NR 25 (88)
27 LISTOPADA
2014
NAKŁAD

8 000

KOLEJNE
WYDANIE
11 GRUDNIA

i powiatu wejherowskiego

Cenny dar
Oddając najcenniejszy dar, ratują innym
życie. Dlatego należy się im największe uznanie. Podziękowania i wyróżnienia dla honorowych dawców krwi były głównym celem
corocznego spotkania Klubu HDK w Wejherowie, w ostatni wtorek 25 listopada, w
ramach obchodów Dni Honorowego KrwioStr. 5
dawstwa. 				

Podziękowania od prezes PCK Gabrieli Lisius odbiera
Janusz Walkusz (z prawej), który oddał łącznie 108 litrów krwi oraz Stanisław Darżnik, który oddał 65 litrów.
REKLAMA
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Są oficjalne wyniki wyborów samorządowych

Prezydent Wejherowa
- bez niespodzianek
Mieszkańcy Wejherowa po raz kolejny zaufali Krzysztofowi Hildebrandtowi, powierzając mu kierowanie miastem przez najbliższe
cztery lata. Wejherowianie wybrali też radnych
miejskich i powiatowych oraz swoich przedstawicieli w sejmiku pomorskim. O składzie lokalnych samorządów mieszkańcy miast i gmin
powiatu wejherowskiego zdecydowali w poprzednią niedzielę, zaś w Rumi i w Choczewie
30 listopada odbędzie się druga tura wyborów
- na burmistrza i na wójta.
Oficjalne wyniki poznaliśmy w opóźnieniem za sprawą blamażu Państwowej Komisji Wyborczej, co szerzej
komentujemy na str 3. Nie wszyscy mieszkańcy powiatu wejherowskiego oraz samego Wejherowa skorzystali z
prawa wyborczego. Frekwencja w samym Wejherowie wyniosła: 44,52 %.
W większości gmin powiatu wejherowskiego frekwencja
wahała się od ok. 30 do ok. 50 %. Wyjątkiem jest gmina
Choczewo, gdzie do urn poszło 60,34 % wyborców.
Kto zasiądzie wkrótce w radach miast i gmin oraz w Radzie Powiatu Wejherowskiego i Sejmiku?
Informujemy o tym na str. 2.

Krzysztof Hildebrandt wygrywał wybory na prezydenta Wejherowa w pierwszej turze.

Czas oczekiwania

W najbliższą niedzielę w kościołach pojawią się adwentowe
wieńce z czterema świecami, symbolizującymi 4 niedziele adwentu. Rozpocznie się czas oczekiwania na Boże Narodzenie.
W Kościele katolickim
adwent to czas poprzedzający Boże Narodzenie - czas
oczekiwania i modlitwy,
czas rekolekcji i codziennych nabożeństw zwanych
roratami, czas pokuty i
pojednania. W tym roku
adwent rozpocznie się 30
listopada.

Najbliższa niedziela rozpoczyna również nowy rok
liturgiczny.
Adwent kojarzy nam
się z nadchodzącymi Świętami Bożego Narodzenia
- rodzinnymi, ciepłymi i kolorowymi. Najpierw jednak
będziemy obchodzić dzień
Świętego Mikołaja, a wraz

z nim tradycyjne zabawy
Mikołajkowe.
Na miejską uroczystość
i zabawę na wejherowskim
rynku prezydent Wejherowa zaprasza 6 grudnia
o godzinie 16.00. Wśród
niespodzianek dla dzieci
przygotowano m.in. zimową
przygodę Bałwanka Ticko.

Groźny
wypadek
25 listopada (wtorek) ok.
godz. 8.00 na terenie gminy
Szemud zderzyły się czołowo
toyota yaris i ciężarowy man.
Wstępnie ustalono, że kierująca toyotą młoda kobieta
straciła panowanie nad pojazdem, zjechała na przeciwny pas ruchu i zderzyła się z
ciężarówką. Z obrażeniami
ciała została przetransportowana do szpitala. Kierowcy
byli trzeźwi.
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WEJHEROWO I POWIAT

WYNIKI WYBORÓW SAMORZĄDOWYCH 2014
Prezydent Miasta
Wejherowa
Prezydentem Miasta Wejherowa został Krzysztof Hildebrandt, pełniący dotąd tę funkcję. K. Hildebrandt wygrał
wybory w pierwszej turze, uzyskując
ponad 50-procentowe poparcie mieszkańców miasta.
Oto procentowe wyniki kandydatów na prezydenta Wejherowa:
Krzysztof Hildebrandt - 51,84 %,
Jacek Gafka - 35,99 %,
Marek Kurowski - 7,4 %,
Aleksander Lewandowski - 4,87 %.

Rada Miasta Wejherowa Rada Powiatu
Wejherowskiego

9 mandatów otrzymał Ruch Społeczny „Wolę Wejherowo”, 9 mandatów zdobyli kandydaci Platformy
Obywatelskiej, 2 mandaty - kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, 1 mandat kandydat Wejherowskiego
Ruchu Sąsiedzkiego. Jeśli tak jak dotychczas radni
PiS będą współdziałali z radnymi „Wolę Wejherowo”
to razem uzyskają 11-osobową większość w 21-osobowej Radzie Miasta.

Spośród kandydatów do Rady Powiatu Wejherowskiego, 13 mandatów zdobyło PO, 8 mandatów PiS,
8 mandatów „Wspólny Powiat”. Wielu mieszkańców
oczekuje porozumienia radnych PiS i „Wspólnego
Powiatu” (większość 16 głosów) w celu odsunięcia
PO z Józefem Reszke od władzy.

Wolę Wejherowo: Paweł Formela, Krzysztof Gajewski, Henryk Jarosz, Henryk Kanczkowski, Dariusz Kreft,
Wojciech Kozłowski, Mariusz Łupina, Teresa Skowrońska,
Bogdan Tokłowicz
PO: Marek Budnik, Bartłomiej Czyżewski, Jacek Gafka,
Tomasz Groth, Ryszard Kandzora, Maciej Łukowicz, Mateusz
Schmid, Rafał Szlas, Arkadiusz Szczygieł,
PiS: Marcin Drewa, Grzegorz Skowroński
Wejherowski
Ruch Sąsiedzki: Czesław Kukowski.

PO: Ludwik Bach, Zbigniew Chuchała, Jerzy Conradi, Marek Kamiński, Jolanta Król, Ewa Pasieczna, Piotr
Pelcer, Józef Reszke, Dariusz Rytczak, Wiesław Szczygieł,
Barbara Wilczyńska, Leszek Winczewski, Zygmunt Treder
Wspólny Powiat: Tomasz Bujak, Kazimierz Bistroń, Ewa Daleka, Władysław Hirsch, Anna Jamróz, Gabriela Lisius, Robert Lorbiecki, Jacek Thiel
PiS: Krzysztof Bober, Ryszard Czarnecki, Grzegorz
Gaszta,Witold Reclaf, Wojciech Rybakowski, Genowefa
Słowi, Łucja Słowikowska, Ludwig Zegzuła

Samorządy pozostałych miast i gmin
powiatu wejherowskiego
Rumia

Burmistrz: w drugiej turze wyborów 30 listopada o tę funkcję
będą walczyć: Elżbieta Rogala-Kończak i Michał Pasieczny.
Rada Miasta Rumi: Leszek Grzeszczyk, Tomasz Urbaniak-Dzienisz, Magdalena Mrowicka, Małgorzata Łoboz, Krzysztof Woźniak,
Michał Pasieczny, Marcin Kaczmarek, Piotr Bartelke, Ariel Sinicki,
Teresa Jałocha, Jolanta Dobrzeniecka, Karolina Rydzewska, Beata
Ławrukajtis, Marek Chodnicki, Lucyna Szypuła, Hanna Cegielska,
Henryk Grinholc, Tadeusz Piątkowski, Maria Bochniak, Michał Kryża, Florian Mosa

Reda

Burmistrz: Krzysztof Krzemiński
Rada Miasta Rumi: Kazimierz Okrój, Dariusz Czylkowski, Łukasz
Lesner, Piotr Pepliński, Jan Lica, Leszek Hebel, Urszula Ładanaj, Zbigniew Frybezowski, Sebastian Kozioł, Krystian Melzer, Katarzyna
Fedde, Jerzy Koska, Mateusz Richert, Karolina Bochan, Zbigniew
Kisiel, Małgorzata Lewińska, Teresa Tkaczyk, Andrzej Byczkowski,
Łukasz Kamiński, Karol Kreft, Katarzyna Osiecka-Brzeska

Gmina Wejherowo

Wójt: Henryk Skwarło
Rada Gminy: Krzysztof Wróblewski, Janusz Daniszewski, Wojciech Kuziel, Urszula Block, Lucyna Pranschke, Hubert Toma,
Krzysztof Seroczyński, Janusz Gafka, Roman Stanisławczyk, Kazimierz Kędziora, Grażyna Baran, Alojzy Formella, Ryszard Doppke,
Stanisław Bieszk, Józef Pranga, Szymon Laga, Zenon Pieper, Beata
Nowicka, Tadeusz Danilczyk, Artur Czaja, Romuald Głuszko

Gmina Choczewo

Wójt: W II turze wyborów zmierzą się Wiesław Gębka i Jacek
Michałowski.
Rada Gminy: Andrzej Małkowski, Grzegorz Kozłowski, Zbigniew Szafoni, Jerzy Detlaff, Krzysztof Waloch, Bronisław Nowak,
Sylwia Kropidłowska, Teresa Lademan, Mateusz Cupryniak, Krzysztof Łasiński, Zbigniew Sarzyński, Rafał Kowalski, Franciszek Fleming, Sabina Fleming, Michał Zielaskiewicz.
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Gmina Gniewino

Wójt: Zbigniew Walczak
Rada Gminy: Marian Orzeł, Czesław Jafernik, Jan Przepióra,
Bogdan Szymikowski, Barbara Gałek, Elżbieta Fiedorowicz, Hanna Thiel, Teresa Kaczmarek, Dietrich Krzebietke, Stefan Bojke, Tadeusz Nawrocki, Judyta Smulewicz, Marek Ruc, Andrzej Miedziak,
Jan Patok

Gmina Linia

Wójt: Bogusława Engelbracht
Rada Gminy: Mieczysław Potrykus, Jadwiga Sommer, Hanna
Wetta, Irena Lewińska, Teresa Hinca, Kazimierz Bigus, Czesław Szaradowski, Grażyna Ellwart, Władysław Mielewczyk, Jan Leyk, Andrzej
Labuda, Jerzy Szulc, Czesław Hinz, Józef Florczyk, Stanisław Stolc

