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Najmłodsi mieszkańcy Osiedla Sucharskiego mieli okazję do integracji i zabawy w wakacyjnej „Wiosce tematycz-
nej”, zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy wsparciu Urzędu Miasta i współpracy Rady 
Osiedla Sucharskiego. Akcję zakończono przy muzyce i dźwięku bębnów, które było słychać na całym osiedlu.
              Str. 9

To międzynarodowe wydarzenie, bo ikona wędruje „od 
oceanu do oceanu”, a dokładnie od Władywostoku w Rosji 
po Fatimę w Portugalii. W Polsce przebywa od 12 do 26 
sierpnia. Z Gdańska do Wejherowa przywieziono ją specjal-
nym samochodem–kaplicą, 14 sierpnia wieczorem. 

W kościele św. Anny odbyło się całonocne czuwanie, a 
już w świąteczną środę 15 sierpnia po porannej Mszy św. 
pożegnano Ikonę Jasnogórskiej Madonny, która pojechała 
do Kościerzyny. 

Natomiast na Kalwarii Wejherowskiej odbyły się wczo-
raj uroczystości odpustowe, którym przewodniczył Defi-
nitor Generalny Zakonu Franciszkanów w Rzymie, o. dr 
Ernest Siekierka. Tradycyjnie podczas Święta Matki 
Bożej Zielnej zarówno na Kalwarii, jak i w wejherowskich 
kościołach odbyło się poświęcenie kwiatów i ziół.

O znaczeniu i tradycji podwójnego, religijnego i 
państwowego Święta 15 Sierpnia piszemy na str. 3.        

Sanktuarium Pasyjno-Maryjne w 
Wejherowie nawiedziła Ikona Jasno-
górskiej Madonny w Obronie Życia. W 
Archidiecezji Gdańskiej Ikona nawie-
dza Gdańsk, Wejherowo i Kościerzynę.

Czarna Madonna 
w wejherowie

Nawiedzenie Polski to kolejny etap peregrynacji kopii 
Ikony Matki Bożej Częstochowskiej, której intencją jest 
obrona ludzkiego życia. 

W ramach pielgrzymki od Władywostoku do Fatimy Iko-
na przejechała już ok. 20 tys. km przez Kazachstan, Syberię, 
Moskwę, Białoruś i Ukrainę. 26 lipca zakończyła się prawo-
sławna część pielgrzymki i Ikona została przekazana kato-
likom. Zanim dotarła do Polski, odwiedziła Łotwę i Litwę. 
W Polsce, obok Torunia i Bydgoszczy, Ikona nawiedzi m.in. 
Warszawę i na Jasną Górę w Częstochowie, a także Piekary 
Śląskie. Następnie zostanie przekazana Czechom. 

Kolejnymi etapami pielgrzymki będą Słowacja, Węgry, 
Bułgaria, Serbia, Chorwacja, Słowenia, Austria, Niemcy, 
Szwajcaria, Francja, Hiszpania i Portugalia.

pielgrzymuje po Azji i Europie
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O G Ł O S Z E N I E

Kolejne wydanie „pulsu wejherowa” uka-
że się wyjątkowo za trzy tygodnie, 6 wrze-
śnia br.  Zapraszamy do lektury!

Za trzy tygodnie

Czytaj „puls wejherowa” 
również w internecie: 

www.pulswejherowa.pl

policjanci Komendy Miejskiej policji w Gdyni wspól-
nie z funkcjonariuszami Komendy powiatowej policji w 
wejherowie zatrzymali cztery osoby, które zajmowały się 
uprawą narkotyków. 

Na terenie prywatnej posesji policjanci odkryli plantację 
marihuany. W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu, z 
odpowiednim naświetleniem i wentylacją, znajdowało się 
ponad 180 doniczek z marihuaną. 

Łącznie funkcjonariusze zatrzymali 4 mężczyzn, w wieku 
od 34 do 41 lat. Mieszkańcy Gdyni, Wejherowa i gminy Wej-
herowo wynajęli do uprawy marihuany pomieszczenie ma-
gazynowe w Redzie, które zostało przygotowane do uprawy 
konopi indyjskich. Wyposażone było w lampy, wentylację i 
izolację. 

Mężczyźni odpowiedzą za uprawę konopi indyjskich w 
znacznych ilościach. Grozi im kara do ośmiu lat pozbawienia 
wolności.

- Działania prowadzone 
są w ramach kolejnej edycji 
kampanii „Klub Pancernika 
klika w fotelikach”, której 
organizatorem jest Instytut 
Transportu Samochodowe-
go – informuje asp. Anetta 
Potrykus, oficer prasowy 
Komendy Policji w Wejhero-
wie. - Głównym przesłaniem 
tej prewencyjnej kampanii 
jest przekonanie dzieci w 
wieku 4- 12 lat i ich rodzi-
ców do prawidłowego stoso-

Akcja policji i Instytutu Transportu Samochodowego

pancernik Gustaw uczy 
dzieci bezpiecznej jazdy

wania urządzeń do przewo-
żenia najmłodszych podczas 
każdej podróży.

Podobnie jak w poprzed-
nich latach, bohaterem 
kampanii jest Pancernik 
Gustaw, którego maskotkę 
będą otrzymywać prawidło-
wo przewożone dzieci, pod-
czas działań , które będą 
prowadzone na terenie po-
wiatu wejherowskiego.

Pancernika Gustawa – 
bohatera kampanii dzieci 

mogą zobaczyć również na 
bilbordach, w spotach oraz 
plakatach przypominają-
cych o bezpiecznej jeździe 
samochodem. Ważne infor-
macje można też znaleźć na 
stronie internetowej www.
klubpancernika.pl, która 
adresowana jest głównie do 
dzieci ale też do rodziców i 
nauczycieli.

Kampania została sfi-
nansowana ze środków 
Europejskiego Funduszu 

Policjanci ruchu drogowego wejherowskiej komendy prowadzili działania pro-
filaktyczne, dotyczące bezpiecznego przewożenia dzieci w przeznaczonych do 
tego urządzeniach. Podczas tej akcji mundurowi rozdawali maskotki – pancer-
niki tym maluchom, które siedziały zapięte w pasy bezpieczeństwa w odpowied-
nich fotelikach. 

Rozwoju Regionalnego w 
ramach pomocy technicznej 
Programu Infrastruktura i 
Środowisko.

O bezpiecznym podró-
żowaniu w fotelikach po-
licjanci informują również 
najmłodszych mieszkańców 
powiatu wejherowskiego 
podczas ich wizyt na Ko-
mendzie Policji w Wejhero-
wie. To dobra okazja, aby 
przekazać dzieciom m.in. te 
ważne informacje.

Asp. Anetta Potrykus poczas jednego z wielu spotkań z 
dziećmi informuje je o zasadach bezpieczeństwa.

Dzieciom, siedzącym w fotelikach z zapiętymi pasami, 
policjanci wręczali maskotki - pancerniki.

plantacja marihuanyBasen zmodernizowany

wkrótce otwarcie

23 stycznia br. weszło w 
życie nowe rozporządzenie 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych, dotyczące ilości wy-
maganych ratowników. 
Zgodnie z nim, na basenie o 
długości powyżej 25 metrów 
konieczna jest obecność 
dwóch ratowników. Wejhe-
rowski basen przy Zespole 
Szkół nr 3 mierzył dotąd 
dokładnie 25 metrów i jeden 
centymetr, co wymagało 
zatrudnienia dodatkowego 

ratownika. Wynagrodze-
nie dla dwóch ratowników 
kosztuje rocznie ponad 80 
tys. złotych, dlatego wła-
dze miasta podjęły decyzję 
o skróceniu niecki basenu. 
Prace te wykonano niedaw-
no, w czasie letniej przerwy 
technologicznej. 

Po kontroli Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej pły-
walnia zostanie ponownie 
otwarta, co nastąpi prawdo-
podobnie 22 sierpnia br.

Przestój technologiczny wejherowskiej pływalni 
wykorzystano w tym roku nie tylko na prace kon-
serwatorskie, takie jak czyszczenie i wymianę wody, 
ale także na modernizację, polegająca na skróceniu 
niecki basenu o trzy centymetry. Taką decyzję pod-
jęto, aby uniknąć dodatkowych wydatków. 



3

16 sierpnia 2012redakcja@pulswejherowa.pl

AKTUALNOŚCI

rEKlAMuJ  SIĘ  w  
pulSIE wEJhErOwA

 606  629  454

redakcja@pulswejherowa.pl

Zwycięską dla Polski i bohaterską Bitwę Warszawską, 
stoczoną w dniach 12-25 sierpnia 1920 roku w czasie wojny 
polsko-bolszewickiej uznaje się za przełomową w historii 
świata. Zadecydowała nie tylko o zachowaniu i przypie-
czętowaniu niepodległości Polski po 1918 r., ale ocenia się 
także, że uchroniła całą Europę przed rozprzestrzenieniem 
się komunizmu i sowieckiego totalitaryzmu. 

Kto wie jak wyglądałaby dziś Europa (może byłaby 
europejskim krajem rad) i świat, który zamieniłby się 
prawdopodobnie w światową międzynarodówkę z ogólno-
światowym językiem rosyjskim. Do dziś Sowieci nie mogą 
zapomnieć Polakom tej klęski, a wielu historyków ocenia, 
że dopuszczenie do wykrwawienia się Powstania Warszaw-
skiego były zemstą za Cud nad Wisłą. 

ZMIANA WARTY
15 sierpnia w kościołach polowych odprawiane są msze 

święte w intencji żołnierzy, którzy oddali życie na polu 
chwały, a na cmentarzach odbywają się Apele Poległych. 
Najważniejsza uroczystość odbyła się tradycyjnie w War-
szawie przed Grobem Nieznanego Żołnierza – tam miała 
miejsce HonorowaZmiana Warty. 

15 sierpnia 2007 r., pierwszy raz w powojennej historii 
Polski odbyła się defilada nawiązująca do tradycji II Rze-
czypospolitej (ostatnia tak duża defilada, odbyła się w 1974 
r.). Około stu pojazdów i tysiąc żołnierzy (w tym pododdział 
francuski) przedefilowało Alejami Ujazdowskimi. Przela-
tywały też samoloty i śmigłowce. Uroczystości rozpoczęły 
się od przeglądu oddziałów, którego dokonał śp. prezydent 
Lech Kaczyński.

