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Czas kibicowania

Od dwóch tygodni prze-
żywamy wielkie piłkarskie 
emocje! Po porażce polskiej 
reprezentacji, mamy fawo-
rytów wśród innych drużyn 
Euro 2012. Mieszkańcy po-
wiatu wejherowskiego kibi-
cują zwłaszcza Hiszpanom, 
stacjonującym w Gniewinie.

Od początku Euro 2012 
na ulicach Wejherowa nie 
brakuje biało-czerwonych 
akcentów oraz piłkarskich 
symboli. Tego rodzaju ele-
menty towarzyszą także 
imprezom nawiązującym 
do Euro, takim jak piłkar-
ski festyn w parku (str. 7). 

Górne zdjęcie pochodzi z 
jubileuszu przedszkola nr 2, 
o którym piszemy na str. 10.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie zaprasza dzisiaj (czwartek, 21 czerwca) o godz. 
17.00 na wernisaż wystawy pt. „haft wczoraj i dziś”. Będzie 
można obejrzeć m.in. projekty haftów Franciszki Majkowskiej 
(1882-1967) oraz Otylii Szczukowskiej (1900-1974), a tak-
że hafty z okresu międzywojennego i powojennego. Główną 
atrakcją wystawy jest zbiór czepców (złotnic).

Równolegle otwarta zostanie wystawa pokonkursowa VI Po-
wiatowo-Miejskiego Konkursu Haftu Kaszubskiego.

O innych wystawach w wejherowie piszemy na str. 9

wystawa haftu w pałacu

Czeka nas 
rewolucja

O radykalnych zmianach w gospodarce odpadami, 
dotyczących wszystkich mieszkańców, rozmawiamy z 
Wojciechem Kozłowskim, doradcą Zakładu Usług 
Komunalnych w Wejherowie.               Str. 3

Kolejna propozycja 
dla przedszkola

Władze miasta zaproponowały właścicielkom 
Przedszkola Niepublicznego „Przyjaciele Kubusia 
Puchatka” nowe rozwiązanie, aby pomóc w trudnej 
sytuacji tej placówki.                      Str. 3

Uroczyście i radośnie zakończył się rok akademicki w Wejherowskim Uniwersyte-
cie Trzeciego Wieku YMCA. Spotkanie w sali Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyż-
szej w Wejherowie odbyło się we wtorkowe popołudnie, tuż przed zamknięciem 
tego wydania „Pulsu”. Relację zamieścimy w następnym numerze, ale zdjęcia z 
uroczystości można już obejrzeć na stronie:  www.pulswejherowa.pl
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punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać  
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać  
w godzinach pracy punktu. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

urząd Miejski w wejherowie
plac Jakuba wejhera 8 

84-200 wejherowo

N E K R O L O G O G ł O s z E N i E

Ta kradzież tym bar-
dziej bulwersuje i oburza, 
że sprawa dotyczy ponad 
5 000 pacjentów. Mimo, że 
komputer był zabezpieczo-
ny(dostęp chroniony hasła-
mi), to i tak jest problem z 
odtwarzaniem  pewnych in-
formacji.

Kradzieży dokonano w 

Złodziej na onkologii

Zniknął komputer 
z danymi pacjentów

Ze szpitala w Wejherowie z oddziału onkologii skradziono ze-
staw komputerowy, który znajdował się w pomieszczeniu chemio-
terapii. W pamięci komputera zachowywane były dane pacjentów 
tego oddziału onkologicznego, na szczęście zabezpieczone hasła-
mi i kodami.  

weekend,  bo w poniedział-
kowy ranek pracownicy od-
kryli brak sprzętu. Zauwa-
żyli także wywarzone drzwi 
w jednym z pomieszczeń 
oraz ślady butów na posadz-
ce. Złodziej miał ułatwioną 
sytuację, ponieważ na od-
dziale onkologii wejehrow-
skiego szpitala trwa aktu-

alnie remont, oczekiwany 
przez pacjentów i personel 
od wielu lat. Codziennie 
kręci się na terenie oddzia-
łu wielu ludzi, nad którymi 
trudno mieć kontrolę. 

Pomimo braku kompute-
ra, oddział funkcjonuje nor-
malnie, a pacjenci są przyj-
mowani zgodnie z planem.

Rankiem 13 czerwca poli-
cjanci z Łęczyc otrzymali in-
formację na temat włamania 
i kradzieży. Na miejscu zda-
rzenia zauważyli, że okno w 
domku jest wypchnięte. We-

Złodzieje przyjechali z powiatu puckiego

włamanie do domku 
Mieszkańcy powiatu puckiego wybrali się do 

Łęczyc w powiecie wejherowskim, aby włamać 
się do domku letniskowego w Paraszynie. 

wnątrz nikogo już nie było. 
Funkcjonariusze ustalili, 
że prawdopodobni sprawcy 
mogli poruszać się dużym 
ciemnym samochodem, np. 
volkswagenem. 

Opisany wcześniej przez 
świadków samochód poli-
cjanci zatrzymali wkrótce 
do kontroli. Włamywacza-
mi okazali się mieszkańcy 
powiatu puckiego, w wieku 
31 i 27 lat. Za kradzież z 
włamaniem grozi kara po-
zbawienia wolności nawet 
do 10 lat.

uTONąŁ w wYSpOwIE
Lato dopiero przed nami, ale woda już zaczyna zbierać swo-

je ofiary. Mieszkaniec Rumi utonął w jeziorze Wyspowo (gmina 
Wejherowo). W sobote 9 czerwca 20-latek bawił się ze znajo-
mymi na brzegu jeziora. W pewnym momencie postanowił się 
wykąpać i zniknął z oczu bawiących się osób. Około 3 w nocy 
koledzy powiadomili policję. Na miejsce poszukiwań wezwano 
także płetwonurków z Gdańska. Dopiero rano około godz. 9.00  
płetwonurkowie znaleźli i wyłowili ciało młodego mężczyzny. 

Według wstępnych ustaleń rumianin był pod wpływem al-
koholu, tak jak pozostali uczestnicy zabawy nad jeziorem, co 
wykazało badanie kontrolne

ŚMIErTElNE pOTrąCENIE
W sobotę 16 czerwca pieszego mężczyznę idącego po godz. 

22. drogą w Donimierzu (gm. Szemud) potrącił śmiertelnie sa-
mochód terenowy. Sprawca potrącenia nie zatrzymał się po 
zdarzeniu i odjechał. 

Mężczyzna, mimo podjętej przez ratowników pogotowia 
ratunkowego reanimacji, zmarł na miejscu zdarzenia. Policję 
powiadomiła osoba, która znalazła potrąconego przy drodze. 
Ze wstępnych ustaleń wynika, że śmiertelnie potrącony męż-
czyzna ma 53 lata i jest mieszkańcem gminy Szemud. Policja 
prowadzi w tej sprawie śledztwo i szuka drogowego pirata, któ-
ry zabił pieszego.  

ZgINąŁ pOD KOŁAMI pOCIągu
W ostatanią niedzielę (17 czerwca) nad ranem po godz. 4, 

między Gościcinem, a Luzinem, pociąg towarowy relacji Gdynia 
- Kostrzyń śmiertelnie potrącił mężczyznę. 

Jak wynika ze wstępnych ustaleń mężczyzna siedział na to-
rach i nie reagował na sygnały dźwiękowe i świetlne, jakie da-
wał maszynista pociągu.  Ofiarą wypadku jest 21-letni mieszka-
niec powiatu lęborskiego. 

Maszynista pociągu zauważył siedzącego na torach męż-
czyznę, w odległości 150 metrów od pociągu. Włączył system 
wyhamowywania, sygnalizację dźwiękową oraz światła, ale 
z uwagi na prędkość, masę i długą drogę hamowania, pociąg 
uderzył w młodego mężczyznę.

TRAGEDIE 

W wejherowskim ratu-
szu 14 czerwca zebrała się 
Młodzieżowa Rada Miasta 
VIII Sejmik Dziecięcy, jak 
co roku, uhonorowywał sta-
tuetką  „Mała Andzia” osoby 
lub instytucje, którzy wy-
różniają się działalnością na 
rzecz dzieci i młodzieży.

W tym roku Małą Andzię 
otrzymał Jacek pomieczyń-
ski, prezes firmy Euratech, 
w którego imieniu nagrodę 
odebrała dyrektor Aneta 
Kochanik. 

Nagrodzona firma anga-
żuje się charytatywnie od 
przeszło 13 lat. Pomogła już 
wielu dzieciom z domów 
dziecka i z rodzin zastęp-
czych, wspierając fundacje i 
stowarzyszenia. Działalność 
charytatywną firmy Euratech 
zaczęła od spotkania z Zofią 
Kusterską, szefową Stowa-
rzyszenia Przyjaciół Rodziny 
w Wejherowie, które prowa-
dzi od kilkunastu lat Dom 
Społeczny w Wejherowie.

Na zakończenie obrad 
Sejmiku prezydent Krzysz-
tof hildebrandt podzię-
kował młodym radnym, a 
członkowie Młodzieżowej 
Rady Miasta otrzymali gratu-
lacje i pamiątkowe dyplomy.

Mała 
Andzia
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Przypomnijmy, że przed-
szkole nie otrzymało w tym 
roku dotacji, potrzebnej na 
normalne funkcjonowanie, 
ponieważ właścicielki ze 
swojej winy, za późno (po 
wymaganym terminie) zło-
żyły niezbędną informację o 
planowanej liczbie dzieci w 
przedszkolu niepublicznym. 
Mimo to obie panie oczekują 
od miasta pomocy finanso-
wej, o czym mówiły m.in. na 
sesji Rady Miasta i innych 
spotkaniach. Nie zgodziły 
się jednak na wcześniejszą 
propozycję tymczasowego 
przekształcenia dwóch od-
działów placówki w filię Sa-
morządowego Przedszkola 
Publicznego nr 2, dzięki cze-
mu mogłoby ono przetrwać 
trudne miesiące bez dotacji.

