. Stoczniowców w
Rumi, funkcjonariusze zauważyli mężczyznę, który na
widok policjantów zachowywał się nerwowo i chował jakiś przedmiot za pas spodni.
Po chwili okazało się, że
próbował ukryć narkotyki w plastikowym pudełku.
Funkcjonariusze znaleźli trzy
papierowe zwitki a w nich
kokainę, amfetaminę i marihuanę.
37-latek został przesłuchany oraz usłyszał zarzut
posiadania substancji psychotropowych i odurzających,
za co grozi kara pozbawienia
wolności do 3 lat.

Amfetamina w kuchni

W ubiegłym tygodniu wejherowscy policjanci zatrzymali 31-latka podejrzewanego o
posiadanie narkotyków.
Podczas przeszukania jego
mieszkania, mężczyzna zachowywał się dość nerwowo,
kiedy policjanci zajrzeli do jego kuchni, próbował zasłonić
rzeczy znajdujące się na kuchennym blacie.
Okazało się, że jest to woreczek z białym proszkiem.
Badanie potwierdziło, że była
to amfetamina. W mieszkaniu
znaleziono kolejny woreczek
z narkotykiem.
Mężczyzna został doprowadzony do Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie,
gdzie usłyszał też zarzuty.
Grozi mu kara pozbawienia
wolności nawet do 3 lat.

Włamania do myjni

Policjanci z Rumi zatrzymali 41-latka z Rumi i 36-latka z Gdyni, którzy uszkodzili
zamek w skrzynce ze sterownikami myjni samochodowej
i ukradli kasetkę z pieniędzmi. Próbowali także włamać
się do drugiego sterownika,
a 41-latek podejrzany jest o
włamanie do tego sterownika i kradzież drugiej kasetki.
Straty łącznie ze zniszczeniem mienia zostały oszacowane wstępnie na kwotę
prawie 3000 zł. Za popełnione przestępstwa grozi im kara pozbawienia wolności od
roku do 10 lat.

Kierowcy łamią prawo

Pięć tysięcy
wykroczeń
Ponad 5 tysięcy wykroczeń zarejestrowały kamery zapisujące przejazd na czerwonym świetle na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 6, ulic
Gdańskiej-Orzeszkowej. Główną przyczyną popełnianych wykroczeń jest nadmierna prędkość
i wjeżdżanie na skrzyżowanie przy zapalonym
wcześniej żółtym świetle oraz brak znajomości
przepisów prawa o ruchu drogowym.
- Kierowcy tłumaczą się tym,
że na sygnalizatorze światło
żółte pali się zbyt krótko - mówi Zenon Hinca, komendant
Straży Miejskiej w Wejherowie.
- Twierdzą, że nigdy nie przejeżdżali na czerwonym świetle.
Obawiam się, że pewnie przejeżdżali, tylko na innym skrzyżowaniu nie było rejestratora
tych wykroczeń.
Jak przypomina Zenon Hinca, według prawa drogowego
długość dla światła żółtego wynosi 3 sekundy, a dla sygnału
czerwonego z żółtym ( i odpowiedniki) - 1 sekunda.
Żółty sygnał na sygnalizatorze oznacza zakaz wjazdu
za sygnalizator, chyba że w
chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może
być zatrzymany przed nim bez
gwałtownego hamowania. Sygnał ten oznacza jednocześnie,
że za chwilę zapali się sygnał
czerwony.
Na drodze krajowej nr 6,
obowiązuje podwyższona dla terenu zabudowanego prędkość z
50 na 70 km na godzinę.
- Gdy kierowca jedzie z
prędkością 60 kilometrów na
godzinę, czyli 16,7 metrów na
sekundę, droga hamowania
wynosi 27,8 metrów. Pojazd
hamuje i zatrzymuje się przed

linią zatrzymań, więc wszystko jest OK - wyjaśnia komendant Hinca. - Dla prędkości 80
kilometrów na godzinę, czyli
22,2 metrów na sekundę, droga hamowania wynosi już 49,4
i na przejechanie jej bez zmiany prędkości zajmuje równo 3
sekundy, a wiec jest na „styk”
ze zmianą świateł z żółtego na
czerwone. Ale dla prędkości 90
kilometrów na godzinę droga
hamowania wynosi 62,5 metrów, a przejechanie jej zajmuje 3,3 sekundy. W tej sytuacji
kierowca wjeżdża na skrzyżowanie na czerwonym świetle, a
tego robić mu nie wolno.
Kierującego pojazdem zbliżającego się do skrzyżowania
obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności (art. 25 Ustawy prawo o ruchu drogowym).
Polega ona m.in. na zwiększonej obserwacji drogi, zmniejszeniu prędkości do takiej,
która pozwoli na przepuszczenie pojazdu korzystającego z
pierwszeństwa oraz pieszych
przechodzących przez jezdnię,
a nawet zatrzymanie się, gdy
okaże się to konieczne. Niestety, wielu kierowców zapomina
o tych zasadach. Stąd mandaty
i punkty karne.
Jak tłumaczy komendant Z.
Hinca, system działa poprawnie.
Niepoprawnie jeżdżą kierowcy.

6 marca 2014

redakcja@pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI

Obradowali wejherowscy radni

Więcej pieniędzy
na inwestycje
Sekretarz miasta Bogusław Suwara (w środku) podpisuje umowę w obecności
komendantów: Policji - Krzysztofa Lawera i Straży Miejskiej - Zenona Hincy oraz
prezesa spółki Konwerga, Jarosława Ławickiego.

Więcej kamer w Wejherowie

Monitory w Straży Miejskiej
i na Komendzie Policji
W ratuszu podpisano umowę na modernizację systemu monitoringu wizyjnego miasta Wejherowa wraz z budową stanowiska obsługi
w budynku Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Statystyki i
badania pokazują, że tam gdzie jest monitoring spada przestępczość.
Podczas spotkania sekretarz miasta Bogusław Suwara poinformował, że obecnie na
terenie Wejherowa funkcjonuje
31 kamer. Rozbudowa centrum
monitoringu w Straży Miejskiej
w ratuszu i w Policji pozwoli zainstalować w sumie 64 kamery
oraz 2 stanowiska kierowania
monitoringiem. Bogusław Suwara przypomniał, że pierwszy monitoring w Wejherowie
został uruchomiony w 2002 roku, natomiast w 2005 roku powstał profesjonalny monitoring
analogowy w ratuszu.
- Obecnie przechodzimy na
monitoring cyfrowy, który umożliwi dalszy rozwój i współpracę w
technologii cyfrowej ze stanowiskiem kierowania w policji. Wybudowany światłowód pozwoli
na łączność i jednostkami samorządowymi w mieście, w tym
szkołami i przedszkolami oraz
strefy wi-fi - mówi B. Suwara.
Koszt realizacji umowy wyniesie 237 tys. zł. Kamery rozmieszczone w pobliżu dworca
PKP i Filharmonii Kaszubskiej
będzie obsługiwała policja, a kamery w centrum miasta - Straż
Miejska. Budowa systemu pozwoli oglądać obraz z poszczególnych kamer, zarówno ze
stanowiska policji, jak i Straży
Miejskiej.
Komendant powiatowy po-

licji insp. Krzysztof Lawer
jest zwolennikiem monitoringu
wizyjnego. Mówi, że wszystkie
badania wskazują, iż miejsca
objęte monitoringiem są zdecydowanie bezpieczniejsze, a
przestępczość w tych miejscach
spada o ok. 30-40 procent. Jedna kamera zastępuje ok. 20
policjantów, którzy musieliby
być obecnie w tych miejscach
podczas zdarzeń. Komendant
podkreśla, że umowa jest kolejnym przykładem bardzo dobrej
współpracy miasta z policją.
- Myślę, że współpraca Straży Miejskiej i Policji w Wejherowie może być przykładem dla
innych miast i miejscowości.
Jesteśmy już pokazywani jako
przykład wzorowej współpracy.
To widać na co dzień, gdyż nawzajem się uzupełniamy. Taka współpraca jest gwarantem
bezpieczeństwa w mieście – mówi insp. Krzysztof Lawer.
Podobnego zdania jest komendant Straży Miejskiej w
Wejherowie, Zenon Hinca
wyjaśniając, że jeśli dyżurnemu
nie uda się zauważyć zaistniałej sytuacji na ekranie, to dzięki
dokonanym nagraniom w monitoringu można powrócić do
każdej z sytuacji, odtworzyć ją
i dokładnie ją przeanalizować.
- Monitoring wizyjny nie
tylko pomaga strażnikom, ale

poprawia poczucie bezpieczeństwa mieszkańcom. Każdy, kto
wie, że gdy w pobliżu jego domu, mieszkania czy samochodu
jest kamera, czuje się bezpieczniejszy. Wie, że wtedy jego majątek jest pilnowany kiedy śpi.
A potencjalni przestępcy widząc
obecność kamer rezygnują z podejmowanych zamiarów - powiedział Zenon Hinca podając
za przykład osiedle Chopina,
gdzie po zainstalowaniu kamer
ustały kradzieże paliwa i rzeczy
w samochodach. Podobnie jest z
innymi kradzieżami i wybrakami chuligańskimi.
- Monitoring jest niezbędny, a jego rozbudowa jest jak
najbardziej uzasadniona –
podkreśla komendant Straży
Miejskiej.
Umowę podpisali: sekretarz
miasta Bogusław Suwara,
jako pełnomocnik Prezydenta Miasta Wejherowa i prezes
spółki Konwerga Jarosław
Ławicki. Obecni byli m.in.
komendant powiatowy policji
inspektor Krzysztof Lawer,
komendant Straży Miejskiej
w Wejherowie Zenon Hinca
oraz inspektorzy Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
Przedstawiciel firmy Konwerga zapewnił, że spółka wykona zadanie do końca marca
tego roku.