Gmina Luzino

Wójt: Jarosław Wejer
Rada Gminy: Wiesław Trepczyk, Patryk Miotke, Ryszard Groth,
Stanisław Cejrowski, Dariusz Richert, Stanisław Engelbrecht, Bartłomiej Formela, Sylwester Piątek, Ryszard Kryża,, Dorota Labudda,
Katarzyna Szczepaniak, Edmund Słowi,Zdzisław Koszałka, Małgorzata Licau

Gmina Łęczyce

Wójt: Piotr Wittbrodt
Rada Gminy: Janusz Labuda, Andrzej Koss, Henryk Zyskowski,
Ireneusz Chmielewski, Wioletta Piankowska, Tomasz Białobrzeski,
Krzysztof Karczewski, Henryk Kadłubowski, Piotr Marzec, Krzysztof
Licau, Marian Eikmann, Elżbieta Gajewska, Sylwia Stolz, Stanisław
Barszcz, Teresa Bulczak

Gmina Szemud

Wójt: Ryszard Kalkowski
Rada Gminy: Monika Kąkol, Ireneusz Czarnowski, Wojciech Nowicki Ewa Kleszczewska, Zygmunt Bojke, Kazimierz Hermann, Dariusz
Pyż, Witold Hoppa, Maciej Stępka, Sławomir Skiba, Aleksandra Perz,
Kazimierz Mach, Jacek Nawrocki, Tadeusz Haase, Zdzisław Polaszek

Radni Sejmiku
Wojewódzkiego
Wojewódzka Komisja Wyborcza w Gdańsku ogłosiła oficjalne wyniki wyborów do Sejmiku Województwa Pomorskiego, w których Platforma Obywatelska uzyskała 40,74
procentowe poparcie i otrzyma 17 mandatów.
Prawo i Sprawiedliwość uzyskało 23,04 procent i w sejmiku będzie miało 9 mandatów. Polskie Stronnictwo Ludowe
poparło 17,43 procent głosujących - 7 mandatów.
Z okręgu nr 2 (powiat wejherowski, powiat pucki, Gdynia,
Sopot) do Sejmiku dostali się:
Wiesław Byczkowski (PO),
Bartosz Piotrusiewicz (PO),
Andrzej Struk (PO),
Piotr Wittbrodt (PO),
Andrzej Bartnicki (PO),
Adam Śliwicki (PiS),
Jarosław Bierecki (PiS),
Janusz Kupcewicz (PSL)

Było bardzo dużo
nieważnych głosów
W powiecie wejherowskim odnotowano dużą liczbę nieważnych głosów w głosowaniu,
zwłaszcza na radnych Sejmiku Województwa
Pomorskiego.
W głosowaniu do Sejmiku Województwa Pomorskiego oddano 14 652 głosy nieważne, czyli 20 proc. wszystkich głosów.
- Wszystkiemu winne są „książeczki”, które w
tym głosowaniu wprowadzono pierwszy raz. Głosujący nie do końca zrozumieli instrukcje i stawiali
krzyżyki na każdej stronie - mówią członkowie komisji wyborczych

redakcja@pulswejherowa.pl
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WYBORY 2014

dr puls po wyborach

Po co nam demokracja?
No i już w zasadzie po wyborach. W mieście Wejherowie
z liczeniem głosów nie było problemu, zaś liczba głosów nieważnych jest poniżej średniej
krajowej. W skali kraju, w wyborach samorządowych na wszystkich szczeblach oddano 9,76
procent nieważnych głosów, w
Wejherowie - 9,73 proc. W najbardziej drażliwym temacie
wyborów do sejmików wojewódzkich, w kraju było 17,93
procent głosów nieważnych, a w
Wejherowie - 16,55 proc.
Już zaczęły się oceny wyników
wyborczych, na które rzutuje
przedłużające się liczenie głosów
i przygotowanie wyborów, czyli
blamaż Państwowej Komisji Wyborczej. Od razu zaznaczę, że nie
jestem zwolennikiem tezy o sfałszowaniu wyborów. Fałszerstwo
to celowa zmiana rzeczywistego
wyników i takie przypadki może

stwierdzić tylko sąd. Jednak liczba głosów nieważnych do sejmików pozwala na stwierdzenie, że
wyniki są zafałszowane, czyli nie
do końca odpowiadają rzeczywistym intencjom wyborców.
Trudno bowiem przyjąć, że
blisko co piąty wyborca chciał
wyrazić swój sprzeciw wobec
sejmików wojewódzkich i oddał
głos nieważny. Dlaczego do sejmiku, a nie np. rady miasta (tylko
nieco ponad 5 proc. głosów nieważnych)?
Wyborcy oddali głosy nieważne lub oddali je przypadkowo
przede wszystkim dlatego, że nie
poinformowano ich, jak należy
poprawnie głosować.
Proszę zwrócić uwagę, że dalej funkcjonował przekaz „jeden
krzyżyk na listę”, zamiast „jeden
krzyżyk na kolor”. W mniemaniu wielu ludzi, list było kilka w
książeczkach w jednym kolorze

i wyborcy zrobili tam kilka krzyżyków, a tym samym oddali głos
nieważny. Czy to tylko brak wyobraźni „leśnych dziadków” jak ich się teraz nazywa - z PKW,
którzy przeprowadzili mizerną
i raczej wprowadzającą w błąd
kampanię społeczną na temat
sposobu głosowania? Myślę, że
nie tylko, ale o tym za chwilę.
Druga sprawa to liczenie
głosów. Wybory dokonują się w
obwodowych komisjach wyborczych, czyli - dla uproszczenia - w
każdym lokalu wyborczym. I jeśli
wyborcy oddali tam głosy w sposób bezpośredni, tajny i nie byli
poddani naciskom oraz potem
członkowie komisji prawidłowo
je policzyli, to nie można mówić
sfałszowaniu wyniku.
Fakt prawidłowego przebiegu
głosowaniu i jego wynik stwierdza protokół obwodowej komisji wyborczej podpisany przez

wszystkich jej członków i tylko
sąd - w uzasadnionych przypadkach - może to zakwestionować,
wyłącznie w odniesieni do tego
konkretnego lokalu.
Problem polega na sumowaniu głosów z obwodowych
komisji wyborczych przez system komputerowy w skali kraju.
Trudno przyjąć, że przy liczeniu
ręcznym - jak to się generalnie
dokonało - miały miejsce fałszerstwa. Równie dobrze mógłby one
nastąpić przy liczeniu przy pomocy programu komputerowego, a nawet bardziej, bo przecież
nikt poza programistami, nie ma
dostępu do algorytmu działania
tego programu. Jednak skala błędów i pomyłek nad wdrożeniem
tego programu i fatalny przebieg
sumowania głosów składnia do
smutnej reﬂeksji.
W czym zatem problem? W
kompromitacji Polskiego Pań-

stwa. Można by powiedzieć: jakie Państwo, taka organizacja
wyborów, czyli słabizna. I nie
chodzi tylko o samych członków
PKW, którzy zresztą podali się do
dymisji.
Do dymisji powinna podać się
klasa polityczna rządząca Polską
przez ostatnie lata. To Prezydent
RP, premier, rząd, ministrowie,
posłowie i najważniejsi politycy rządzących partii nadają ton
funkcjonowaniu Państwa i jego
instytucji oraz mają na to realny wpływ, gdyż mają od wielu lat
władzę. Działanie PKW jest tylko
odbiciem stanu naszej Polski i
sposobu rządzenia przez „elytę”
polityki na salonach Warszawy,
czyli bylejakości, braku odpowiedzialności i niekompetencji.
Nierozliczone afery, brak wyciągnięcia konsekwencji za błędne
decyzje i niegospodarność, rozdzielanie stanowisk wśród miernych, ale wiernych partyjnych
kolesi, zamiatanie problemów i
skandali „pod dywan”. Do tego
propagandowe manipulacje, że
niby „nic się nie stało, wszystko
jest w porządku, co się czepiacie”

uprawianie przez liderów i urzędników partii rządzących, powodują powszechne przyzwolenie w
aparacie władzy centralnej na taki
sposób postępowania, jaki w przypadku PKW skończył się niebywałym skandalem.
Nikt nie sprawdził, nikt się nie
zainteresował, każdy „miał w nosie”, bo jakoś to będzie i nie będzie
winnych, bo nigdy nie ma - czy taki był stan umysłów w PKW? Akurat tej afery nie dało się ukryć, bo
dotyczyła ponad 14,4 mln Polaków, którzy poszli głosować.
Skandal z wyborami tylko
umacnia tych, co na wybory nie
chodzą. Po co mamy chodzić
skoro i jest taki bałagan, a nawet
nikt nie potraﬁ naszych głosów
potem policzyć? - pytają teraz ze
śmiechem.
Po co nam zatem ta demokracja? Odpowiedź jest prosta:
po to, aby właśnie te patologie w
Polsce zmienić! Tylko demokratycznie możemy „wyprostować”
nasz kraj. Pamiętajmy o tym w
przyszłym roku, przy wyborach
na Prezydenta Polski i do Parlamentu.
dr puls

OGŁOSZENIE

Krzysztof Hildebrandt

Szanowni Mieszkańcy Wejherowa!
Serdecznie dziękujemy wszystkim wejherowianom, którzy oddali na nas swój głos w wyborach na Prezydenta i do Rady
Miasta Wejherowa. Decyzja o powierzeniu nam losów naszego miasta na kolejne cztery lata jest dowodem wielkiego
zaufania dla nas. Wynik wyborów mobilizuje nas do jeszcze większego wysiłku w pracy na rzecz podnoszenia jakości
życia mieszkańców Wejherowa i rozwiązywaniu problemów, które stoją przed naszym miastem.
Wszystkich, którzy na nas nie głosowali, zapewniamy, że ich głos jest także ważny. Jest dla nas sygnałem, że mimo sporych
osiągnięć i wielu dotychczasowych sukcesów, jest jeszcze dużo do zrobienia.
Będziemy wsłuchiwali się w głos wszystkich mieszkańców. Chcemy pracować na rzecz wszystkich wejherowian.
Pozdrawiamy,
Krzysztof Hildebrandt
wraz z radnymi i kandydatami Ruchu Społecznego “Wolę Wejherowo”
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Pomoc dla zwierząt
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Niebezpiecznie na ulicach

Potrzebne koce, Po alkoholu i z zakazem
kołdry i karma

Policjanci z Wejherowa zatrzymują kierowców będących pod wpływem alkoholu. Niestety, wciąż jest ich zbyt wielu.