Teraz pojawiła się kolej-
na propozycja prezydenta 
Wejherowa. W piśmie, wy-
stosowanym do właścicielek 
przedszkola 5 czerwca br., 
przez zastępcę prezydenta 
Bogdana Tokłowicza czyta-
my m.in.:

„Składam nową propo-
zycję, która złagodzi trud-
ną sytuację spowodowaną 
przez złożenie spóźnionej 
informacji o planowanej 
liczbie dzieci w przedszkolu 
niepublicznym. Propozycja 
zakłada przejęcie dwóch lub 
trzech oddziałów przedszkola 
do oddziału przedszkolnego 
prowadzącego przygotowanie 
przedszkolne w Zespole Szkół 
Nr 3 w Wejherowie (Szko-

Trudna sytuacja przedszkola 

propozycja pomocy
Władze miasta zaproponowały właścicielkom Przedszkola 

Niepublicznego „Przyjaciele Kubusia Puchatka” nowe roz-
wiązanie, aby pomóc w trudnej sytuacji tej placówki. 

Czas był do 30 września poprzedniego roku
Fragment uzasadnienia o pozostawieniu bez rozpoznania 

wniosku M. Dębiec w sprawie prowadzenia przez nią przed-
szkola publicznego:

Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o systemie oświaty założe-
nie szkoły lub placówki publicznej przez osobę prawną inną niż 
jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną wyma-
ga zezwolenia właściwego organu jednostki samorządu teryto-
rialnego, której zadaniem jest prowadzenie szkół lub placówek 
publicznych danego typu, a w przypadku szkół artystycznych 
- zezwolenia ministra właściwego do spraw kultury i ochrony 
dziedzictwa narodowego. Według art. 58 ust. 4 w/w ustawy 
wniosek o udzielenie zezwolenia, o którym mowa w ust. 3, 
łącznie z projektami aktu założycielskiego i statutu, powinien 
być złożony nie później niż do dnia 30 września roku poprze-
dzającego rok, w którym ma nastąpić uruchomienie szkoły lub 
placówki...”

ła Podstawowa nr 8 imienia 
Martyrologii Piaśnicy), które 
funkcjonowałyby w aktualnie 
zajmowanych przez Państwa 
pomieszczeniach. 

Po zaakceptowaniu ta-
kiego rozwiązania przez 
Państwa, rodziców i pra-
cowników oraz uzyskaniu 
zgody właściciela budynku, 
sytuacja znacznej części 
przedszkolaków z Państwa 
placówki nie uległaby prak-
tycznie żadnej zmianie. 

Podkreślam, iż propono-
wane rozwiązanie nie ma 
na celu likwidacji czy ogra-
niczenia zakresu działania 
Państwa placówki, a celem 
tej propozycji jest pomoc w 
przezwyciężeniu trudności fi-
nansowych spowodowanych 
brakiem złożenia informacji 
o planowanej liczbie dzieci w 
ustawowym terminie...”

Zastępca prezydenta 
Bogdan Tokłowicz pisemnie 
ustosunkował się także do 
wniosku właścicielki przed-
szkola „Przyjaciele Kubusia 
Puchatka” Marty Dębiec o 
przekształcenie tej placówki 
w przedszkole publiczne: 

- „... zawiadamiam o po-
zostawieniu bez rozpoznania 
wniosku o wydanie zezwo-
lenia na założenie placów-
ki przedszkolnej publicznej 
prowadzonej przez osobę fi-
zyczną... „ –  pisze m.in. B. 
Tokłowicz. 

Zastępca prezydenta  
szeroko uzasadnia, dlaczego 
władze miasta nie mogą roz-
patrzyć tej propozycji. Na 
przeszkodzie stoją przepisy 
prawne i terminy ewentu-
alnej realizacji tego rodzaju 
pomysłu. 
         AK.

Wejherowscy radni wy-
słuchają sprawozdania z 
wykonania budżetu miasta 
Wejherowa za 2011 rok, 
otrzymają informację o 
stanie mienia komunalne-
go oraz głosować będą za 
udzieleniem absolutorium 
Prezydentowi Miasta Wej-
herowa za 2011 rok. 

We wtorek 26 czerwca o godz. 10.00 w wejherowskim ratuszu odbędzie 
się XIX zwyczajna sesja Rady Miasta Wejherowa. 

W programie wtorko-
wej sesji znajdzie się także 
uchwała w sprawie przyję-
cia dokumentu „Strategia 
Rozwoju Społeczno-Gospo-
darczego Miasta Wejherowa 
2012-2022”. 

Radni zdecyduja również 
o przyjęciu oraz wdrożeniu 
Programu Aktywności Lo-

kalnej „Wspólna sprawa” 
dla miasta na lata 2012-
2013. 

Podczas obrad Rady Mia-
stya zostanie także przed-
stawione sprawozdanie 
z działalności i realizacji 
Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholo-
wych w 2011 r.

głosowanie nad absolutorium

- Co czeka mieszkań-
ców w najbliższych mie-
siącach?

- Zgodnie z nową ustawą, 
w przyszłym roku mieszkań-
cy domów jednorodzinnych, 
podobnie jak  spółdzielnie 
i wspólnoty mieszkaniowe, 
nie będą sami zamawiali 
wywozu śmieci i płacili za to 
wybranej przez siebie firmie. 
Ustawodawca nakazał urzę-
dom wybór firmy lub firm do 
obsługi wszystkich miesz-
kańców, którzy będą za to 
płacili opłatę do kasy miasta 
według stawki określonej w 
uchwale Rady Miasta. 

Z praktycznego punktu 
widzenia mieszkańcy lub 
zarządca budynku będą zo-
bowiązani wypełnić dekla-
rację do naliczenia opłaty 
i uiścić ją do urzędu. Dużo 
bardziej skomplikowana 
jest sytuacja Urzędu Miej-
skiego i Zakładu Usług Ko-
munalnych w Wejherowie.

- Jakie problemy są do 
rozwiązania? Jakie za-
dania stoją przed urzęd-
nikami? 

– Do połowy 2013 roku 
należy od podstaw wymy-
śleć i wdrożyć zupełnie 
nowy, powszechny system 
zbiórki odpadów i naliczana 
opłaty. Dotychczas nie ma w 
tym zakresie doświadczeń, 
gdyż obecnie system jest 
przecież zupełnie inny. 

Konieczne jest przygoto-
wanie szeregu uchwał Rady 
Miasta i innych dokumen-
tów oraz działań, co nie jest 
wcale proste zważywszy, że 
nowa ustawa to prawdziwy 
bubel prawny. W powszech-
nej opinii jej przepisy są 
bardzo niejasne, pisane 
na przysłowiowym „kola-
nie”, niepowiązane z inny-
mi ustawami i nawet - być 
może - sprzeczne z konsty-

Czeka nas rewolucja
Rozmowa z Wojciechem Kozłowskim, doradcą Za-

kładu Usług Komunalnych w Wejherowie na temat 
zmian w gospodarce odpadami

tucją, jak twierdzą niektó-
rzy eksperci. 

Urząd musi ponadto 
ogłosić przetarg na zbiórkę 
odpadów w całym Wejhero-
wie, a w tym celu trzeba np. 
„policzyć” wszystkie śmieci 
w mieście, a nawet znać ich 
skład, gdyż ma to wpływ na 
cenę wywozu. Tego dotych-
czas nikt nie robił w takim 
zakresie. 

– A co się stanie w sa-
mym ZUK-u?  

– Zakład przygotowuje 
się do gruntownej reorga-
nizacji, gdyż nie może na-
wet - w takim kształcie jak 
obecnie działa - stanąć do 
wspomnianego przetargu 
na zbiórkę odpadów w Wej-
herowie. Zabraniają tego 
przepisy. Proszę pamiętać, 
że ZUK to dość duża firma,  
zatrudniająca prawie 130 
osób, o zróżnicowanej dzia-
łalności, a wywóz śmieci to 
jedynie część aktywności 
tego zakładu. 

Obecnie należy to na nowo 
zorganizować. Należy ko-
niecznie wykorzystać w tej 
nowej sytuacji wieloletnie 
doświadczenie i duży poten-
cjał ZUK-u oraz utrzymać 
zatrudnienie. Zatem zarówno 
w wymiarze miejskim, jak i 
zakładowym czeka nas praw-
dziwa rewolucja „śmieciowa”. 
Chcemy, aby odbyło się to bez 
problemów dla mieszkańców 
i pracowników, dlatego trze-
ba się do tego solidnie przy-
gotować. To najważniejsze 
zadanie, jakim zajmuję się 
jako doradca. 

- Jak długo trwają te 
przygotowania?

- Pracujemy nad tym 
już od zeszłego roku, ana-
lizujemy różne warianty 
organizacyjne i możliwości 
prawne. Myślę, że pierwsze 
konkretne decyzje zostaną 
zaproponowane Radzie Mia-
sta w najbliższym czasie.  

– Dziękuję.
Anna Kuczmarska

CZYTAJ NAS W INTERNECIE
www.pulswejherowa.pl
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Program „MAPA - mło-
dość, aktywność, po-
tencjał, aktywizacja” 
adresowany jest do 16 
osób bezrobotnych, za-
rejestrowanych w PUP 
w Wejherowie,  które  nie 
ukończyły  jeszcze 30 roku 
życia. W ramach Programu 
przewidziane są dwie ścież-
ki uczestnictwa tj.: przed-
siębiorcza i pracownicza.

W ramach części przedsię-
biorczej uczestnicy Programu 
zostaną objęci wsparciem w 
postaci: doradztwa zawodo-
wego, Indywidualnego Pla-
nu Działania, szkolenia z 
zakresu „ABC przedsiębior-
czości”, pakietu startowego 
przedsiębiorcy, środków na 
uruchomienie własnej firmy 
w wysokości 16 tys. zł oraz 
wsparcia pomostowego w 
kwocie 200 zł  przez okres 
pięciu miesięcy na opłacenie 
części składek ZUS.