NAJSTARSZE ŚWIĘTO MARYJNE
Święto Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny ob-

chodzono w Palestynie i Syrii już w V wieku, jako Zaśnię-
cie Najświętszej Maryi Panny. Święto to jest najstarszym 
świętem maryjnym, związanym ze starożytną tradycją li-
turgiczną, oddającą hołd Maryi wraz z poświęceniem na Jej 
cześć leczniczych ziół. 

Od IX wieku w uroczystość Wniebowzięcia poświęca się 
zioła, kwiaty, kłosy zbóż i owoce. Pachnące zioła, kwiaty, 
dojrzałe kłosy zbóż i owoce symbolizują duchową pełnię 
Maryi, jako „najdorodniejszego ziemskiego owocu”. 

ODPUST I INSCENIZACJA
W polskiej tradycji i pobożności uroczystość zwana jest 

Świętem Matki Boskiej Zielnej. Do dziś używa się nazw 
ziół, które wywodzą się od Matki Boskiej. Dziewannę wiel-
kokwiatową określa się jako warkocze Matki Boskiej, tra-
ganek szerokolistny jako włosy Matki Boskiej, dziurawiec 
zwyczajny to dzwonki Matki Boskiej, a krwiściąg lekarski 
to baranki Najświętszej Panny. 

W tym dniu najsłynniejsze maryjne sanktuaria mają 
swe odpusty, a pielgrzymi uczestniczą w uroczystościach 
w Częstochowie i Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie odbywają 
się inscenizacje Zaśnięcia Marii oraz Jej Wniebowzięcia.

Monika Dudek

Wczoraj odbywały się uroczystości z 
okazji święta państwowego, jakim jest 
Święto Wojska Polskiego oraz katolic-
kiego Święta Wniebowzięcia Maryi Pan-
ny i tzw. Matki Boskiej Zielnej. Święto 
Państwowe i Kościelne związane jest 
jednocześnie z rocznicą Bitwy Warszaw-
skiej z 1920 r., zwanej Cudem Nad Wisłą. 

święto 15 Sierpnia 

Cud nad wisłą i 
wniebowzięcie NMp

- Piękne ogrody i balko-
ny, o które Państwo z taką 
troskliwością i pomysłowo-
ścią dbacie, tworzą klimat 
naszego miasta – mówi 
prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 
– Jeżeli wszyscy będziemy 
dbać o swoje otoczenie tak 
jak Wy, będzie to miasto 
zieleni, pełne pięknych za-
kątków – takie ma być na-
sze miasto. 

Pierwsze miejsce w ka-
tegorii balkony, okna w 
domach jedno- i wieloro-
dzinnych przyznano Kry-

Nasze miasto pięknieje z roku na rok nie tylko dzięki inicjatywom i przedsię-
wzięciom, podejmowanym przez władze Wejherowa. Jest coraz piękniejsze rów-
nież dzięki mieszkańcom, którzy dbają o swoje posesje, budynki, balkony. Tę 
prawdę podkreśla prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, który niedawno 
po raz piętnasty nagrodził laureatów konkursu na najbardziej ukwiecony i zazie-
leniony balkon, okno lub ogród na terenie Wejherowa. 

stynie Iwanowskiej, 
drugie – Irenie Niżnik, a 
trzecie – Jadwidze Gut. 
Wyróżnienie otrzymała 
Hanna Domańska i Bry-
gida Czajkowska. 

Za najpiękniejszy ogród 
w Wejherowie komisja 
konkursowa uznała ogród 
Marii Łuczak, drugie 
miejsce zajął ogród Kingi 
Szostak, a trzecie – Kata-
rzyny Bieszk. 

Wyróżniono ogrody 
Wspólnoty Mieszkaniowej 
przy ul. Dąbrowskiego 5  i 
ogród Elżbiety Poczan. 

W kategorii ogrodów 
działkowych pierwsze 
miejsce zajęła Iwona Stal-
ko, drugie – Elżbieta Kri-
ger, a trzecie – Jadwiga 
Paździerska. Wyróżnie-
nie otrzymały Irena For-
mella i Irena Rozmus. 

Jak mówi przewodniczą-
ca Komisji Konkursowej, 
radna Teresa Patsidis, 
każdego roku mieszkańcy 
zaskakują wyrafinowanym 
smakiem, pomysłami, róż-
norodnością i estetyką.

Wszyscy laureaci przy-
znają, że zadbane ogrody 

Ogrody, działki i balkony oceniała komisja konkurso-
wa w składzie: przewodnicząca Teresa patsidis, Doro-
ta Grochalska, leszek Miś, roman Górecki, Gabriela 
wańdoch, Jacek Thiel, Natalia Borkowska-Mudlaff i 
Tacjana Bielawa.

Laureatom gratulacje składali także zastępca prezyden-
ta Bogdan Tokłowicz oraz sekretarz miasta Bogusław Su-
wara.

Komisja oceniała

piękne ogrody, okna i balkony nagrodzone

Zielone miasto
Wspólne zdjęcie lauretaów tegorocznego konkursu, członków komisji konkursowej i przedstawicieli władz miasta.

czy balkony to efekt ich 
wielogodzinnej i syste-
matycznej pracy, jednak 
przynoszącej wiele przy-
jemności i satysfakcji. To 
jednocześnie praca i relaks 
na świeżym powietrzu.

- Moi goście, którzy 
zwiedzają Wejherowo są 
pod wrażeniem zwłaszcza 
parku – powiedziała na 
spotkaniu w urzędzie jed-
na z laureatek konkursu. 
– Kiedy widzimy, jak pre-
zydent dba o to miasto, my 
mieszkańcy także się o to 
staramy.          MD.
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O. Daniel Szustak, który do Wejherowa przybył z Po-
znania, jest równocześnie nowym proboszczem parafii św. 
Anny. Zmiany personalne, do których dochodzi co kilka lat, 
wynikają z zasad funkcjonowania zakonu franciszkanów. 

Dotychczasowy ojciec gwardian Tyberiusz Nitkiewicz 
pozostał w wejherowskim klasztorze, dzięki czemu będzie 
mógł kontynuować rozpoczęte dzieło remontu  i rozbudowy 
kościoła oraz innych obiektów klasztornych. Nadal bowiem 
ma nadzór nad tego rodzaju pracami.

W związku z potrójną funkcją, o. Daniel Szustak ma 
bardzo wiele obowiązków, z którymi dopiero co zdążył się 
zapoznać.

- Pierwszy raz pracuję na takiej placówce. Do tej pory 
najdłużej, bo 10 lat mieszkałem i pracowałem w Toruniu, a 
także krócej w bliskim mi Poznaniu – mówi o. Daniel. – Po-
chodzę bowiem z Wielkopolski, urodziłem się w Lesznie, a 
wychowywałem w miejscowości Turew – z bogatą historią i 
pięknym pałacem. Wiem, że długą i ciekawą historię, którą 
postaram się lepiej poznać, ma także Wejherowo. Do tej 
pory, ze względu na obowiązki administracyjne i inne nie 
miałem zbyt wiele czasu na czytanie, ale na pewno dowiem 
się więcej na ten temat. 

To wręcz konieczne, bo nasze Sanktuarium, a więc ko-
ściół św. Anny i Kalwaria Wejherowska, ściśle wiążą się 
z historią miasta i jego założycielem Jakubem Wejherem 
- dodaje o. Szustak.

Nowy kustosz Sanktuarium

poznaje historię 
wejherowa

Zaczęło się przed kilko-
ma laty od gruntownego re-
montu i odnowienia kaplic 
na Kalwarii Wejherowskiej. 
Potem przyszła kolej na 
zabytkowy kościół, którego 
remont dofinansowały trzy 
samorządy: marszałkowski, 
powiatowy oraz miejski. 

Świątynia otrzymała 
m.in. nową elewację na ścia-
nie frontowej. Odnowiono też 
ścianę boczną i zadbano o od-
powiednią izolację budynku, 
a zwieńczeniem ubiegłorocz-
nych prac było zamontowa-
nie na wieży kościoła nowego 
hełmu.

Pod koniec czerwca tego 
roku przystąpiono do re-
montu i renowacji malo-
wideł ściennych w prezbi-
terium kościoła św. Anny. 
Prowadzi je specjalistyczna 
firma z Torunia, która wy-
grała przetarg.

- Malowidła, które znaj-
dują się na ścianie za ołta-
rzem, były zniszczone i bar-
dzo brudne, niemal czarne 
– mówi o. Daniel Szustak, 
gwardian i kustosz Sank-
tuarium. – Wymagają one 
dużo pracy, ale gdy tylko 
zdjęto warstwę brudu, od 
razu pojawiły się kolory. 

Przy okazji wynikły 
inne, niezaplanowane rze-
czy. Konserwatorzy odkryli 
m.in. zamurowane dotąd 
nisze z oryginalnym starym 
tynkiem, a także dodatkowe 
malowidło, przedstawiają-
ce personifikację Wiary i 
Nadziei. Nowe odkrycia są 
m.in. skutkiem zdemonto-
wania podestu, który był za 
ołtarzem. 

W ostatnich dniach za-
kończono malowanie ca-

prace w kościele będą trwały do końca września

prezbiterium 
odzyska blask

Najpierw elewacja zewnętrzna, a teraz wnętrze kościoła św. Anny w Wejhero-
wie, a ściślej prezbiterium odzyskuje dawny blask. To kolejne prace remonto-
wo-renowacyjne, prowadzone od kilku lat w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w 
Wejherowie.

łego prezbiterium, a nieco 
później z pracowni konser-
watorskiej w Toruniu po-
wróci zabytkowa boazeria, 
która zostanie z powrotem 
zamontowana w prezbite-
rium. Renowacja malowidła 
na ścianie potrwa do końca 
września. 

Prace są prowadzone pod 
nadzorem konserwatorów 
zabytków – miejskiego i wo-
jewódzkiego. 

Zabytkowy, niewidoczny 
dotąd fresk został ufundo-
wany przez Joannę Kata-
rzynę z Radziwiłłów, drugą 
żonę Jakuba Wejhera. Ma-

lowidło autorstwa Stanisła-
wa Kęsowskiego  przed-
stawia Jakuba Wejhera i 
jego pierwszą  żonę, Annę 
Elżbietę Schaffgotsch. Mał-
żonkowie trzymają na rę-
kach fundację wejherowską. 