Jest coraz chłodniej. Marzną m.in. bezdomne zwierzęta, mieszkające w Schronisku w
Dąbrówce. Najgorzej będzie zimą, więc warto
już teraz pomóc psom i kotom, aby przetrwały
ten trudny czas.
Schronisko potrzebuje koców, kołder, starych ubrań
i wszystkich rzeczy, którymi można ocieplić budę.
Potrzebna jest również zwykła karma. Dary można przekazać w wejherowskich sklepach zoologicznych i przychodniach weterynaryjnych.
Pytania można kierować pod numer 518 297 987 oraz za
pomocą adresu: pomocdlaschroniska@gmail.com
Schronisko w Dabrówce (gmina Luzino) prosi także o
wpłaty na konto nr 74 1020 1853 0000 9602 0068 7616 z
dopiskiem- Sierotki z Dąbrówki.

Nietrzeźwego
kierowcę zatrzymali m.in. na ul.
Przemysłowej. 43-latek kierujący samochodem volkswagen
passat uderzył w płot prywatnej posesji. Funkcjonariusze
sprawdzili trzeźwość kierowcy i okazało się, że mężczyzna
miał około 2,5 promila alkoholu w organizmie.

20-letni kierowca skutera
został zatrzymany także w
Wejherowie. Miał około promila alkoholu w organizmie.
W Redzie przy ul. Wejherowskiej policjanci zatrzymali
do kontroli drogowej 27-letniego kierowcę opla corsa.
Okazało się, że mężczyzna ma
sądowy zakaz kierowania po-

jazdami mechanicznymi.
Zatrzymani kierowcy po
przesłuchaniu usłyszeli zarzuty za popełnione przestępstwa.
Za kierowanie w stanie
nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2,
natomiast za naruszenie sądowego zakazu nawet do 3 lat.

Niedozwolony proceder

Ogłoszenia na słupach i drzewach
W okresie przedświątecznym firmy oferujące pożyczki uaktywniają
się, a na słupach, drzewach i skrzynkach energetycznych pojawiają się
ogłoszenia. Za ich rozklejanie w niedozwolonych miejscach grozi kara.
Przekonała się o tym
40-letnia mieszkanka Wejherowa , zatrzymana przez
Straż Miejską na gorącym
uczynku. Kobieta umieszczała ogłoszenia o świątecznych pożyczkach w
miejscach niedozwolonych
na ulicy 3 Maja. Zamiast
zarobić - straciła. Ukarana
została mandatem karnym i
zobowiązana do oczyszczenia miasta z rozklejonych
przez siebie ogłoszeń. Jeśli
zalecenia nie wykona, zrobi

to za nią firma, a kosztami
usunięcia ulotek może zostać obciążona sprawczyni.
Art. 63a § 1 Kodeksu Wykroczeń mówi: Kto umieszcza w miejscu publicznym do
tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel,
ulotkę, napis lub rysunek
albo wystawia je na widok
publiczny w innym miejscu
bez zgody zarządzającego
tym miejscem, podlega karze ograniczenia wolności
albo grzywny.

Grzywna ta w postępowaniu mandatowym wynosi
do 500 zł, a sąd może ukarać sprawcę karą grzywny nawet do 5000 zł albo
karą ograniczenia wolności, która trawa 1 miesiąc.
W czasie odbywania kary
ukarany jest obowiązany do
wykonywania nieodpłatnej
kontrolowanej pracy na cele
społeczne, ma też obowiązek
udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.

Narkotyki
w pudełku
i portfelu
Policjanci z Wejherowa regularnie
zatrzymują osoby posiadające narkotyki.
W niedzielę po południu
policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie
zatrzymali 19-letniego mężczyznę, u którego w kuchni w
szafce w kartonie po obuwiu
odkryli tytoń, a pod nim małe
zawiniątka z folii aluminiowej
z marihuaną.
19-latkowi za posiadanie
narkotyków oraz ich udzielanie zgodnie z Ustawą o Przeciwdziałaniu
Narkomanii
grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.
Policjanci z Wydziału Kryminalnego oraz Zespołu ds.
Nieletnich wejherowskiej komendy zatrzymali również
20-letniego mężczyznę, posiadającego narkotyki. Podczas
legitymowania i sprawdzania
mężczyzny okazało się że w
portfelu miał amfetaminę.
Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do
wejherowskiej komendy. Za
posiadanie narkotyków grozi
mu również do 3 lat pozbawienia wolności.

Egzaminy na strzelnicy

Zmyślona kradzież

Policjanci z powiatu wejherowskiego przystąpili do kolejnego w tym roku egzaminu
strzeleckiego, doskonalącego umiejętności w
posługiwaniu się bronią palną.

Mieszkaniec powiatu wejherowskiego zgłosił
się na policję, aby złożyć doniesienie o zaginięciu
portfela. Stracił go na przysklepowym parkingu.
32-letni mężczyzna twierdził, że wrócił na miejsce
by odszukać zgubę i tam odnalazł portfel, ale pieniędzy już w nim nie było.

Policjanci
ćwiczą strzelanie
W obowiązkowym strzelaniu udział wzięli policjanci z całej
jednostki, poszczególnych pionów: prewencji, ruchu drogowego
oraz kryminalnego. Tego typu egzaminy prowadzone są systematycznie w ramach doskonalenia zawodowego policjantów.
Egzamin strzelecki funkcjonariuszy z Wejherowa odbył się
na strzelnicy wojskowej. Zadaniem egzaminów jest wyrobienie
u policjantów nawyku bezpiecznego i zgodnego z prawem posługiwania się bronią palną.
Policjanci przystępujący do tego egzaminu zapoznają się z
zasadami strzelania i warunkami bezpieczeństwa obowiązującymi na strzelnicy, co szczegółowo przestrzegane jest przez instruktorów.
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Zgubne automaty
i strach przed żoną

Wejherowscy kryminalni
zajęli się tą sprawą i stwierdzili, że mężczyzna wcale nie
zgubił portfela i nikt nie zabrał
mu pieniędzy. Wyszło bowiem
na jaw, że zgłaszający kradzież
mężczyzna przegrał te pieniądze grając na automatach, ale
bojąc się reakcji żony wymyślił
to przestępstwo.

Teraz mężczyzna musi się
liczyć z odpowiedzialnością
karną. Za zawiadomienie o
niepopełnionym przestępstwie
kodeks przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności albo
pozbawienia wolności do lat
2. Natomiast za zeznanie nieprawdy grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Honorowi Dawcy Krwi nagrodzeni

WYDARZENIA

Ratują innym życie,
oddając cenny dar
Zebranie członków Klubu Honorowych Dawców Krwi, które odbyło
się 25 listopada w Wejherowie, miało uroczysty charakter. Co roku, z
okazji przypadających w dniach 22-26.11 Dni Honorowego Krwiodawstwa, wejherowscy dawcy krwi otrzymują odznaki, nagrody i podziękowania od prezes Rejonowego Oddziału PCK w Wejherowie Gabrieli
Lisius, przedstawicieli władz samorządowych oraz Pomorskiej Rady
HDK w Gdańsku.
Na wtorkowych spotkaniu
Szymon Piotrowski, szef
grupy Społecznych Instruktorów Młodzieżowych PCK
w Wejherowie przedstawił
prezentację na temat historii
PCK i honorowego krwiodawstwa. Przypomniał, że Polski
Czerwony Krzyż, działający
pod tą nazwą od 1927 roku,
kieruje się siedmioma zasadami. Są to: humanitaryzm,
bezstronność,
neutralność,
niezależność, dobrowolność,
jedność i powszechność.

Jedną z wielu form niesienia pomocy, którym zajmuje
się PCK jest krwiodawstwo
i krwiolecznictwo, a kluby
honorowych dawców krwi
powstawały od 1958 roku.
Największy rozkwit nastąpił
w latach 80., kiedy w Polsce
działało 4,5 tys. klubów HDK.
Odznaki zasłużonym dawcom krwi wręczał Tadeusz
Cyra, przewodniczący Pomorskiej Rady HDK w Gdańsku,
a nagrody rzeczowe zastępca
prezydenta Wejherowa Bog-

dan Tokłowicz i burmistrz
Redy Krzysztof Krzemiński. Reprezentowane przez
obu panów samorządy, obok
Starostwa Powiatowego są
sponsorami nagród dla krwiodawców. Gabriela Lisius,
prezes PCK w Wejherowie,
dziękowała zarówno dawcom
krwi, jak i wspierającym ich
samorządowcom.
W części artystycznej wystąpiła młodzież z II LO w
Wejherowie pod kierunkiem
Magdaleny Lassmann. AK.

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I Stopnia za oddanie łącznie 18 litrów krwi otrzymali (zdjęcie powyżej): Sebastian Kotłowski, Michał Kummer, Tomasz Paczuła, Jędrzej Sikora, Marcin
Walczyk. Nagrody rzeczowe otrzymali: Marek Bajończyk, Sylwester Damps, Karol Hebel, Sebastian
Hinc, Robert Modzelewski, Wojciech Pionk, Grzegorz Plebanek, Grzegorz Zelewski.
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II Stopnia za oddanie łącznie 12 litrów krwi otrzymali:
Artur Baran i Arkadiusz Magrian. Nagrody rzeczowe otrzymali: Piotr Rezmer, Karol Rosak, Tomasz
Rybka, Ewa Trocka, Adam Wasilke.
Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III Stopnia za oddanie łącznie 6 litrów krwi wręczono
Marzenie Górkowskiej, a nagrody przyznano: Krystianowi Bindek, Szymonowi Darga, Arkadiuszowi
Joskowskiemu, Kamilowi Littwinowi, Roman Szrederowi.
Nagrodzono także krwiodawców, którzy oddali najwięcej litrów krwi. Są to: Janusz Walkusz, który
oddał 108 litrów krwi, Wiesław Ziera – 54 litry krwi oraz Stanisław Darżnik – 65 litrów krwi.
Sławomir Czarnecki i Kamil Gorzelic zostali wyróżnieni Odznaką Honorową PCK IV Stopnia.