Ścieżka pracownicza 
przewiduje dla uczestników 
Programu wsparcie w po-
staci: doradztwa zawodowe-
go, Indywidualnego Planu 
Działania, pakietu startowe-
go pracownika, organizacji 
staży trwających trzy mie-
siące, po których uczestnicy 
zostaną zatrudnieni w ra-
mach prac interwencyjnych 
na czas określony ustalony 
w umowie zawartej z pra-
codawcą  (z tego tytułu pra-
codawca otrzyma dofinanso-
wanie części wynagrodzenia 
tych osób przez okres 3 mie-
sięcy). 

Ponadto uczestnikom Pro-
gramu zostaną sfinansowa-
ne koszty dojazdu na staż i 
do pracy. 

Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie informuje, iż w ra-
mach środków Funduszu Pracy pozyskanych z rezerwy Mini-
stra Pracy i Polityki Społecznej, realizuje od 1 czerwca 2012 
roku oraz prowadzi rekrutację uczestników i pracodawców 
do Programów Specjalnych pod nazwą „MAPA -młodość, ak-
tywność, potencjał, aktywizacja”  oraz „50+ obalenie mitu”. 
Pula środków przeznaczona na realizację powyższych dzia-
łań wynosi 277 800 zł. Nabór wniosków prowadzony będzie 
do czasu wyczerpania środków.

Natomiast Program 
„50+ obalenie mitu” ad-
resowany jest do 7 osób 
bezrobotnych, zareje-
strowanych w PUP w 
Wejherowie,  które ukoń-
czyły 50 rok życia. 

Program ten również prze-
widuje realizację dwóch ście-
żek uczestnictwa tj.: przed-
siębiorczą i pracowniczą.

W ramach części przedsię-
biorczej uczestnicy Programu 
zostaną objęci wsparciem w 
formie: doradztwa zawodo-
wego, Indywidualnego Planu 
Działania, szkolenia z zakre-
su „ABC przedsiębiorczości”, 
pakietu startowego przedsię-
biorcy, środków na urucho-
mienie działalności gospodar-
czej w kwocie 18 000  zł, oraz 
wsparcia pomostowego w 
wysokości 300 zł  przez okres 
sześciu miesięcy przeznaczo-
nych na pokrycie składek na 
ubezpieczenia społeczne.

Ścieżka pracownicza 
przewiduje dla uczestników 
Programu wsparcie w posta-
ci: doradztwa zawodowego, 
Indywidualnego Planu Dzia-
łania, pakietu startowego 
pracownika oraz podjęcia 
zatrudnienia w ramach prac 
interwencyjnych, w czasie 
których pracodawca otrzy-
ma przez okres 5 miesięcy 
refundację części wynagro-
dzenia zatrudnionej osoby.  
Ponadto uczestnicy Progra-
mu będą mogli skorzystać z 
dofinansowania do kosztów 
dojazdu do miejsca pracy. 

Poza wymienionymi wy-
żej Programami Specjalny-
mi Powiatowy Urząd Pracy 
w Wejherowie realizuje w 
roku bieżącym projekt pod 

nazwą „ZiP - Zaradny i 
Przedsiębiorczy” współfi-
nansowany z Europejskie-
go Funduszu Społecznego i 
posiada jeszcze wolne środ-
ki przeznaczone na objęcie 
wsparciem osób bezrobot-
nych powyżej 50 roku ży-
cia. Środki te przeznaczone 
są na organizację szkoleń, 
staży u pracodawców oraz 
na uruchomienie własnej 
firmy. W lipcu prowadzony 
będzie nabór wniosków o 
przyznanie środków na roz-
poczęcie działalności. 

Wnioski składane 
przez pracodawców orga-
nizujących staż dla osób 
w wieku 50+ oraz wnioski 
o przyznanie dotacji na 
działalność gospodarczą 
składane przez osoby w 
wieku powyżej 50 roku 
życia rozpatrywane są w 
pierwszej kolejności.

Powiatowy Urząd Pracy 
serdecznie zaprasza osoby 
bezrobotne oraz pracodaw-
ców do udziału w realizowa-
nych programach. 

Nowe propozycje urzędu pracy

Dla bardzo młodych i 
osób po 50 roku  życia

Strona internetowa: 
www.pupwejherowo.pl 

Szkolenia:    58 677 63 21

Staże i prace interwencyj-
ne:    58 677 63 15

Dotacje:    58 677 63 37

Stanowiska ds. progra-
mów:    58 677 63 13

Szczegółowe 
informacje

Dzieci z takim zespołem 
wad nie chodzą, nie mówią, 
słabo widzą, miewają ataki, 
źle sypiają, często nie potra-
fią same połykać, czasem 
mają problemy z regulacją 
temperatury i różne inne 
dolegliwości. Rozwój umy-
słowy natomiast jest odpo-
wiedni do wieku,  bardzo 
dużo rozumieją, próbują 
porozumiewać się poprzez 
gesty i wyraz twarzy, są in-
teligentne i wesołe.

Rodzice Małgosi od po-
czątku walczą o poprawę jej 
stanu zdrowie i starają się o 
pomoc, nie tylko medyczną, 
ale też finansową. Dziecko 
wymaga stałej terapii z wy-
korzystaniem różnych form 
i metod psychologiczno-pe-
dagogicznych. Musi również 
korzystać z pomocy specjali-
stów różnych dziedzin medy-
cyny i pedagogiki.

Obecnie lekarze starają 
się skorygować stopy dziew-
czynki (wada  polegająca na 
deformacji), metodą Pon-
setiego. Terapia polega na 
modelowaniu kształtu sto-
py przy pomocy gipsu przez 
okres od 6-9 tygodni, w efek-
cie czego stopa przyjmuje 
naturalne ustawienie; na-
stępnie dziecko nosi specjal-
nie połączone ze sobą buty. 

- Małgosia jest pod opie-
ką kliniki w Otwocku, naj-
lepszej kliniki ortopedii i 
traumatologii w Polsce, co 
wiąże się z cotygodniowy-
mi podróżami na zmiany 
gipsów – mówi Ewa Samo-
szuk, mama chorej dziew-
czynki. -  Są to ogromne 
koszty, ale to nie wszystko. 
Małgosia będzie miała ope-
rację, która pomoże jej w 
dalszym rozwoju i być może 
w przyszłości stanie o wła-
snych nogach. Wymaga to 

U 4-miesięcznej Małgosi zaraz po przyjściu na świat stwierdzo-
no zespół wad wrodzonych. Po porodzie okazało się, że Małgosia 
jest hipotrofikiem, przez miała niską wagę urodzeniową (1440g). 
Dziewczynka nie widzi i nie słyszy, ma też rozszczep podniebienia 
miękkiego i twardego, wystąpiło również niedotlenienie mózgu, 
wada serca VSD, przykurcz górnych i dolnych kończyn.

zakupu bardzo drogich bu-
tów, które ponosi tylko trzy 
miesiące. 

Potrzebne do leczenia 
buty kosztują 2 500 zł, a 
później będzie konieczna 
wymiana na nowe, wykona-
ne na zamówienie buty.  

- NFZ jest skłonny zre-
fundować je w kwocie 310 
zł, a resztę musimy zapłacić 

Kosztowne leczenie i specjalne buty

Małgosia potrzebuje 
naszej pomocy

z własnej kieszeni. Niestety 
nie stać nas na to, choć bar-
dzo chcielibyśmy pomóc na-
szej córeczce – dodaje pani 
Ewa. - Dlatego musimy pro-
sić o pomoc, za którą z góry 
dziękujemy. Osobiście wrę-
czymy Państwu pisemne 
podziękowania oraz umie-
ścimy informację o Państwa 
wsparciu na blogu Małgosi.

Po pierwsze,  rozliczając się z Urzędem Skarbowym można 
oddać na Małgosię 1%. Wystarczy, że formularzu PIT wpisać: 
DAROWIZNA dla Małgosi Samoszuk 1529

Po drugie, można wziąć udział w akcji zbiórki plastikowych 
nakrętek, prowadzonej w różnych szkołach i placówkach. Za 
każdy zebrany kilogram czystych nakrętek, firma recyklingowa, 
do której sami musimy je dostarczyć, wpłaca na konto Małgosi w 
Fundacji AVALON 70 gr. Już udało się zebrać ok. 2 ton nakrętek!

Trzecią formą pomocy dla Małgosi są indywidualne wpłaty 
na subkonto w Fundacji: Fundacja Avalon - Bezpośrednia Pomoc 
Niepełnosprawnym, Michała Kajki 80/82 lok. 1, 04-620 Warsza-
wa, nr rachunku odbiorcy: 62 1600 1286 0003 0031 8642 6001

Konto prowadzone przez: BNP Paribas Bank Polska SA
tytuł wpłaty: np.:  rehabilitacja osób niepełnosprawnych

    Wszystkie szczegółowe informacje są pod adresem:        
               http://pomozmymalgosi.blog.onet.pl

Jak pomóc chorej dziewczynce?

Ewa Samoszuk z maleńką córeczką.

POMOC
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-  Plastikowe i metalowe pojemniki na odpady 
   komunalne o pojemności 110 l. 120 l.  240 l. i 1100 l.,
-  Kontenery o pojemności 5,5 m3, 7,3 m3, 8 m3 i 10m3,
-  Kontenery niskie na gruz ziemię i inne odpady ciężkie 
   do 3,5 tony,
-  Worki typu BIG BAGS na odpady budowlane,
-  Worki o pojemności 80 litrów i 120 litrów,
-  Worki do selektywnej zbiórki odpadów 
   o pojemności 110 litrów.