Odnowiony fresk będzie 
częściowo widoczny za ołta-
rzem, ponieważ po zakoń-
czeniu prac zostanie zdjęta 
z ołtarza czerwona tkanina, 
wypełniająca wolne prze-
strzenie wokół Krzyża. 

Do niedawna zasłania-
ła ona zniszczoną, niemal 
czarną ścianę, która nie 
wyglądała najlepiej. Teraz 
nie będzie takiej potrzeby. 
Wręcz odwrotnie, warto wy-
eksponować zabytkowe ma-
lowidła, które są jednym z 
wielu cennych elementów w 
kościele i klasztorze. 

Renowacji został podda-
ny także inny zabytkowy 
element wyposażenia - duży 
XVIII-wieczny obraz „Za-
śnięcie Matki Bożej”, wi-
szący po prawej stronie od 
wejścia. Podobnie jak malo-
widła ścienne, był on bardzo 
zanieczyszczony. Na razie 
ta ściana jest pusta, a obraz 
wróci na swoje miejsce w 
październiku br.

Cały czas kontynuowa-
ny jest remont i rozbudowa 
części klasztoru, przezna-
czonej dla pielgrzymów. W 
tym tygodniu rozpoczęły 
się prace na dachu Domu 
Pielgrzyma – na dotychcza-
sowej konstrukcji położone 
zostanie pokrycie dachu. 
Tynkowanie ścian zaplano-
wano na przyszły rok, ale w 
miarę potrzeb i możliwości 
obiekt ten już częściowo 
funkcjonuje.                 AK.

Od czerwca br. Sanktuarium Pasyj-
no–Maryjne ma nowego kustosza, który 
jednoczesnie jest gwardianem (przełożo-
nym) Klasztoru Franciszkanów w Wejhe-
rowie. Jest nim o. Daniel Szustak OFM. 

W ubiegłym tygodniu, na czas malowania prezbiterium 
zarówno ołtarz jak i poddane konserwacji malowidło 
(w głębi) były przykryte folią. Na obejrzenie zabytko-
wego fresku musimy jeszcze cierpliwie poczekać...
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Po wejściu na stronę www.wejherowo.pl trzeba kliknąć w 
obrazek kamery w lewym górnym rogu. Wówczas na ekra-
nie pojawi się podglądany przed kamerę wejherowski park.

To już drugi obraz w trybie live z Wejherowa. Od dwóch 
lat możemy także oglądać „na żywo” wejherowski rynek o 
każdej porze dnia i nocy. 

- Każdy, kto ma dostęp do Internetu, w każdej chwili 
może zobaczyć, co dzieje się na dolnym tarasie wejherow-
skiego parku - wyjaśnia Jacek Thiel, zastępca kierowni-
ka Wydziału Kultury, Spraw Społecznych, Promocji i Tu-
rystyki UM w Wejherowie. - Kamera zainstalowana jest 
na dachu Oranżerii  „La Belle” i widok obejmuje rabatę 
kwiatową z nowo zainstalowaną fontanną oraz Pałac Prze-
bendowskich. 

Przypomnijmy, że w parku i na wejherowskim rynku 
można korzystać także z bezprzewodowego dostępu do sieci 
internetowej typu Hot Spot. 

park na żywo 
w internecie

Wejherowski park można oglądać te-
raz nie tylko podczas spacerów, ale tak-
że  „na żywo”, nie ruszając się z domu. 
Wystarczy zajrzeć na stronę interneto-
wą: www.wejherowo.pl. 

R E K L A M A

Kamera pokazuje m.in. pałac w parku, a w jego oto-
czeniu można obejrzeć wystawę o innych pięknych 
pałacach w Polsce, zorganizowaną przez muzeum.

MIASTO

po spalonym budynku pozostał pusty plac

powstanie nowy dom
Na ul. Iwaszkiewicza nie ma już śladu po parterowym budynku komunalnym, 

w którym w styczniu br. wybuchł pożar. Pod koniec lipca przeprowadzono roz-
biórkę konstrukcji, które pozostały po spalonym domu. 

Ekipy specjalistycznej 
firmy PTHU JAGAN z 
Rumi usunęły wszystko tak 
skutecznie, że po obiekcie 
nie zostało ani śladu, a pu-
sty plac czeka na ekipy bu-
dowlane. Zgodnie z planami 
władz miasta ma tu powstać 
nowy budynek komunalny, 
większy od poprzedniego. 

Na przeszkodzie do roz-
poczęcia budowy stoi firma 
ubezpieczeniowa, która nie 
przekazała miastu całej 

sumy odszkodowania. Jak 
informowalismy niedawno 
(„Pulsu Wejherowa” nr14/29 
z 19 lipca br.), sprawa trafi-
ła do sądu. 

- Mam nadzieję, że sąd 
rozstrzygnie na naszą ko-
rzyść sprawę, którą wnie-
śliśmy przeciwko firmie 
PZU, ubezpieczającej nie-
ruchomość - informował w 
lipcu br. dyrektor Wejhe-
rowskiego Zarządu Nieru-
chomości Komunalnych, 

Stanisław Makles. - Kie-
dy otrzymamy pozwolenie 
na budowę oraz pieniądze 
w ramach odszkodowania, 
będziemy mogli przystąpić 
do budowy nowego domu.

A będzie to zupełnie inny 
budynek. Przygotowano 
bowiem dokumentację na 
budowę czteropiętrowego 
domu komunalnego z 64 
mieszkalniami. Na parterze 
znajdą się m.in. mieszka-
nia, przystosowane dla nie-

pełnoprawnych. Teren wo-
kół nieruchomości zostanie 
zagospodarowany. Znajdą 
się na nim m.in. parkingi.

Rodziny poszkodowane w 
pożarze będą miały pierw-
szeństwo w wyborze lokalu. 
Pozostałe 56 mieszkań zo-
stanie przekazane osobom 
oczekującym na mieszkanie 
komunalne, na podstawie 
decyzji Komisji Mieszkanio-
wej i Wydziału Spraw Loka-
lowych Urzędu Miasta.

Na powiatowcyh ulicach: Reformatów i Wniebowstąpienia w Wejherowie tego lata budowane są nowe chodniki. 
Ekipy budowlane układają nową nawierzchnię z kostki, dzięki czemu wkrótce będzie tam równo i estetycznie.

Nowe chodniki na dwóch ulicach
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Trwają wakacyjne remonty w wejherowskich szkołach. Niemal w każdej pla-
cówce latem prowadzone są prace, związane z odnowieniem pomieszczeń i  usu-
waniem uszkodzeń. W niektórych szkołach zakres prac jest dużo większy. Tak 
jest w gminnych zespołach szkół nr 2 i 3 w Wejherowie, gdzie realizowane są 
projekty termomodernizacji.

wakacyjne remonty wejherowskich szkół

Od malowania
po docieplanie

W Szkole Podstawowej nr 9, którą tego lata odwiedzał wiceprezydent Bogdan Tokło-
wicz, odbywało sie malowanie sal dydaktycznych na pierwszym piętrze. 

urząd Miejski w wejherowie informuje o możliwości 
ubiegania się o pomoc materialną dla uczniów. 

STYpENDIuM SZKOlNE
Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium szkolne są 

mieszkańcy Wejherowa, którzy 
* znajdują się w trudnej sytuacji materialnej, gdy dochód 

na osobę w rodzinie nie przekracza 351,00 zł netto,  w szcze-
gólności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełno-
sprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, 
brak umiejętności wypełnienia funkcji opiekuńczo-wychowaw-
czych, alkoholizm lub narkomania, rodzina niepełna, wystąpiło 
zdarzenie losowe

* są uczniami szkół publicznych i niepublicznych lub wy-
chowankami ośrodków szkolno-wychowawczych 

Formą stypendium szkolnego może być:
- pokrycie kosztów poniesionych na zakup podręczników, 

artykułów szkolnych, stroju sportowego oraz pokrycie kosztów 
zajęć edukacyjnych i abonamentu internetowego na podstawie 
imiennych faktur lub rachunków wystawionych na ucznia, ro-
dzica lub opiekuna prawnego,

- pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym w szczegól-
ności zakup podręczników szkolnych i pomocy naukowych.

Wnioski są dostępne w punkcie informacyjnym i na stronie 
internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie, a także w se-
kretariatach wejherowskich szkół samorządowych i Miejskim 
Zespole Obsługi Placówek Oświatowych w Wejherowie. Do w/w 
wniosku należy dołączyć zaświadczenia o wysokości dochodów 
za sierpień 2012 roku.

Poprawnie wypełniony formularz składa się w Urzędzie Miej-
skim przy ul. 12 Marca 195 między 1 września a 15 września br.

Pomoc przy wypełnianiu w/w można uzyskać u pedagogów 
szkolnych, w MZOPO lub pod nr tel. 58 736 29 22 i 58 672 19 66.

ZASIŁEK SZKOlNY 
Może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo 

w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego:
1. w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydat-

ków związanych z procesem edukacyjnym,
2. w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, 
3. raz lub kilka razy w roku niezależnie od otrzymywanego 

stypendium szkolnego.
Wnioski o przyznanie zasiłku są dostępne w punkcie infor-

macyjnym i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego, a także 
w sekretariatach szkół samorządowych i MZOPO.

O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym 
niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego 
przyznanie zasiłku.

wYprAwKA SZKOlNA 2012/2013
Dofinansowaniem zakupu podręczników objęci są uczniowie: 
1. rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę w kla-

sach I-IV szkoły podstawowej 
2. rozpoczynający w roku szkolnym 2012/2013 naukę w klasie 

I szkoły ponadgimnazjalnej
3. posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
Dofinansowania uczeń może otrzymać ze względu na:
1) kryterium dochodowe nie przekraczające miesięcznie na 

osobę w rodzinie: w przypadku uczniów klas I szkół podstawo-
wych - 504 zł netto, w pozostałych przypadkach - 351 zł netto,

2) szczególne przypadki określone w art. 7 ustawy z 12 marca 
2004 r. o pomocy społecznej, pomoc może być udzielona uczniom, z 
wyłączeniem uczniów klas I szkół podstaw., pochodzących z rodzin, 
w których dochód na osobę przekracza kryterium dochodowe,

3) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym 
mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o sys-
temie oświaty, dla uczniów słabo widzących, niesłyszących, z 
upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniów z 
niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z 
niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej.