OGŁOSZENIE
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Kolejne zmiany na parkingu

Koperty i zakazy
W zatoce parkingowej na ul. Sikorskiego (blisko skrzyżowania z ul.
Sędzickiego) zaszły kolejne zmiany, które skutecznie uniemożliwiają mieszkańcom parkowanie samochodów przed swoimi posesjami.
Chyba że staną tam tylko na 10-15 minut.

Nowy chodnik na ulicy Kochanowskiego

Inwestycje drogowe w Wejherowie

Nowe jezdnie i chodniki
Ulice Płk. Dąbka oraz Mestwina w Wejherowie, a także odcinek
chodnika w ul. Kochanowskiego - przy skrzyżowaniu z drogą krajową
nr 6 - doczekały się nowej, wygodnej i estetycznej nawierzchni. Prace
drogowe dobiegły końca w tym miesiącu.
Na ulicy Płk. Dąbka
(o długości 260 m) została wymieniona zużyta nawierzchnia na nową, z kostki
brukowej. Nowa jezdnia ma
260 metrów bieżących. W pobliżu przedszkola powstały
dwa progi zwalniające.
Utwardzono też ulicę Mestwina (długość ok. 200 m ),
gdzie wiosną ułożono płyty
JOMB na odcinku y na skrzyżowaniu z drogą krajową nr
6. Obecnie został utwardzony i poszerzony kolejny inny
fragment tej drogi.

Dokonano również odbioru chodnika na ul. Kochanowskiego. Jak informuje
Stanisław
Brzozowski,
kierownik Wydziału Inwestycji i Gospodarki Komunalnej UM w Wejherowie,
chodnik na ul. Kochanowskiego od strony wieżowców przed skrzyżowaniem
z „szóstką” był zapadnięty i
w bardzo złym stanie. Wjeżdżały na niego parkujące
obok samochody i generalnie zagrażał bezpieczeństwu
przechodniów.

Zmodernizowany odcinek
ma 50 metrów długości i ułatwia dojście do pobliskich
bloków oraz do stacji SKM
Wejherowo-Nanice.

Nasz „serial” dotyczący tego parkingu trwa. Opisywany
w „Pulsie” kilkakrotnie konflikt właścicieli kilku posesji
z dotychczasowym starostą
Józefem Reszke trwa od ok.
półtora roku. Ostatnim aktem „spektaklu” było wymalowanie tzw. koperty (miejsce
dla osób niepełnosprawnych)
przed wejściem do budynku,
w którym ...nie mieszka nikt
niepełnosprawny.
Taki znak poziomy pojawił
się ponad miesiąc temu w innym miejscu na tym samym
parkingu, a na wysokości posesji z numerem 112 stanął
znak zakazu postoju samochodów dłużej niż 15 minut.
To trochę za mało dla przyjeżdżających do starszych rodziców dzieci albo wnuków, a
także dla samych właścicieli
posesji, którzy chcą zostawić
auto przy swoim domu na ogół
na około 1-2 godziny.
Niedawno znaki poprzesuwano. Na wysokości głównego
wejścia na posesję i do domu

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
uprzejmie informuje, że
w dniach 24 listopada do 21 grudnia 2014 r.
w autobusach wejherowskiej komunikacji miejskiej
przeprowadzane będą badania wielkości popytu.
Badania wykonywane będą przez osoby upoważnione,

Zadaniem ankieterów będzie liczenie pasażerów.
Można się do nich zwracać z wszelkimi uwagami
dotyczącymi funkcjonowania
wejherowskiej komunikacji miejskiej.
Wszelkie uwagi lub spostrzeżenia odnośnie pracy ankieterów prosimy zgłaszać
telefonicznie do Dyspozytora MZK, tel. 58 572 29 33 lub pisemnie na adres:
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śniejszą kopertę (sprzed ponad miesiąca) i przesunięto
znak, ograniczający postój do
15 minut - wszystko na koszt
podatników i ku niezadowoleniu właścicieli posesji.
Przypomnijmy, że mieszkańcy prosili starostę o znak
ograniczający parkowanie z
powodu nadmiaru aut pracowników jednej z sąsiednich
firm. Prosili, żeby ograniczenie nie dotyczyło mieszkańców. Taki znak pojawił się, ale
niestety na krótko. Wszystko
wskazuje na to, że interwencja oraz wizyta mieszkańców
u starosty wejherowskiego tylko pogorszyła sprawę.

KOMUNIKAT

legitymujące się identyfikatorem:

Ulica płk. Dąbka w Śmiechowie z nową nawierzchnią.

nr 112 ekipa Zarządu Dróg
wymalowała kopertę dla osoby niepełnosprawnej. Drugi
taki znak poziomy powstał
nieco dalej, przed domem w
którym kiedyś mieszkała niepełnosprawna kobieta (obecnie już nieżyjąca).
Gdyby takie koperty - choćby po jednej - pojawiły się w
każdej z licznych zatok postojowych wzdłuż ul. Sikorskiego,
byłaby to jakaś konsekwencja.
Tymczasem na bardzo długiej
ulicy (drodze powiatowej) nie
ma żadnych miejsc postojowych dla niepełnosprawnych,
a w tej jednej zatoce są aż dwa!
Zamalowano też wcze-

mzk.wejherowo@mzkwejherowo.pl

W zatoce postojowej na ul. Sikorskiego pojawił się
znak ograniczający parkowanie do 15 minut oraz dwa
miejsca dla osób niepełnosprawnych. Mieszkańcy i ich
goście nie mogą zaparkować auta przed domem.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Konkurs czytelniczy dla dzieci i młodzieży

Cantoresi zdobyli Łódź

Wiedzą wszystko o Muminkach Bravissimo!
W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyła się uroczystość wręczenia nagród
i wyróżnień laureatom VIII Powiatowego Konkursu Czytelniczego „Muminki - znamy i czytamy”. Uczestnicy konkursu rywalizowali w konkursie wiedzy, prezentowali przebrania i
scenki z książek o Muminkach, a także malowali, rysowali i wyklejali piękne obrazy.
- Konkursy czytelnicze odbywają się co roku, ale tematyka jest za każdym razem
inna - wyjaśnia Danuta Balcerowicz, dyrektor Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wejherowie. - Staramy się włączać w
ogólnopolskie lub międzynarodowe obchody rocznic i innych wydarzeń, związanych
z pisarzami i ich twórczością.
W konkursie biorą udział dzieci i młodzież z Wejherowa,
ale także innych miejscowości powiatu wejherowskiego.
Uczestników jest sporo, a nasza inicjatywa cieszy się zainteresowaniem.
Tegoroczny konkurs przygotowały: Iwona Block, Anna Kałużniak, Bogumiła
Dettlaff i Danuta Loewnau,
pracujące w bibliotece.
W konkursie wiedzy o
Tove Jansson i jej twórczości dla młodzieży gimnazjalnej wzięły udział dwie
trzyosobowe drużyny: z Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Kielnie oraz Zespołu
Kształcenia i Wychowania w
Strzebielinie.
Pierwsze miejsce zajęła
drużyna z Kielna w składzie:
Weronika Garzombkie, Julia
Parchem i Szymon Walkusz.
Na drugim miejscu pozostała drużyna SP w Srzebielinie:
Maja Cyman, Katarzyna Piotrowska i Maja Rangotis.
Uczestnicy konkursu na

Wejherowski chór Cantores Veiherovienses pod dyrekcją prof. Marka Rocławskiegom
zajął pierwsze miejsce w kategorii chórów na
XVII Łódzkim Festiwalu Chóralnym. Wejherowianie odebrali również nagrodę specjalną
za kulturę brzmienia.
Cantoresi rywalizowali z 24 chórami i zespołami wokalnymi z całej Polski. Jest to wielki sukces artystyczny w kontekście jubileuszu 30 lat działalności chóru, który Cantores
Veiherovienses będzie obchodził w 2015 roku.
Z tej okazji odbędzie się koncert jubileuszowy.
Chór ma swoją siedzibę w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Nowe książki

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
przebranie dla wybranej
postaci z książek o przygodach Muminków przygotowali
11 prezentacji. Pierwsze miejsce zajęła Paulina Paczoska z
Zespołu Szkół w Kielnie, drugie miejsce - Monika Kotłowska
i Maja Rochalska z Gimnazjum
nr 1 w Rumi, a trzecie miejsce
(ex aequo) Jagoda Arendt z
Gimnazjum nr 1 w Wejherowie
i Simona Letizia - z Gimnazjum
nr 1 w Rumi.
Wyróżnienia zdobyli: Grzegorz Wardyn (Gimnazjum w

Bolszewie), Weronika Schmidt
(Gimnazjum nr 1 w Wejherowie), Julia Potrykus (Gimnazjum nr 1 w Wejherowie), Agata
Jażdżewska (Gimnazjum nr 1
w Rumi), Kinga Krauza i Alicja
Wojewska (Zespół Szkół w Kielnie), Erlich Agata (Gimnazjum
w Bolszewie).
Na konkurs na ilustrację
do książek Tove Jansson o
przygodach
Muminków
napłynęło 183 rysunków. W
grupie dzieci do 7 lat, najlepsi
okazali się: Natan Waldowski

który przebywał w Przyszpitalnym Zespole Kształcenia Specjalnego, Julia Adamowicz ze
Społecznej SP w Wejherowie,
Kaja Falk z Przedszkola Zobi
w Kębłowie oraz Nathaniel Domagała z SP nr 9.
Wyróżnienia otrzymali: Antonina Janca - SP nr 11, Rafał
Bistram - ZKiW w Strzebielinie, Aniela Łukowicz SP nr
8, Magdalena Socha - SP w
Kielnie, Lena Jarmakowicz Społeczna SP w Wejherowie,
Zofia Frey - Przedszkole Sióstr
Zmartwychwstanek w Wejherowie, Martyna Tarkowska Samorządowy Zespół Szkół w
Kostkowie.
W grupie uczniów powyżej 7
lat nagrody otrzymali: Igor Makowski - Społeczna SP w Wejherowie, Weronika Kalkowska
- ZS w Kielnie, Przemysław
Kędra - SP nr 11 w Wejherowie, Martyna Powałka - SP nr
9 w Wejherowie, Szymon Neubauer - SP w Kostkowie
Wyróżnienia
przyznano:
Łukaszowi Marszewskiemu
- Samorządowa SP w Gościcinie, Agnieszce Stochaj - SP nr
8 w Wejherowie, Łukaszowi
Damps - ZKiW w Strzebielinie, Nikoli Adamskiej - SP nr
5 w Wejherowie.
AK.