ZAKŁAD uSŁug KOMuNAlNYCh 
w wEJhErOwIE

84-200 wejherowo ul. Obr. helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

e-mail: zuk@wejherowo.pl      www.zukwejherowo.pl

OFEruJE:

MASZ ODpADY
- MASZ ZuK

R E K L a m a

Pierwsze miejsce w 
tej nietypowej rywaliza-
cji zajęło Niepubliczne 
Przedszkole „Bajka” z 
Wejherowa, drugie miej-
sce przypadło w udziale 
przedszkolakom z Go-
ścicina, a trzecie – dzie-
ciom z Przedszkola nr 2 
w Wejherowie. 

Nagrodę dla opiekuna 
placówki oświatowej, któ-
ra osiągnęła największy 
postęp w porównaniu do 
roku ubiegłego, otrzymała 
Mirosława Słowa z Sa-
morządowej Szkoły Pod-
stawowej w Gowinie.

Przede wszystkim zwy-
cięzcy, ale także pozostałe 
uczestniczące w konkursie 
dzieci otrzymały nagrody, 

padł rekord w ilosci zebranych odpadów plastikowych

górą przedszkolaki!
Zakończyła się coroczna, już jedenasta rywalizacja szkół i przedszkoli w selek-

tywnej zbiórce odpadów. Przy okazji pobito kolejny rekord, tym razem w zbiórce 
plastiku – w sumie uzyskano aż 40 ton plastikowych odpadów (w ub. roku 18 ton). 
Poza tym zebrano 1,5 tony szkła. W konkursie pn. „Młodzież daje przykład” triumfo-
wały przedszkolaki, które zebrały więcej przetwarzalnych odpadów, niż ich starsze 
koleżanki i koledzy ze szkół. W zbiórce, organizowanej przez Zakład Usług Komu-
nalnych w Wejherowie, uczestniczyło aż 4200 uczniów z 14 placówek oświatowych. 

które wręczono na uroczy-
stości w siedzibie wejhe-
rowskiego ZUK.

Podczas tego spotkania, 
w obecności prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa 
Hildebrandta oraz zastęp-
ców prezydenta – Bogda-
na Tokłowicza i Piotra 
Bochińskiego, wystąpiły 
dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 8. Przedstawiły ta-
neczno-wokalne przedsta-
wienie kaszubskie. Gości 
bawił również satyryk, Ta-
deusz Buraczewski. Nie 
zabrakło poczęstunku w 
postaci owoców i słodyczy, 
a dodatkową atrakcją dla 
uczestników była wycieczka 
do fermy strusi w Kniewie.

- Celem konkursu jest 

GOSPODARKA KOMUNALNA

Zakład Usług Komunalny stwarza dodatkową moż-
liwość pozbycia się odpadów biodegradowalnych w 
uporządkowany sposób.

Od 5.05.2012 roku w każdą kolejną sobotę, w godz. 
15.00 – 20.00 Klienci ZuK mogą dostarczyć skoszo-
ną trawę i inne tzw.  odpady zielone  do bazy przy ul. 
Obrońców helu 1 (wjazd od ul. Staromłyńskiej). 

Odpady należy dostarczyć własnym transportem 
oraz rozładować przy pomocy pracowników ZUK.

Dostawca zobowiązany będzie wnieść symbolicz-
ną opłatę, zależną od ilości odpadów (od 1 zł do 5 zł), 
przeznaczoną na koszty kompostowania.  Zobowiąza-
ny będzie również podać swoje dane.

Powyższa akcja jest działaniem dodatkowym ZUK 
w stosunku do selektywnej zbiórki odpadów w wor-
kach, sprzed posesji, która realizowana będzie zgod-
nie z dotychczasowym harmonogramem.

Dyrektor ZUK 
Jarosław PergołWejherowo, maj 2012 r.                                                                                   

DODATKOwA ZBIÓrKA 
ODpADÓw tzw. ZIElONYCh

propagowanie zdrowych 
nawyków  ekologicznych – 
mówi Jarosław Pergoł, 
dyrektor Zakładu Usług 
Komunalnych w Wejhero-
wie. – Zwiększona segrega-
cja u źródła oznacza więcej 
odpadów wykorzystywa-
nych ponownie. Pozwoli to 
uchronić naszą planetę od 
zaśmiecania, ułatwi działa-
nie proekologiczne i uzupeł-
ni segregację odpadów na 
składowiskach. 

Segregacja odpadów jest 
ważnym elementem dla 
środowiska naturalnego i 
zużycia  surowców, bo miej-
sca na składowanie odpa-
dów nie można powiększać 
w nieskończoność - dodał J. 
Pergoł.
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RZEMIOSŁO

W uroczystej dla nich 
chwili pożegnania ze szko-
łą towarzyszli im: prezy-
dent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, starszy 
Cechu Brunon Gajew-
ski, członkowie Zarządu 
Powiatowego Cechu Rze-
miosł Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw Związku 
Pracodawców oraz praco-
dawcy. 

Ważnym punktem uro-
czystości było złożenie 
przez absolwentów ślubo-
wania na sztandar szko-
ły, a następnie przekaza-
nie sztandaru młodszym 
kolegom.

Uhonorowano absolwen-

uroczystość w Niepublicznej Szkole rzemiosła

pożegnanie ze szkołą
14 czerwca w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie dla niektórych 

uczniów zabrzmiał ostatni dzwonek. Tego dnia  uczniowie klas III oraz IIe 
zakończyli edukację w murach tej szkoły. Nie obyło się bez wzruszeń, ale też 
bez nagród i wyróżnień dla najlepszych absolwentów placówki przy ul. Kal-
waryjskiej.

tów, wyróżniających się w 
nauce i zachowaniu. 

Wychowawcy klas oraz 
prezes Brunon Gajewski 
wręczyli im świadectwa z 
wyróżnieniem oraz nagro-
dy. Prezydent Krzysztof 
Hidebrandt pogratulował 
wszystkim absolwentom 
ukończenia szkoły i wyra-
ził nadzieję, że w najbliż-
szej przyszłości przyczynią 
się do rozwoju rzemiosła w 
Wejherowie.

Przedstawiciele klas 
drugich pożegnali star-
szych kolegów kilkoma 
ciepłymi słowami i życzy-
li im powodzenia na eg-
zaminach czeladniczych. 

W spotkaniu informacyjnym uczestniczyło ponad 100 
przedsiębiorców, których przywitał prezes Cechu, Brunon 
Gajewski. Dyrektor Niepublicznej Szkoły Rzemiosła Hen-
ryk Pranga mówił o promocji szkoły oraz o zmianach w 
szkolnictwie, natomiast koordynator d/s Oświaty Pomor-
skiej Izby Rzemieślniczej Barbara Oleksiak omówiła 
zmiany w przepisach o szkolnictwie zawodowym. Z kolei 
kierownik d/s Oświaty wejherowskiego Cechu, Ewa Dy-
czyńska przestawiła zasady nowych umów uczniowskich 
oraz egzaminów czeladniczych tegorocznych kandydatów, 
a także sprawy związane z refundacją wynagrodzeń wypła-
conych młodocianym pracownikom. 

Podczas dyskusji uczestnicy spotkania mówili m.in. o 
liczbie godzin zajęć praktycznych w zakładach rzemieślni-
czych. Swoje uwagi w tej sprawie przedstawili J. Pietrow-
ski - szef firmy MP Catering z Wejherowa oraz M. Gaffka, 
właściciel firmy GMM z Wejherowa.

W Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wej-
herowie zorganizowano spotkanie, dotyczące 
zmian w szkolnictwie zawodowym. 12 czerwca 
aulę szkoły wypełnili rzemieślnicy zrzeszeni w 
Powiatowym Cechu Rzemiosł Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw, Związku Pracodawców 
w Wejherowie. 

ważne informacje podczas szkolenia

rzemieślnicy wiedzą więcej

Uczennica klasy IIIa Ju-
styna Mampe, w imieniu 
wszystkich absolwentów 
podziękowała dyrekcji, na-
uczycielom oraz mistrzom 
szkolącym za trud włożony 
w ich wychowanie i naukę. 
Podziękowała także star-
szemu Cechu Brunonowi 
Gajewskiemu za stworze-
nie możliwości zdobycia 
wykształcenia w dobrze 
wyposażonej, nowoczesnej 
szkole.

Na zakończenie głos 
zabrał dyrektor szkoły 
Henryk Pranga, udzie-
lając młodzieży kilku 
wskazówek na przyszłą, 
dorosłą drogę życia. 
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ROZMAITOSCI

Przypomnijmy, że w maju 
br. rozegrany został Turniej 
Piłkarski Mini-Euro 2012 o 
Puchar Prezydenta Wejhe-
rowa, w którym wzięli udział 
uczniowie wejherowskich 
szkół podstawowych, gimna-
zjalnych i ponadgimnazjal-
nych. Natomiast w ostatni 
weekend, 16 i 17 czerwca 
najmłodsi fani piłki nożnej 
razem ze swoimi rodzicami 
i rodzeństwem bawili się 
na festynie rekreacyjno-pił-
karskim „Błękitne Euro – 
Wejherowo kibicuje”. 

Na stanowiskach spraw-
nościowo-rekreacyjnych 
odbywały się gry i zabawy 
z piłką, konkursy dla mło-
dych piłkarzy. Organiza-
torem zabawy na świeżym 
powietrzu (na szczęście po-
goda dopisała)  było Wejhe-
rowskie Centrum Kultury 
oraz Akademia Piłkarska 
„Błękitni”. 

W Wejherowie można poczuć atmosferę Mistrzostw Europy w piłce nożnej. Mia-
sto jest udekorowane elementami Euro 2012 oraz hasłem „Wejherowo kibicuje”. 
Wprawdzie już nie naszej reprezentacji, ale którejś z innych wspaniałych dru-
żyn.  W parku miejskim odbył się piłkarski festyn dla dzieci i młodzieży, w któ-
rym wzięły udział całe rodziny.

Patronat nad tym wy-
darzeniem objął Prezydent 
Miasta Wejherowa. 