Na wtorkowej sesji Rady Miasta Wejherowa podjęto m.in. uchwałę
o zwiększeniu o prawie 6 mln zł wydatków na inwestycje i remonty
w 2014 roku. Radni przyjęli też pakiet uchwał dotyczących sprzedaży, nabycia lub zamiany nieruchomości oraz zdecydowali o zmianach
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta w
kwartale ulic Klasztornej, 12 Marca, Wniebowstąpienia i Zamkowej.
Podczas dyskusji nad projektem zmian w tegorocznym
budżecie Wejherowa, które
dotyczą m.in. wydatków inwestycyjnych, radni opozycji z Platformy Obywatelskiej
zarzucili nadmierne koncentrowanie się na zadaniach w
centrum miasta, kosztem innych dzielnic. Takim zarzutom dziwił się bardzo zastępca
prezydenta Piotr Bochiński.
Przedstawiał argumenty na
nieprawdziwość tej tezy w postaci wielu ulic zbudowanych
w tej kadencji w dzielnicach odległych od centrum. Prezydent
Bochiński przypomniał również, że centrum miasta służy
nie tylko mieszkańcom tej części Wejherowa, ale wszystkim
wejherowianom, którzy w nim
często bywają.
- Przypomina to mi identyczne zarzuty opozycji sprzed roku
- zauważył Wojciech Kozłowski, wiceprzewodniczący Rady
Miasta. - Dziś widać, że okazały
się one zupełnie nieprawdziwe.
W zeszłym roku było więcej inwestycji drogowych w bardziej
odległych dzielnicach, a w śródmieściu zbudowano tylko rondo w ulicy Sienkiewicza. Tym
razem radni PO też się mylą.
Chcemy kontynuować rewitalizację śródmieścia i parku,
która została dobrze oceniona
przez mieszkańców. Nie zapominamy w żadnym razie o nowych zadaniach poza centrum.
Należy do nich np. parking koło cmentarza, który będzie budowany w tym roku. Pojawiły
się także inne zadania na osiedlach. Układa się to po prostu
różnie, jeśli chodzi o miejsce w
kolejnych latach.
Uchwałę o przeznaczeniu
dodatkowych znaczących pieniędzy na wejherowskie inwestycje i remonty podjęto głosami
radnych „Wolę Wejherowo” i

radnego PiS, radni PO jak zazwyczaj byli przeciw.
Zmiany w planie zagospodarowania miasta w rejonie
wspomnianych na wstępie
ulic dotyczą projektu, o którym pisaliśmy w poprzednim
wydaniu „Pulsu Wejherowa”.
Według koncepcji władz miasta, na tym terenie powstanie
kompleks nowoczesnych budynków biurowo-usługowych
z otwartą przestrzenią publiczną pośrodku (wizualizacja na
zdjęciu powyżej). Jak już informowaliśmy, tym miejscu nową
siedzibę znajdzie m.in. Sąd Rejonowy w Wejherowie.
Radni podjęli też uchwały, dotyczące m.in. programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi, pomocy w zakupie

radiowozu dla policji (miasto
przekaże na ten cel 38 tys. zł),
a także nadania nazwy ulicy w
centrum Wejherowa.
Bezimienny dotąd łącznik
między ulicami Mickiewicza a
Parkową otrzymał nazwę: ulica Św. Anny, nawiązującą do
nazw sąsiednich ulic (ul. Klasztorna i św. Jacka).
Rada Miasta zaakceptowała
porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze
Metropolitalnym przez Gminę
Miasta Wejherowa z pozostałymi partnerami.
Przyjęła też uchwałę w sprawie poparcia dla przebudowy i
ucywilnienia lotniska Gdynia-Kosakowo, o czym piszemy
szerzej na stronie 2.
AK.

Konsul Chin w ratuszu
Konsul generalna Republiki Ludowej Chin w Gdańsku, pani Liu Yuanyuan gościła we wtorek w Wejherowie. Podczas
spotkania z prezydentem K. Hildebrandtem oraz zwiedzania ratusza, pani konsul weszła na chwilę na salę obrad, gdzie
przywitała się z radnymi. Od przewodniczącego Rady Miasta
Leszka Glazy otrzymała album ze zdjęciami dawnego Wejherowa.
Liu Yuanyuan zwiedziła także Filharmonię Kaszubską. Wizyta miała charakter informacyjny. Konsul Chin jest zainteresowana walorami Wejherowa, kaszubskim rodowodem
miasta oraz ewentualną współpracą.
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Prezydenta Miasta Wejherowa
z dnia 24 lutego 2014 roku

w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku
Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011
r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że na obszarze
			

			

MIASTA WEJHEROWA
Prezydent Miasta Wejherowa

wyznaczył następujące miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych
obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych (słupy ogłoszeniowe przy
ulicach/obiektach):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Osiedle Fenikowskiego			
11. Krofeya - Orlex
Dworzec PKP Śmiechowo - południe
12. Os. Przyjaźni - Urząd Gminy
Koga/Policja				13. Dworcowa/Sobieskiego k. WCK
Ks. Piotra Skargi - kaplica			
14. Plac Piłsudskiego - KP
Obrońców Wybrzeża			15. Kopernika
Kochanowskiego - tunel			
16. Kościuszki
Graniczna/Jasna				17. Reformatów koło Warty
Broniewskiego - tunel			
18. I Brygady Pancernej WP/12 Marca
Graniczna/Przemysłowa			
19. 12 Marca/Sikorskiego
Zielna (od Sucharskiego)			
20. Osiedle Sikorskiego

Ponadto urzędowe obwieszczenia wyborcze umieszczane będą na pozostałych słupach ogłoszeniowych przy ulicach/obiektach: Waśkowskiego, Mestwina, Dworzec PKP
Śmiechowo - północ, Rybacka, Kociewska, Kaszubska, Partyzantów/Kochanowskiego,
Chopina, Szpital - ul. Jagalskiego, Ogrody Nanickie, Nadrzeczna/Nanicka, Narutowicza,
Ofiar Piaśnicy, Sobieskiego k. Hotelu Bliza, Sobieskiego k. SP Nr 9, Sobieskiego - skwer
LO, Judyckiego, Pucka, Przebendowskiego/Wniebowstąpienia, Roszczynialskiego/Ofiar
Grudnia 1970, Kusocińskiego/Rejtana oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego i w
Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
							
						
Prezydent Miasta
							
Wejherowa			
						
/-/ Krzysztof Hildebrandt
OGŁOSZENIE

Kontrowersyjna uchwała w Redzie

Blok zasłoni widok

Niewiele brakowało, aby radni Redy po raz pierwszy wypowiedzieli lojalność burmistrzowi Krzysztofowi Krzemińskiemu. Ostatecznie
nie stanęli jednak po stronie tych mieszkańców miasta, którzy sprzeciwiają się budowie wysokich bloków.
Sześcioro wiernych burmistrzowi Krzysztofowi Krzemińskiemu radnych przeforsowało
na ostatniej sesji zmiany miejscowego planu zagospodarowania. Obejmuje on obszar między
parkiem miejskim, ośrodkiem
kultury i sportu, Zespołem Szkół
nr 1 oraz ul. P. Bielawy.
- Zmiana dotyczy obszaru żarnowieckiego, czyli osiedla Spółdzielni Mieszkaniowej
„Słoneczna”. Prace nad nim
trwały ponad 2 lata, a dyskusje - ze względu na wątpliwości
- toczyły się do końca - tłumaczył burmistrz Krzemiński. Dodał, że z inicjatywą zmian planu
zagospodarowania wyszła spółdzielnia „Słoneczna”.
- Na posiedzeniu komisji
pojawiały się wątpliwości dotyczące zabudowy, która dla niektórych budynków dopuszcza
wysokość aż 16 metrów. Część
radnych uważała, iż powinna
być niższa - przypomniał radny
Zbigniew Kisiel.
W obronie mieszkańców,
którzy nic nie wiedzieli o zamierzeniach burmistrza stanęła
głównie Małgorzata Lewińska, wiceprzewodnicząca Rady Miasta. W trakcie dyskusji
okazało się, że wiele osób nie
zdawało sobie sprawy z planów
rozwoju tego obszaru Redy, ale
burmistrz przekonywał, że informacje o wyłożeniu planu

Sześcioro radnych poparło burmistrza K. Krzemińskiego i głosowało za zmianą planu zagospodarowania.

w urzędzie były umieszczane
„we wszystkich możliwych mediach”. Indywidualnie nikogo
nie informowano.
- Czy powstanie budynku
w miejscu, gdzie stoi obecnie
kiosk (obok pawilonu Pepco) nie
zaszkodzi także nam? - pytała Małgorzata Lewińska. - Jest
tam naprawdę mało miejsca i
widoczność na skrzyżowaniu
jest ograniczona, a co będzie,
gdy wyrośnie tam blok? Zaciemnimy ludziom mieszkania, a innym zasłonimy widok z balkonu.
Burmistrz
Krzemiński,
prawdopodbnie zdenerwowany
ingerowaniem radnych w ustaloną koncepcję. Poinformował,
że w razie sprzeciwu, prace nad
planem trzeba będzie praktycznie zacząć od nowa.
- Dlaczego trzeba by wszystko zaczynać od nowa? - dziwił
się przewodniczący Rady Miasta, Kazimierz Okrój.
- Powiedziałem tylko, że

„praktycznie” - uściślił burmistrz. - Należałoby przygotować i wyłożyć nowy projekt, co
zajęłoby około sześciu miesięcy.
Małgorzata Lewińska podczas sesji nie uzyskała konkretnej odpowiedzi, czy uwagi do
zmiany miejscowego planu zagospodarowania były konsultowane z mieszkańcami, czy tylko
z zarządem Spółdzielni Mieszkaniowej „Słoneczna”?
Ostateczne głosowanie przebiegało w dość nerwowej atmosferze. Trzeba je było powtarzać,
bo radni, jakby obawiając się,
podnosili ręce nisko, a przewodniczący nie mógł doliczyć
się głosów. Najprawdopodobniej wynik głosowania byłby
inny, gdyby zostało utajnione.
Ostatecznie 6 osób głosowało
za zmianą planu proponowaną
przez burmistrza Krzemińskiego, 4 sprzeciwiło się, a 5 wstrzymało się od podjęcia decyzji.
Ryszard Wenta

Niektórzy radni obawiają się, że wybudowany w tym miejscu blok zasłoni mieszkańcom widok i ograniczy widoczność
na skrzyżowaniu.
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Nie wszyscy mieszkańcy mają własne pojemniki na śmieci Nowy zarząd w powiecie

Kontener jest tymczasowy Wybory w PiS
Nowe zasady gospodarowania odpadami, ich segregacja, harmonogram wywozu śmieci
- wszystko to w Wejherowie funkcjonuje coraz lepiej. Jednak niektórzy mieszkańcy którzy
płacą za odbiór odpadów, nie kupili ani nie wydzierżawili od ZUK pojemników na śmieci.
Gdzie zatem wyrzucają swoje śmieci? Na ogół do kontenerów, które są tymczasowe.
- Niektóre wspólnoty mieszkaniowe nie dysponują własnymi pojemnikami na odpady. W
zwartej zabudowie, zwłaszcza
w starej części miasta, jest to
możliwe - mówi Roman Czerwiński, prezes Zakładu Usług
Komunalnych w Wejherowie. Mieszkańcy przyzwyczaili się,
że zawsze gdzieś w pobliżu stoją pojemniki na śmieci i wyrzucają do nich swoje śmieci. Dla
nas to problem, który stopniowo
staramy się rozwiązywać.
Taka sytuacja ma miejsce w
rejonie ulic: Sobieskiego (deptak) i Wałowej. Na Wałowej
stoi duży metalowy kontener,
który zdaniem prezesa ZUK
powinien zniknąć z centrum
miasta. Nie wygląda estetycznie ani nie spełnia wymogów
gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Takich pojemników już się
nie używa do odbioru odpadów
z gospodarstw domowych, ale
póki co, nie mamy innego wyjścia - wyjaśnia R. Czerwiński.
- Jak wszystkie pojemniki na
śmieci w mieście, ten również

powinien być oznakowany,
czyli „oczipowany”, co oznacza
przypisanie go do określonego
miejsca i określonej nieruchomości. Niestety, tak nie jest.
Z pojemnika korzystają
mieszkańcy kilku różnych budynków. Przy niektórych z nich
nie ma odpowiedniego miejsca
na ustawienie pojemników.
- Jeśli nie ma gdzie postawić pojemników, co zdarza się
rzadko, zwracamy się do Urzędu Miasta o wytypowanie miejsca - dodaje prezes ZUK. - W
ten sposób rozwiązaliśmy już
kilka trudnych spraw. Przypominam, że od 1 lipca ubiegłego roku każde gospodarstwo
domowe powinno mieć własny
pojemnik, ustawiony w wyznaczonym i odpowiednio przygotowanym miejscu na posesji,
zgodnie z regulaminem. Każdy, kto jeszcze nie ma uregulowanej sytuacji z pojemnikami,
powinien się zgłosić do naszej
firmy.
Jak podkreśla Roman Czerwiński, większość spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot

wskazała takie miejsce i zadbała o odpowiednie pojemniki, ale
niestety nie wszystkie. Z tego powodu biorą się nieporozumienia.
Dlaczego ZUK nie zabrał kontenera z ulicy Wałowej?
- Obawiam się, że gdy kontenera zabraknie, powstanie tam
dzikie wysypisko, więc na razie,
dopóki nie wyjaśnimy do końca
tej sprawy, pojemnik zostanie dodaje prezes ZUK w Wejherowie. - Staramy się go opróżniać
często, aby nie gromadziło się
tam zbyt wiele odpadów.
Straż Miejska przeprowadza co jakiś czas kontrole,
dotyczące gospodarowania odpadami., m.in. sprawdzając,
gdzie mieszkańcy poszczególnych domów wyrzucają śmieci.
- Współpracujemy zarówno
z Zakładem Usług Komunalnych w Wejherowie, jak i Wydziałem Inwestycji Gospodarki
Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, w
którym składane są deklaracje
mieszkańców - informuje Zenon Hinca, komendant Straży Miejskiej w Wejherowie.