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra
Majkowskiego w Wejherowie otrzymała dofinansowanie w wysokości 18 500
zł na zakup nowości wydawniczych.
Z literatury dla dorosłych
zakupiono 428 nowych książek na łączną kwotę 12 333,
33 zł, zaś z literatury dla dzieci
i młodzieży 365 egzemplarzy
na kwotę 6 166,67 zł.
Zakup nowych książek zrealizowano ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w
ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
Zakupione pozycje są dostępne we wszystkich filiach naszej placówki.

Uczniowie recytowali

Strofy o Ojczyźnie
Z okazji listopadowego Narodowego Święta
Niepodległości w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Wejherowie zorganizowano powiatowy konkurs recytatorski „Strofy o Ojczyźnie”.
W rywalizacji wzięło udział 27 siedmiu uczniów ze szkół powiatu wejherowskiego. Piersze miejsce w kategorii szkół podstawowych zdobyła Emilia Hładuniuk, drugie Michał Bach - oboje z
SP 10 w Rumi, a trzecie Maria Boyke z SP w Wyszecinie. Wśród
gimnazjalistów zwyciężyła Aleksandra Panek przed Natalią
Mieczkowską, obie z Gimnazjum Salezjańskie w Rumi, przed
Marceliną Miotk z ZS nr 3 w Wejherowie).
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Przewodnicy turystyczni w ratuszu

OGŁOSZENIE

Po i przed sezonem
Okazją do spotkania prezydenta Wejherowa z przewodnikami turystycznymi PttK było podsumowanie sezonu turystycznego i omówienie planów dalszej współpracy.
Latem, w ramach promocji Wejherowa, odbywają się
bezpłatne wycieczki po starym
mieście oraz Kalwarii Wejherowskiej. Turystów oprowadzają po mieście wejherowscy
przewodnicy, zrzeszeni w Kole
PTTK. Wakacyjni goście oprowadzani są m.in. po ratuszu,
kościele klasztornym, parku
miejskim oraz Filharmonii Kaszubskiej. Tegoroczne wycieczki z przewodnikiem cieszyły się
podobnym zainteresowaniem
jak w latach ubiegłych. Z sezonowej oferty skorzystało ok.
dwa tysiące osób.
Wejherowo buduje turystyczną markę miasta w oparciu o różne atrybuty, m.in. o
ciekawą i różnorodną ofertę
kulturalną, która ma zachęcić
turystów do odwiedzania Wejherowa. Z pewnością jednym z
magnesów dla przyjezdnych
jest Filharmonia Wejherowska z ciekawym programem
imprez. Miasto staje się coraz
bardziej atrakcyjne dzięki rewitalizacji Śródmieścia oraz
Parku Miejskiego im. A. Majkowskiego.
Uczestnicy
spotkania
wspominali zorganizowane w
Wejherowie Pomorskie Regionalne Obchody Światowego

Dzieci
dzieciom
Dzieci namalowały świąteczne kartki dla swoich rówieśników,
przebywających
w szpitalu. Pierwszy etap akcji
„Dzieci życzą dzieciom” odbył
się w sobotę w salce parafialnej
pw. Chrystusa Króla. Akcja parafialnego Caritasu skierowana jest do małych pacjentów z
oddziału dziecięcego Szpitala
Specjalistycznego w Wejherowie.Jak mówi współorganizator akcji Jacek Drewa, chodzi o
to, aby chore dzieci poczuły atmosferę zbliżających się świąt.
4 grudnia delegacja złożona z
dzieci i organizatorów wydarzenia oraz św. Mikołaja wybierze
się do szpitala.
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Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza po raz jedenasty:

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:

Prezydent Krzysztof Hildebrandt oraz Jacek thiel z
urzędu Miejskiego przekazują przewodniki i książki
teresie Kowalskiej, szefowej koła PttK.

Dnia Turystyki. Było to największe spotkanie przedstawicieli samorządów, organizacji
turystycznych oraz branży turystycznej w naszym regionie.
Podczas
Światowego Dnia
Turystyki uhonorowani zostali m.in. wejherowscy przewodnicy. Nagrodę prezydenta
Wejherowa otrzymała teresa Kowalska, przewodnicząca koła przewodników PTTK
w Wejherowie, a wejherowski

przewodnik Jerzy zalewski
otrzymał Złotą Honorową Odznakę PTTK.
Podczas listopadowego spotkania w ratuszu wejherowscy przewodnicy otrzymali od
prezydenta miasta koszulki i
polary z odpowiednim oznakowaniem oraz odblaskowymi
paskami, a także wydawnictwa o Wejherowie i materiały
promocyjne dla turystów, przyjeżdżających do Wejherowa.

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 jedno- i 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. W terminie do 19 stycznia 2015 r. Komisja wyłoni spośród zgłoszonych ofert
konkursowych, po 3 miejsca w każdej kategorii. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień.
Zwycięzcom konkursu zostaną przyznane nagrody.
5. Zgłoszenia pisemne do dnia 29 grudnia 2014 r. przyjmuje Urząd Miejski w Wejherowie,
ul. 12. Marca 195, Wejherowo. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 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.
6. 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.
7. Istnieje możliwość zgłaszania dekoracji do konkursu przez organizatorów, po uprzednim
uzyskaniu zgody właściciela.
8. W konkursie nie mogą brać udziału osoby bezpośrednio związane z jego organizacją.
9. Ostateczną instytucją decydującą o interpretacji regulaminu konkursu są organizatorzy.

Czas na wykonanie ozdób choinkowych

Konkurs dla najmłodszych
Prezydent Miasta Wejherowa ogłasza „Konkurs na najładniejszą ozdobę choinkową” dla dzieci z klas 1-3 szkół podstawowych i ośrodków szkolno-wychowawczych w Wejherowie.
Na ocenę wpływać będzie pomysł dzieci i atrakcyjność wykonanej ozdoby. Każdy uczestnik konkursu może wykonać jedną pracę konkursową.
Do wykonania ozdób choinkowych należy wykorzystać materiał wodoodporny (np. plastik,
metal, orzechy, suszone owoce, sznurek, pióra,
skórę, korek, fizelinę, opakowania po jogurtach,
folię aluminiową, puszki aluminiowe, taśmę pasmanteryjną, koronkę, modelinę, klej wikol, lakier bezbarwny, farbę akrylową. Prace wykonane
z papieru i waty oraz dużych rozmiarów będą dyskwalifikowane.
Wielkość prac powinna być dopasowana do
wielkości domowego drzewka świątecznego.
Prace powinny być podpisane i zawierać imię,

nazwisko osoby, która wykonała ozdobę choinkową oraz nazwę szkoły i klasę. Do każdej ozdoby
choinkowej musi być przymocowany odpowiednio
długi sznurek bądź wstążka umożliwiające przymocowanie jej do drzewka świątecznego.
Prace należy dostarczyć w terminie do 1 grudnia br. do urzędu Miejskiego w Wejherowie,
Plac Jakuba Wejhera 8, pokój nr 5. Organizatorzy przewidują atrakcyjne nagrody, które zostaną wręczone 6 grudnia br. w dniu św. Mikołaja
na Placu Jakuba Wejhera. Ozdoby biorące udział
w konkursie zostaną tradycyjnie zawieszone na
drzewkach przy Świątecznej Szopce.
Dodatkowych informacji udziela Urząd Miejski
w Wejherowie, tel. 58 677 70 58

redakcja@pulswejherowa.pl
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XIII Dyktando Kaszubskie w Luzinie

Mistrzyni z I LO
w Wejherowie
Angelika Grubba, uczennica I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie im. Króla Jana II Sobieskiego pokonała innych uczestników
Dyktanda Kaszubskiego w kategorii młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Rywalizacja odbyła się 8 listopada w Luzinie.
Angelika Grubba, zdobyła pierwsze miejsce i tytuł
Wielkiego Mistrza Pisowni
Kaszubskiej podczas XIII
Dyktanda
Kaszubskiego.
Dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych przygotowano m. in. fragmenty „Pana
Tadeusza”, przetłumaczonego na język kaszubski przez
Stanisława Janke.
Lekcje języka kaszubskiego w I LO prowadzi Jolanta Piastowska.
Chętnych do ortograficznych zmagań jest zawsze
wielu, stąd i konkurencja
ogromna. W tegorocznej edy-

cji Dyktanda, które odbyło
się w Gimnazjum w Luzinie
wzięło udział 215 uczestników. Podzieleni byli na pięć
kategorii: szkoły podstawowe, gimnazja, licealiści, dorośli i profesjonaliści.
Wśród uczniów szkół podstawowych najlepsza okazała się Karolina Tobias, a
wśród gimnazjalistów - Paulina Kulas. W gronie uczniów
szkół ponadgimnazjalnych
pierwsze miejsce zajęła Angelika Grubba, natomiast
wśród dorosłych uczestników najlepsza okazała się
tegoroczna maturzystka z

kaszubskiego Marta Miszczak.
Prestiżowy tytuł arcymistrza języka kaszubskiego
otrzymał Dariusz Majkowski, redaktor naczelny miesięcznika „Pomerania”.
Celem dyktanda jest podnoszenie rangi kaszubszczyzny i propagowanie jej
pisanej formy, wdrażanie
zasad pisowni języka kaszubskiego oraz popularyzacja twórczości związanej
tematycznie z krajobrazem
Kaszub. Za rok rywalizacja o
tytuł mistrza języka kaszubskiego odbędzie się w Gdyni.