Z okazji piłkarskich mi-
strzostw Urząd Miejski w 
Wejherowie przygotował i 
naklejki dla dzieci oraz na 
samochód, z hasłem „Wej-
herowo kibicuje”.

- Wejherowo przygotowało 
się na to wielkie wydarzenie, 
jakim są Mistrzostwa Euro-
py – mówi Bogdan Tokło-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. -  Staramy się, 
aby mieszkańcy Wejherowa 
poczuli atmosferę tych spor-
towych rozgrywek. 

W wejherowskich loka-
lach gastronomicznych moż-
na wspólnie oglądać i prze-
żywać piłkarskie spotkania 
Euro 2012, podobnie jak 
w strefie gastronomicznej 
Centrum Handlowego Ka-
szuby, gdzie ustawiono duże 
telewizory.

rEKlAMuJ  SIĘ 
w „pulSIE wEJhErOwA”

i na stronie www.pulswejherowa.pl

 606  629  454
redakcja@pulswejherowa.pl

wejherowo kibicuje i bawi się podczas Euro 2012

rodzinny festyn z piłką

Podczas dwudniowego festynu w parku umiejetnościa-
mi sportowymi, kondycją i sprawnością wykazywali 
się młodzi piłkarze i ich rodzice. Można było również 
zabłysnąć wiedzą podczas turnieju na temat piłkar-
skich Mistrzows Europy. 
Więcej zdjęć na naszej stronie: www.pulswejherowa.pl

R E K L a m a

Wyróżnienie przyznała Centrala Szkół Muzycznych 
Yamaha w Pułtusku. 

- Drugi rok szkolny zamykamy z ponad setką uczniów. 
Cieszymy się bardzo, że zajęcia stają się coraz bardziej po-
pularne, uczniów stale przybywa, a dzieci i ich rodzice są 
zadowoleni tak z programów, jak z poziomu ich prowadze-
nia – podkreśla dyrektor szkoły Karolina Czarnecka – 
Nagrodę dostaliśmy dzięki temu, że coraz więcej rodziców 
posyła do nas swoje dzieci – dodaje pani dyrektor. 

Na przełomie lipca i sierpnia w szkole odbędą się kursy 
wakacyjne. Placówka przygotowała również propozycję 
dla maluchów do 4 roku życia. 

Szczegółowe informacje w sekretariacie szkoły 
pod nr 664 171 735.

ponad stu uczniów
YAMAhA w wejherowie 
Szkołą roku 2011/2012

31 maja b.r. podczas dorocznego spotka-
nia właścicieli Szkół Muzycznych Yamaha, 
wejherowska placówka została wyróżnio-
na tytułem „SZKOŁY ROKU 2011/2012”. 
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KULTURA

Artyści, zrzeszeni w sto-
warzyszeniu „Pasja” prze-
bywali przez tydzień w 
nadmorskim Słajszewie w 
gminie Choczewo, powiecie 
wejherowskim. Plener był 
dofinansowany przez Urząd 
Miasta Wejherowa.

Ekspozycję powstałych w 
czasie wyjazdu prac otwo-
rzył w imieniu prezydenta 
miasta Jacek Thiel, za-
stępca kierownika Wydzia-
łu Kultury, Sportu, Pro-
mocji i Turystyki w UM 
Wejherowie, w towarzy-
stwie  Longiny Wysockiej, 

pobrzeże Kaszubskie na obrazach

wystawa w ratuszu
Poplenerową wystawę zatytułowaną  „Pobrzeże Kaszubskie”  

otwarto w wejherowskim ratuszu. Jeszcze przez kilka dni moż-
na tam oglądać piękne prace członków Stowarzyszenie Artystów  
Plastyków „Pasja”. 

plastyczki, kierującej pracą 
stowarzyszenia.

Jak informowała podczas 
wernisażu  Longina Wy-
socka, mimo niesprzyjają-
cej pogody, 13 uczestników 
pleneru namalowało bardzo 
dużo bo ponad  60 obrazów. 
W wejherowskim ratuszu 
(sala na parterze) pokazano 
tylko część z nich, dotyczą-
cych ściśle tematu pleneru.

Dlatego na obrazach 
oglądamy nadmorskie wy-
dmy i lasy, rybackie łodzie, 
morze i nadmorski krajo-
braz.

W czasie wernisażu wszy-
scy artyści otrzymali róże 
i podziękowania za swoją 
pracę. Dziękował im m.in. 
Henryk Kanczkowski, pre-
zes wejherowskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego.             AK.

Jeden z koncertów Festiwalu Orkiestr Wojskowych „Gdynia 2012” (w ramach obcho-
dów Dni Morza) odbędzie się w Wejherowie. Już jutro, 22 czerwca na wejherowskim 
rynku wystąpi Orkiestra wojskowa z Torunia, z gościnnym udziałem znakomitego 
chóru mieszanego Camerata Musicale z wejherowa. 

Koncert rozpocznie się o godzinie 19.00. W imieniu organizatorów zapraszamy!

w piątek koncert na rynku 

Orkiestra wojskowa i chór

Autorkami wystawio-
nych w bibliotece dzieł są 
Izabela Fołta i Elżbieta 
Bieńko-Kornacka. Pod-
czas otwarcia wystawy moż-
na było obejrzeć prezentację 
multimedialną przygotowa-
ną przez autorki. Wystawę 
można oglądać do końca 
czerwca w holu na I piętrze.

W tej samej placówce przy 
ul. Kaszubskiej, w czerwcu 
odbyło się spotkanie z pisar-
ką, Katarzyną Enerlich, 
autorką takich powieści jak 
„Prowincja pełna marzeń”, 
„Prowincja pełna słońca”, 

Co kryje  „Studnia bez dnia”?

wernisaż i rozmowa 
ze znaną pisarką

Wernisaż malarstwa, grafiki, ceramiki i biżuterii pt. „Mię-
dzy Niebem a Ziemią” a także spotkanie z pisarką Katarzyną 
Enerlich oraz jej najnowszą książką „Studnia bez dnia”  od-
były się niedawno w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Wejherowie.  

„Czas w dom zaklęty”, „Cza-
rodziejka jezior”.

Czytelniczki (nie było za-
skoczeniem, że na widowni 
zasiadły same panie) nie 
mogły przepuścić okazji do 
bezpośredniej rozmowy z pi-
sarką. Nie zawiodły się. Jej 
otwartość, komunikatyw-
ność, umiejętność opowia-
dania niezwykłych historii 
i wspaniały kontakt z roz-
mówcami sprawiły, że  było 
to wyjątkowe spotkanie. 

Jak mówiła Katarzyna 
Enerlich, historie do swoich 
powieści czerpie z samego 

życia, które jej zdaniem jest 
tak ciekawe, zaskakujące i 
momentami niewiarygodne, 
że nie widzi sensu w konstru-
owaniu jakichś fikcyjnych 
historii. Dla ochrony danych 
bohaterów tych historii, 
zmienia ich imiona, niektóre 
szczegóły, ale trzon zostaje 
autentyczny. Najnowsza jej 
powieść „Studnia bez dnia” 
zawiera sporo sensacji i lite-
rackiego „dreszczyku”. 

Na koniec spotkania pani 
Katarzyna otrzymała książ-
kę o Wejherowie, co sprawi-
ło jej dużo radości.

Za tydzień, 29 czerwca w 
tej samej sali ratusza zapla-
nowano wernisaż wystawy 
heyna van loverena - Ho-
lendra od 30 lat mieszkają-
cego w Polsce, a od roku w 
Kębłowie. Zaprasza Wejhe-
rowskie Centrum Kultury.    

Więcej zdjęć na www.pulswejherowa .pl 
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EDUKACJA
huczne urodziny Kubusia puchatka

20 lat minęło...
Pierwsi absolwenci tego przedszkola sami już są rodzicami 

lub mogą nimi wkrótce zostać. Rośnie więc drugie pokolenie 
wychowanków placówki, których do tej pory jest ok. 560. Nic 
dziwnego, skoro Przedszkole Samorządowe nr 2 im. Kubusia 
Puchatka świętowało właśnie dwudziestolecie działalności. 

Muzyka, występy, życze-
nia, gratulacje i prezenty, a 
także okazały tort - tego nie 
mogło zabraknąć na urodzi-
nowym przyjęciu. 

Zaproszono na nie rodzi-
ców przedszkolaków, ich ro-
dzeństwo, babcie i dziadków.

Byli też zastępcy prezy-
denta miasta, Piotr Bo-

chiński oraz Bogdan To-
kłowicz, który w imieniu 
przedenta Wejherowa wrę-
czył zaszczytny Medal Róży 
dyrektor przedszkola, Gra-
żynie Szramkowskiej. 
Z kolei nagrody dyrektora 
przedszkola otrzymały na-
uczycielki: Bożena Kon-
kol, Bożena Geissler oraz 

Barbara Gillmeister.
Pani dyrektor odbierała 

gratulacje od rodziców oraz 
dyrektorów innych placó-
wek oświatowych w mieście.  

Najważniejsze jednak 
były dzieci, których w przed-
szkolu jest 180. Maluchy 
zaprezentowały wspaniały 
barwny spektakl.

Więcej zdjęć na www.pulswejherowa .pl 

Wręczeniem nagród lau-
reatom konkursu plastycz-
nego pn. „Portret mojej 
mamy” Wejherowskie Cen-
trum Kultury zakończyło 
cykl konkursów, wystaw, 
przeglądów i propozycji ar-
tystycznych dla dzieci i mło-
dzieży. 

Kolejny raz jury musia-
ło wybrać z ogromnej ilości 
kilkuset nadesłanych prac 
te zwycięskie i wyróżnione. 

5 czerwca w ratuszu od-
była się wystawa, ale także  
wręczone zostały dyplomy i 
nagrody.