- Bywa, że urzędnicy mają
wątpliwości co do zawartych w
deklaracji danych, a my sprawdzamy m.in., czy została zgłoszona do urzędu prawdziwa
liczba lokatorów mieszkania.
Jak mówi komendant SM,
w najbliższym czasie strażnicy
będą odwiedzać sklepy, zakłady usługowe i firmy na terenie
miasta, czyli tzw. podmioty gospodarcze. Niestety, nie wszyscy zgłosili się do urzędu i złożyli
deklaracje. Niektórzy pozbywają się odpadów w sposób nielegalny, na przykład podrzucając
je innym mieszkańcom miasta.
Tacy nieuczciwi przedsiębiorcy
powinni obawiać się kontroli,
bo jak zapowiada Zenon Hinca,
strażnicy dotrą do każdego sklepu czy zakładu.
Jedno jest pewne - jeśli
ktoś oszukuje i nie płaci za odbiór odpadów, płacą za to inni
mieszkańcy miasta. Dlatego
tak ważne jest egzekwowanie
prawidłowego funkcjonowania
systemu i „śmieciowej” ustawy,
która weszła w życie w lipcu
ubiegłego roku.
AK.

Członkowie Prawa i Sprawiedliwości w powiecie wejherowskim
wybrali czterech nowych członków Zarządu Powiatowego PiS: Piotra Reszke z Wejherowa, Ludwika Zegzułę z Redy, Andrzeja
Kowalewskiego z Szemuda i Witolda Reclafa z Rumi.
Ponadto w skład Zarządu weszli wybrani w styczniu tego roku
przewodniczący Komitetów: Rumi - Łucja Słowikowska, Redy
- Violetta Sasiak-Mackiewicz i Wejherowa - Wojciech Rybakowski.
W trakcie pierwszego Zarządu Powiatowego PiS wybrano przewodniczącego, którym ponownie został Witold Reclaf, obecnie
radny powiatowy, a także sekretarza Violettę Sasiak-Mackiewicz
i skarbnika Piotra Reszkę. W związku z ciągle rosnącą liczba nowych członków w niedługim czasie zostaną powołane kolejne komitety terenowe PiS w powiecie wejherowskim.

Absolutorium i medale

Zebranie OSP
Druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie podczas zebrania sprawozdawczego udzielili absolutorium Zarządowi oraz prezesowi Zenonowi Frankowskiemu. Wejherowskie koło OSP w tym roku
obchodzić będzie 140-lecie działalności. Liczy 68 członków, w tym 13
kobiet. Strażacy OSP uczestniczą w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz
w zawodach sportowo-pożarniczych (z sukcesami!). Wielu wyróżniających się druhów otrzymało odznaczenia oraz listy pochwalne. Wręczono też legitymacje nowym członkom, którzy złożyli ślubowanie.
Srebrne medale „Za zasługi dla pożarnictwa” otrzymali Agata Sidorowicz i Krzysztof Hildebrandt, a brązowe Anna Byczkowska, Adam
Kwaśniewski i Adam Dargacz. Oznakę „Wzorowy Strażak” otrzymali:
Patrycja Litzau, Janina Miler, Jarosław Kahs i Michał Piotrowicz, a
odznaki „Za wysługę lat” otrzymali: 5 lat - Patrycja Litzau, Janina Miler, 10 lat - Adam Dargacz, 20 lat - Marek Blok i Maciej Ziółkowski,
30 lat - Andrzej Papke, 40 lat - Stanisław Lange i Stanisław Selin, 50
lat - Alojzy Stark.

OGŁOSZENIA
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Inwestycje w gminie Łęczyce

Drogi i baza oświatowa
to najpilniejsze zadania
W uchwalonym w styczniu budżecie gminy Łęczyce na 2014 rok ponad 6 mln zł przeznaczono na inwestycje. Gminie
udało się zmniejszyć zadłużenie, które na początku kadencji samorządu hamowało rozwój gminy i planowanie nowych przedsięwzięć. W tym roku będzie ich sporo, m.in. kilka najważniejszych inwestycji oświatowych i drogowych.
- Mamy wreszcie większe
możliwości rozwoju, bo udało
nam się wyjść z dużego zadłużenia - wyjaśnia wójt gminy
Łęczyce, Piotr Wittbrodt.
- Na początku tej kadencji samorządu, czyli w 2010 roku, zadłużenie gminy wynosiło 15,3
mln zł. M.in. z tego powodu nie
mogliśmy zaciągnąć kredytu,
niezbędnego do realizowania
ważnych inwestycji. Zmniejszyliśmy zadłużenie do ok. 10,3
miliona złotych, a zaplanowana na ten rok pożyczka i kredyt w łącznej wysokości 3 mln
złotych umożliwi utrzymanie
odpowiedniego tempa rozwoju
gminy oraz zbilansowanie budżetu. Zależy nam zwłaszcza
na dokończeniu rozpoczętych
inwestycji i realizacji tych na,
które udało się podpisać umowy o dofinansowanie ze środków unijnych.

Z FUNDUSZY
UNIJNYCH

Rada Gminy podjęła decyzję o zaciągnięciu kredytu w
wysokości 1 955 000 zł oraz w
wysokości 1 045 000 zł z Europejskiego Funduszu Edukacyjnego na dokończenie zadania
inwestycyjnego w oświacie.
Oprócz tego gmina skorzysta
z dofinansowania ze środków
unijnych, ponieważ z powodzeniem złożyła kilka wniosków o
wsparcie z funduszy UE. Już
wiadomo, że otrzyma je kilka
gminnych inwestycji (piszemy
o tym poniżej), a niektóre czekają jeszcze na decyzje.

GIMNAZJUM, SALA
I BIBLIOTEKA

Pieniądze są potrzebne
zwłaszcza na budowę gimnazjum w Strzebielinie, tuż obok
szkoły podstawowej (ZKiW).
Zadanie w całości realizowane
ze środków własnych, dla dotrzymania terminu zaciągamy
pożyczkę w wysokości 1,0 mln
zł z EFE. Sprawa jest pilna, po-

6

Wielkim - Rzemieślnicza, a w
Bożympolu Małym - Paraszyńska i Lotników. W Strzebielinie
Osiedlu płytami utwardzona
zostanie ul. Słoneczna, natomiast w Brzeźnie Lęborskim
droga wewnętrzna od kościoła
w stronę osiedla. Łącznie na te
prace wydamy około 340 tys. zł.

FUNDUSZ SOŁECKI

Powstające w Strzebielinie Osiedlu gimnazjum rozpocznie działalność 1 września br.

nieważ gotowe gimnazjum ma
rozpocząć działalność 1 września tego roku.
Od otrzymania dotacji uzależnione jest rozpoczęcie budowy sali gimnastycznej przy
Zespole Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie. Obecnie
trwa procedura o wydanie pozwolenia na budowę. W maju
br. będziemy wnioskować do
Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie. Jeżeli
wniosek się powiedzie budowa
ruszy jeszcze w tym roku.
W fazie projektowania jest
szkolno-publiczna biblioteka
w Brzeźnie Lęborskim, która zostanie dobudowana do
budynku szkoły. Wcześniej
plany zrealizowania tej inwestycji z różnych powodów nie
powiodły się, teraz jest szansa
na bibliotekę i czytelnię o łącznej powierzchni ok. 160 m kw.
Obiekt ten jest bardzo potrzebny środowisku. Wniosek o środki zewnętrzne przygotowujemy
na majowy nabór poprzez LGR.

DROGI GMINNE
I POWIATOWE

- Bardzo ważnym zadaniem
jest budowa i przebudowa dróg

na terenie gminy - podkreśla
wójt Piotr Wittbrodt. - W miarę możliwości finansowych, pieniądze przeznaczamy głównie
na drogi gminne, ale także na
drogi powiatowe na terenie gminy Łęczyce. W tym roku postanowiliśmy wesprzeć samorząd
powiatowy kwotą 400 tys. zł,
dokładając się do modernizacji
drogi Godętowo - Nawcz - Tłuczewo przez Rozłazino. Oprócz
nowej nawierzchni jezdni na
odcinku ponad kilometra, powstały tam również chodniki.
- Co ciekawe, na tej drodze
zbudowano pierwsze w naszej
gminie rondo - dodaje wójt Wittbrodt. - Inwestycja jest już zakończona, ale nie zakończyły
się jeszcze procedury, związane
z odbiorem technicznym i rozliczeniem. Zakończenie wszelkich prac, odbiory i płatności
zgodnie z umową zakończą się
do 31 maja br.
Jak informuje wójt Łęczyc,
gmina dołoży się też do remontu
innej powiatowej drogi biegnącej przez Kaczkowo. Nowa nawierzchnię otrzyma tam odcinek
o długości 1,6 km, a udział gminy
ma wynieść ok. 300 tys. zł.

Budowane i remontowane
będą też drogi gminne. Planuje
się dokończenie prac na ul. Długiej w Bożympolu Wielkim za
279 tys. zł (koszt całej inwestycji wynosi 749 tys. zł), a także
kontynuację budowy ul. Sienkiewicza w Strzebielinie. Kolejny ponad 400-metrowy odcinek
tej ulicy będzie realizowany w
drugiej połowie tego roku w br.
zostaną wykonane projekty dla
ulic Kostrzewy w Łęczycach,
Kwiatowej w Bożympolu Wlk.,
M. Curie-Skłodowskiej w Strzebielinie (dojście do Gimnazjum)
oraz Paraszyńskiej w Bożympolu Małym (chodniki).
W ramach remontów kilka
dróg zostanie utwardzonych
płytami. W Łęczycach będzie
to ulica Polna, Pocztowa i Młynarska; w Rozłazinie - Kwiatowa i Słoneczna; w Bożympolu

Oprócz inwestycji oświatowych i drogowych, realizowane będą tez inne zdania,
takie jak choćby przebudowa
budynku poszkolnego w Dzięcielcu i adaptacja pomieszczeń
na mieszkania komunalne. Po
zrealizowaniu tego zdania z finansowym udziałem Banku
Gospodarstwa Krajowego, powstanie tam 7 mieszkań. Ciekawą inicjatywą, zaplanowaną
na ten rok jest estetyzacja centrum wsi Bożepole Wielkie,
zainicjowana przez samorząd
sołecki. O tych planach napiszemy w najbliższym czasie.
Dodajmy tylko, że w gminie
Łęczyce od początku tej kadencji funkcjonuje fundusz sołecki.
- Każde z 18 sołectw realizuje zadania, o których decyduje
samorząd sołecki – wyjaśnia
wójt Wittbrodt. - W sumie na
tego rodzaju działania przeznaczyliśmy w budżecie gminnym
ponad 328 tysięcy złotych.
W sołectwach gminy Łężyce
odbywają się obecnie zebrania
wiejskie z udziałem wójta gminy, radnych oraz mieszkańców.
To najlepsza okazja, żeby podyskutować o najważniejszych
i najpilniejszych zadaniach do
zrealizowania.
AK.