Biblijny Noe i jego rodzina. Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Spektakl Teatru Odeon ze Strzebielina

Noe zmagał się
nie tylko z potopem

Ludzie szydzili z Noego i jego zamiaru zbudowania Arki. On i jego
rodzina przeżywali rozterki i musieli zmagać się nie tylko z potopem.
O tym opowiada spektakl „Noe. Wybrany przez Boga”, zaprezentowana przez młodych aktorów z Teatru Odeon w Strzebielinie. Przedstawienie można było niedawno obejrzeć w kościele Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny w Bolszewie.
Świat pozbawiony nadziei,
rządzony przez samozwańczych przywódców i barbarzyńskie hordy. Jedynym dobrym
człowiekiem jest Noe, który z
żoną Naameh i trzema synami udaje się po radę do swojego dziadka, Matuzalema. Tam
przekonuje się, że jego sen o
wielkiej powodzi to zapowiedź

Angelika Grubba i jej nauczycielka j. kaszubskiego, Jolanta Piastowska odbierają
gratulacje od dyrektor I LO im. Jana Sobieskiego w Wejherowie, Bożeny Conradi.
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kataklizmu, który zniszczy
ludzkość. Noe otrzymuje ostatnią szansę ocalenia życia na
Ziemi, ale musi stawić czoła ludziom, atakującym go i szydzącym z jego zamiarów.
Młodzi aktorzy, przygotowani przez zawodowego aktora
oraz reżysera przedstawienia
Dawida Kwidzińskiego, za-

Jedną z ról zagrał reżyser przedstawienia i szef Teatru
Odeon - Dawid Kwidziński (z prawej).

grali bardzo przekonująco, a
spektakl był ciekawym widowiskiem, przygotowanym
z dużym rozmachem. To nie
pierwsze i mamy nadzieję nie
ostatnie przedstawienie teatru,
mającego siedzibę w Gminnej
Instytucji Kultury i Bibliotece w
Łęczycach, z siedzibą w w Strzebielinie.
AK.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Wielofunkcyjne boisko w ośrodku dla niesłyszących

kultura I REKREACJA

Piłka nożna i taniec na otwarcie
W listopadzie na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie uroczyście otwarto nowy
obiekt sportowy. Wielofunkcyjne boisko będzie służyło uczniom do
rekreacji oraz rozwijania talentów i umiejętności sportowych.
Dyrektor placówki Ewelina Lulińska-Kuklik w
imieniu całej społeczności
szkolnej zaprosiła przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku oraz
wielu innych znakomitych

gości na to wydarzenie.
Wśród nich był ks. dziekan
Tadeusz Reszka, który poświęcił nowy obiekt.
Budowa boiska możliwa
była dzięki wsparciu finansowemu z funduszy Mini-

sterstwa Sportu i Urzędu
Marszałkowskiego
Województwa
Pomorskiego.
Dzięki temu wychowankowie placówki będą mogli
korzystać z atrakcyjnego
obiektu sportowego i na co

dzień rozwijać swoją aktywność fizyczną.
Nowoczesne, bezpieczne
miejsce do zajęć sportowych
na powietrzu pozwoli doskonalić uczniom swoje umiejętności oraz odkrywać nowe
talenty sportowe.
Warto wspomnieć, że reprezentanci wejherowskiego ośrodka dla niesłyszących
mogą się pochwalić sukcesami sportowymi na arenie

ogólnopolskiej i międzynarodowej. Otwarciu boiska wielofunkcyjnego towarzyszył
pokaz umiejętności tanecznych wychowanków oraz rywalizacja sportowa naszych
gości, którzy próbowali oddać trafny strzał do bramki. Pomagali im w tym mali
sportowcy z ośrodka. W atmosferze radości i zabawy
oddano boisko we władanie
uczniów.

WAŻNE
TELEFONY
Szpital
Specjalistyczny
centrala 58 572 70 00

Pogotowie
Ratunkowe
58 6776102, 58 6776103

Komenda powiatowa
Policji
Dyżurny 58 672 97 22

Komenda Powiatowa
Straży Pożarnej
Dyżurny 58 677 61 00

Straż Miejska
58 677 70 40

Urząd Miejski
W WEJHEROWIE
centrala 58 677 70 00
Sekretariat Prezydenta
58 677 70 19, 58 677 70 20

Starostwo
Powiatowe
centrala 58 572 94 11 do 13
sekretariat
572-94-00, 572-94-01

Koncerty i spektakle w Filharmonii

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

Alternatywny rock oraz

58 677 79 60
58 672 41 70

sylwestrowa noc w operze

Na koniec listopada oraz nadchodzący grudzień Wejherowskie
Centrum Kultury przygotowało kolejne atrakcje dla miłośników
muzyki, teatru i baletu. Szczegóły na www.wck.org
Andrzejkowy
wieczór
można spędzić na jednej z
tradycyjnych zabaw albo na
koncercie w Filharmonii Kaszubskiej. 30 listopada o
godz. 19.00 wystąpi tam
grupa „Pustki”, której szósty album był nominowany
do nagrody „Róże Gali”.
„Pustki to jeden z najważniejszych polskich zespołów,
grających
alternatywnego
rocka. Tchnący lekkością i

świeżością nowych dźwięków
koncert Pustek skierowany
jest nie tylko dla fanów, ale
także dla osób chcących poszerzyć swoje muzyczne horyzonty i zostać zaskoczonym.
Tydzień później, w niedzielę 7 grudnia Wejherowskie
Centrum Kultury zaprasza
na kolejny poranek muzyczny dla dzieci. Początek
o godz. 11.00. Tym razem nasi
dzieci i ich opiekunowi prze-

niosą się w tajemnicą krainę
muzyki pod hasłem: „Świąteczna opowieść o Mozarcie i
jego szpaku”.
Tego samego dnia o godz.
14.00 w Filharmonii Kaszubskiej będzie można
obejrzeć widowisko baletowe z elementami tańca
współczesnego dla dzieci „Królewna Śnieżka i 7
krasnoludków”. W spektaklu udział biorą młodzi tance-

ZAKŁAD USŁUG
KOMUNALNYCH
Biuro Obsługi Klienta:
58 676 95 50,
sekretariat 58 676 95 20
Członkowie rockowej grupy „Pustki” zagrają i zaśpiewają w Wejherowie w najbliższą sobotę.

rze z grup, działających przy
Wejherowskim
Centrum
Kultury. Adaptacja, aranżacja muzyczna choreografia i
reżyseria - Elżbieta Czeszejko
oraz Sebastian Białobrzeski.
Warto wspomnieć o zaplanowanym na 31 grudnia
Koncercie Sylwestrowym,
podczas którego przeniesiemy
się do dawnego Wiednia, Bu-

dapesztu i nie tylko. Malownicze widowisko muzyczne w
wykonaniu Orkiestry Harmonia Nobile ze Lwowa,
ubarwione popisami tancerzy baletu Opery Lwowskiej i
wokalnymi popisami gwiazd
Opery Lwowskiej. Usłyszymy
najpiękniejsze arie operowe i
operetkowe świata w znakomitym wykonaniu.

Wejherowski
Zarząd Nieruchomości
Komunalnych
58 677 60 96 – awarie
biuro przy ul. Sobieskiego 251
58 677 50 00, 58 672 47 97

Miejski Zakład
Komunikacji
sekretariat 58 572 29 30
dyspozytor 58 572 29 33
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SPORT

Piłka ręczna. Tytani Wejherowo

Piłka nożna. Gryf Wejherowo Tenis stołowy

Przegrali z liderem Zwycięstwo
przed zimą

Tytani Wejherowo na własnym parkiecie zostali rozgromieni przez
lidera rozgrywek II ligi piłki ręcznej MKS Grudziądz 24:38.
Pierwsza połowa była bardzo ciekawa, bo grały dwa
równorzędne zespoły.
Początek drugiej połowy
nic nie wskazywał na sromotną porażkę gospodarzy.
Jednak po 10 minutach zaczął się dramat błędów i za-

gubienia.
Źle wyprowadzane kontry,
chaos w rozgrywaniu i dużo zgubionych piłek. Goście
bezlitośnie wykorzystywali
błędy i w 10 minut zdobyli
10 bramek, a wejherowianie
żadnej. Chęć do gry spadły

niemal do zera, a goście tylko „dobijali” słabnących i zrezygnowanych Tytanów.
Następny mecz wejherowskich Tytanów odbędzie
się 30 listopada w niedzielę o
godz.15.00 w Gdańsku z SMS
Gdańsk.

Piłkarze wejherowskiego Gryfa na własnym obiekcie pokonali 4:1 zespół Astry Ustronie Morskie.
Wejherowianie przez całe spotkanie przeważali i bez
większych problemów pokonali ekipę z Ustronia Morskiego.
Tym samym Gryf zwycięstwem pożegnał się z kibicami
na czas jesienno-zimowej przerwy w rozgrywkach.

Bramki zdobyli: po jednej M.
Kenner i M. Skwiercz a dwie K.
Rzepa.
Gryf Wejherowo: Ferra-Kenner, Kowalski, Skwiercz,
Fierka (Miszka) - Gicewicz,
Kołc, Szymański (Bank), Wicon
- Wicki, Rzepa (Więcek).

Tenis stołowy. M. Płotka

Trzecia w Gdańsku
W Gdańsku odbył się II Wojewódzki Turniej
Klasyfikacyjny Kadetek w Tenisie Stołowym.
Wystąpiły w nim dwie zawodniczki KTS-K
GOSRiT Luzino - Magda i Katarzyna Płotka.
Bardzo dobre III miejsce zajęła Magda Płotka, a
zwyciężczynią okazała się
A. Michalak AZS AWFiS
GDAŃSK. Natomiast druga
zawodniczka z Luzina, Katarzyna Płotka zajęła szóste
miejsce.
W szóstej kolejce IV ligi zespół KTS-K GOSRiT LUZI-

NO rozegrał wyjazdowy mecz
w Bytowie, gdzie spotkał się z
miejscowym ZSP JEDYNKA
BYTÓW. Spotkanie zakończyło się remisem 9:9.

Brązowy
medal
Niepełnosprawna
tenisistkastołowa,Gabriela Andrzejewska,
wróciła z Mistrzostw
Polski z brązowym
medalem.
W Pleszewie zakończyły
się Indywidualne Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych. Bardzo dobrze
zaprezentowała się zawodniczka Integracyjnego Stowarzyszenia
Sportowego
START Wejherowo Gabriela Andrzejewska.
Reprezentantka Wejherowa w swojej grupie niepełnosprawności
zdobyła
brązowy medal.
W spotkaniu o III miejsce pokonała ona 3:1 Teresę
Pankiewicz z Białegostoku.
L.L.

Czytaj nas
również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Boccia. Otwarte Mistrzostwa Wejherowa

O Puchar Prezydenta Miasta
Trzydzieści siedem zawodniczek i zawodników z Rumi, Bolszewa, Redy i Wejherowa startowało w Otwartych Mistrzostwa Miasta Wejherowa w Boccia .
Zawody odbyły się w czterech kategoriach: kobiety
indywidualnie, mężczyźni indywidualnie, pary i drużyny.