Wysokość dofinansowania wynosi od 180 zł do 352 zł.
Wnioski można składać do szkół w terminie do 7 września 

2012 roku.

pomoc dla uczniów

dokończenie na str. 7

EDUKACJA

W Zespole Szkół nr 3, 
czyli popularnej „ósemce” 
w ramach wspomnianego 
projektu wymieniana jest 
stolarka okienna i drzwio-
wa, a także modernizowa-
na sieć centralnego ogrze-
wania. Budynek szkoły 
(ściany i stropodach) bę-
dzie też docieplony. Nie-
zależnie od tych prac, na 
sąsiadującym ze szkołą ba-
senie latem prowadzone są 
prace konserwacyjne.

Dodatkowo w tej placów-
ce prowadzony jest remont 
podłogi w dużej sali sporto-
wej, a także szatni i zaplecza 

dla pracowników w bloku 
sportowycm. Trwa także re-
mont dwóch sal lekcyjnych.

Docieplenie budynku, 
wymiana okien i drzwi, 
przebudowa wewnętrznej 
instalacji centralnego ogrze-
wania, a także malowanie 
sal dydaktycznych – taki za-
kres prac realizowany jest w 
Zespole Szkół nr 2, a więc 
w Szkole Podstawowej nr 5 
i Gimnazjum nr 4.

BĘDZIE CIEPLEJ
I OSZCZĘDNIEJ
- Termomodernizacja 

szkół pozwala obniżyć stra-
ty ciepła w placówkach, a 
tym samym zracjonali-
zować poziom zużywanej 
energii – mówi zastępca 
prezydenta Wejherowa, 
Bogdan Tokłowicz. - 
Dzięki temu od 2013 roku 
zmniejszymy koszty utrzy-
mania obiektów oświato-
wych, a przy okazji popra-
wi się estetyka budynków 
oświatowych, które otrzy-
mają nową elewację. 

Myślę, że docenią to 
wszyscy pracownicy oświa-
ty i uczniowie. Oby to słu-
żyło im jak najdłużej, bo 
nie wiadomo kiedy takie 
pieniądze zostaną ponow-
nie przeznaczone na mo-
dernizację placówek oświa-
towych - dodaje prezydent 
Tokłowicz.

PIĘĆ SZKÓŁ
Projekt realizowany z 

dofinansowaniem ze środ-
ków Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego 
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INWESTYCJE

-  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

O G Ł O S Z E N I E

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 
skoszoną trawę i inne tzw.  odpady zielone  do bazy 
przy ul. Obrońców helu 1 (wjazd od ul. Staromłyń-
skiej). 

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

Nowa elewacja pojawiła się już na docieplonych ścianach Zespołu Szkół nr 3 (zdjęcie po lewej)) oraz Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie Śmiechowie (po prawej).

dokończenie ze str. 6

(w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego 
dla Województwa Pomor-
skiego na lata 2007/2013) 
zakłada przeprowadzenie 
kompleksowej termomo-
dernizacji pięciu obiektów 
oświatowych w Wejhero-
wie i dwóch w Redzie. Li-
derem projektu jest Wej-
herowo, zaś partnerem 
miasto Reda. 

W 2010 roku inwesty-
cja przeprowadzona była 
w Zespole Szkół nr 1 
przy ul. Śmiechowskiej, a 
w 2011 roku w Zespole 
Szkół Ogólnokształcą-
cych nr 2 na os. Kaszub-
skim. 

ELEKRONICZNE 
TABLICE
W  2013 roku projektem 

termomodernizacji zosta-
nie objęta Szkoła Podsta-
wowa nr 9.

Od początku wakacji w 
tej placówce na Osiedlu 
Tysiąclecia odbywa się ma-
lowanie kilku klas, a tak-
że modernizacja instalacji 
elektrycznej. 

W czterech odnowio-
nych klasach zostaną za-
montowane nowoczesne 
tablie interaktywne.

WIĘCEJ BOISK
Z kolei w Zespole 

Szkół nr 1 kontynuowa-
na jest budowa kompleksu 

boisk. Odbywa się także 
remont czterech sal, po-
legający na malowaniu , 
wymianie podłogi oraz in-
stalacji elektrycznej

- Obok wspomnianych 
termomodernizacji szkół, 
w okresie wakacyjnym re-
alizowane są bieżące za-
dania remontowe w szko-
łach, które zapisane są w 
planach dyrektorów szkół 
i zaleceniach organów kon-
trolnych np. sanepidu – 

dodaje prezydent Bogdan 
Tokłowicz.- Takie prace 
prowadzone są m.in. w 
Gimnazjum nr 1. Łącznie 
na remonty szkół gmin-
nych wydamy w tym roku 
ponad 4 mln zł.

NOWE SCHODY 
W LICEUM
Dodajmy, ze prace re-

montowe trwają też w 
placówkach powiatowych. 
Wakacyjny remont prowa-
dzony jest m.in. w Zespole 

Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 1. 

Wejherowskie I LO im. 
Króla Jana III Sobieskiego 
otrzyma nowe posadzki w 
holu oraz nową nawierzch-
nię schodów, które były już 
bardzo wyeksploatowane

Z kolei w „Elektryku”, 
czyli w Zespole Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 2 
trwają prace remontowe 
na dachu starego gmachu 
tej placówki.           AK.
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KULTURA

W miniony piątek grupę 
zainteresowanych legenda-
mi miejskimi wejherowian 
oprowadzała po mieście 
Agnieszka Łebska, licen-
cjonowany pilot wycieczek. 

Trasa spaceru zaczęła się 
od dworca PKP w Wejhero-
wie i prowadziła w okolicę 
Villi Musica, mającej pięk-
ną, ale trgaiczną historię. 
Po drodze pani Agnieszka 
opowiadała m.in. o  domu 
przy ul. Granicznej, w któ-
rym straszy oraz o okrytej 
złą sławą (i podobno też złą 
energią) Diabelnej Górze. 
Przekazała również fascy-
nującą „podziemną” historię 

Wejherowa. Podobno pod 
miastem ciągną się tunele, 
łączące m.in. stare kościo-
ły, pałac i kalwarię. Czy to 
prawda? Nie wiadomo, ale z 
pewnością jest to możliwe. 

Legendy miejskie mo-
zna posłuchać podczas 
kolejnych wycieczek pie-
szych, odbywających się 
w następne wakacyjne 
piątki, 17, 24 i 31 sierp-
nia. Zbiórka zawsze o 
godz. 11.00 przed wej-
ściem na Dworzec Głów-
ny PKP. Każda wyprawa 
trwa niecałą godzinę.  

Więcej informacji pod nu-
merem 58 677 65 77.

Wiele ciekawych, choć niepotwierdzonych in-
formacji na temat Wejherowa można dowie-
dzieć podczas wycieczek, zorganizowanych 
przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publicz-
ną w Wejherowie. Okazało się, że w naszym 
mieście nie brakuje fascynujących legend.

Legendy miejskie zacieka-
wiły zarówno dzieci, jak i 
dorosłych mieszkańców. 

Więcej zdjęć w Galerii na 
stronie internetowej:
www.pulswejherowa.pl

Jutro kolejna wycieczka z przewodniczką z biblioteki

Fascynujące miejskie legendy

Młodzi tancerze z wCK

wygrali 
festiwal

Na 39 Harcerskim Festiwalu Kultu-
ry Młodzieży Szkolnej w Kielcach ze-
spół taneczny Baccara Junior z Wej-
herowskiego Centrum Kultury zdobył 
najwyższe trofeum w swojej kategorii.

Formacja taneczna działa-
jąca pod okiem instruktorki 
Elżbiety Czeszejko zdobyła 
„Srebrną Jodłę”. Złotej w 
tym roku nie przyznano. 

Wejherowski zespół  Bac-
cara Junior wywalczył naj-
wyższą nagrodę w kategorii 
taniec nowoczesny do lat 12.

Wśród 1500 uczestników 
festiwalu w amfiteatrze 

„Kadzielnia” byli soliści, ze-
społy muzyczne, taneczne, 
teatralne i folklorystyczne 
reprezentujące drużyny 
harcerskie, szkoły i placów-
ki kultury z Polski i zagra-
nicy (m.in. zespoły i soliści 
z Rosji, Ukrainy, Białorusi, 
Serbii, Mołdawii, Kazach-
stanu, Azerbejdżanu). 

Polskę reprezentowały 

zespoły z 11 województw. 
Konkurencja była na-

prawdę duża, do finału 
dostało się 40 zespołów w 
różnych kategoriach tanecz-
nych. Dlatego do tego wy-
stępu trzeba było się dobrze 
przygotować.

- Przed wyjazdem, mimo 
wakacji ćwiczyliśmy co-
dziennie przez dwa tygo-

dnie. Wcześniej uczestni-
czyliśmy w warsztatach 
tanecznych pod okiem Jac-
ka Suchińskiego. Wymaga-
ło to żmudnej pracy i wiele 
cierpliwości - wspomina in-
struktorka Elżbieta Cze-
szejko. – Tym bardziej zdo-
bycie Srebrnej Jodły jest dla 
nas ogromnym wyróżnie-
niem. Cieszę się, że nasza 

ciężka praca nie poszła na 
marne. Dodam, że Baccara 
Junior jako jedyny zespół 
występował dla marszałka 
województwa świętokrzy-
skiego, który widząc nasz 
układ wojskowy stwierdził, 
że nie tylko minister kul-
tury, ale również minister 
obrony narodowej powinien 
być z nas dumny.

Oprócz rywalizacji, był 
czas na wypoczynek i zwie-
dzanie najciekawszych za-
kątków Kielecczyzny. 

Były też dyskoteki, spo-
tkania przy ognisku i har-
cerskie zabawy. Dzięki 
temu można było nawiązać 
kontakty i przyjaźnie z mło-
dzieżą z calej Polski, a także 
z innych krajów.
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WAKACJE

harcerze wejherowskiego hufca Zhp im. party-
zantów Kaszubskich   spędzili część wakacji na obo-
zie żeglarskim w miejscowości wenecja nad jeziorem 
ruda woda. lipcowy obóz harcerski odbył się dzię-
ki  dofinansowaniu z urzędu Miasta wejherowa. Na  
obóz wyjechało łącznie 140 osób w tym 30 zuchów i 
11–osobowa kadra.

Pierwszy etap obozu rozpoczął się już 12 lipca br., kiedy to 
grupa uczestników wypłynęła pięcioma żaglówkami z Gdań-
ska do miejsca docelowego, którym była Wenecja nad jezio-
rem Ruda Woda.

15 lipca 21012 trzy autobusy z dzielnymi harcownikami do-
tarły na miejsce obozu. Pomimo kaprysów pogody, która pró-
bowała pomieszać plany żeglarskie, harcerze  nie marnowali 
czasu.

W chwilach wolnych od pływania poznawali historię Sza-
rych Szeregów (oglądali film i słuchali ujmujących gawęd 
znawcy historii druha „Rzeźnika”). 

Zajęcia programowe były podporządkowanej głównej my-
śli: „Udział harcerzy w Powstaniu Warszawskim”. W czasie trwa-
nia obozu zainscenizowano niektóre akcje Szarych Szeregów.

Kiedy pogoda bywała łaskawsza, każdą chwilę wykorzysty-
wano na to by popływać na żaglówkach (wśród uczestników 
było 15 nowych żeglarzy, którzy w na początku lipca br. zdoby-
li patenty żeglarskie) lub wykąpać się na kąpielisku.

Zuchy przeobraziły się w Indian zamieszkujących w wiosce 
indiańskiej i zapatrzone w swojego szamana „zapewniały” nam 
słoneczną pogodę.

Pobyt na obozie zakończyła wizyta Neptuna i jak na taką 
okazję przystało chrzest ,,żółtodziobów”

Uczestnicy obozu wyjechali bogatsi w wiedzę historyczną, 
pionierską (budowanie chatek, wypalanie naczyń, rozpalanie 
mokrego ogniska, etc.), a zwłaszcza zintegrowani między dru-
żynami.

W obozie udział wzięły: 8WWDSH, 33WWDH, 70LWDH, 
75WWDH, PWDH, zuchy z Wejherowa i Luzina.

w lipcu br. grupa harcerzy wejherowskiego hufca Zhp 
im. partyzantów Kaszubskich przeszła szkolenie na obo-
zie żeglarskim w harcerskim Ośrodku Morskim w pucku.  
Dzięki  dofinansowaniu z urzędu Miasta wejherowa, sie-
dem osób zdobyło patenty żeglarskie.

Droga do zdobycia żeglarskich szlifów usiana była wieloma 
trudnościami i ….. kaprysami Neptuna. Pogoda nie rozpiesz-
czała przyszłych adeptów sztuki żeglarskiej, dlatego każdą 
chwilę, gdy pozwalały na to warunki pogodowe, młodzi zapa-
leńcy spędzali na wodzie. Pozostały czas wypełniony był wy-
kładami i pracami bosmańskimi umilanymi piosenką harcer-
ska i szantami. Do dyspozycji uczestników były żaglówki typu 
PUCK, materiały dydaktyczne oraz pełna zaangażowania ka-
dra HOM-u, która w każdej chwili służyła pomocą i dobrą radą. 

Ciężka praca i zaangażowanie zaowocowały pomyślnie 
zdanymi egzaminami, a zdobyte umiejętności zostaną wyko-
rzystane być może niebawem – w końcu przed nami jeszcze 
spora część wakacji!

Część uczestników obozu przeszła odpowiednie szkolenie 
i podeszła do egzaminu na sternika motorowodnego. Oczywi-
ście również z pełnym sukcesem. Gratulujemy.

lipcowy obóz w
polskiej wenecji

harcerze zostali 
żeglarzami

Więcej zdjęć z tej imprezy 
można zobaczyć w Galerii 
na stronie:
www.pulswejherowa.pl

Wakacyjna Wioska Te-
matyczna to część  projektu, 
realizowanego przez  Ośro-
dek w ramach Europejskie-
go Funduszu Społecznego. 

- Tym razem chodziło o 
zaktywizowanie społecz-
ności lokalnej  i integrację 
– mówi Ewa Kłosowska, 
dyrektor MOPS. - Zależy 
nam, by mieszkańcy ulic, 
osiedli, dzielnic poznawali 
się nawzajem, razem robili 
różne fajne rzeczy, uczyli 
się współpracy. Wybrali-
śmy osiedle Sucharskiego 

wakacyjna wioska tematyczna

Zabawa i integracja
Dwa tygodnie wspaniałej zabawy i ciekawych zajęć zorganizował dzieciom z 

Osiedla Sucharskiego wejherowski Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, przy 
wsparciu Urzędu Miasta. Na zakończenie wakacyjnej akcji, w ostatni piątek 10 
sierpnia odbyła się impreza na osiedlowym placu rekreacyjnym.

ze względu na różnorodność 
– tu są rodziny  z bloków, 
działek, domków jednoro-
dzinnych, z mieszkań socjal-
nych i tu – co bardzo ważne 
- znaleźliśmy otwartą na 
współpracę Radę Osiedla.

Wioska  powstała pod ko-
niec lipca na wspomnianym 
osiedlu. Mieszkańcy z ul. Ko-
tłowskiego 4 i 4 A  skosili tra-
wę, wysprzątali miejsce do  
codziennych spotkań. Zro-
bili boisko, wkopali bramki. 
Dbali o  porządek, przygoto-
wywali dla dzieci siedziska, 

i góry kanapek. Pracowali 
jako wolontariusze. 

 - Należą się im ogromne 
podziękowania -  podkreśla-
ją pracownicy Mijeskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Codziennie odbywały się 
tam interesujące zajęcia i 
wycieczki, takie jak wizyta 
w Komendzie Policji oraz 
Straży Pożarnej, nauka pio-
senek, tańce, poszukiwanie 
skarbu, konkursy sportowe, 
zajęcia edukacyjne, gry i za-
bawy integracyjne. 

Dorośli i dzieci uczyli się 

udzielać pierwszej pomocy, 
a także grać na bębnach, 
odwiedzili studio telewizyj-
ne, a ostatniego dnia  poma-
szerowali ulicami osiedla na 
plac zabaw, gdzie zakończo-
no akcję. 

Dzieci  bawiły się świet-
nie, m.in. tańcząc i śpiewa-
jąc hymn wioski. Spotkały 
się z pięknym i mądrym po-
licyjnym psem, lały wodę ze 
strażackiego węża. 

Były słodycze, napoje i 
żal, że dwa tygodnie tak 
szybko minęły.
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LUDzIE I ICh pASJE

Rodzina Wesserlingów 
mieszkała wcześniej w powie-
cie puckim, natomiast pani 
Ludwika pochodzi z piękne-
go i zabytkowego Chełmna, 
które odwiedza co jakiś czas 
razem z mężem. Leon We-
sserling właśnie w Chełmnie 
odbywał służbę wojskową 
i dzięki temu poznał swoją 
żonę. Do Wejherowa przyje-
chała jako młoda mężatka.

LAS, MORZE 
I HAFTY
– Nigdy nie żałowałam, 

że przeprowadziłam się do 
Wejherowa, chociaż począt-
ki były trudne – mówi Lu-
dwika Wesserling. – Przez 

wejherowianie: ludwika i leon wesserling

pokochali kaszubską kulturę
Aktywni, pełni energii, ciągle zajęci i wciąż podejmujący 

nowe wyzwania. Tak można opisać Ludwikę i Leona Wesser-
lingów z Wejherowa, znanych przede wszystkim z działal-
ności w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim. Oboje starają się 
pielęgnować regionalną kulturę, chociaż tylko pan Leon jest 
wejherowianinem z kaszubskim rodowodem. 

pierwsze pięć lat wynaj-
mowaliśmy mieszkanie, aż 
wreszcie doczekaliśmy wy-
marzonego własnego miesz-
kania na osiedlu 1000-lecia, 
gdzie mieszkamy do dzisiaj. 
Tyle że sami, bo nasze doro-
słe dzieci już dawno się wy-
prowadziły.

Dlaczego dziewczynie 
z Chełmna spodobało się 
Wejherowo i Kaszuby? Pani 
Lusia bez wahania odpo-
wiada, że bardzo spodoba-
ło się jej położenie miasta 
wśród cudownych lasów, a 
poza tym bliskość morza, 
które bardzo lubi.

Ludwika Wesserling nie 

tylko polubiła nasz region, 
ale też zajęła się kultywo-
waniem kaszubskich trady-
cji, a zwłaszcza haftu. Jest 
prezesem Klubu „Tulipan”, 
działającego przy wejherow-
skim oddziale Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego i 
organizatorką imprez, po-
pularyzujących kaszubski 
haft.

TALENT I DUŻO
CIERPLIWOŚCI
– Jak tylko zobaczyłam 

piękne wzory i kolory, za-
kochałam się w haftach ka-
szubskich i sama spróbowa-
łam tej sztuki – opowiada 
pani Lusia. – Potem zorga-

nizowałam klub hafciarek, 
w czym pomagała mi Bogu-
sława Damps, córka słynne-
go poety, Jana Trepczyka. 
Razem zorganizowałyśmy 
też kurs dla 15 kobiet, a 
instruktorem była wspania-
ła i znana hafciarka, Anna 
Konkel.

Ponieważ szkoła haftu 
kaszubskiego ma określone 
zasady, opierając się na ba-
zie siedmiu kolorów, nauka 
wyszywania jest trudna i 
wymaga wielkiej cierpliwo-
ści. Okazało się, że zarówno 
cierpliwość i wytrwałość, 
jak i zdolności nie brakuje 
wielu mieszkankom Wejhe-
rowa, które należą do Klubu 
"Tulipan". 

Klub działa od 1997 r. a 
od sześciu lat jest organi-
zatorem konkursów powia-
towo-miejskich i pokonkur-
sowych wystaw w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 

Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie. Obecnie w sie-
dzibie muzeum, czyli w Pa-
łacu Przebendowskich-Key-
serlingków można obejrzeć 
już szóstą ekspozycję wspa-
niałych haftów, połączoną 
z historyczną wystawą, po-
święconą tej dziedzinie.

KRONIKARZ 
I SKARBNIK 
Prowadzenie kronik 

zrzeszenia i malowanie na 
płótnie to ulubione zajęcia 
Leona Wesserlinga, który 
świetnie radzi sobie także z 
komputerem i internetem. 

Od wielu lat jest człon-
kiem Zarządu Oddziału 
ZK-P w Wejherowie, peł-
niącym funkcję skarbnika, 
a także gospodarza domu, 
w którym mieści się sie-
dziba organizacji. Jest też 
wytrwałym i starannym 
kronikarzem oraz współ-
organizator wielu imprez i 
przedsięwzięć.