Zadania, na które gmina Łęczyce otrzyma dofinansowanie z funduszy UE zł (75% dofinansowania):
• Budowa parku wiejskiego w Bożympolu
		
- koszt ponad 790 tys.
• Przebudowa kompleksu boisk, wraz z budową
małej architektury
- w Rozłazinie - koszt 225 tys. zł
- w Łęczycach - koszt 480 tys. zł

Luzino

Koncert
dla
Milenki
W hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka
Macieja Płażyńskiego w
Luzinie wystąpią gwiazdy
muzyki disco-polo Andre,
One Moment, Dr Ossel.
Koncert odbędzie się 22
marca godz. 17.00.
Okazją będzie koncert
charytatywny na rzecz chorej dziewczynki, Milenki
Małaszyckiej. Dodatkową
atrakcją dla dzieci będzie zabawa z Myszką Miki i Minni.
Wstęp będzie wolny.
Na koncert zapraszają:
Kamila i Przemysław Małaszyccy oraz Gminny Ośrodek Kultury. Patronat objął
wójt Jarosław Wejer.
Podczas koncertu odbędzie się zbiórka i licytacje, z
których pieniądze przeznaczone zostaną na niezbędne leczenie dziewczynki za
granicą.

Warsztaty

Szansa
dla młodych
Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej zaprasza młodych wokalistów z
terenów wiejskich do udziału w bezpłatnych warsztatach
muzycznych „Jazzmania –
Zapomniane piosenki”. Ich
uczestnicy staną przed szansą
nagrania płyty pod artystyczną
opieką Marka Niedźwieckiego.
Zgłoszenia można przesyłać do 12 marca br.
Zgłoszenia do programu
- wypełniony formularz zgłoszeniowy, dostępny na stronie
www.efrwp.pl wraz z dwoma
nagraniami w formacie MP3 chętni mogą przesyłać drogą
elektroniczną na adres:
jazzmania@efrwp.com.pl
do 12 marca br.
Spośród nadesłanych zgłoszeń, komisja konkursowa wybierze 20 osób, które zostaną
zaproszone do udziału w warsztatach.
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POWIAT

Powiat wejherowski. Najtrudniej o pracę na wsiach, łatwiej w Wejherowie i Rumi

Bezrobotnych ubyło, ale nieznacznie
Na koniec 2013 roku na terenie powiatu wejherowskiego zarejestrowanych było 9092
bezrobotnych, w tym 5244 kobiety. Stopa bezrobocia wynosiła 15,9 proc. i była wyższa od
średniej wojewódzkiej (13,3 proc.) oraz krajowej (13,4 proc.). Jednak prawdziwy szturm
na wejherowski PUP rozpoczął się w styczniu. Na koniec miesiąca pozostających bez
pracy było już 9615. Luty prawdopodobnie jeszcze pogorszy te statystyki.
Sytuacja na lokalnym rynku pracy nie przedstawia się
kolorowo. Powiatowy Urząd
Pracy w Wejherowie nie może uznać 2013 roku za udany
pod względem walki z bezrobociem. W stosunku do roku poprzedniego niewiele się
zmieniło. Liczba osób pozostających bez zatrudnienia
spadła zaledwie o 337. Wciąż
niewiele osób posiadało prawo
do zasiłku (13,5 proc. zarejestrowanych).
Wysoka stopa bezrobocia
może budzić niepokój przede
wszystkim dlatego, że nasz powiat sąsiaduje bezpośrednio z
aglomeracją trójmiejską, gdzie
jego rozmiary oscylują w granicach 5-6 procent. Ze znacznie
lepszą sytuacją mamy do czynienia także w dwóch innych
powiatach, które sąsiadują
z Trójmiastem. W Pruszczu
Gdańskim i Kartuzach wskaźniki bezrobocia są o kilka procent niższe (10-11 proc.).
Być może właśnie dlatego
wejherowski PUP powinien
podejmować intensywne zabiegi w zakresie poszukiwania
ofert zatrudnienia w aglomeracji trójmiejskiej?
Na działania aktywizacyjne, w 2012 roku Powiatowy
Urząd Pracy w Wejherowie
otrzymał 10 mln zł. W ich ramach zorganizowano między
innymi szkolenia dla 519 osób.
- Po ukończeniu tych kursów zatrudnienie podjęło 270
bezrobotnych, co stanowi 53
proc. przeszkolonych. Jednak
największym zainteresowaniem cieszą się finansowane
przez nas staże - powiedziała Grażyna Sobieraj, dyrektor wejherowskiego PUP,
podczas jednej z ubiegłorocznych sesji Rady Powiatu. - W
2012 roku staże odbyło 610
osób. Przynajmniej na razie,
kiedy nie jesteśmy tak rygorystycznie rozliczani z osiąganych wyników, organizujemy
staże głównie w jednostkach
samorządowych. Niestety, te

również po ich zakończeniu
nie oferują miejsc pracy. Zatrudnienie znalazło jedynie
235 stażystów, a więc 38 proc.
Prawda jest taka, że urzędy traktują stażystów przede
wszystkim jako darmową siłę roboczą na koszt budżetu
państwa, czyli wszystkich podatników. Wnioski powinny
nasuwać się same. Rynek firm
szkoleniowych jest niekonkurencyjny. Żeby poprawić sytuację, trzeba dotować nie firmy,
tylko bezrobotnych, by mogli
wybrać najlepszą ofertę. Chodzi więc o to, że pieniądze powinny iść za bezrobotnym, a
nie za firmą szkoleniową.
W jakich zawodach najtrudniej znaleźć pracę? Na
razie Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie dysponuje danymi za I półrocze 2013
roku. Wówczas w rejestrach
PUP widniało 1160 sprzedawców, 433 murarzy, robotników budowlanych itp., 278
mechaników pojazdów samochodowych, 273 stolarzy,
251 kucharzy, 206 techników
ekonomistów, 156 fryzjerów,
154 krawców, 145 przetwórców ryb, 144 ślusarzy, 137
piekarzy i cukierników, 91
techników handlowców, 85
sprzątaczek biurowych, 71
techników informatyków, 71
magazynierów, 71 szwaczek,
64 pomocy kuchennych, 62 kasjerów handlowych, 61 księgowych.
Z powodu fatalnej sytuacji
na rynku pracy cierpią przede
wszystkim mieszkańcy gmin
wiejskich. W Choczewie stopa bezrobocia dochodzi do 30
proc. W Łęczycach, Gniewinie
i wiejskiej gminie Wejherowo
przekroczyła lub zbliża się do
20 procent.
W bardzo trudnej sytuacji
znajdują się ludzie młodzi - do
25. roku życia. Stanowią ono
23,6 proc. ogółu bezrobotnych.
Także położenie osób powyżej
50. roku życia ciągle pogarsza
się. Już 19,8 proc. z nich nie

może znaleźć zatrudnienia.
Niemal z cudem graniczy znalezienie zatrudnienia przez
długotrwale
bezrobotnych
(pow. 24 miesięcy bez pracy).
W ogólnym bilansie stanowią olbrzymią grupę 45,1
proc. osób pozostających w rejestrach Powiatowego Urzędu
Pracy w Wejherowie.
W stosunku do poprzedniego roku, największy spadek

bezrobotnych odnotowano w
miastach Wejherowo (o 161
osób) i Rumia (155). Przybyło
zaś poszukujących zajęcia w
gminach wiejskich Choczewo
(62 osoby), Gniewino (40) oraz
Szemud (20). W mieście Reda
i pozostałych gminach wiejskich wskaźniki utrzymały się
na poziomie porównywalnym
z ubiegłym rokiem.
Ryszard Wenta

Na koniec 2013 roku na terenie powiatu wejherowskiego
zarejestrowanych było 9092 bezrobotnych, w tym 5244 kobiety. Stopa bezrobocia wynosiła 15,9 proc. i była znacznie
wyższa od średniej wojewódzkiej, a także krajowej.

Stopa bezrobocia na 31.12.2013 Liczba bezrobotnych na 31.12.

Liczba bezrobotnych w pow. wejherowskim w latach 1990-2013
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WYDARZENIA

W 357 rocznicę śmierci

12 marca: modlitwa, prelekcja i film

Kwiaty dla Wejhera Wspomnienie żołnierzy,
Z okazji 357. rocznicy śmierci Jakuba
Wejhera, przypadajęcej 20 lutego, w Wejherowie odbyła się
uroczystość ku czci
założyciela miasta.

Więcej zdjęć w Galerii na www.pulswejherowa.pl
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Najpierw złożono kwiaty na
trumnie Jakuba Wejhera w
krypcie kościoła św. Anny. Po
mszy św. odprawionej w języku
kaszubskim przez ks. Mariana
Miotka, w asyście księdza proboszca o. Daniela Szustaka
(na zdjęciu obok), delegacje wyruszyły w pochodzie na wejherowski rynek, aby złożyć kwiaty
pod pomnikiem Wejhera.
Henryk Kanczkowski,
prezes wejherowskiego oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego przywitał gości.
Byli wśród nich: wiceminister
rolnictwa i rozwoju wsi Kazimierz Plocke, poseł Jerzy
Budnik, a także samorządowcy z powiatu puckiego i
wejherowskiego, radni i przedstawiciele rónych instytucji.
Gospodarza, czyli prezydenta
Wejherowa reprezentowali jego zastępcy: Bogdan Tokłowicz oraz Piotr Bochiński i
inni współpracownicy.
- Od trzydziestu lat, każdego roku gromadzimy się przed
pomnikiem Jakuba Wejhera,
by oddać hołd założycielowi
osady i miasta, po ulicach którego, od 371 lat stąpają kolejne
pokolenia mieszkańców, gdzie
przeżywają radości i smutki
– powiedział Bogdan Tokłowicz, przypominając zarówno
historię miasta, jak i to, co ostatnio w nim zmieniono i zmodernizowano.
Ozdobą uroczystości był z
pewnościa udział delegacji w historycznych strojach: Chorągwi
Jakuba Wejhera (na zdjęciu w
niebieskich mundurach), Kurkowego Bractwa Strzeleckiego
oraz Bractwa Rycerskiego Spod
Nordowej Gwiazdy ze Świecina.
Obok delegacji róznych organizacji i instytucji, nie zapbrakło młodzieży szkolnej, zwłascza
uczniów Zespołu Szkół nr 4 im.
Jakuba Wejhera w Wejherowie
razem z dyrektor Anną Wilk
(na zdjęciu z kwiatami).
Nie zabrakło też mieszkańców miasta.

którzy ginęli za Ojczyznę

Z okazji nadchodzącej rocznicy wyzwolenia Wejherowa spod okupacji
niemieckiej, 12 marca o godzinie 17.00 odbędzie się wieczornica w Auli
Jana Pawła II, zakończona mszą świętą (o godz. 18.30) w Kolegiacie w
intencji naszej Ojczyzny oraz capstrzykiem na Skwerze Jana Pawła II.
W iminiu ks. prałata Tadeusza Reszki na to wydarzenie
patriotyczno-religijne zaprasza
jego współorganizator, Marcin
Drewa.
- Chcemy sięgnąć do wspomnień świadków tamtych dni,
osób które mieszkały w tym

czasie w Wejherowie i pamiętają wydarzenia z okresu wojny i jej zakończenia w naszym
mieście - mówi Marcin Drewa.
- Chcemy wspomnieć również
Polaków, którzy walczyli o wolność już po zakończeniu wojny,
w czasie zniewolenia komu-

nistycznego. Dlatego podczas
spotkania w auli odbędzie się
zarówno prelekcja na temat zakończenia działań wojennych
na ziemi wejherowskiej w marcu 1945 roku, jak i projekcja filmu „Niezłomni”. Zapraszamy
mieszkańców miasta.