Turniej drużynowy:

W meczu finałowym Orlęta
Reda pokonali 7:6 wejherowski Europol. Finaliści w tym
meczu wystąpili w następujących składach:
Orlęta Reda : Anna i Waldemar Konikowie oraz Helena
Szpunar
Europol Wejherowo: Genowefa i Leszek Lendowie oraz
Radosław Szatkowski.
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Trzecią pozycję wywalczyli
Bułaki Rumia: Andrzej Bułakowski, Dawid Jakusz, Andrzej Puchowski.
Turniej par:
W meczu finałowym zwyciężył Europol Wejherowo (Genowefa i Leszek Lendowie),
który w meczu finałowym
pokonał 8:2 Bułaki Rumia
(Dawid Jakusz Andrzej Bułakowski).
Kolejne miejsce zajęli Ewa
i Andrzej Puchowscy.
Turniej indywidualny
kobiet:

W meczu finałowym Genowefa Lenda pokonała 6:2 Helenę Szpunar .
Kolejne miejsca zajęły:
Maria Wolska-Gieryk, Ewa
Puchowska, Magdalena Klawikowska, Gabriela Andrzejewska.
Turniej indywidualny
mężczyzn:
W meczu finałowym Leszek
Lenda pokonał 7:2 Adama Hebla (Kaszuby Wejherowo).
Kolejne miejsca zajęli: Andrzej Puchowski, Andrzej
Bułakowski, Zdzisław Szczo-

drowski, Jerzy Gajewski.
Zawody prowadzili i startowali jako zawodnicy licencjonowani instruktorzy i
sędziowie boccia: Genowefa i
Leszek Lendowie.
***
Organizatorem mistrzostw,
które miały charakter integracyjno-rodzinny
(startowały
zespoły rodzinne oraz zawodnicy niepełnosprawni wraz z
pełnosprawnym), było Integracyjne Stowarzyszenie
Sportowe START Wejherowo.
L.L.

Drużyna Gimnazjum nr 3 w Wejherowie: Sandra Hałabura, Agata Kupferschmidt, Irmina Majchrzak, Weronika
Szatanik, Paulina Szymańska, Monika Uzdrowska, Nikola
Wysocka, Julia Żebrowska, Paulina Żyła, Weronika Żywicka, opiekun drużyny Grzegorz Janiszewski.

Unihokej. Gimnazjada
W hali Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, odbył się Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady w Unihokeju dziewcząt i
chłopców . Wśród dziewcząt zwyciężyła drużyna Gimnazjum
nr 3 w Wejherowie, a w rywalizacji chłopców Gimnazjum z
Przyjaźni. Gimnazjum nr 3 w Wejherowie będzie reprezentować nasz powiat w finale wojewódzkim.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT

Pływanie

Na
podium
Z Ogólnopolskich
Zawodów w Pływaniu i Pływaniu w Płetwach rozegranych
w Kościerzynie, dwaj
wejherowscy zawodnicy przywieźli łącznie 5 medali.

Piłka nożna

Turniej Kaszub Cup
W Luzinie trwa Ogólnopolski Turniej Kaszub Cup. 22-23 listopada
br. do Hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego zjechały 24 drużyny z 5 województw, aby rywalizować o statuetki kaszubskiego olbrzyma „Stolema” ufundowane przez Jarosława
Wejera - wójta Luzina.
Po 20 godzinach rywalizacji najlepszą drużyną turnieju
okazała się drużyna Chojniczanki II, która w wielkim finale pokonała Jantara Ustka.
Na najniższym stopniu podium stanęli również młodzi
adepci futbolu z Chojnic po
zwycięstwie z Polonią Gdańsk.
Po zakończeniu turnieju, dzięki licznym patronom
i sponsorom wszystkie drużyny otrzymały nagrody i
upominki, a najlepsza trójka
komplet sprzętu sportowego
ufundowanego przez obecne-

go na turnieju, Krystiana Węsierskiego www.kkwsport.pl
(KKW TRADING Sp. z o.o.).
W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli: Piotr Klecha - dyrektor GOSRiR, Rafał
Kaczmarczyk - były znakomity piłkarz m.in. Lechii
Gdańsk, Widzewa Łódź, Górnika Zabrze, oraz Adam Galas
dyrektor PKS.
Zawody organizowane były
przez Piotra Jasielskiego, któremu pomagali Adam Olejniczak i Grzegorz Zembrzuski
oraz liczni wolontariusze.

Najlepszym zawodnikiem
turnieju został
Jakub Staniszewski z KP Gdynia, a
bramkarzem Jakuba Karczewskiego z GOSRiT Luzino.
Królem strzelców został Alan
Klim z Polonii Gdańsk.
W poprzedni weekend, 16
listopada w luzińskiej hali zagrało ponad 250 najmłodszych
piłkarzy rocznika 2007/08.
W zawodach uczestniczyło 18 drużyn z całej Północnej
Polski. Najlepszym zawodnikiem wybrano Oskara Tredera z UKS Dragon Bojano.

Halowa piłka nożna

Piłka nożna

W Wejherowie zakończyły się Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego w Halowej Piłce Nożnej Oldbojów o puchar Starosty
Wejherowskiego.

W Gdyni odbyły się eliminację strefowe MP Juniorek
Młodszych, z udziałem zawodniczek GOSRiT Luzino.
Duży sukces w tej imprezie
odniosły podopieczne trenera Sylwestra Piątka, które

Grali odboje
W finale zwyciężył zespół Sychowianki Sychowo, który w meczu finałowym pokonał 2:1 wejherowski PROSPORT.
W zawodach startowało 8 drużyn składających się z zawodników 35-letnich i starszych.
Sychowianka Sychowo: Krystian Mudlaf, Adam Spigarski,
Szczepan Kass, Remigiusz Sarbak, Adam Korzeniowski, Grzegorz Płotka, Sławomir Czerwionke.
Prosport Wejherowo: Marcin Czech, (najlepszy zawodnik
mistrzostw), Wojciech Pionk , Fabian Czech, Andrzej Basiel,
Grzegorz Miller,Wiesław Krutul, Jaromir Jeżowski, Jarosław
Kuśka, Piotr Kin, Arkadiusz Kątny, Krzysztof Gosz, Mariusz
Gosz i Tomasz Damaszke.
W meczu o III miejsce Nordika Wejherowo pokonała 2:1
Elektryka Reda. Najlepszym strzelcem został Witold Cirocki
(6 bramek), a bramkarzem Stanisław Bank (Nordika). Organizatorem zawodów było Wejherowskie TKKF.
L.L.

Zuzia Kalbarczyk po wygranej walce.

Kickboxing

6 złotych medali
W rozgrywanym w dniach 13-15 listopada w
Krynicy Zdrój turnieju kickboxingu „Muszynianka Cup” rewelacyjnie spisali się zawodnicy
Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego
oraz KTS-K GOSRiT Luzino, zdobywając 11
medali: 6 złotych, 3 srebrne i 2 brązowe.
Dodatkowo Zuzia Kalbarczyk, walcząc po raz pierwszy
w formule kick-light zdobyła
złoty medal i tytuł najlepszej
zawodniczki turnieju w wersji
kick-light.
Na wyróżnienie zasługuje

również Błażej Mach i Mateuszowi Dymek
Wyjazd na ten obfity w
medale turniej nie byłby
możliwy, gdyby nie wsparcie
Urzędu Miasta Wejherowa i
kilku sponsorów.

Awans zawodniczek z Luzina
wraz ze Sztormem Gdynia
zakwalifikowały się do kolejnego etapu eliminacji.
KTS-K GOSRiT Luzino:
Martyna Bazowska, Paulina
Brzeska, Julia Damps, Anna Giec, Weronika Kalbar-

czyk, Julia Klawikowska,
Kaja Klamrowska, Joanna
Kożyczkowska, Sandra Lesner, Anna Miszka, Weronika Mutke, Sara Pendowska,
Klaudia Pietkun, Karolina
Płotek, Agata Seta.

Aleks Tomaszewski.

Dominik Bielawa w
kategorii 12 lat zdobył złoty
i brązowy medal na 100 m
stylem klasycznym, 200 m
stylem zmiennym i czwarte
miejsce na dystansie 400 m
stylem dowolnym.
Natomiast Aleks Tomaszewski w kat. 10 lat wywalczył pierwsze miejsce
na dystansie 100 m stylem
dowolnym, srebrny medal
za 200 m stylem dowolnym
i brązowy za 100 m stylem
zmiennym.
Obaj chłopcy trenują w
grupie pływania wyczynowego Sekcji Pływackiej Tri
- Team w Rumi pod kierownictwem trenera Marcina
Malińskiego - olimpijczyka z Barcelony ’92 i Atlanty
96. Zawodnicy ciężko pracują na swoje sukcesy, mają
6-9 treningów w tygodniu,
na których biegają, ćwiczą gibkość, wytrzymałość
i przepływają miesięcznie
ponad 130 km.
Sukcesy klubu można
śledzić na bieżąco na profilu Facebook – Tri-Team Rumia sekcja pływacka.
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ROZMAITOŚCI

Odblaski ratują życie
Wejherowscy policjanci apelują do wszystkich pieszych aby nosić odblaski,
zwłaszcza jesienią i zimą, gdy zmrok zapada wcześniej i szybo robi się ciemno.
Znowelizowany przepis
nakazuje wszystkim pieszym noszenie elementów
odblaskowych po zmierzchu
na drodze znajdującej się poza obszarem zabudowanym
(nie dotyczy to pieszego, który znajduje na chodniku).
Najlepiej gdy odblask
umieszczony jest jak najni-

żej, tak aby jak najwcześniej
znalazł się w obszarze oświetlanym przez pojazd.
Kupując odblask, trzeba
upewnić się, że jest to wyrób certyfikowany. Na metce powinno być zaznaczone,
że spełnia on normę EN/PN
471 lub EN 13356.
Element
odblaskowy

spełniający normy widoczny
jest z odległości 300-600 m,
podczas gdy widoczność odblasków bez odpowiednich
atestów nie przekracza z reguły 80 m.
Osoby, które odblasków
nie będą stosowały, mogą
otrzymać mandat w wysokości od 20 do nawet 500 zł.

OGŁOSZENIE

Urząd Miejski w Wejherowie
Przedszkolaki z wizytą w ZUK

Jak działa śmieciarka?
zakład usług Komunalnych w Wejherowie po raz kolejny odwiedziły
przedszkolaki . tym razem spółka gościła dzieci z przedszkola „urwis”
w Wejherowie.
Dzieci z grupy „0” - „Urwisy” wraz z wychowawczyniami ciepło przyjęła Małgorzata
Murasiewicz z ZUK, która
ciekawie opowiedziała o działalności firmy oraz udzieliła
wyczerpującej odpowiedzi, na
każde zadane przez dzieci pytanie.
Zwiedzającym po raz kolejny została zaprezentowana
praca przy pojeździe wywożącym nieczystości stałe, potoczOGŁOSZENIE
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nie nazywanym „śmieciarką”
oraz wnętrze pojazdu, w którym magazynuje się odpady
od momentu ich odbioru od
mieszkańców do przewiezienia
ich na składowisko. Tym razem, jako główną atrakcję dla
dzieci zaplanowano możliwość
wejścia do kabiny „śmieciarki”,
w trakcie której Łukasz Kos
opowiadał, jak wygląda przeciętny dzień z życia kierowcy
oraz jakie potencjalne niebez-

pieczeństwa czyhają podczas
wykonywania pracy.
Na zakończenie spotkania dzieci otrzymały słodkie
upominki oraz kolorowanki
z motywami ekologicznymi,
a same wręczyły na ręce pani
Małgosi własnoręczne rysunki, które w najbliższym czasie
trafią do galerii w Biurze Obsługi Klienta Zakładu Usług
Komunalnych w Wejherowie
Sp. z o.o.

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

redakcja@pulswejherowa.pl

27 listopada 2014

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę ogrodową przy ul.
Sucharskiego, 432 m kw. Altana drewniana 17 m kw., szklarnia, liczne drzewa i
krzewy ogrodowe oraz ozdobne. Cena 25
tys. zł z możliwością obniżenia.
Tel. 695 971 348
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie
ok. 39 m kw. , parter, duży pokój, kuchnia z aneksem, duża łazienka. Kuchnia i
przedpokój umeblowane. Mieszkanie słoneczne + ogród. Super lokalizacja, blisko
MZK i SKMN. Tel. 530 773331
***
Sprzedam nowy dom, parterowy, 135
m kw., solidnie wykonany. Działka 900 m
kw., na spokojnym osiedlu, blisko śródmieścia. Do małego wykończenia. Cena
420 tys. zł. W rozliczeniu może być mieszkanie max. do II piętra. Tel. 662 417 911.
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie,
Os. Kaszubskie 30 m kw., 2 piętro, słoneczne z księgą wieczystą.
Tel. 600 168 386
***
Sprzedam dom piętrowy, ocieplony, 6
pokoi, 2 kuchnie, 2 łazienki, garaż z kanałem, 2 niezależne wjazdy, działka 800 m
kw. Bolszewo. Tel. 600 168 386
OGŁOSZENIE

Reda Pieleszewo - sprzedam dom do
remontu 168 m kw., działka 680 m kw.,
może być jako dwurodzinny lub zamienię
na 3 pokoje w Redzie z niedużą dopłatą
1-2 piętro.
Ta sama propozycja dotyczy mniejszego domu w Bolszewie: 156 m kw.
Tel. 664 876 270
***
Wejherowo. Sprzedam murowany
domek, piętrowym, stan zamknięty, ocieplony, prąd, woda, na działce ogrodniczej
468 m kw. Cena 52 tys. Tel. 502 056 307

WYNAJMĘ

Wynajmę 2 pokoje najlepiej umeblowane w Wejherowie do 700 zł + kaucja.
Oferty proszę składać sms na nr tel.
504 302 748.
***
Wynajmę mieszkanie 3 pokojowe,
meble, ogrzew. gaz., w centrum Wejherowa. Tel. 608 083 608.
***
Wynajmę mieszkanie 40 m kw.,
ogrzewanie kominkowe, w Wejherowie.
Tel. 691 350 438.
***
Szukam mieszkania na wynajem za
500 zł, nie musi być umeblowane.
Tel. 531 563 890

Prywatne ogłoszenia zamieszczamy bezpłatnie
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502
Można też wrzucić ogłoszenie do skrzynki
obok wejścia do biura ARTEX w Wejherowie, przy ul. Polnej 3/41

SPRZEDAM

Nowy podgrzewacz wody Junkers,
sprzedam za połowę ceny.
Tel. 510 460 909
***
Zamrażarka 180 l. mało używana w
dobrym stanie sprzedam. Profesjonalną
frytownicę bardzo mało używaną. Meble
pokojowe, szafa witryna i komoda sprzedam. Tel. 604 261 797
***
Meble – stół okrągły rozkładany i komodę dwuczęściową w kolorze kasztanowym. Tel. 530 773 331
***
Sprzedam kanapę narożną oraz 2 fotele, brązowe, stan bardzo dobry. Cena
300 zł. Tel. 505 383 446
***
Drzwi zewnętrzne lewe, 100, w dobrym stanie. Cena 200 zł.
Tel. 505 383 446
***
Sprzedam wózek spacerówkę Coneco
szaro-czerwony, folia, pojemnik na dole na zakupy, pasy, ładny, płaski, gratis
ubranka dla dziewczynki po urodzeniu
260 zł. Tel. 883 750 153
***
Sprzedam wózek 2 funkcyjny ADBOR
BABY LUX czerwono-szary, przekładana

NIE PRZYJMUJEMY OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE!

Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych wydaniach gazety.
Zbyt długie ogłoszenia skracamy - szczegóły można przekazać telefonicznie.
raczka, folia, moskitiera, pompowane koła, gondola wyjmowana potem służy jako
spacerówka. Gratis fotelik.
Tel. 883 750 153
***
Drzwi wewnętrzne z szybką, 80, prawe, stan bardzo dobry, cena 100 zł oraz
szafkę na buty - tanio. Tel. 501 006 579
***
Kozaczki zimowe ocieplane beżowe,
cena 20 zł. Tel. 504 565 577
***
Książki z lat 1945-70 oraz płyty analogowe tanio sprzedam. Gdynia
Tel. 586 243 566
***
Wózek 3 w 1 głęboki, spacerówka, nosidełko. Ma 2 torby na zakupy. Cena 80 zł.
Drugi wózek 2 w 1 (głęboki i spacerówka) za 60 zł. Oba sprawne. Sprzedam też
ciuszki dziecięce 30 zł za worek.
Tel. 725 171 656

PRACA

Poszukuję dorywczej pracy na dwa

dni w tygodniu, na terenie Wejherowo,
Rumia, Reda. Tel. 531 563 890
***
Poszukuję dodatkowej pracy na terenie Wejherowa, Redy, Rumi.
Tel. 531 563 890
***
Szukam pracy dorywczej na 2-3 godziny dziennie, opieka nad dzieckiem lub
starszą osobą. Tel. 505 397 303
***
Poszukuję każdej pracy fizycznej,
chętnie ciężkiej, bardzo tanio i solidnie.
Tel. 515 738 601
Podejmę każda pracę w zakresie:
sprzątanie, drobne prace remontowe.
Tel. 572 460 248

NAUKA

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

Korepetycje z Matematyki, bieżąca
pomoc jak i przygotowanie do matury.
Tanio i solidnie. Tel. 721-306-557
Uwaga:
Nie zamieszczamy
ogłoszeń z prośbą
o pomoc

Serwusik.pl
fotografia ślubna,
chrzciny i inne
uroczystości,
fotografia
reklamowa

502 178 344
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KULTURA I ROZRYWKA
Koncert w Pałacu
Już jutro ENEMEF:
Kaszubi i Górale Noc Kina Polskiego
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie serdecznie zaprasza
na XLII koncert z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub” pt. KASZUBI I GÓRALE.
Koncert z udziałem gości z Podhala odbędzie się w sobotę 6
grudnia 2014 r. o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a. W programie wieczoru znajdą się fragmenty widowisk
Królowie jadą oraz Stôri i Nowi Rok Aleksego Peplińskiego, popularne kolędy kaszubskie, góralskie i ogólnopolskie.
Wykonawcy: Andrzej Lichosyt - śpiew, Maciej Nenko skrzypce prym, Barbara Gąsienica-Giewont - skrzypce sekund, Julianna Styn - śpiew, Ola Pilarska - śpiew, Jacek
Szponarski - śpiew, akordeon, Witosława Frankowska fortepian. Wystąpią też dzieci uczące się języka kaszubskiego
w Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie pod kierunkiem Gabrieli
Kitowskiej: Piotr Bulczak, Jakub Krywald, Jakub Rosa.
Koncert zrealizowano m.in. ze środków przyznanych przez
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji.
Muzeum serdecznie zaprasza.
Dodajmy, że wczoraj w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków czyli w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbyła się promocja tomiku
poetyckiego Krystyny Labuddy pt. Z cierpiącym Chrystusem
przez Wejherowską Golgotę: Z cerpiącym Christusã przez Wejrowską Golgotã.
Wiersze prezentowali uczniowie i nauczyciele Gimnazjum
nr 2 w Wejherowie, a akompaniament zapewniła grająca na
skrzypcach Magdalena Wicka.
ogłoszenie
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ENEMEF: Noc Kina Polskiego to przegląd najciekawszych polskich filmów ostatnich miesięcy.
Zaprezentowane zostaną cztery poruszające i emocjonujące
produkcje. Ta noc to dowód na to, że polskie kino dorównuje
światowemu, a filmy tworzone są z coraz większym rozmachem
i znajomością reguł dobrego kina.
W nocy z piątku na sobotę można będzie zobaczyć doskonały film „Bogowie” Łukasza Palkowskiego, który obejrzało już
ponad milion widzów; budzące wielkie emocje „Miasto 44” Jana Komasy; kontrowersyjne „Służby specjalne” w reżyserii
Patryka Vegi oraz przezabawny „Obywatel” Jerzego Stuhra.
ENEMEF: odbędzie się 28 listopada 2014 r. w 24 kinach
sieci Multikino, m.in. w Multikinie w Rumi, przy ul. Sobieskiego 14 A (Galeria Rumia). Maraton filmowy rozpocznie się o
godz. 22.00, a zakończenie nastąpi ok. godz. 5.30 rano.
Więcej informacji: http://www.enemef.pl

Bilety dla Czytelników
Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne podwójne zaproszenia na ENEMEF w Multikinie w Rumi. Ponieważ maraton filmowy odbędzie się już jutro, trzeba dzisiaj
27.11.2014 r. do godzi. 20.00 przesłać swoje imię i nazwisko e-mailem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl
W temacie wiadomości prosimy napisać: ENEMEF
Do wylosowanych 3 osób odpiszemy ok. godz. 21.00