W kończącym się roku 

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży

portret mojej mamy
szkolnym Wejherowskie 
Centrum Kultury zorgani-
zowało 4 konkursy plastycz-
ne, 2 fotograficzne, przepro-
wadziło eliminacje miejskie 
do 57. Ogólnopolskiego Kon-
kursu Recytatorskiego oraz 
do X. Pomorskiego Festi-
walu Piosenki Kaszubskiej 
„Kaszëbsczé Spiéwë”. 

- Razem z laureatami ich 
sukcesy świętowali rodzice, 
dziadkowie, opiekunowie 
i nauczyciele - informuje 
Sebastian Niewola, in-
struktor ds. oświaty WCK. 
- Z naszych propozycji ko-
rzystali nie tylko mieszkań-

cy Wejherowa, choć to oni 
dominowali, ale również z 
Gościcina, Sychowa, Częst-
kowa, Luzina, Kębłowa, czy 
Kostkowa. 

W konkursach plastycz-
nych brało udział ok. 1000 
osób, w innych ok. 75 osób. 
Łącznie, wliczając przed-
stawienia Teatru Tęcza ze 
Słupska, było blisko 1300 
uczestników zajęć oferowa-
nych przez Centrum.

Frekwencja zwiększy się 
z pewnością wraz z prze-
niesieniem działalności pla-
cówki do powstającej nowej 
siedziby WCK.
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EDUKACJA I REKREACJA

Muzyka i śpiew na scenie, loteria fantowa i różne zaba-
wy – to tylko niektóre atrakcje festynu w Szkole Pod-
stawowej nr 9. W piątkowe popołudnie 15 czerwca można 
tam było ciekawie spędzić czas, z czego skorzystali zarówno 
uczniowie, jak i ich rodzice oraz rodzeństwo.

Na scenie lub przed nią wystąpiły dzieci oraz dorośli ar-
tyści. Pojawił się też 4-letni Nikodem z rodzicami, dzieku-
jącstarszym kolegom i koleżankom za udział w akcji zbiórki 
zużytych telefonów na rzecz chorego chłopca. Były też kon-
kursy i rozgrywki, wymagające sprawności fizycznej oraz 
pokaz sprzętu strażackiego. 

Do dmuchanych zamków-zjeżdżalni ustawiały się długie 
kolejki, podobnie jak i pyszności, serwowanych w kawia-
rence. W szkolnej auli wystąpiły zespoły taneczne i inne, a 
na korytarzu odbywały się wróżby i kalambury.

Więcej zdjęć na naszej stronie: www.pulswejherowa.pl

Zabawa w szkole i na boisku

rodzinny festyn
I Turystyczny Złaz Słu-

chaczy Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku YMCA zakończył 
kolejny rok akademicki w 
sekcji turystycznej, pełen 
ciekawych wędrówek i po-
znawania nowych miejsc.

Do miejsca zwanego 
Młynki  piechurzy wędrowali 
jedną z dwóch tras pieszych. 
Grupa prowadzona przez 
Marię Dettlaff (na zdjęciu 
wyżej)  startowała z miej-
skiego parku. Druga ekipa 
wędrowała pod przewodnic-
twem Iwony Pellowskiej z 

Słuchacze dwóch uczelni dla seniorów wzięli udział w imprezach re-
kreacyjnych. Jedni w piątek 15 czerwca wędrowali przez wejherowskie 
lasy, a inni w sobotę pojechali na rowerach do dworku w Lisewie.

Gniewowa, obok Jeziora Wy-
spowo, czerwonym szlakiem 
turystycznym.

Po spotkaniu się w Młyn-
kach uczestnicy otrzymali 
nagrody i wyróżnienia za 
rok akademicki 2011/2012 
oraz cenzurki turysty se-
niora. Prowadzący zajęcia w 
tej sekcji Alicja Orszulak i 
Edwin Nawrocki wręczy-
li najbardziej wytrwałym 
piechurom odznaki odznaki 
„Turysta Senior z Wawrzy-
nem” oraz Certyfikat Wiel-
kiej Sowy. Była też nagro-
da Wytrwałej Przyjaciółki 

Grupy Turystycznej, a na 
koniec wspólne śpiewanie 
przy ognisku.

Ogniskiem zakończył się 
również I Rajd Rowero-
wy  „Szlakiem Dworków 
i Pałaców Północnych 
Kaszub”, zorganizowany 
w ramach Wejherowskiej 
Wiosny  2012 dla słuchaczy 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w Wejherowie. Pe-
łen atrakcji rajd, sfinanso-
wany przez zarząd powiatu 
wejherowskiego, wystarto-
wał z Bazy Cedron (zdjęcie 
poniżej) i tam się zakończył.

wędrują i jeżdżą na rowerowe wycieczki

Aktywni seniorzy
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MŁODZI ZDOLNI

Sebastian Socik jest 
laureatem wojewódzkich 
konkursów z matematyki i 
z fizyki z astronomią, lau-
reatem VIII Powiatowej 
Olimpiady Matematycznej. 
Anna Szwejkowska to 
laureatka VIII Powiatowej 
Olimpiady Matematycznej. 
W zespole tym znaleźli się 
również Julia Gajdzis i 
Artur Witkowski.

 „Zdolni z Pomorza” to na-
zwa projektu przygotowane-
go przez Urząd Marszałkow-
ski, współfinansowanego ze 

Zdolni z pomorza i z naszego powiatu 

Matematyka i fizyka
Wśród grupy uzdolnionych młodych ludzi, objętych programem „Zdol-

ni z Pomorza” znaleźli się m.in. uczniowie Gimnazjum nr 2 w Rumi. 

środków Unii Europejskiej.  
Celem projektu jest wspie-
ranie uczniów zdolnych, 
którym pomoc także jest po-
trzebna, tak aby mogli roz-
wijać talenty, wykazywać 
się nieprzeciętną wiedzą, 
rywalizować z rówieśnika-
mi. Dla nich powstała liga 
zadaniowa, dzięki której mi-
łośnicy zadań z fizyki, infor-
matyki i matematyki mogą 
ze sobą konkurować.

Młodych, zdolnych i chęt-
nych do przełamywania 
stereotypu, że matematyka 

jest trudna w tej szkole nie 
brakuje. Hanna i Anna 
Kotłowskie zostały fina-
listkami konkursu Matema-
tyczne Ścieżki po Polsce – 
śladami naszych pieniędzy, 
któremu patronował pomor-
ski kurator. 

Sukcesy na VII Mię-
dzyszkolnym Konkursie 
Wiedzy Ekonomicznej od-
niosły: Anna Kotłowska – II 
miejsce, Klaudia Turska - 
III m. oraz Hanna Kotłow-
ska – V m.

Dorota Kuchta

Niektórzy uczniowie już 
w trakcie nauki zapewnili 
sobie miejsce na uczelniach. 
Karol Faenrich (w klasie 
II) i Robert Kowalewski 
(w tym roku) zwyciężyli w 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
o Diamentowy Indeks AGH, 
dzięki czemu są już studen-
tami  Akademii Górniczo-
-Hutniczej w Krakowie.

Z kolei Szymon Domp-
ke będzie studiował na Po-
litechnice Gdańskiej jako 
laureat Ogólnopolskiego 
Konkursu Matematyczne-
go Politechniki Gdańskiej i 
zdobywca indeksu. 

Wiele nagród zdobyli 
szkolni artyści, którzy w 
liceum rozwijają swoje pa-
sje, talenty i umiejętności. 
Zasłynęli oni nie tylko w 
Wejherowie, tak jak  Eli-
za Ciszewska z klasy 
politechnicznej. Jej filmy 

Wśród tegorocznych 242 absolwentów 
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla 
Jana III Sobieskiego w Wejherowie zna-
lazło się  wielu uzdolnionych młodych 
ludzi.  W czasie nauki w liceum odnosi-
li sukcesy naukowe, artystyczne i inne, 
które pozwoliły im m.in. dostać się na 
wybrane uczelnie.

„Sign”, „Dog = Trouble”, 
„Mały Książę i kino”, „Do-
rosłość Piotrusia Pana” 
brały udział w czwartym 
Ogólnopolskim Konkur-
sie Filmów Amatorskich 
Klaps, a jeden z filmów 
wejherowianki zajął pierw-
sze miejsce w Ogólnopol-
skim Konkursie Filmów 
Jednominutowych 2011. 

Sandra Drzymalska, 
występująca ze Szkolnym 
Teatrem „Prawie Lucki” 
zdobywała nagrody za naj-
lepsze recytacje - I miejsce 
w Ogólnopolskim Konkursie 
„Kamień Wiary” za „Modli-
twę Helojzy Kochanki Ka-
nonika Alberta i Teologa”.

Monika Lidzbarska 
dzięki swojej pasji i zami-
łowaniu do języka kaszub-
skiego, nie tylko poszerzała 
w liceum swoją wiedzę na 
temat „Małej Ojczyzny”, 

jaką są Kaszuby, ale uzy-
skała także I miejsce w kon-
kursie „Rodno mowa”. 

Adam Lubocki zdobył 
czwarte miejsce  w Ogólno-
polskiej Olimpiadzie Medie-
wistycznej, natomiast Iwo-
na Hintz -  piąte miejsce 
w Wojewódzkim Konkursie 
Wiedzy o Samorządzie Te-

rytorialnym. 
Dumna z absolwentów, 

dyrektor szkoły Bożena 
Conradi podkreśla, że ich 
osiągnięcia to również sukces 
edukacyjny ich opiekunów: 
Jadwigi Jędrej (historia), 
Stefana Grubby (geogra-
fia), Edyty Łysakowskiej-
-Sobiczewskiej (j. polski-

-teatr), Barbary Kołodziej 
(fizyka), Anny Łyczkow-
skiej (matematyka).

- Mamy nadzieję, że w 
kolejnych latach właśnie ta-
kich osób w „Sobieskim” nie 
zabraknie! – mówi B. Con-
radi, dyrektor Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w 
Wejherowie.