Trwają ekshumacje na tzw. Łączce

Komandor odnaleziony
Rok temu pisaliśmy o bohaterskim obrońcy Helu we wrześniu 1939 roku, powojennym komandorze Marynarki Wojennej w Gdyni, Zbigniewie
Przybyszewskim, którego rodzina mieszka w Strzebielinie w powiecie
wejherowskim. To jeden z żołnierzy niezłomnych, rozstrzelany w 1952
roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie. W lutym tego roku, po
62 latach od wykonania wyroku śmierci, odnaleziono szczątki bohatera.
Ciało Z. Przybyszewskiego, podobnie jak wielu innych
zamęczonych w więziennych
piwnicach, trafiło do zbiorowej mogiły, a żona i córka nie
dowiedziały się, gdzie spoczywa. Ekshumacje, prowadzone
od kilku lat na tzw. Łączce na
Wojskowych Powązkach doprowadziły do odnalezienia
szczątków wielu zamordowanych żołnierzy.
Antoni
Olechnowicz,
ostatni komendant Wileńskiego Okręgu AK, Marian Orlik, kmdr Zbigniew
Przybyszewski i zamordowany tego samego dnia
kmdr Stanisław Mieszkaowski to kolejne ofiary
reżimu komunistycznego,
które udało się zidentyfikować po ekshumacjach.
Wyniki identyfikacji ogłosił
Instytut Pamięci Narodowej.
O tych i innych ofiarach
komunistycznej bezpieki mówiono podczas uroczystości,
w ostatni piątek w Belwederze w Warszawie, w związku
z obchodzonym 1 marca Narodowym Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. W
spotkaniu z udziałem Prezydenta RP, Bronisława Ko-

morowskiego wzięli udział
krewni bohaterów, m.in. Anna Bogusławska-Narloch,
wnuczka komandora Zbigniewa Przybyszewskiego, od
kilku lat mieszkanka Strzebielina (wcześniej Rumi).
Pani Anna i cała rodzina ze wzruszeniem przyjęła wiadomość o odnalezieniu
szczątków dziadka i cieszy się,
że doczeka się on godnego pochówku, na jaki zasłużył.
- On zawsze myślał o innych, nigdy o sobie - mówi
pani Anna. - Nie skarżył się,
nie narzekał. Z listów z oflagu, w którym spędził wojnę
oraz z więzienia, gdzie był
przetrzymywany i torturowany przez dwa lata, wynika, że
bardzo martwił się o bliskich,
zwłaszcza o żonę, samotnie
wychowującą córkę pod jego
nieobecność. Mimo wykształcenia, umiejętności i zasług,
był człowiekiem skromnym.
Anna Bogusławska-Narloch jest bardzo dumna z
dziadka, podobnie jak jej córka Beata oraz wnukowie,
uczniowie Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu. Chłopcy to
już praprawnukowie obrońcy

Kmdr. por. Zbigniew Przybyszewski (1907-1952), podczas kampanii wrześniowej w
1939 dowodził baterią nr 31
im. H. Laskowskiego w dywizjonie artylerii nadbrzeżnej.
Po wojnie był dowódcą 31 Dywizjonu Artylerii Nadbrzeżnej
i szefem Służby Artylerii Marynarki Wojennej.
Helu i budowniczego systemu
artylerii nabrzeżnej w Gdyni
w latach powojennych, który
w 1950 r. został aresztowany
i bezpodstawnie oskarżony o
spisek w wojsku. W wyniku
sądowej zbrodni został skazany na śmierć.
AK.
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KULTURA

Książka o cygańskiej poetce Filharmonia Kaszubska najlepiej oświetloną inwestycją

Papusza
Nagroda za iluminację
znaczy lalka
W piątek 7 marca o godzinie 18.00 gościem
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie
będzie Angelika Kuźniak, autorka opowieści
reporterskich „Marlene” i „Papusza”.
Angelika Kuźniak została trzykrotnie uhonorowana nagrodą
Grand Press, była nominowana do Polsko-Niemieckiej Nagrody
Dziennikarskiej, a za wywiad z Hertą Müller otrzymała w 2010 r.
Nagrodę im. Barbary Łopieńskiej. Licznej publiczności znana jest
przede wszystkim „Papusza”. Angelika Kuźniak dotarła do bezcennych materiałów archiwalnych, które rzuciły nowe światło na
los tytułowej bohaterki – Bronisławy Wajs, po cygańsku zwanej
Papuszą, czyli lalką.
Opowieść o cygańskiej poetce trafiła pod strzechy dzięki filmowi
w reżyserii Joanny Kos-Krauze i Krzysztofa Krauzego.
Nie była Papusza zwykłą Cyganką, choć żyła życiem swojego
taboru. Ona jedna potrafiła wyrazić swoją miłość do cygańskiego
losu, opiewając go w ułożonych przez siebie wierszach i piosenkach.
Przyniosły jej sławę wśród ludzi kochających sztukę, a wzbudziły
do niej nienawiść cygańskiej braci, która ukarała ją wygnaniem.
Papusza to nasza „poetka przeklęta” nieuznana przez swoje środowisko, bardzo oryginalna, zakochana w przyrodzie, wzruszająca.

Wejherowo otrzymało tytuł „Najlepszej inwestycji oświetleniowej 2013 r.” za oświetlenie i
iluminację Filharmonii Kaszubskiej - Wejherowskiego Centrum Kultury. Komisja wyróżniła
nowatorskie podejście, uzyskany efekt oświetleniowy, techniczny i funkcjonalny oraz bardzo
wysoką jakość wykonania oświetlenia, podkreślającego atrakcyjny wygląd obiektu.

Główna agroda została wręczona prezydentowi Krzysztofowi Hildebrandtowi podczas
XXII Międzynarodowych Targów Sprzętu Oświetleniowego
– ŚWIATŁO 2014, które odbyły
się w Warszawskim Centrum
Wystawienniczym EXPO XXI.
To największe branżowe targi
oświetleniowe w Europie Środkowowschodniej
Siedziba WCK to obiekt nowoczesny i jednocześnie nawiązuje do tradycji. Przypomnijmy,
że w Wejherowie tworzono zręby polskich służb morskich, w
latach międzywojennych Wejherowo było siedzibą powiatu morskiego, w 1920 roku utworzono
tu Urząd Marynarki Handlowej

i Urząd Rybacki. Nieprzypadkowo więć Filharmonia Kaszubska ma kształt łodzi.
Jej iluminacja podkreśla
kształt i detale obiektu. Kompozycja światło-cień-barwa zmierza do uwydatnienia elementów
architektonicznych bryły budowli oraz wydobycia motywów
kultury kaszubskiej.
Oświetlona jest boczna ściana Filharmonii, fasada budynku i filary bramy. Okalająca
przeszkloną część fasady fosa
jest podświetlona oprawami
podwodnymi. Ze względu na
przeszklenie głównego holu
Filharmonii integralną część
iluminacji stanowią oprawy wewnątrz obiektu.

Prezydent K. Hildebrandt zaprezentował nagrodę podczas
ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa, na której przekazał statuetkę i dyplom dyrektor WCK, Jolancie Rożyńskiej.

Po raz szesnasty w I Liceum Króla Jana III Sobieskiego

Poezja po angielsku
XVI Powiaty Festiwal Poezji w Języku Angielskim odbył się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana Sobieskiego w Wejherowie.
Uczestnicy startowali w
konkursie w czterech kategoriach: poezja, proza, piosenka lub scenka. Oprócz
umiejetności
językowych,
prezentowali też talenty,
m.in. wokalne.
W tym samym czasie w I
LO w Wejherowie odbywał

się również konkurs języka
angielskiego dla młodzieży gimnazjalnej. Wzięli w
nim udział uczniowie Gimnazjum nr 4 w Wejherowie,
gimnazjów w Bolczewie,
w Karczemakch i w Rumi
(Społeczne Gimnazjum Ekologiczne).
AK.

Jedną z uczestniczek konkursu, która wybrała piosenkę zamiast recytacji, była Klaudia Król z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4 - na zdjęciu obok.

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Sabat czarownic w pałacu
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
zaprasza na kaszubski sabat, czyli zlot czarownic w Pałacu, który odbędzie
się 8 marca w siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Impreza rozpocznie się o
godz. 13.00 happeningiem Teatru Zymk na Placu Wejhera,
a w muzeum od godz. 16.00
zaplanowano wykłady: ks.
prof. AP dr hab. Jana Turkiela (Akademia Pomorska)

„To co kobiece wabi nas w górę”/Goethe, Faust, prof. dr hab.
Tadeusza Linknera (Uniwersytet Gdański) „Czarownica wedle Przybyszewskiego i
Majkowskiego” oraz Katarzyny Szymańskiej (Akademia

Pomorska) „Czarujące kobiety - portret Sydonii von Bork i
Krystyny Ceynowiny”.
Po wykładach odbędzie się
panel dyskusyjny z udziałem
referentów oraz gości: Małgorzaty Biernat (właścicielka

portalu
Chwaszczyno.com),
Ewy Bućko (dziennikarka
TTM), Idy Czai (poetka), Anny Czerwińskiej-Rydel (autorka książek dla dzieci) oraz
Weroniki Korthals-Tartas
(wokalistka i kompozytorka).
Organizatorzy zapraszają
też na otwarcie wystawy pt.
„Czarownice pomorskie” (godz.
18.15) i słodki poczęstunek
Imprezie towarzyszyć będzie kiermasz wydawnictw.
Wstęp wolny.
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ROZMAITOŚCI

Klub Kwadransowych Grubasów

Dziesięć lat walki
o sprawność i zdrowie

Od 10 lat funkcjonuje w Wejherowie Klub Kwadransowych Grubasów. Okrągła rocznica
działania poświęcona jest m.in. walce z cukrzycą oraz z nadwagą wśród dorosłych i dzieci.
Z tej okazji i z powodu jubileuszu spotkają się wkrótce członkowie wejherowskiego klubu.
- Cukrzyca jest plagą XXI
wieku. Z chorobą walczy się
nie tylko farmakologicznie, ale
przede wszystkim dietą i aktywnością fizyczną - mówi Elżbieta Smolińska, szefowa
wejherowskiego Klubu Kwadransowych Grubasów. - Na
taką aktywność stawiamy.
Na jubileuszowe spotkanie
członków KKG w Wejherowie
zaproszono prezydenta miasta
Krzysztofa Hildebrandta
oraz założycielkę ogólnopolskiego ruchu KKG Barbarę
Małkowską, która prowadziła
telewizyjny klub oraz program.
Pomimo, że od 4 lat program
nie jest emitowany (a szkoda),
w Polsce działa ponad 30 Klubów Kwadransowych Grubasów. Klubowicze apelowali do
szefów TV, aby program wrócił
na antenę, ponieważ spełniał
pożyteczną rolę i pomógł wie-

lu ludziom. Nie udało się przekonać telewizji, ale członkowie
trzydziestu klubów są nadal
aktywni. Przede wszystkim
starają się wspólnie ćwiczyć bo
dla wielu otyłych osób, ruch jest
receptą na powrót do zdrowia. Z
badań wynika, że uczestnicy zajęć w KKG są sprawniejsi, mają
lepsze samopoczucie.
- Nasz Klub Kwadransowych Grubasów zaprasza na
wspólne zajęcia na basenie w
Wejherowie, gdzie ćwiczymy
pod okiem instruktora - informuje Elżbieta Smolińska.
- Samemu dużo trudniej się
zmobilizować, niż w grupie.
Zajęcia prowadzone są przez
specjalistów dwa razy w tygodniu. Klubowicze spotykają
się regularnie, organizują wycieczki, spacery, spotkania z
dietetykami, diabetykami, panie z ginekologiem, kosmetycz-

Kino na obcasach
W ramach trzeciego w tym roku spotkania z cyklu
„Kino na obcasach” 11 marca w Multikinie w Rumi
(Galeria Rumia) oraz innych kinach tej sieci, panie
będą mogły obejrzeć zmysłowy film „Tylko kochankowie przeżyją” w reżyserii Jima Jarmuscha. W rolach głównych: Tilda Swinton, Tom Hiddleston oraz
Mia Wasikowska.