- Staram się uwiecznić w 
kronikach wejherowskiego 
ZK-P wszystkie wydarze-
nia, a także zachować arty-
kuły, które o naszej działal-
ności napisano – mówi Leon 
Wesserling. – Powstało już 
dwanaście grubych tomów 
kroniki zrzeszenia, przeka-
zanych w ramach współpra-
cy do skanowania w Biblio-
tece Publicznej w Bolszewie. 
Pierwsze siedem tomów po 
zeskanowaniu umieszczono 
w Bałtyckiej Bibliotece Cy-
frowej w Słupsku. Dzięki 
temu można je ogladać w 
internecie, praktycznie  z 
każdego miejsca. Opracowa-
łem również osiem tomów 
zbiorów artykułów z życia 
zrzeszenia pt. „Pisali o nas”. 

ODPOCZYNEK 
PRZY SZTALUGACH
O ile prowadzenie kro-

niki to mozolna i trudna 
praca, o tyle malowanie ka-
szubskich pejzaży to czysta 
przyjemność. 

Pan Leon Wesserling za-
czął malować kilkanaście 
lat temu i zaraził tym swoją 
żonę. Teraz na ścianach ich 
mieszkania wiszą obrazy 
obojga małżonków, a to tyl-

ko część ich twórczości.
– Malowanie to nie tylko 

ciekawy sposób spędzania 
wolnego czasu, ale również 
forma relaksu – mówi Lu-
dwika Wesserling, która 
chętnie rozstawia w domu 
sztalugi i farby.

– Malowania uczył mnie 
Stefan Lewiński, niesamo-
wity człowiek, wspaniały ar-
tysta, już nieżyjący – dodaje 
pan Leon. – Dlatego cieszę 
się, że sześć lat temu przy 
wejherowskim zrzeszeniu 
powstało Stowarzyszenia 
Plastyków im. Stefana Le-
wińskiego. Spotykamy się 
w sobotnie przedpołudnia 
w siedzibie Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego na pl. 
Jakuba Wejhera, malujemy, 
wciąż się ucząc i rozwijając.

NAJWAŻNIEJSZA 
JEST RODZINA
Czas na rozwijanie swo-

ich zainteresowań i pasji 
oboje małżonkowie znaleźli 
na emeryturze. Wcześniej 
też działali w Zrzeszeniu, 
zwłaszcza pan Leon był ak-
tywnym członkiem kaszub-
skiej organizacji, ale dopie-
ro teraz nie muszą dzielić 
tych zajęć z obowiązkami 
zawodowymi. 

Wcześniej pani Ludwi-
ka przez 30 lat pracowała 
w biurze wejherowskiej ce-
mentowni, a pan Leon był 
m.in. dyrektorem Spółdziel-
ni Transportu Wiejskiego 
i Spółdzielni Kółek Rolni-
czych w Kielnie. 

Aktywni państwo We-
sserlingowie nie wiedzą, 
co to nuda na emeryturze. 
Oprócz wspomnianych licz-
nych zajęć, najchętniej spo-
tykają się z rodziną. Cieszą 
się, że córka i syn wraz z ro-
dzinami mieszkają blisko, 
dzięki czemu widują ich 
często, podobnie jak dwójkę 
wnuków. 

Czas poświęcony najbliż-
szym jest z pewnością naj-
ważniejszy, ale na szczęście 
starcza go również na ma-
lowanie, na kroniki i pracę 
przy komputerze, a także 
haftowanie.

Anna Kuczmarska
Ludwika i Leon Wesserlingowie w swoim mieszkaniu, ozdobionym ich własnymi obrazami (i haftami). Malowa-
nie to wspólna pasja małżonków, podobnie jak zamiłowanie do kultury kaszubskiej.
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RzEMIOSŁO

R E K L A M A

wejherowscy rzemieślnicy - Bronisław Bertrand

Okna z luzina podbijają świat

dokończenie na str. 13

Bronisław Bertrand.

Statuetki i dyplomy świadczą o sukcesach firmy, z których jej 
założyciel może być dumny, podobnie jak ze swoich dzieci. 

W 2000 r. synowie tego ak-
tywnego rzemieślnika zało-
żyli firmę produkującą okna 
PVC, które wkrótce stały się 
hitem. Bracia przewyższali 
konkurencję najwyższą jako-
ścią wyrobów, do której od 
początku przykładali wielką 
wagę. Gdy po kilku latach 
okazało się, że był to genial-
ny pomysł, a okna drewnia-
ne ustąpiły miejsca stolarce 
PVC, podjęto decyzję o połą-
czeniu obu produkcji. 

Tak powstało przed-
siębiorstwo funkcjonujące 
znane do dzisiaj pod marką 
Bracia Bertrand. 

Nowoczesna, zatrudniająca około dwustu pracowników firma Bertrand z siedzibą w Luzinie jest zna-
na nie tylko w Polsce. Okna z logiem przedsiębiorstwa z powiatu wejherowskiego są znane w krajach 
Europy, w dalekiej Australii i w Stanach Zjednoczonych. Historia przedsiębiorstwa sięga 1969 roku, 
kiedy to w przydomowej stolarni powstało pierwsze drewniane okno. Były to początki rodzinnej dzia-
łalności, założonej przez Bronisława Bertrand. 

OD UCZNIA 
DO MISTRZA
Bronisław Bertrand jest 

rodowitym Kaszubą, cho-
ciaż jego dziadek, jak wska-
zuje nazwisko, miał pocho-
dzenie francuskie. Rodzina 
ze strony babci pochodziła z 
Robakowa, a kolejne poko-
lenia mieszkają nadal w po-
wiecie wejherowskim oraz 
w Trójmieście. 

Pan Bronisław przeszedł 
wszystkie szczeble nauki za-
wodu, a jednocześnie stopnie 
rzemieślniczego wtajemni-
czenia. Jako uczeń i czelad-
nik pracował w innych za-

kładach, ale po uzyskaniu 
tytułu mistrza rzemiosła roz-
począł własną działalność. 
Od tego czasu, czyli od 1969 
roku działa również w wej-
herowskim Cechu Rzemiosł 
(obecnie Powiatowy Cech 
Rzemiosł Małych i Śred-
nich Przedsiębiorstw – 
Związek Pracodawców).

- Powoli rozszerzałem pro-
dukcję, inwestowałem, roz-
budowywałem zakład. Naj-
pierw sam, a potem z moimi 
synami, Henrykiem, Jac-
kiem, Krzysztofem (obec-
nym zarządem spółki) i An-
drzejem  – mówi Bronisław 

Bertrand. – Dzisiaj firma to 
nie tylko zakłady produkcyj-
ne w Luzinie i Strzebielinie, 
ale także duża sieć punktów 
sprzedaży na Pomorzu, w 
Warszawie i innych miastach 
Polski oraz za granicą.

LUDZIE 
I KOMPUTERY
– Sprzedajemy nasze 

produkty na całym świecie. 
Główne rynki eksportowe 
to Niemcy, Włochy, Fracja i 
Skandynawia. Warto jednak 
podkreślić, iż stolarka otwo-
rowa firmy Bertrand z powo-
dzeniem sprzedaje się także 
w Stanach Zjednoczonych, w 

Australii, a nawet w Zjed-
noczonych Emiratach Arab-
skich – dodaje jeden z braci. 
–  Szeroki wachlarz ofertowy 
przedsiębiorstwa zaspokaja 
kompleksowo potrzeby na-
szych klientów. Oferujemy 
okna, drzwi, fasady i ogrody 
zimowe. O jakości naszych 
wyrobów świadczą między-
narodowe certyfikaty. 

Dzięki czemu Firma Ber-
trand zdobywa polskie i za-
graniczne rynki? Jak mówią 
jej właściciele, na sukces 
składa się wiele elementów, 
od wieloletnich doświadczeń 
i tradycji dobrego rzemiosła 
poprzez wdrażanie nowych 
technologii i stosowanie naj-
lepszych materiałów, a także 
po promocję firmy na między-
narodowych targach.

- Dzięki najnowocześniej-
szym maszynom w Europie, 
sterowanym komputerami 
możemy produkować więcej, 
lepiej i bardziej ekonomicz-
nie – wyjaśnia Bronisław 
Bertrand. – Ale maszyny 
nie pracują same. Jesteśmy 
dumni z naszych pracowni-
ków, prawdziwych profesjo-
nalistów. Dzięki nim może-
my spełniać różne, nawet 
najbardziej nietypowe wy-
magania naszych klientów. 
Zamówienia zawsze traktu-

jemy indywidualnie. 
WSPÓLNE DECYZJE
Prowadzenie tak dużej i 

prężnej firmy to ustawiczna 
praca nad sobą, charakte-
ryzująca się między inny-
mi  ciągłym samodoskona-
leniem. W branży okiennej 
bardzo często   zmieniają się 
trendy, wchodzą nowe mode-
le, pojawiają się nowe mate-
riały. Bardzo ważna jest też 
dobra współpraca w tym wy-
padku m.in. miedzy braćmi 
i innymi członkami rodziny.

– Oprócz synów, pracują 
tu także inni członkowie mo-
jej rodziny między innymi 
wnuki i  jedna z moich córek 
z której jestem bardzo dum-
ny – mówi senior rodziny. 

Budownictwo pasywne
Firma Bertrand może się szczycić 

pierwszym w Polsce certyfikatem dla 
okien pasywnych wystawionym przez 
prestiżowy Passivhaus Institut doktora Fe-
ista w Darmstadt. 

Przedsiębiorstwo, pod nadzorem Pol-
skiego Instytutu Budownictwa Pasywne-
go w Gdańsku, było współtwórcą pierw-
szych, pokazowych domów pasywnych w 
Polsce. 

Budownictwo pasywne cechuje wyso-
ka energooszczędność. Takie rozwiązania 
dotyczą też stolarki otworowej. Mówiąc 
wprost, chodzi o to, aby okna zatrzymy-
wały ciepło i miały jak najmniejszy współ-
czynnik przenikania.

Nagrody i wyróżnienia
Nominacja do Godła Teraz polska 
2012: system Thermoline 90
Tytuł Mistrzowie Montażu - Ogól-
nopolski Turniej Mistrzowie Montażu 
2012
VIp- Najlepsze Okna i Drzwi 2011: 
nagrody w 7 kategoriach
Konkurs „Kolorowe Okna” 2011: na-
grody w 2 kategoriach
Wyróżnienie w Rankingu e-diamen-
ty Forbes& Onet.pl 2011
Wyróżnienie w Rankingu Diamenty 
Forbesa 2011
Pierwsze miejsce w konkursie „Naj-
ciekawsza aranżacja stoiska” - Po-
morskie Centrum Hurtowe Rënk, 
2009 rok
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Okna z luzina

dokończenie ze str. 12

O G Ł O S Z E N I E

Czym różnią się wersje rozszerzone od zwykłych? Każda 
z części trylogii poszerzona została o kilkadziesiąt minut 
scen dodatkowych, dzięki którym ta niesamowita seria sta-
ła się niemal idealna. Będzie można zobaczyć między inny-
mi: całkowicie inne rozpoczęcie Drużyny Pierścienia, dłuż-
sze wątki dotyczące postaci drugoplanowych: Boromira, 
Faramira i Galadrieli, dziesiątki akcentów humorystycz-
nych, scenę z koniem Theodreda, która tłumaczy cudowne 
odratowanie Aragorna, a także liczne sceny liryczne, któ-
rych czytelnikom Władcy Pierścieni brakowało.

Projekcja z kopii cyfrowych po remasteringu, idealna ja-
kość dźwięku i obrazu!

Rozpoczęcie projekcji zaplanowano o godz. 22:00, prze-
widywany koniec ok. 10:00 rano

Ceny biletów:
25 zł: cena ulgowa: dla kilku tysięcy osób, wylosowanych 

wśród tych, którzy zarejestrowali się na www.enemef.pl 
30 zł: cena zniżkowa: z legitymacją ISIC, ITIC
31 zł: cena zniżkowa: z biletem z poprzedniego ENEME-

Fu można kupić dowolną liczbę zniżkowych
32 zł: ulgowy z ważną legitymacją uczniowską lub stu-

dencką
35 zł: cena normalna
Bilety w przedsprzedaży można kupić w kinie oraz przez 

Internet, rozpoczęcie przedsprzedaży w piątek  13 lipca 
około 12:00. Więcej informacji na temat przedsprzedaży 
oraz możliwości rezerwacji biletów: www.enemef.pl.

więcej informacji pod adresem: 
http://www.enemef.pl

ENEMEF w Multikinie - reżyserskie wersje trylogii

Noc władcy pierścieni

Bilety dla Czytelników
W poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa” z 2 sierp-

nia oferowalismy zaproszenia na Noc z „Władcą pierście-
ni” w Multikinie w Rumi. Wielu Czytelników wysłało do 
nas e-maila w tej sprawie, ale tylko dwie osoby wygrały 
podwójne bilety. Dzisiaj pojawia się kolejna szansa na 
zdobycie biletów do kina, tyle że pojedynczych. 

Dla naszych Czytelników mamy 5 pojedynczych 
biletów na maraton filmowy w Multikinie w rumi, 31 
sierpnia od godz. 22.00 (do 10.00 rano). Wystarczy wy-
słać e-maila na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl 
i podać swoje imię i nazwisko. 
W temacie wiadomości prosimy wpisać nowe hasło: 

„bilet do kina”.
Tym razem jednak nie będzie losowania. Bilety otrzy-

mają osoby, które pierwsze przyślą do nas e-maila. 
Zwycięzców konkursu poinformujemy o tym, gdzie i 

kiedy mogą odebrać zaproszenia. 

ENEMEF: Noc Reżyserskich Wersji 
Władcy Pierścieni to niepowtarzalna oka-
zja, żeby po raz pierwszy na ekranach 
polskich kin zobaczyć trylogię J.R.R. Tol-
kiena w wersjach reżyserskich. Wszystkie 
trzy części Władcy Pierścieni zaliczane są 
do przełomowych i najważniejszych fil-
mów w historii kina.  Tej nocy na prawie 
12 godzin przeniesiesz się do Śródziemia!

Bracia podzielili się odpo-
wiedzialnością za poszcze-
gólne dziedziny działalności, 
takie jak inwestycje, admini-
stracja, eksport, serwis. Nie 
ma jednego szefa, a strate-
giczne decyzje podejmowane 
są wspólnie. Oczywiście zda-
rzają się sytuacje, w których 
członkowie zarządu mają 
różne zdania, ale kompromis 
wypracowują razem. Podob-
nie jak to się dzieje w wielu 
rodzinnych firmach, zwłasz-
cza niemieckich, które z po-
wodzeniem prosperują od 
pokoleń.

NA POMOC 
POWODZIANOM
Mediolan, Paryż, Mona-

chium,  Norymberga i Mo-
skwa – to tylko niektóre mia-
sta, w których promowane są 
produkty Braci Bertrand. W 
ramach działań marketingo-
wych przedstawiciele firmy 
jeżdżą na targi branżowe na 
całym świecie.

Okazuje się jednak, że 
firma dba nie tylko o rozwój 
produkcji i sprzedaży. Gdy 
zdarzyło się nieszczęście, 
takie jak wielka powódź w 
Polsce w 2010 roku, rodzin-
ne przedsiębiorstwo pospie-

szyło z pomocą mieszkań-
com Bogatyni, którzy chcieli 
odbudować swoje domy.

- Wysłaliśmy tam trzy 
tiry z oknami i innymi ele-
mentami stolarki – mówi 
Bronisław Bertrand. – Aku-
rat kilka dni temu zostali-
śmy zaproszeni na uroczy-
stość w tym mieście. Mój 
syn Jacek odebrał podzięko-
wania, a także odsłaniał ta-
blicę, upamiętniająca odbu-
dowę Bogatyni po powodzi.

Innym przejawem wspie-
rania pożytecznych inicja-
tyw jest sponsorowanie im-
prez sportowych i samych 
zawodników. 

Firma Bertrand jest głów-
nym sponsorem biegów w 
Luzinie (Kaszubska Pięt-
nastka) i w Wejherowie (Bie-
gi Jakuba Wejhera), wspiera 
też  zawody żużlowe w Trój-
mieście i skoki o tyczce, a 
także lokalną drużynę siat-
karską. 

Nic dziwnego, że w holu 
siedziby spółki Bracia 
Bertrand można obejrzeć 
mnóstwo dyplomów, po-
dziękowań, a także nagród 
branżowych i certyfikatów. 
Statuetki ledwie mieszczą 
się na półkach, a z pewno-
ścią będzie ich więcej.    AK.
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punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

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

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.

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

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

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

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

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

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

urząd Miejski w wejherowie
plac Jakuba wejhera 8 

84-200 wejherowo

O G Ł O S Z E N I A

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.

Nasi zawodnicy wydawali 
się nieco onieśmieleni rangą 
rozgrywek, rolą beniamin-
ka i zapewne także presją 
oczekiwań. Przez to nasza 
obrona nie ustrzegła się kil-
ku prostych błędów, które 
goście zamieniali w bramki. 

Na szczęście tercet Gi-
cewicz-Fidziukiewicz-
-Siemaszko  rozegrali akcje 
tak, że M. Fidziukiwicz mógł 
popisać się skutecznością. 

W drugiej połowie oby-
dwie drużyny grały tak, 
jakby nie chciały sobie wy-
rządzić krzywdy i spokojnie 
„dowieźć” remis do końcowe-
go gwizdka. I to się im udało.

W trakcie meczu, a do-
kładnie na samym jego 
początku, poważnej kontu-
zji doznał Ł. Pietroń. Do-
znał złamania główki ko-
ści promieniowej w stawie 
łokciowym. Z tego powodu 
pomocnik wejherowian nie 
będzie grał w kilku najbliż-
szych spotkaniach. 

Gryf Orlex Wejherowo: 
Ferra – Kowalski, Ko-

chanek, Kostuch, Warcho-
lak – Pietroń (7’Gicewicz), 

Od remisu rozpoczęli rozgrywki drugoligowe nasi piłka-
rze. Na Wzgórze Wolności przyjechała drużyna Jaroty z Ja-
rocina. Gryf Orlex Wejherowo zremisował swój pierwszy 
pojedynek  z Jarotą Jarocin, 2:2 (0:0). Wszystkie gole padły 
w pierwszej połowie, ale jako pierwsi swoje bramki strzela-
li zawsze zawodnicy z Jarocina. Obie bramki dla gryfitów 
strzelił M. Fidziukiewicz - w 25 i 36 minucie. 

piłka nożna. Gryfici zainaugurowali II ligę

remis na początek 

Felisiak, Kołc, Stefanowicz, 
Fidziukiewicz (87’Szlas) – 
Siemaszko (76’Wicki).

W kolejnym ligowym 
pojedynku, tym razem wy-
jazdowym, Gryf Orlex Wej-
herowo zmierzył się z Za-
głębiem w Sosnowcu. Mecz 
odbył się wczoraj po połu-
dniu, kiedy „Puls Wejhero-
wa” był już w drukarni. 

W przerwie między me-

czami ligowymi nasza dru-
żyna rozegrała pojedynek 
sparingowy z Arką Gdynia 
w Gdyni. Mecz zakończył 
się remisem 1:1. 

Pierwsi gola (w drugiej 
połowie) uzyskali gdynia-
nie, a bramkę wyrównującą 
dla gryfitów zdobył Ł. Krze-
miński w końcowych minu-
tach meczu (90 minuta).

            DK.
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N A S Z  P A R T N E R

  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 telefonu:   606 101 502

OgłOszenia za darmO

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).

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna, chrzciny 

fotgrafia reklamowa
502 178 344

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa

nierUcHOmOŚci
Sprzedam działkę ogrodniczą z do-

mem murowanym całorocznym, po-
mieszczenie gospodarcze, kotłownia 
piec co, własne szambo i woda, działka 
zadbana, łazienka po remoncie, cena 
do negocjacji 58 tys. zł. Wejherowo

Tel. 667 505 671
 * * *
Zamienię mieszkanie komunalne 2 

pokoje 39 m przy ul. Przemysłowej na 
3 lub 4 pokojowe, Wejherowo. 

Tel. 665 237 947
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejhe-

rowie - Os. 1000-lecia: 43,5 m kw. , 
2-pokojowe, kuchnia, łazienka oraz 
balkon. Tel. 795 596 068

 * * *
Sprzedam działkę ogr. przy ul. 

Sucharskiego z domem murowanym 
calorocznym, z tarasem zadaszonym, 
na dole duży salon, kuchnia i łazienka 
po remoncie, nowe okna pcv; własna 
woda i szambo, co, pomieszczenie 
gospodarcze, tk chopin, internet, tel. 
Działka ładna duża i zadbana. 

Tel. 665 237 947
 * * *
Zamienię mieszkanie komunalne 

39 m dwupokojowe na 3 lub 4 pokoje 
w Wejherowie. Tel. 665 237 947

 * * *
Dom wolnostojący w Wejherowie. 

Budynek gospodarczy, strych, działka 
1202 m kw., nadający się na działal-
ność gospodarczą – pilnie sprzedam. 

Tel. 501 549 579, 58 672 34 13
 * * *
Dębki – sprzedam działkę ogro-

dzoną z domkiem. Tel. 605 423 517
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejhero-

wie, na osiedlu 1000-lecia, 37 m kw., 
2 pokoje kuchnia, łazienka. 

Tel. 510 562 633
 * * *
Przetoczyno – sprzedam działkę 

1700 m, zadbana, domek letniskowy 
25 m, piętrowy . Działka ogrodzona, 

uzbrojona – 240 tys. zł. 
Tel. 505 690 827
 * * *
Wynajmę mieszkanie 2-pokojowe 

na Osiedlu Kaszubskim, umeblowane 
– 1 300 bez opłat. Tel. 795 052 537

 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejhero-

wie, os. Kaszubskie, 44,7 m kw., Cena 
160 tys. zł. Tel. 795 052 537

 * * *
Tuchom. Sprzedam działkę 1500 

m kw. ogrodzona, uzbrojona, domek 
gospodarczy, garaż. 300 tys. zł. 

Tel. 505 690 827
 * * *
Sprzedam mieszkanie 59 m 3 po-

koje z aneksem kuchennym z 2007 
roku, I piętro, Wejherowo Śmiechowo, 
(ul. Necla).  289 tys. zł (do negocjacji) 

Tel. 505 597 770
 * * *
Chrztowo - działka nad jeziorem 

Sobacz 20 m od brzegu 840 m. Tel. 509 
766 842. Cena 50 zł za metr. 

Tel. 509 766 842 
 * * *
Sprzedam działki budowlane w 

Sopieszynie. Tel. 512 505 361
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejhe-

rowie Śmiechowie na Osiedlu Sikorski 
Park 31, 40 m pierwsze piętro + pom. 
gospodarcze o pow. 1,4 m, salon z 
aneksem, sypialnia, łazienka, balkon. 
Blisko sklepy, plac zabaw, boisko, mzk, 
skm. Mieszkanie bardzo zadbane. 

Tanie w utrzymaniu. POLECAM! 
Tel. 516 033 798
 * * *
Szukam mieszkania 1 lub 2-poko-

jowe w Wejherowie, bez kaucji, opłaty 
do 800 zł. Tel. 515 66 44 69 Dorota

 * * *
Wejherowo. Sprzedam mieszka-

nie, ścisłe centrum – Plac Wejhera, 54 
m2, dwa pokoje, WC, kuchnia z jadal-
nią, co, gaz, niskie koszty utrzymania. 

Tel. 600 664 930
 
 * * *

Magazyn 80 m kw. wys. 3,20 do 
wynajęcia w Wejherowie. 

Tel. 608 083 608

mOtOryzacyJne
Sprzedam samochód osobowy 

Renault 19 1993 r. OC i przegląd tech-
niczny aktualny.

Tel. kont. 505 677 360
 * * *
Sprzedam Skodę Fabię 2004 r. 

serwisowany, klimatyzacja, cena do 
uzgodnienia. Tel. 513 151 005

sPrzedam
Sprzedam lampę ogrodową, beto-

nową, dwuczęściową, w stylu japoń-
skim. Cena 90 zł.

Tel.  58 678 56 98
 * * *
Sprzedam dywan, 140x180, kolor 

zielono-beżowy, z motywem tulipana. 
Cena 110 zł.

Tel. 58 678 56 98
 * * *
Sprzedam sofę 2-osobową, z funk-

cją spania, w kolorze zielonym, w bar-
dzo dobrym stanie. Cena 160 zł. 

Tel. 58 678 56 98
 * * *
Sprzedam kuchenkę gazową z pie-

karnikiem na gaz „Gorenje” cena 350 
zł, możliwy odpłatny transport.  

Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzedam nową ze sklepu butlę  

gazową turystyczną 2 kg z legalizacją, 
cena 50 zl. Tel. 516 256 424

 * * *
Sprzedam 2 perfumy LACOSTE 

CHALLENGE i BOSS IN MOTION po 60 zł 
Wejherowo. Tel. 784 808 700

 * * *
Sprzedam kanapę 2 os. elegancka, 

w b. dobrym stanie, cena 350 zł, Wej-
herowo. Tel. 784 808 700

 * * *
Sprzedam ubranka po moim syn-

ku 110-116 cm 16 szt., w tym buty i 

markowa kurtka, stan dobry. Cena za 
wszystko 36 zł. Wejherowo.

Tel. 505 816 262
 * * *
Mam do sprzedania rower górski 

młodzieżowy z pierwszej komunii św. 
za 80 zł. Ma 10 lat. Tel. 506 327 217

 * * *
Sprzedam telefon stacjonarny Pa-

nasonic, nowy, gwarancja. Cena 50 zł. 
Tel. 519 725 886
 * * *
Sprzedam wózek 3 w jednym – 

wszystko na jednym stelażu czerwony. 
Tel. 501 131 099
 * * *
Sprzedam nową ze sklepu butę  

gazową turystyczną 2 kg z legalizacją, 
cena 50 zł. Tel. 516 256 424

 * * *
Sprzedam łóżeczko z szufladą i 

materacem, stan b. dobry. Cena 120 zł. 
Tel. 58 672 50 25
 * * *
Sprzedam kurtkę skórzaną męską 

kanadyjską, modny styl czarna, w bar-
dzo zadbanym stanie za 200 zł. Wejhe-
rowo. Tel.  784 808 700

 * * *
Sprzedam torbę do laptopa w bar-

dzo dobrym stanie za 30 zł. Wejhero-
wo, tel.  784 808 700

 * * *
Sprzedam pufę w bardzo dobrym 

stanie, cena do uzgodnienia, Wejhero-
wo. Tel.  784 808 700

zamieniĘ
Zamienię kanapę 2-osobową z po-

duchami na rozkładany fotel lub małą 
rogówkę Wejherowo. 

Tel. 505 816 262

Oddam
Oddam szczeniaka, małą suczke 

rasu kundelek po małych rodzicach, 
odrobaczona. 

Tel. 881 208 619

szUKam Pracy
Mam 38 lat i szukam pracy - chęt-

nie sprzątanie, gotowanie, pranie, 
prasowanie

Tel. 781-449-604.
 * * *
Pani lat 40 lat, dodatkowa praca 

dorywcza. Wejherowo, Reda. Tylko 
sms proszę: 504 745 642

 * * *
Szukam pracy jako opiekunka do 

dziecka lub osób starszych od zaraz na 
tereie Wejherowa. Tel. 515 66 44 69

matrymOniaLne
Men 37 l. pozna dziewczynę w 

podobnym wieku z Wejherowa lub 
okolic.

Tel. 784 808 700

rÓŻne
Szukam osoby, która mogłaby 

przywozić mojego 11-letniego syna ze 
szkoły w Gdyni do Wejherowa. 

Tel. 608 751 947 m.
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R E K L A M A

Dobiega końca Muzyczne lato w wejherowskim parku

piosenka francuska i bałkańska

II piknik historyczny 
rozpocznie się 19 sierpnia 
o godz. 13.00 na Pl. J. Wej-
hera, a potem przeniesie się 
do Parku Miejskiego, gdzie  
o godz. 15.00 zaplanowano 
oficjalne rozpoczęcie.

Impreza, na którą zapra-
sza Lokalna Grupa Działania 
„Kaszubska Droga” i prezy-
dent Wejherowa przeniesie 
uczestników w odległy XV i 
XVII wiek. 

Zaplanowano insceni-
zacje rycerskie, warsztaty 
garncarskie, wykonywanie 
prostych drewnianych in-
strumentów muzycznych z 
poprzednich epok oraz po-
kazy łucznictwa.

Na II Pikniku Historycz-
nym będziemy mieli do czy-
nienia z regionalną kuchnią 
lokalną, a także z jadłem i 
napojami okresu renesan-
su oraz tańcami i muzyką z 
tego samego okresu. 

Podczas imprezy nie 
zabraknie dobrej muzyki. 
Wystąpi Gdańska Formacja 
Szantowa, Spinaker „Mor-
skie opowieści”, Tryzna 
oraz Fucus. Na zakończenie 
przygotowano pokaz te-
atru ognia „Flagrantis”.

Spotkanie 
z historią

W sierpniu na scenie let-
niej wystąpiła Krystyna 
Stańko (na naszych zdję-
ciach) ze znakomitym kon-
certem muzyki jazzowej. Jej 
recital okazał się nie lada 

gratką nie tylko dla miło-
śników jazzu.

W ostatnią niedzielę w 
parku wystąpiła grupa No-
wak Band, a w programie 
koncertu znalazły się popu-

larne francuskie piosenki, 
m.in. kilka utworów z re-
pertuaru Edith Piaf. Lider 
zespołu, Paweł Nowak 
zachwycił słuchaczy grą 
na akordeonie, bez którego 

trudno sobie wyobrazić mu-
zykę francuską.

Przed nami ostatni kon-
cert tegorocznego Muzycz-
nego Lata, który odbędzie 
się w następną niedzielę 26 
sierpnia. Wystąpi ČAČI 
VORBA - polsko-ukraińska 
grupa specjalizująca się w 
żywiołowej mieszance mu-
zyki cygańskiej, karpackiej 
oraz bałkańskiej, okrzyk-
nięta przez zachodnioeuro-
pejskich krytyków mianem 

„jednego z najbardziej dy-
namicznych zespołów folko-
wych z Europy Wschodniej” 
ostatniego czasu. 

Zespół serwuje słucha-
czom akustyczną fuzję mu-
zyki etnicznej, jazzu, nowo-
czesnej bałkańskiej muzyki 
weselnej oraz innych ga-
tunków wykonywaną na 
tradycyjnych akustycznych 
instrumentach. 

Początek jak zwykle o go-
dzinie 17.00. Wstęp wolny!

Koncerty w parku miejskim, organizowane latem przez 
Wejherowskie Centrum Kultury dostarczają miłośnikom 
muzyki wspaniałych wrażeń.  Jednak „wszystko co dobre 
kiedyś się kończy” i zgodnie z tą znaną maksymą przed nami 
ostatni koncert Muzycznego Lata.