Od nauk ścisłych po artystyczne i regionalne pasje

Bez trudu sięgają po indeksy
w najbliższą niedzielę 

24 czerwca w sali kameral-
nej wejherowskiego Cen-
trum Kultury (aula gim-
nazjum nr 1) odbędzie się 
koncert wejherowianina 
Michała Ciesielskiego - 
kompozytora, aranżera i 
pianisty jazzowego. 

początek o godzinie 
18.00, wstęp wolny! 

Michał Ciesielski jest ab-
solwentem wejherowskiej 
szkoły muzycznej i studiów 
licencjackich o specjalno-
ści kompozycja i aranżacja 
jazzowa na AM w Gdańsku. 
Obecnie studiuje w Insty-
tucie Jazzu w Katowicach.  

Michał ma na swoim 
koncie kilkadziesiąt autor-
skich kompozycji i aran-
żacji na przeróżne składy. 
Jest laureatem licznych na-
gród, m.in. na międzyna-
rodowym konkursie kom-
pozytorskim im. Krzysztofa 
Komedy. 

Jako pianista jazzowy 
wejherowianin występo-
wał w całej Polsce z liczny-
mi składami, w tym z ze-
społem Unknown Quartet, 
w którym gra i dla którego 
komponuje.

w niedzielę

Koncert 
jazzowy

Na zdjęciu od lewej: Monika Lidzbarska, Iwona Hinz, Sandra Drzymalska, Szymon 
Dompke, Robert Kowalewski , Eliza Ciszewska, Adam Lubocki i Karol Faehnrich. 
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SPORT I REKREACJA

piłka ręczna. rodzinny piknik

Zabawa z Tytanami
   Klub Sportowy „Tytani” Wejhero-
wo zaprosił mieszkańców, a zwłasz-
cza młodzież na „Piknik z Piłką 
Ręczną”. Ci, którzy przyszli na bo-
isko „Samochodówki” czyli ZSP nr 
4, na pewno się nie zawiedli. 
    Oprócz rozgrywek w piłkę ręczną nie bra-
kowało atrakcji dla całych rodzin. 
   Podczas festynu wręczono nagrody i wy-
różnienia  zakończonej właśnie Wejherow-
skiej Ligi Piłki Ręcznej „Tytanów”. 
   Najlepsze drużyny to: Invictus Wejhe-
rowo, Olimp Bolszewo i ZSP 4 Samo-
chodówka Wejherowo. 
   Kolejne miejsca w tabeli zajmują: Pres-
sMann Lębork, ZSP 2 Elektryk Wejherowo, 
LO 1 Bukowa Wejherowo, ZSP 3 Dworcowa 
Wejherowo, Bombelki Wejherowo oraz SO 
2 Kaszuby Wejherowo.

Drużyna już za parę dni 
rozpoczyna przygotowania 
do rozgrywek. Rozegra także 
szereg pojedynków  sparingo-
wych. W gdańskiej Akademii 
Wychowania Fizycznego i 
Sportu piłkarze przejdą spe-
cjalistyczne badania lekar-
skie i wydolnościowe, po czym 
wybiegną na boisko treningo-
we na Wzgórzu Wolności. 

W lipcu w Choszcznie dru-
żyna Gryfa rozpocznie zgru-
powanie sportowe.  

piłka nożna. gryf wejherowo

przygotowania 
do drugiej ligi 
   Rozgrywki ligowe drugiej ligi piłki nożnej, w której od 
nowego sezonu grać będzie Gryf Orlex Wejherowo, rozpo-
czynają się na początku sierpnia 2012 roku (4/5 sierpnia). Do 
tego czasu zarząd klubu musi przeprowadzić wiele różnych 
zmian, aby zawodnicy Gryfa mogli spokojnie walczyć w wyż-
szej lidze rozgrywkowej. 

    Mecze sparingowe z drużynami z całej Polski, w tym m.in. z 
krakowska Cracovią, Arka Gdynia i szczecińską Pogonią, zapla-
nowano w następujących terminach:
30.06.  WKS Gryf Orlex Wejherowo – Cartusia Kartuzy
  7.07.   WKS Gryf Orlex Wejherowo – Chojniczanka Chojnice
11.07.  WKS Gryf Orlex Wejherowo – Cracovia Kraków 
14.07.  WKS Gryf Orlex – Błękitni Stargard Szczeciński 
18.07.  WKS Gryf Orlex Wejherowo – Chemik Police 
21.07.  WKS Gryf Orlex Wejherowo – Pogoń Szczecin 
25.07.  WKS Gryf Orlex Wejherowo – Bałtyk Gdynia 
28.07.  WKS Gryf Orlex Wejherowo – Arka Gdynia 

Sparingi w czerwcu i lipcu

Do egzaminu na stopnie 
mistrzowskie przystąpiło 14 
kandydatów, reprezentan-
tów kickboxingu, taekwon-
do, tang soo do oraz karate. 

Egzamin składał się z 
części technicznej, gdzie 
kandydaci prezentowali 
umiejętności i różne kombi-
nacje technik, prezentowali 
także własne wybrane tech-
niki i kombinacje. Odbyło 
się także wprowadzenie do 
formuły pointfighting – wal-
ki na punkty oraz semina-
rium sędziowskie. Kandyda-
ci do czarnego pasa musieli 
także wykazać się umiejęt-

Kick boxing. Egzamin mistrzowski

wejherowianie 
z czarnymi pasami 

16 czerwca w oddalonym o ponad 400 km Tarczynie (woj. mazowiec-
kie), zawodnicy sekcji sztuk i sportów walki „Fight Zone” Wejherowskie-
go Stowarzyszenia Sportowego, uczestniczyli egzaminie na stopień mi-
strzowski I DAN (czarny pas) federacji Universal Fighting Rules. 

nościami walki sportowej. 
Na koniec odbył się etap 
sprawdzający wytrzymałość 
i wydolność kandydatów.

Tomasz Hirsz oraz An-
drzej Duszyński z Wejhe-
rowskiego Stowarzyszenia 
Sportowego, sekcji sztuk i 
sportów walki „Fight Zone” 
zaliczyli każdy etap egza-
minu z wynikiem zado-
walającym oraz otrzymali 
upragniony czarny pas oraz 
dyplom potwierdzający mi-
strzowskie umiejętności w 
sportach i sztukach walki.

Zarząd Runda Zero Pro-
motion wręczył także obu 

zawodnikom uprawnienia 
instruktorskie, co oznacza, 
że wejherowianie uzyskali 
kwalifikacje do prowadze-
nia zajęć sportowych z za-
kresu sztuk i sportów walki 
z ramienia UFR. 

Od września sekcja „Fi-
ght Zone” zaprasza wszyst-
kie chętne dzieci od lat 5 do 
grupy młodszej oraz mło-
dzież i dorosłych do grupy 
starszej na zajęcia kickbo-
xingu! 

Szczegółowe informacje 
na stronach: 

www.sportwejherowo
www.fightzone.pl 
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uwaga ! uwaga ! uwaga !

Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.

Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowane 
wynajęciem proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej dane o 

powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i proponowanej 
wysokości miesięcznego czynszu. 

Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym 
standardzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).

Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 

przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103
Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu:  

(58) 677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.

R E K L a m a

Szpital Specjalistyczny 
centrala 58 572-70-00 

Pogotowie Ratunkowe  
58 677-61- 02 
lub 677-61-03

Policja
Dyżurny 58 672 97 22 

Straż Pożarna
Dyżurny  58 677-61-00

Straż Miejska 
58 677-70-40
 
Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
58 677-79-60

ZUK -  Dział 
Sanitarno- Porządkowy  
58 672-35-68, 
58 672-17-18

Miejski Zakład 
Komunikacji
58 572-29-30  
58 572-29-32

WAŻNE 
TELEFONY

SPORT

      Finały Mistrzostw Pol-
ski Juniorów w kick-bo-
xingu w formułach light i 
semi contact odbyły się w 
Lesznie.  W mistrzostwach 
startowało 166 zawodników 
i zawodniczek z 33 klubów.
     Klub Sportowy Maxi-
mus reprezentowało trzech 
zawodników, którzy zdobyli 
3 brązowe medale. Trzecie 
miejsce w semi-contact  zajął 
reprezentant wejherowskiej 
sekcji Mikołaj Tabisz. Spor-
towcy Maximusa w drodze 
po medale musieli w Gdań-
sku uzyskać kwalifikacje do 
finałów MP.  
   Klub Sportowy Maximus, 

Od lewej: trener Piotr Kohnke, Piotr Nasiadko, Mikołaj 
Tabisz, Maciej Skąpski. 

Kick Boxing. Mp Juniorów 

Brązowy Medal 
dla reprezentanta 
wejherowa
Siedemnastoletni Mikołaj Tabisz z Wejhero-
wa powrócił z Mistrzostw Polski Juniorów 
w kick-boxingu z brązowym medalem, któ-
ry zdobył w semi-contact w kategorii 84 kg.

który posiada licencję Pol-
skiego Związku Kick Bo-
xingu, jest prekursorem tej 
dyscypliny w Wejherowie. 
Sekcja Maximusa rozpoczęła 
działalność w 1996 r. w Ze-
spole Szkół Samochodowych, 
obecnie w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 4. 
   Trenerem jest Piotr 
Kohnke, trener reprezen-
tacji Polski w kick boxin-
gu, który wychował wielu 
wspaniałych zawodników 
takich jak Piotr Kobylań-
ski - Mistrz Świata K1, czy 
Rafał Karcz - Mistrz Polski 
Młodzieżowców w kick-bo-
xingu semi-contact. 