Co może być wspanialszego, niż wieczni kochankowie, winylowe
płyty, zaułki i bary Tangieru, nocne jazdy samochodem po Detroit
i lody ze świeżej krwi? „Tylko kochankowie przeżyją” to wszystko!
Kinder Bueno, partner „Kina na obcasach”, zaprasza wszystkie panie biorące udział w pokazie na słodką degustację oraz konkurs. Do wygrania wyjątkowa nagroda niespodzianka. Pozwól się
uwieść magii kina z Kinder Bueno.
Bilety na marcowe „Kino na obcasach” można nabyć w kasach
biletowych kin oraz online na stronie www.multikino.pl.

Bilety dla Czytelniczek
Mamy dwa podwójne zaproszenia na ten seans (11
marca, 20.00, Multikino w Rumi) dla naszych Czytelniczek. Aby je zdobyć, należy do 8 marca br. wysłać wiadomość na adres: redakcja@pulswejherowa.pl
W tamacie prosimy napisać „Kino na obcasach”, a w
treści podać swoje imię i nazwisko.
Do wylosowanych osób odpiszemy.
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Fot. Maria Dettlaff

Sekcja turystyczna WUTW

Na szlaku

W ostatni dzień lutego odbyło się spotkanie członków Sekcji Turystyki Pieszej Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w
Kawiarni „Dobre Czasy” w Wejherowie. Seniorzy dotarli tam zmęczeni po wycieczce pieszej, którą rozpoczęli w Redzie Ciechocinie.
Elżbieta Smolińska z kroniką klubu, pełną zdjęć z ciekawej 10-letniej działalności.

ką. Wyjeżdżają też na wspólne
wczasy odchudzające.
W klubie są osoby działające od początku KKG, czyli od 10

lat. Najbardziej wytrwałe okazały się: Anna Rozkwitalska,
Barbara Cyplik, Wiesława
Szpakiewicz, Teresa Czoska.

Ponad 40-osobowa grupa
przeszła przez redzkie osiedle
Betlejem, wejherowskie Osiedle Fenikowskiego i Osiedle
Kaszubskie, odwiedzając po
drodze Kościół pw. NMP Królowej Polski przy ul. Rybackiej.
Tematem wycieczki była
twórczość kaszubskiego rzezbiarza i malarza Zygmunta
Leśniowskiego, który w 2011
r. otrzymał prestiżowe wyróżnienie za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej oraz
upowszechnianie i ochronę kultury - Nagrodę Remusa.
O artyście, jego dziełach o
tematyce sakralnej w ciekawy sposób opowiadała Teresa Kowalska, przewodnik
PTTK. We wspomnianym kościele przewodniczka pokazała
wyrzeźbioną przez Z. Leśniowskiego drogę krzyżową. W tej
światyni na uwagę zasługują
także piękne witraże oraz rzeźN A S Z PA R T N E R

ba Chrystusa w prezbiterium,
ukazanego w bardzo nowoczesny sposób.
Druga część wycieczki była
właściwie biesiadą turystyczną przy chlebie ze smalcem
oraz kawie w kawiarni „Dobre
Czasy”. Odbyła się tam miła
uroczystość wręczenia legitymacji nowym członkom PTTK,
którego dokonała prezes wejherowskiego koła PTTK w
Wejherowie, Teresa Kowalska.
Wiosenne plany, dotyczące
działalności Sekcji Turystycznej WUTW przedstawił Edwin
Nawrocki oraz Krystyna Pisała z Wejherowskiego Klubu
Nordic Walking, współpracującą z seniorami.
Bardzo liczna grupa turystyczna seniorów wędruje po
powiecie wejherowskim promując zdrowy tryb życia i piękno naszej małej ojczyzny.
Alicja Orszulak

redakcja@pulswejherowa.pl

6 marca 2014
OGŁOSZENIE

11

6 marca 2014

www.pulswejherowa.pl

LUDZIE I ICH PASJE

Od kartonowych składanek po zdalnie sterowane modele

Statki i samoloty na półkach
Samoloty, statki, okręty i inne obiekty królują w mieszkaniu Jerzego Skarżyńskiego z Wejherowa. Pomimo, że są to tylko modele, dużo
mniejsze od oryginałów, to i tak zajmują sporo miejsca na półkach,
w szafkach i na szafach, na stolikach i parapetach. Zdecydowanie
największa jest kopia samolotu, którym 81 lat temu przeleciał nad
Atlantykiem pierwszy Polak, ustanawiając przy tym światowy rekord
odległości lotu. Pilot Stanisław Skarżyński nazywał się tak samo jak
wejherowski modelarz, a zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa.
Jerzy Skarzyński buduje
modele od 50 lat. Zaczął jako
10-latek, składając i lakierując kartonowe modele, dołączone do pisma „Mały Modelarz”.
Pochodzący z miejscowości
Chorzele na Mazowszu J. Skarżyński trafił potem do szkoły
budowy okrętów w Gdańsku,
gdzie w szkolnych warsztatach
ujawnił swój talent.
- Kiedy nauczyciel zorientował się, że potrafię budować
modele, przez cały okres nauki
wykonywałem tego typu prace dla szkoły - wspomina pan
Jerzy. - Dzięki temu mogłem
doskonalić umiejętności. Podobnie było w technikum dla
pracujących, gdzie kontynuowałem naukę. Praktyki odbywaliśmy w gdańskiej stoczni,
gdzie wziąłem udział w konkursie dla młodych modelarzy.
Do rywalizacji przystąpiło około 100 osób. Wyłoniono spośród
nich 30 najlepszych modelarzy,
wśród których znalazł się Jerzy
Skarzyński.

TAJEMNICA
PAŃSTWOWA

Nic dziwnego zatem, że jako pracownik stoczni trafił do
modelarni. Budował tam modele statków, powstających w
tym największym gdańskim
zakładzie, w skali 1:100. Po
zwodowaniu każdej jednostki jej kapitan otrzymywał taki
model w prezencie. W 1976 roku Jerzy Skarzyński otrzymał
dyplom modelarza okrętowego,
ale dział modelarski, w którym
pracował został zlikwidowany.
Młodego modelarza przeniesiono na Stogi, gdzie dojeżdżał
codziennie, pokonując wiele kilometrów.
- Mieszkałem wtedy w Rumi. Żeby dojechać na szóstą do
pracy, wstawałem piętnaście po
trzeciej, a na gdańskie Stogi jechałem pociągiem, autobusem
i tramwajem. Po pół roku zre-
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zygnowałem z uciążliwych podróży i z pracy w tak odległym
miejscu - mówi modelarz, który
znalazł zatrudnienie w Zakładzie Doświadczalnym Mechaniki Precyzyjnej i Automatyki
we Wrzeszczu. - Robiliśmy tam
pierwsze maszyny dziewiarskie, wagi analityczne, aparaty
do nurkowania i aparaty podsłuchowe, montowane np. w
pudełkach od zapałek. Obowiązywała nas przy tym tajemnica
państwowa.

ARMATY
SPOD GRUNWALDU

Ciekawą przygodą zawodową, związaną znów z modelarstwem było wykonywanie
przez pana Jerzego modeli armat, zastosowanych w bitwie
pod Grunwaldem. Zamówienia
szły ze Zrzeszenia Rękodzieła
Artystycznego i Ludowego „Cepelia” w Sopocie, bo popyt na
miniaturowe średniowieczne
armaty był bardzo duży. Wysyłano je m.in. do Niemiec, Rosji,
Rumunii i na Węgry. Pan Jerzy wykonywał też latające modele samolotów dla Aeroklubu
Gdańskiego.
- W 1975 rozpocząłem
działalność w pracowni modelarskiej w Rumi, najpierw
społecznie, potem już jako zatrudniony instruktor – opowiada J. Skarżyński, który w 1980
roku otworzył w Wejherowie
własny punkt naprawy sprzętu
AGD. Wielu mieszkańców miasta zapewne pamięta zakład
na ul. Św. Jacka, funkcjonujący kolejno w dwóch różnych
miejscach przy tej ulicy. Pan
Jerzy prowadził go przez 32
lata, szkoląc m.in. uczniów.
Jeszcze podczas pracy w Gdańsku Jerzy Skarżyński zdobył
uprawnienia mistrzowskie i
pedagogiczne i przez niemal 20
lat był członkiem Powiatowego
Cechu Rzemiosł w Wejherowie,
gdzie zamieszkał.

W ROCZNICĘ
PRZELOTU

Przez te wszystkie lata, w
wolnym czasie pan Jerzy konstruował modele, niektóre składając z gotowych części, inne
budując od podstaw. I tak powstawały i nadal powstają kolejne czołgi, samoloty, śmigłowce,
żaglowce, okręty wojenne. Czasem dochodzi do tego elektronika, dzięki czemu powstają
modele zdalnie sterowane.
W związku z przydającą w
ubiegłym roku 80. rocznicą lotu nad Atlantykiem pierwszego
pilota Polaka, jego daleki krewny, Jerzy Skarżyński z Wejherowa, postanowił zbudować
model samolotu, na którym w
maju 1933 roku pokonano kolejną podniebną granicę.
- Model samolotu wykonałem w skali 1:6 – wyjaśnia
konstruktor. – To model latający, sterowany radiem, ale
nie jeszcze latał. Myślałem o
wyeksponowaniu go w jakimś
odpowiednim miejscu w Wejherowie, tak, żeby mogli go oglądać mieszkańcy.

Model samolotu, który przeleciał w 1933 roku nad Atlantykiem, jest wykonany w skali 1:6.

Na razie nie znalazłem zainteresowanych instytucji.
W domowej pracowni Jerzego Skarzyńskiego powstają czasem zamki i pałace, oczywiście
miniaturowe. Aby wykonać takie prace, potrzebne są nie tylko
umiejętności modelarskie i talent, ale też wiedza historyczna.
- Od dziecka lubiłem historię, w szkole nie miałem z nią
problemu - wspomina modelarz. - Bardzo lubię również
podróżować i zwiedzać historyczne obiekty, a także muzea.
Zwłaszcza Muzeum Wojska

Polskiego w Warszawie lub w
Poznaniu, albo Muzeum Lotnictwa. Moją pasją jest też fotografowanie, mam mnóstwo
ciekawych zdjęć z podróży.
Jak widać, pan Jerzy mógłby obdzielić zainteresowaniami
i umiejętnościami kilka osób,
ale na pewno na pierwszym
miejscu w jego sercu pozostaje
modelarstwo. Mimo 50 lat konstruowania modeli, to zajęcie
jeszcze się J. Skarżyńskiemu
nie znudziło. Tylko brakuje już
miejsca na półkach...
Anna Kuczmarska

8 maja 1933 roku na
jednomiejscowym
samolocie polskiej konstrukcji,
RWD-5bis (znaki SP-AJU),
przebudowanym z samolotu turystycznego, Stanisław
Skarżyński jako pierwszy
Polak przeleciał przez Ocean Atlantycki - z zachodniego wybrzeża Afryki (Saint
Louis w Senegalu) do Maceió w Brazylii.
Przelot trwał 20 godzin
i 30 minut, z czego 17 godzin15 minut nad oceanem.
W ten sposób, wynikiem 3
582 km, Skarżyński ustanowił międzynarodowy rekord odległości w klasie II
samolotów turystycznych, o
masie własnej do 450 kg.
Do legendy przeszedł
m.in. fakt, iż Skarżyński odbył lot w garniturze, a nie
kombinezonie pilota.
Za swój wyczyn otrzymał
w 1936 od Międzynarodowej Federacji Lotniczej (FAI)
Medal Louisa Blériota, przyznawany za rekordy (prędkości, pułapu, odległości
lotu) w lotnictwie lekkim.
Mjr Skarżyński zginął w
czasie II wojny światowej, w
1942 r., w czasie powrotu z
wielkiego nalotu na Bremę.
Był wówczas pilotem w składzie załogi bombowca Vickers Wellington Mk II.
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HISTORIA

Trudny czas po wyzwoleniu spod okupacji niemieckiej

Wojna skończyła się 12 marca
12 marca 1945 roku zakończyły się w Wejherowie działania wojenne. Pierwsze
dni i tygodnie po wyzwoleniu miasta spod okupacji niemieckiej były dla mieszkańców bardzo trudne i niebezpieczne. Opowiada o nich dziennikarka i pisarka
Regina Osowicka, która jako dziecko była w tamtym czasie w Wejherowie.
Gdy żołnierze Armii Czerwonej oraz I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte
weszli do Wejherowa, na ulicach
leżały zwłoki ludzi i koni, na poboczach stały rozbite samochody
i zniszczony sprzęt wojskowy.
Szabrownicy okradali sklepy i
opuszczone mieszkania, a wejherowianie z trudem zdobywali
pożywienie.

Głód, bieda, choroby

Jak mówi Regina Osowicka, brakowało zboża, tłuszczu,
mleka i innych artykułów pierwszej potrzeby. Doskwierał głód,
szerzyły się choroby. Zniszczone były zakłady, przedsiębiorstwa, warsztaty rzemieślnicze.
Dochodziło do rabunków, gwałtów i innych niebezpiecznych
sytuacji.
W ratuszu miała siedzibę
Komendantura Wojenna. Rosjanie przejęli władzę w mieście,
rekwirowali resztki żywności,
samochody, a także leki, środki
opatrunkowe. Wszystko uważali za mienie poniemieckie.

Płonące domy

- Żołnierze radzieccy podpalili wiele domów, uważanych za
niemieckie. Ogień strawił pięć
kamieniczek w rynku, gdzie dzisiaj stoi budynek z arkadami
oraz dwa domy, przylegające do
fabryki obuwia Antoniego Lehmanna (dziś apteka) - informuje Regina Osowicka. - Spłonęła
także piękna kamienica przy ul.
3 Maja 1, w której w czasie okupacji był to lokal prowadzony
przez Niemca, Franza Ellwarta.
Podobno podawano w nim ciastka w kształcie swastyki.
Rosjanie spalili willę dentysty Alberta Fischera przy ul.
Sobieskiego (Adolf Hitler Strasse) i stojącą obok checz. Pożar
zniszczył także budynek przy
ul. Puckiej 12 (późniejsza siedziba PSS Społem).
Na terenie Fabryki Wódek,
Likierów i Win T.A. Hochschultz (obecnie siedzina banków i poradni lekarskiej w
górnej częscie deptaku) czerwonoarmiści strzelali do kadzi

z moszczem winnym . Pożar na
terenie fabryki zniszczył butelki ze spirytusem i chemikaliami. Dwa budynki całkowicie
spłonęły. Pożary gasiła straż
pożarna, kierowana przez Józefa Landowskiego.

Niebezpieczne zabawy

- Pod koniec okupacji zamieszkałam z mama, babcią i
braćmi u cioci Marii Wicon przy
ul. Kościuszki (Bismarckstrasse), w kamienicy przylegającej
do kina „Apollo” - wspomina Regina Osowicka. - W pierwszych
dniach po wyzwoleniu, my dzieci bawiliśmy w opuszczonym
kinie, m.in. oglądając filmy niemieckie, znalezione na zapleczu. Sprzęt nie był uszkodzony
i ktoś z młodzieży uruchomił
go. Tymczasem żołnierze radzieccy przeszukiwali miasto.
W atmosferze nerwowości mogli ostrzelać budynek, z którego
dobiegała niemiecka mowa. Nie
znali naszego alfabetu i nie rozumieli napisu „kino”. Na szczęście najpierw weszli do środka,
przekonując się, że dźwięk dobiega z ekranu. Mogło się to jednak skończyć gorzej...

Gwałty i zabóstwa

Częste były gwałty na kobietach. Zamęczono na śmierć
m.in. pewną nauczycielkę, którą przechodnie znaleźli martwą
na ul. Mickiewicza. Inne kobiety poszły do komendantury, aby
się poskarżyć. Od oficera Dereszki dowiedziały się, że wojnie zawsze towarzyszą gwałty.
- Czasem sołdaci urządzali
polowanie na młode dziewczyny. Mnie jeden złapał za warkocz i wlókł w stronę pustego
mieszkania na ul. Kościuszki - wspomina R. Osowicka. Drugi postraszył pepeszą moją
koleżankę i kazał iść za mną.
Jeszcze dziś słyszę rozpaczliwy krzyk babci „Jezu ratuj, to
jeszcze dzieci”. Nagle nadszedł
lejtnant Iwan Dereszko z Komendantury Wojennej i przestraszeni żołnierze wypuścili
nas. Nie wszystkie dziewczyny
miały takie szczęście.

- Gdy po wojnie uczyłam w
wejherowskim liceum, było tam
dwóch uczniów, których matki
zostały zgwałcone przez Rosjan.
Utrzymywaliśmy to w tajemnicy, żeby chłopcy nie byli napiętnowani - mówi R. Osowicka.
- Oczywiście nie każdy żołnierz
Armii Czerwonej był gwałcicielem. Wojsko było bardzo zróżnicowane, od absolwentów szkół
wyższych po prostych ludzi z
dalekiego północy lub wschodu.

Taniec z manekinami

Rosjanie byli łasi na zegarki,
które wszystkim zabierali. Nosili po kilka na przedramieniu i
bardzo się tym chwalili.
- Pamiętam jeszcze jeden incydent - mówi Regina osowicka.
- Grupka młodych czerwonoarmistów, wręcz wyrostków,
weszła do Domu Towarowego
przed wojną należącego do Jana Guzińskiego, który zginął
w Piaśnicy. Żołnierze wynieśli
stamtąd manekiny w kolorowych sukienkach. Tańczyli z
nimi na rynku, krzycząc „Hitler kaput!”.

Fałszywy alarm

15 marca podczas porannej
mszy św. ksiądz proboszcz przeczytał komunikat Komendantury Wojennej, że miastu grozi
epidemia. Wszyscy mieszkańcy mają do godz. 12.00 opuścić
Wejherowo i udać się w okolice Słupska. Brzmiało to o tyle
wiarygodnie, że przebywają-

cy w mieście byli więźniowie
Stutthofu chorowali na tyfus
plamisty. Gdy ludzie pospiesznie wracali z kościoła do domu,
dowiedział się o tym przypadkiem (od mieszkającej w tym
samym budynku przy ul. Puckiej Elżbiety Bieszk) pułkownik
Aleksander Zbarski ps. Anatol,
najważniejszy oficer polityczny
w mieście. Zdziwiony, z okrzykiem „Kto tu rządzi?!” natychmiast udał się do ratusza, aby
wyjaśnić sprawę.
Wkrótce komunikat o zagrożeniu epidemiologicznym odwołano. Okazało się, że był to
podstęp kilku szabrowników,
którzy dogadali się z żołnierzami i oszukali nawet komendanturę. Po opuszczeniu miasta
przez mieszkańców, chcieli z
niego wywieść cenne rzeczy.

wielu byłych więźniów Stutthofu. Wybrano komisarycznych
burmistrzów, którymi zostali:
Bernard Szczęsny i Władysław Szutta. Funkcję tymczasowego starosty powierzono
Zdzisławowi Konopce, a od
1 kwietnia starostą został Jan
Oderowski.

Zorganizowanie MO powierzono Stefanowi Kuczmińskiemu, który wrócił z obozu w
Potulicach.
Punkt PCK w Wejherowie
zorganizowała Władysława
Pellowska, córka piekarza, po
mężu Wisniewska. Mieścił przy
ul. Przebendowskiego.
AK.

Pierwsza władza

13 marca zawiązał się komitet obywatelski w którego skład
weszli m.in. Witold Bochnar,
Stanisław Krzemiński, Józef Lendzion, Bernard Lorentz, Henryk Sadowski,
Leon Seredyński, Alfons
Wojewski. Zadaniem komitetu, który funkcjonował przez 5
dni było przygotowanie do przejęcia władzy w mieście.
16 marca do Wejherowa
przyjechała grupa operacyjna,
a nazajutrz w gmachu Starostwa Morskiego odbyło się
zebranie Polaków. Przybyło

Żołnierskie groby
W walkach o wyzwolenie miasta i okolic spod okupacji niemieckiej obok żołnierzy polskich I Brygady Pancernej im. Bohaterów Westerplatte, zginęło ok. 11 tysięcy żołnierzy Armii
Czerwonej. W mieście poległo 734 żołnierzy, których grzebano w zbiorowych mogiłach m.in. na rynku, gdzie wkrótce postawiono pomnik z czerwoną gwiazdą, przy ul. Kalwaryjskiej
(w obrębie dzisiejszego osiedla), w pobliżu kortów tenisowych, na placyku koło Kolegiaty i w okolicach szpitala.
W latach 45-48 władze powiatu wejherowskiego ekshumowały poległych z mogił polowych. W 1948 r szczątki żołnierzy przeniesiono na cmentarz żołnierzy radzieckich przy
ul. Roszczynialskiego.
Żołnierzy z obszaru powiatu pochowano na cmentarzach
w Bojanie ponad 6 tysięcy i w Łężycach - ponad 4 tysiące.

Uroczystośc na wejherowskim rynku, na którym pochowano grupę żołnierzy radzieckich i postawiono na ich mogile
pomnik. W 1948 roku ciała przeniesiono na cmentarz, a w
tym miejscu znajduje się obecnie fontanna.
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SPORT

Boks. Bartosz Dąbrowski jedzie na Mistrzostwa Polski

Wejherowianin najlepszy
W mistrzostwach okręgu pomorskiego w boksie zawodnik Wejherowskiego Klubu Bokserskiego „Gryf” Bartosz Dąbrowski wywalczył awans do
Mistrzostw Polski.
Bartosz został najlepszym bokserem Okręgu Pomorskiego. Inny zawodnik WJS, Bartosz Tomczak przegrał swój pojedynek,
a Artur Oblizajek, który walczył z wielokrotnym medalistą Mistrzostw Polski Tomaszem Królem, zakończył pojedynek remisem.
Czterech wejherowskich pięściarzy wystartowało w Memoriale
Zbigniewa Rompy. W starciach na ringu zwyciężyli Jakub Tomczak i Damian Jaskulski. Swoje pojedynki przegrali Mateusz Kubiak (przez TKO) i Marcin Rompca.
Na zdjeciu obok Bartosz Dąbrowski - Mistrz Juniorów
Okręgu Pomorskiego.

Tenis stołowy

Wyróżnienia w ISS START

Szachy, tenis i boccia

Piłka nożna

Turniej o Puchar Sparingi Wikędu
wójta Luzina

W meczu sparingowym Wikęd GOSRiT Luzino z Orkanem Rumia padł wynik 3:2 dla. Bramkę dla Wikędu strzelił
Adrian Mienik, a kolejne dwa gole były samobójcze.
Był to czwarty sparing tego zespołu i pierwsze zwycięstwo. W kolejnym meczu sparingowym z V-ligowym Stolemem Gniewino padł wynik 1:1. Bramkę dla Luzina zdobył
z rzutu karnego Krzysztof Wicki.
Niebawem inauguracja rundy wiosennej R-GOL.com
IV liga. Pierwszy mecz na własnym stadionie Wikęd
Luzino zagra 29 marca br. o 15.00 z drużyną Amator
Kiełpino.

W turnieju zaliczanym do IV Grand Prix Luzina
w Tenisie Stołowym o Puchar Wójta Gminy Luzino
udział wzięło ponad 20 zawodników i zawodniczek.
Po blisko 3-godzinnej rywalizacji wyłoniono zwycięzcę.
Turniej zdominowały zawodniczki Magda i Katarzyna Płotka, na co dzień trenujące w KTS-K GOSRiT Luzino. Spotkały się one w finale, który zakończył się zwycięstwem Magdy
w stosunku 3:1. Na najniższym stopniu podium uplasowała się Patrycja Pikron. Po zakończonym turnieju wszyscy
uczestnicy otrzymali upominki ufundowane przez wójta
gminy Jarosława Wejera.
Kolejny, II turniej odbędzie się w hali w Luzinie 15
marca o godz. 12.00.

Piłka ręczna

Zagrają Tytani
Drużyna Tytani Wejherowo zapraszają na mecz
piłki ręcznej mężczyzn II ligi. Tym razem Tytani
zmierzą się z Sokołem Gdańsk.
Mecz odbędzie się 8 marca o godzinie 18.00 w hali
sportowej Zespołu Szkół przy ul. Śmiechowskiej.
Wstęp wolny.
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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 6 marca,
a kolejny 20 marca 2014 r.

Członkowie Integracyjnego Stowarzyszenia
Sportowego START w Wejherowie spotkali się
na walnym zebraniu, aby podsumować działalność w zakresie sportu niepełnosprawnych w
latach 2010-2013.
Spotkanie było okazją do wręczenia wyróżnień. Otrzymali je medaliści Mistrzostw Polski oraz zawodów międzynarodowych: Maciej Bieniasz-Krzywiec, Alicja Eigner,
Gabriela Andrzejewska, Janusz Trusewicz, Krzysztof
Jurkiewicz, Adam Hebel, Andrzej Bułakowski, Anna
Konik. Do grona członków honorowych przyjęto Alicję
Eigner i Tadeusza Liecaua.
Wybrano też władze stowarzyszenia na kolejną kadencję. Skład Zarządu na czele z prezesem Krzysztofem Ruchalskim pozostał bez zmian. Na koniec kadencji w 2013
r. stowarzyszenie liczyło 103 członków, w tym 81 członków
zwyczajnych, 10 wspierających i 12 honorowych.
Stowarzyszenie jest członkiem Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych START w Warszawie oraz Pomorskiego Związku Organizacji Sportu Niepełnosprawnych w
Gdańsku. Działają w nim trzy sekcje: tenisa stołowego,
szachowa i boccia.
Członkowie Startu biorą udział w wielu imprezach sportowych, m.in. w indywidualnych i drużynowych Mistrzostwach Polski Niepełnosprawnych w tenisie stołowym,
szachach i bocci, w Pucharze Polski i innych zawodach.
Sportowcy zdobyli 34 medale, w tym 11 złotych, 11 srebrnych i 12 brązowych.
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOSCI

Mieszkanie 3 pokoje 55 m Wejherowo
stan lepiej niż dobry ogrzewanie węglowe
wynajmę cena 800 zł. Tel. 603 78 68 22
***
Działkę 350 m budowlaną uzbrojoną,
wydzielona księga wieczysta, w Wejherowie, sprzedam. Spokojne położenie, blisko
centrum. Tel. 603 78 68 22
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m sprzedam.
Tel. 501 549 579
***
Sprzedam mieszkanie na os. Sucharskiego, 55m/kw, 3 pokoje, rok budowy
2011, 1 piętro, wysoki standard wykończenia. Słoneczne, spokojna dzielnica. Cena
258 tys. zł, do negocjacji. Tel. 509 524 714
***
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w
centrum Wejherowa, w zaciszu, pow. 38
m kw., stan dobry. Tanio. Tel. 510 259 903
***
Sprzedam działkę ogrodową na ul. Sucharskiego w Wejherowie. Murowana altana, szklarnie, drzewa i krzewy owocowe.
Tel. 534 340 619
***
Sprzedam ziemię rolną 2 ha w Jeleńskiej Hucie k. Szemuda. Tel. 600 994 348
***
Murowany nowy domek piętrowy, stan
zamknięty, ocieplony, prąd, woda na działce ogrodniczej. 468 m kw. Cena 52 tys. zł
(do negocjacji).
Tel. 502 056 307

WYNAJMĘ

Pracująca para z 11-letnim dzieckiem
wynajmie mieszkanie 2-pokojowe w Wejherowie, może być puste. Cena do 800 zł,
bez kaucji. Tel. 510 312 908
***
Wynajmę 33 m kw. na biuro w Wejherowie Tanio. Tel. 502 351 988
***
Wynajmę pokoje na biura lub gabinety
w Bolszewie, tanio. Tel. 664 946 125

SPRZEDAM

Płyty winylowe około 40 sztuk, wykonawcy zagraniczni. Lata 70-te 80-te, w bardzo dobrym stanie. Tel: 516 905 511
***
Sprzedam ławę drewnianą, owal, olcha
wym. 120/60 stan dobry używana 2 lata,
60 zł. Wejherowo. Tel. 505 816 262
***
Fotel dwuosobowy wiśniowy ze skóry,
w dobrym stanie, cena 400 zł, do negocjacji. Tel. 58 677 56 06 lub 509 719 647
***
Elegancki zestaw wypoczynkowy skórzany 3+1+1, w kolorze kremowym za
3000 zł, Wejherowo. Tel. 784 808 700
***
Buty trekingowe firmy Jack Wolfskin
damskie wysokie ponad kostkę, nr 40 nowe. Tel. 509 524 714
***
Buty męskie Ecco, wizytowe, czarne ,
rozmiar 44, nowe. Tel. 509 524 714
***
Platformę wibrującą do masażu ciałe-

go ciała Vibromax, stan idealny, jak nowa.
Cena 400 zł. Tel. 792 612 439
***
Lodówka ariston 150x0,60 biała, zamrażalnik u góry, używana, stan bdb, cena 320 zł. Rumia. Tel. 501 853 450 Rumia
***
Dwa komputery na części. Wejherowo.
Tel. 502 351 988
***
Drewno kominkowe i opałowe.
Tel. 505 859 579

KUPIĘ

Kupię drewno opałowe.
Tel. 512-627-176

MOTORYZACYJNE

VW Polo 1,6 BENZYNA 1995 r., 2 komplety opon, 3-drzwiowy, czarny. Cena 3200
zł. Tel. 792 612 439
***
Sprzedam Citroena Xantia combi, granatowy metalik, 1,9td, rok prod. 1997,
uszkodzony nawiew, stan dobry, cena
2500. tel. 606 684 538
***
Sprzedam 2 opony zimowe 195/65R15,
cena 30 zł. Tel. 505 588 160
***
Sprzedam nowy reflektor Fiat Ducato
2006 r., cena 130 zł. Tel. 505 588 160
***
Vw. Passat Lim. 2,3, benzyna, 1999 r.,
automat, skóra, szyberdach, srebrny metalik. Stan bdb. Cena 9500 zł.
Tel. 508 718 665

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

PRACA

Poszukuję każdej pracy fizycznej, tanio.
Tel. 501 034 804

NAUKA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii w
tym zadania, oraz matematyka.
Wejherowo. Nauczyciel emeryt.
Tel. 58 677 01 50
***
Korepetycje i pomoc w redagowaniu
i pisaniu prac licencjackich, magisterskich
itp. Pedagogika, socjologia, pielęgniarstwo, ekonomia, ochrona środowisk, inne.
Komputeropisanie. 501 957 499
***
Nauczyciel pomoże w napisaniu pracy
maturalnej z języka polskiego.
Tel. 668 133 189
***
Nauczyciel udzieli korepetycji z chemii
lub biologii. Koszt 20 zł za godzinę.
Wejherowo. Tel. 668 133 189
***
Nauczyciel muzyki, emeryt w Wejherowie, udziela lekcji gry na gitarze, akordeonie, mandolinie, skrzypcach, za niewielką
opłatą. Tel. 665 570 808

POMOC

Zwracam się do ludzi dobrej woli o pomoc - potrzebne ubrania, meble, pralka,
wózek dla dziecka i inne rzeczy.
Tel. 516 591 904

Prywatne
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redakcja@pulswejherowa.pl
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KOMUNIKACJA
Komunikat MZK

Autobusem

z Kalwarii do domu
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp.
z o.o. uprzejmie informuje, że w każdy piątek
Wielkiego Postu 2014 roku, po zakończeniu
uroczystości Drogi Krzyżowej na Kalwarii
Wejherowskiej, z inicjatywy Prezydenta Miasta Wejherowa podstawione zostaną autobusy wejherowskiej komunikacji miejskiej,
umożliwiające powroty do domów.
Na parkingu przy kotłowni OPEC podstawiane będą:
* autobus z oznakowaniem linii nr 2, który będzie jechał
trasą do „Szpitala”.
* autobus z oznakowaniem linii nr 3, który będzie jechał
trasą do pętli „Odrębna”.
Godzina podstawienia około 17:30.
Odjazd: po zajęciu miejsc przez pasażerów.
Do korzystania z tego dodatkowego przewozu MZK Spółka
z oo. zaprasza w szczególności osoby starsze, uczestniczące
w uroczystościach Drogi Krzyżowej, ososby niepełnosprawne oraz matki z małymi dziećmi.
Dodatkowe informacje o przewozie u dyspozytoa MZK,
pod nr telefonu 58 572 29 33.
REKLAMA
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