        W związku z przestojem technologicznym, czyli ko-
niecznymi pracami remontowo-konserwacyjnymi,  kryta 
pływalnia przy Zespole Szkół nr 3 w Wejherowie zostanie 
wkrótce zamknięta. Basen będzie nieczynny przez więk-
szość wakacji, w okresie od 29 czerwca do 19 sierpnia. 
        Z basenu będzie można ponownie korzystać od 20 
sierpnia od godz. 7.00. 

przerwa technologiczna 

Basen nieczynny 
podsumowanie

Sportowy 
rok szkolny
      Dzisiaj, czyli 21 czerwca 
o godz. 13.00 w  hali spor-
towej Zespołu Szkół nr 1 
w Wejherowie odbędzie się 
uroczyste podsumowanie 
sportowego roku szkolnego.
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ROZMAITOŚCI

OGŁOSZENIA  DROBNE 

Prywatne ogłoszenia drobne zamieszczamy bezpłatnie. 
Każde nadesłane ogłoszenie ukaże się trzy razy, chyba że 
nadawca zaznaczy inaczej. 

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl   lub sms-em  na numer tele-
fonu:   606 101 502.

OGŁOSZENIA ZA DARMO

Litery z ponumerowanych pól, wpisane 
  do dolnego diagramu, utworzą rozwiązanie.
* wędrowca bez pojazdu 
* rezon, odwaga
* dioda pojemnościowa 
  (kalamburowo: wrzątek + komediant)
* zwyciężył pod Racławicami
* na palcu panny młodej
* pracownica - obibok
* na posyłki
* zez – bardziej uczenie
* niewidomy 
* jaskinia, grota

    Jerzy Piotr Kozerski

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska 
tel.: 606-101-502,  606-629-454 
e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 

i redagowania nadesłanych tekstów.

CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl

Wydawca: Firma INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi 
Druk: Polskapresse sp. z oo. Oddział w Gdańsku 
Nakład: 6 000 egzemplarzy          ISSN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 
Spotkanie z dziennikarzem możliwe tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie).

W każdym z wyrazów określających rysunek 
zmienić jedną literę tak, aby powstało aktualne 
rozwiązanie,  o początkowych literach: P. N.                                        

       Jerzy Piotr Kozerski

Hasła krzyżowki i rebusa (wystarczy sama krzy-
żówka) należy przesłać e-mailem na adres:  
redakcja@pulswejherowa.pl, podając również swo-
je nazwisko i numer telefonu. Dwie osoby, wyłonione 
w drodze losowania, otrzymają w nagrodę książkę.

Nagrody dla Czytelników

Krzyżówka 
i łamigłówkaNIERUCHOMOŚCI 

Wynajmę mieszkanie 27 m kw. 
w Wejherowie na osiedlu Harcer-
ska po kapitalnym remoncie, jed-
nej osobie niepalącej. 

Tel. 692-828-655
 * * *
Sprzedam działkę budowlaną 

1181 m kw. (prąd, woda), Kąpino 
gm. Wejherowo. 

Tel. 781 186 895    
 * * *
Okazyjnie sprzedam miesz-

kanie urządzone (pokój i drugi 
z aneksem), 44 m kw., nowe bu-
downictwo, centrum Wejherowa, 
II piętro z parkingiem ogrodzo-
nym. Tel. 510 343 667.

 * * *
Zamienię mieszkanie własno-

ściowe, dwupokojowe  w centrum 
Wejherowa na większe. 

Tel. 660 436 573.
 * * *
Sprzedam mieszkanie dwupo-

kojowe w centrum Wejherowa. 
Cena 199 tys. zł - do negocjacji. 

Tel. 660 436 573.
 * * *
Dom wolnostojący w Wejhero-

wie, nadający się na działalność 
usługową, działka 1202 m kw., 
ładne położenie – sprzedam. 

Tel. 501 549 579 
lub 58  672 34 13.
 * * *
Wynajmę mieszkanie 27 m kw. 

w Wejherowie na osiedlu Harcer-
ska po kapitalnym remoncie, jed-
nej osobie niepalącej. 

Tel. 692-828-655
 * * *

WEJHEROWO. Zamienię miesz-
kanie 2-pokojowe na większe lub 
inne 2-pokojowe, 43 m.kw. z bal-
konem, 3 piętro. Tel. 668-268-434

 * * *
Gowino. Sprzedam działkę bu-

dowlaną o pow. 1 217 m kw. 
Działka posiada media. 
Tel. 696 572 548
 * * *
Wynajmę samotnej kobiecie 

mieszkanie w Wejherowie – po-
kój, kuchnia, łazienka. 

Tel. 880 002 546

SPRZEDAM
Sprzedam 2 używane spraw-

dzone ciśnieniowo opony letnie 
Pirelli  195/65/15. Cena za kom-
plet 130 zł. Tel. 516 256 424

 * * *
Oferuję nową butlę gazową 11 

kg: cena  85 zł za sztukę oraz nową 
butlę turystyczną 2 kg. Cena 30 zł 
za szt. Tel. 516 256 424

 * * *
Sprzedam fotelik samocho-

dowy 0-18 kg. Dziecko zapinane 
wewnętrznymi pasami fotelika. 
Cena 50 zł. Tel. 516 256 424

 * * *
Mam do sprzedania sprzęt 

wędkarski za 150 zł. 
Tel. 514 769 693.
 * * *
Sprzedam stary aparat foto-

graficzny Agfa, stan dobry. 
Tel. 512 740 647

 * * *
Sprzedam dwa oryginalne 

perfumy Lacoste Hot Play i Dolce 
and Gabbana Rose the One po 120 

zł. Tel. 784 808 700.
 * * *
Sprzedam torbę do laptopa za 

60 zł i kurtkę męską czarną skóra 
nubuk kanadyjska za 400 zł. Wej-
herowo. Tel. 784 808 700

 * * *
Sprzedam tanio kuchenkę ga-

zową dwupalnikową i kuchenkę 
elektryczna dwupalnikową oraz 
cztery krzesła tapicerowane kolo-
ru bordo. Tel. 697 954 074

 * * *
Pralkę Bosch, energooszczęd-

ną, otwieraną z góry, przywiezio-
ną z Niemiec, sprzedam w cenie 
320 zł. Tel. 608 083 608

 * * *
Sprzedam karnisze (antyczny 

mosiądz) z żabkami i wspornika-
mi 2 metry 80 zł, 4 metry 160 zł. 

Tel. 58 679 11 26, 728 148 516 
 * * *
Sprzedam obraz Wojciecha 

Kossaka „Artyleria w ogniu” w 
ozdobnej ramie. 60 x 90 150 zł

Tel. 58 679 11 26, 728 148 516 
 * * *
Sprzedam stół dębowy, blat 

wyłożony płytkami  ceramicznymi 
o wymiarach 1,16 m na 75 cm, a 
rozstawiony 1,70 x 75. Cena 190 
zł. Tel. 58 679 11 26, 728 148 516 

 * * *
Sprzedam kuchenkę mikrofa-

lową Mulinex 700 W/230 v. Wy-
miary 45 x 32 x 27 cm. 

Tel. 58 679 11 26, 728 148 516 
  * * *
Sprzedam płytę grzewczą 

dwupalnikową do zabudowy 
szklaną, stan bdb . Cena 250 zł do 
uzgodnienia. Tel. 504 658 380

 * * *
Sprzedam fotel rozkładany, 

wygodny i mało używany w do-
brej cenie. Tel. 605 966 593

 * * *
Sprzedam 15 płyt kompakto-

wych rock, pop angielsko-amery-

kański, z prywatnej kolekcji ,po 
bardzo atrakcyjnej cenie. 

Tel. 605 966 593
 * * *
Sprzedam 3 sztuki DVD do 

wyboru Samsung, Philips, Sony z 
divixem. Kompletne z kablami i 
pilotami, po 45 zł. Tel. 668 294 942

 * * * 
Sprzedam dwie kserokopiarki 

hp z wyświetlaczem, stan idealny, 
200 zł oraz lexmark 50 zł.  

Tel. 668 294 942
 * * *
Sprzedam  TV Thompson 26 

cali 100 hz, 7 głośników, super ob-
raz i dźwięk oraz DVD Sony za 250 
zł. Tel. 668 294 942

 * * *
Sprzedam dżinsy, stan dobry 

w rozm. 40 firmy Mergler, Seyoo i 
Miss Anna, młodzieżowe po 10 zł 
od pary. Tel. 531 563 890

 * * *
Sprzedam komplet opon 

185/65/15 na stalowych felgach. 
250 zł. Tel. 517 477 927

 * * *
Sprzedam suknię ślubną roz-

miar 38-40. Cena 200 zł 
Tel. 508 274 302

PRACA
Mam 42 lata, szukam pracy, 

chętnie sprzątanie mieszkań lub 
biur, opieka nad dzieckiem. 

Tel. 510 071 483
  * * *
Poszukuję ciężkiej pracy fizycz-

nej. Tel. 519 725 886

NAUKA
Nauczyciel muzyki - emeryt, 

udziela lekcji gry na gitarze i akor-
deonie - wyłącznie z nut,

Nauka w domu ucznia lub swo-
im w Wejherowie, za niewielką 
opłatą , a biednym bezpłatnie.

Kontakt: 665 570 808
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Zaproszenia 
dla Czytelników

Po raz jedenasty, 29 czerwca w sieci 
kin Multikino odbędzie się Noc Kina. 
M.in. w Multikinie w Rumi, jednocze-
śnie w kilku salach odbywać się będą 
projekcje filmów z różnych gatunków.

 * * *
Dla naszych Czytelników mamy 2 

bezpłatne podwójne zaproszenia 
na Noc Kina, która odbędzie się 29 
czerwca o godz. 23.00 w Mulikinie w 
„galerii rumia” w rumi. 

Aby otrzymać podwójny bilet trzeba 
w dniach 21-22 czerwca wysłać wiado-
mość e-mailem na adres: 
       redakcja@pulswejherowa.pl. 

Temat: bilet do kina.
W treści wystarczy podać swoje na-

zwisko i numer telefonu. Wylosujemy 
dwa nazwiska i skontaktujemy się z 
osobami, które wygrały zaproszenia.

Noc Kina w Multikinie

N a s z  P a R T N E R

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa


