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Bezpłatne usługi w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej, badania laboratoryjne i UsG, szczepienia 
przeciw grypie, zabiegi rehabilitacyjne i inne propo-
nuje mieszkańcom Wejherowa nowa przychodnia 
Medyczno-Rehabilitacyjna NZoZ „Nasz dom”.

Za tydzień, 16 listopada w placówce przy ul. Wałowej 
odbędzie się akcja profilaktyczna udaru mózgu. Będzie 
można bezpłatnie wykonać badanie poziomu cholesterolu 
oraz poziomu cukru we krwi.                    str. 12

opieka medyczna 
i profilaktyka
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Wąska jezdnia, 
zalana posesja

Uroczystości w Wejhe-
rowie zaplanowano już w 
najbliższy piątek.

Święto Niepodległości 
obchodzone będzie 9 li-
stopada br. o godz. 12.00  
w Zespole Szkół nr 2, a o 

Święto
11 listopada

Jezdnia zwężona tak, że autobusu nie wyminie nawet karetka pogotowia, a na 
dodatek woda deszczowa, zalewająca posesję - takie mankamenty wyremonto-
wanej przez Starostwo ulicy Reformatów wymieniają jej mieszkańcy. Skarga-
mi zajęła się Komisja Bezpieczeństwa RM i radni „Wolę Wejherowo”.    Str. 4-5

tragedie
W pożarze domu w Strzebielinie (gmi-

na Łęczyce) zginęła 11-letnia Natalia. 
Mimo szybkiej akcji ratowniczej, dziew-
czynki nie udało się uratować. 

Z kolei we własnym domu w Bolszewie 
została brutalnie zamordowana 32-let-
nia kobieta, matka małego dziecka. Za-
bójcą jest prawdopodobnie mąż, który 
przyznał się do winy.

Te dwie tragedie, których przyczyny i 
porzebieg wyjaśnia policja, wstrzasnę-
ły mieszkańcami powiatu.                  Str. 3

Napad na
kibiców

W niedzielę obchodzić będziemy jedno 
z najważniejszych świąt państwowych, 
upamiętniające odzyskanie przez Pol-
skę niepodległości w 1918 roku.

godz. 18.00 odbędzie się 
uroczystość patriotyczna 
na placu Jana Pawła II.

O godz. 18.30 w wejhe-
rowskiej Kolegiacie zosta-
nie odprawiona msza św. 
za Ojczyznę.pamięć

i modlitwa
Znicze, zapalone na na-

grobkach oraz pod krzy-
żami w centralnym punk-
cie wszystkich cmentarzy 
symbolizują naszą pamięć 
o zmarłych. Wspominamy 
naszych bliskich,  znajo-
mych, sąsiadów, modlimy 
się za wszystkich, którzy 
odeszli, a ich mogiły są 
gdzieś daleko. 

Co roku tysiące świate-
łek rozbłyskuje na cmen-
tarzach na początku listo-
pada - w dzień Wszyst-
kich Świętych oraz w 
Zaduszki. 

Nabożeństwa za zmar-
łych odprawiane są przez 
całą oktawę, która dobie-
ga końca dzisiaj, 8 listo-
pada.       Str. 11

Kibice Gryfa Wejhe-
rowo wracali busem po 
meczu w Turku i w dro-
dze zostali zaatakowani 
przez grupę chuliganów. 
Najprawdopodobniej byli 
to pseudokibice Lechii 
Gdańsk, którzy toczą 
swoistą wojnę z kibicami 
Arki Gdynia oraz jej sym-
patykami. 

Bandycki napad miał 
miejsce już na obwodnicy, 
na wysokości Osowej. 

         Str. 2

Dziesięciu agre-
sywnych napast-
ników zniszczyło 
busa, którym podró-
żowali wejherowscy 
kibice. Zaatakowa-
no ich na trójmiej-
skiej obwodnicy, w 
niedzielny wieczór.
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AKTUALNOŚCI
KOMUNIKATY

 POLICJI

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

dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa

13-lEtNi chUliGaN
W przeddzień święta Wszystkich Świętych o godzinie 

21, funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej w Parku 
Miejskim im. Majkowskiego w Wejherowie zatrzymali 13-let-
niego chłopca z Wejherowa. Bez jakiegokolwiek powodu  
dewastował on urządzenia parkowe. 

Na przeszkodzie stanęła mu wreszcie parkowa ławka 
zamontowana na małej scenie. Nastolatek zaczął kopać i 
niszczyć ławkę, ale bez skutku. 

Sprawa nieletniego chuligana trafi do Sądu Rodzinnego 
i Nieletnich w Wejherowie

ZaMóW soBiE patRol,
alE NiE taKsóWKĘ! 
Pod hasłem „Zamów sobie patrol” wejherowska policja 

realizuje specjalny program prewencyjny. W ramach tego 
programu mieszkańcy, którzy mają problemy związane z 
bezpieczeństwem i porządkiem publicznym, dzwonią rów-
nież do Straży Miejskiej. 

Jedna z mieszkanek Wejherowa, potraktowała hasło tego 
programu zbyt dosłownie i nazbyt poważnie.  

18 października o godzinie 8.00 zadzwoniła do dyżurnego, 
a potem naczelnika Straży Miejskiej i poprosiła ...o podsta-
wienie radiowozu z kierowcą pod jej dom. Funkcjonariusz 
miał  zawieść kobietę z ulicy 12 Marca do Sądu Rejonowego 
w Wejherowie na rozprawę, w której bierze udział jej syn. 

W zgłoszeniu podała też, że po rozprawie chce być odwie-
ziona do domu. Gdy funkcjonariusze odmówili wykonania 
takiego zgłoszenia i poradzili, aby w takiej sytuacji zamówiła 
sobie taksówkę, zdenerwowana odpowiedziała, że „przejazd 
pojazdem TAXI kosztuje 10 złotych, a za tę kwotę  skromnie 
da się wyżyć przez dwa dni…

GRoZiŁ, żE WYsadZi BUdYNEK
Również 18 października około godz. 20.00 dyżurny 

Straży Miejskiej, otrzymał zgłoszenie od mieszkańca ulicy 
Kopernika, że po jednej z klatek schodowych chodzi pijany 
mężczyzna i zakłóca spokój. Mężczyzna ten krzyczał i pukał 
do drzwi mieszkańców. 

Gdy funkcjonariusze przybyli na miejsce, mocno pobu-
dzony mieszkaniec Wejherowa stwierdził, że jak wróci do 
domu to się okaleczy i wysadzi kamienicę w powietrze. 
Groźba ta oczywiście została udaremniona, a  35-latek został 
poddany badaniu na zawartość alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Miał w organizmie prawie 3,0 promile. 

Po badaniach lekarskich sprawca trafił do policyjnej izby 
zatrzymań.  

piŁ piWo, a WpadŁ Z NaRKotYKaMi
Wieczorem, funkcjonariusze ze wspólnego patrolu Straży 

Miejskiej i Policji interweniowali na ulicy Mickiewicza w Wej-
herowie, wobec mężczyzny spożywającego piwo w miejscu 
publicznym. Podczas legitymowania mężczyzna zaczął się 
nerwowo zachowywać, więc funkcjonariusze postanowili 
dokonać kontroli osobistej tej osoby. 

Okazało się, że  nerwowe zachowanie ma swoje uzasad-
nienie. Mężczyzna bowiem miał przy sobie biały proszek, 
który po badaniach okazał się amfetaminą. Ponadto sprawca 
znajdował się pod wpływem alkoholu i miał w organizmie 
2,20 promila. Najpierw trafił do policyjnej izby  zatrzymań, 
a za posiadanie narkotyków odpowie przed wejherowskim 
Sądem.        ZH

STRAŻ MIEJSKA

O g ł O s z e n i e 

W minioną niedzielę około 
godz. 21 mercedesem po-
dróżowało 18 osób oraz kie-
rowcy. Wejherowianie byli 
eskortowani przez policję do 
zjazdu z autostrady A1, a 
bandycki napad miał miejsce 
na Obwodnicy Trójmiasta. 

Gdy podróżujący mercede-
sem sprinterem kibice Gryfa 
pozostali na drodze sami, nw 
okolicach zjazdu do Oliwy, 
kierowcy sprintera zaje-
chały drogę trzy samochody 
osobowe. Wyskoczyli z nich 
mężczyźni w kominiarkach 
i z okrzykiem „Gdańsk jest 
nasz”, kijami bejsbolowymi 
zaczęli rozbijać busa. 

W ciągu paru minut wybili 
w aucie pięć szyb, poprzebija-
li opony i uszkodzili karose-

chuligani na obwodnicy

Zaatakowani 
kibice Gryfa

Kibice z Wejherowa, którzy wracali busem 
po meczu z Turem Turek, zostali zaatakowa-
ni przez grupę chuliganów. Najprawdopo-
dobniej byli to pseudokibice Lechii Gdańsk, 
którzy toczą swoistą wojnę z kibicami Arki 
Gdynia oraz innymi kibicami, uważanymi 
za sympatyków gdynian. 

rię. Właściciel auta wycenił 
straty na ok. 35 tys. zł. 

- Sprawę prowadzi gdań-
ska policja, ale Gdynia służy 
pełną pomocą - wyjaśnia Mi-
chał Rusak, rzecznik gdyń-
skiej policji. - W tej sprawie 
zostało już złożone zawiado-
mienie o przestępstwie.

Dziesięciu bandytów po 
zniszczeniu samochodu, 
szybko wsiadło do swoich 
aut, po czym odjechali, po-
zostawiając grupkę wejhero-
wian na środku Obwodnicy i 
w ciężkim szoku. 

Na szczęście nikomu z 
kibiców nic się nie stało. 

Policja dysponuje nagra-
niami z monitoringu, co 
może przyśpieszyć śledztwo 
i schwytać bandytów. 

Podczas tegorocznej akcji 
policyjnej ZNICZ 2012, w 
okresie Święta Wszystkich 
Świętych oraz w Dzień Za-
duszny, na drogach powiatu 
wejherowskiego nad bezpie-
czeństwem uczestników ru-
chu czuwało kilkudziesięciu 
policjantów. 

Na terenie naszego po-
wiatu doszło do jednego 
wypadku drogowego. Funk-
cjonariusze drogówki za-
trzymali także tylko dwóch 
nietrzeźwych rowerzystów 
oraz jednego kierowcę samo-
chodu pod wpływem alkoho-
lu. Podczas akcji policjanci 
kierowali ruchem drogowym 
w rejonach cmentarzy. 

akcja 
Znicz

ZaGiNioNY
Zespół Operacyjno-Rozpoznawczy KP w Rumi prowadzi 

sprawę dotyczącą zaginięcia Eugeniusza Mielewczyka, zam. 
w Rumi, który w dniu 30.09.2012 r. ok. godz. 6.40 opuścił 
miejsce zamieszkania i do chwili obecnej nie powrócił, jak 
również nie nawiązał kontaktu  z rodziną.

Rysopis: Wiek z wyglądu około 50 lat, wzrost ok. 180 cm, 
waga około 70 kg, szczupłej budowy ciała, łysina całkowita, 
oczy koloru piwnego, twarz pociągła, uszy duże, normalne, 
nos średni,  uzębienie niepełne – widoczne ubytki w obu 
szczękach. 

Ubiór: kurtka puchowa koloru ciemnozielonego, zapi-
nana na zamek błyskawiczny, spodnie typu jeans w kolo-
rze czarnym, sweter tzw, golf w kolorze ciemnoszarym w 
czerwone pasy, buty koloru czarnego, wysokie do kostek.

posZUKiWaNi ŚWiadKoWiE
Wydział Dochodzeniowo-Śledczy Komendy Powiatowej 

Policji w Wejherowie poszukuje świadków zdarzenia drogo-
wego, które miało miejsce w dniu 13.10.2012 roku około 
godziny 19:00 w Redzie na ul. Obwodowej na wysokości 
skrzyżowania z ul. Szkolną, w którym uczestniczyły pojazdy 
m-ki Honda Civic oraz Opel Vivaro.  

 Świadkowie proszeni są o kontakt pod nr tel. (58) 679-
98-23 bądź całodobowo pod nr tel. 997 lub 112. 

WAŻNE TELEFONY:

POgOTOWIE  -  58 677 61 02  lub  58 677 61 03

KOmENdA  POLIcjI - Dyżurny 58 672 97 22 
 
STrAŻ POŻArNA  -  Dyżurny  58 677 61 00

STrAŻ mIEjSKA   -  Dyżurny 58 677 70 40



3

8 listopada 2012redakcja@pulswejherowa.pl

WYDARZENIA

Gwałtowny pożar w 
domu jednorodzinnym w 
Strzebielinie wybuchł w 
nocy z niedzieli na ponie-
działek (28/29 paździer-
nika). Ogień zauważono 
po godzinie 23. Szybko się 
rozprzestrzeniał. Z budynku 
udało się wydostać rodzicom 
z 4-letnim dzieckiem. 

Starsza,11-letnia córecz-
ka została wewnątrz budyn-
ku, do którego już nie dało 
się wejść.

Próbowali się tam do-
stać policjanci z drogówki, 
którzy jako pierwsi przyje-
chali na miejsce zdarzenia. 
Gdy dowiedzieli się od do-
mowników, że na górze śpi 
dziecko, za pomocą drabiny 
próbowali wejść do budyn-
ku. Wybili szybę w oknie i 
wtedy buchnął silny ogień 
i żar. Policjanci nie mogli 
dostać się do środka.

Gdy na ulicę Mickiewicza 
przybyli strażacy, płonął 
już cały trzykondygnacyjny 
dom. W akcji ratunkowej 
brało udział aż 11 wozów 
strażackich i 40 strażaków. 

Kilku z nich, wyposażo-
nych w specjalne aparaty 
tlenowe, weszło do wnętrza. 
Poszukiwania dziecka były 
bardzo trudne, ponieważ 
wszystkie kondygnacje i 
pomieszczenia były mocno 
zadymione. 

Do poszukiwań włączyła 
się kolejna grupa straża-
ków. Na piętrze znaleź-
li 11-letnią dziewczynkę, 
którą wynieśli z płonącego 
domu. Dziecku natychmiast 
udzielono pomocy, poli-

Walka z ogniem trwała ponad cztery godziny

W pożarze domu
zginęło dziecko

Pod domem przy ul. Mickiewicza w Strzebielinie stoją znicze. Puste okna i 
inne ślady pożaru potwierdzają, że to tutaj doszło do tragedii - tym większej, 
że zginęło dziecko. Natalia chodziła do piątej klasy, była zdolną uczennicą i 
lubianą koleżanką. Gdy wybuchł pożar, starała się uciec lub schować przed 
ogniem i dymem. Na próżno...

cjanci i strażacy prowadzili 
reanimację do momentu 
przyjazdu pogotowia ratun-
kowego, jednak przybyły na 
miejsce lekarz stwierdził 
zgon. 

Straszna wiadomość o 
śmierci Natalki to przede 
wszystkim  cios dla jej rodzi-
ny, ale także wstrząsająca 
wiadomość dla sąsiadów, 
znajomych, nauczycieli i 
szkolnych koleżanek, a na-
wet obcych mieszkańców 
wsi i okolicy. Wszyscy bar-
dzo przeżywali tę tragedię. 
Tłumy żegnały dziewczynkę 
na strzebielińskim cmenta-
rzu. Jej grób przykryła góra 
kwiatów...

Dodajmy, że strażacy 

zmagali się z pożarem po-
nad cztery godziny. Mimo 
innsywnej akcji z udziałem 
11 wozów, ogień udało się 
ugasić dopiero o godz. 3.34 
nad ranem. 

Wnętrze domu jest pra-
wie całkowicie zniszczone. 
Straty wstępnie oszacowano 
na 100 tys. zł. 

Prokurator oraz policyj-
na grupa dochodzeniowo-
-śledcza stara się ustalić 
przyczyny wybuchu pożaru 
i szybkiego rozprzestrzenia-
nia się ognia. Jak wstęp-
nie informował prokurator 
rejonowy w Wejherowie, 
Dariusz Witek-Pogorzelski, 
mogło tam dojść do zwarcia 
instalacji elektrycznej. AK.

Jak informuje piotr Witt-
brodt, wójt gminy Łęczyce, 
na terenie której leży Strze-
bielino, władze gminy starają 
się pomóc rodzinie, poszko-
dowanej w pożarze. 

Wprawdzie nikt nie jest 
w stanie ulżyć im w bólu po 
stracie dziecka, ale potrzebna 
jest także konkretna pomoc 
przy odbudowie spalonego 
domu. Wójt gminy Łęczyce 
był na miejscu pożaru razem 
z Powiatowym Inspektorem 
Nadzoru Budowlanego. Wia-
domo już, że budynek nadaje 
się do odbudowy. 

– Deklarujemy pomoc w 
wykonaniu projektu budow-
lanego, zebrania odpowied-
nich dokumentów i w złoże-
niu wniosku o pozwolenie na 
odbudowę – mówi wójt Piotr 
Wittbrodt. –  Oferujemy rów-
nież wsparcie przy zakupie 
materiałów budowlanych w 
wysokości do 12 tys. zł oraz 
bieżącą pomoc poszkodo-
wanym, którzy zamieszkali 
na razie u rodziny.

Ośrodek Pomocy Społecz-
nej przekaże odzież i różne 
domowe sprzęty. 

Wójt Łęczyc, zwrócił się do 
parafii o ogłoszenie zbiórki 
środków dla rodziny, któ-
ra przeżyła tragedię, tracąc 
dziecko i dom.

- Wielu mieszkańców de-
klaruje bezinteresowną po-
moc, m.in. przy uprzątaniu 
zgliszcz i przygotowaniu 
obiektu do remontu – dodaje 
P. Wittbrodt. – Chciałbym im 
bardzo podziękować za taką 
postawę. 

Gmina pomaga

Dom jest wewnatrz bardzo zniszczony, ale nadaje się 
do odbudowy. Pomoc deklarują władze gminy i jej 
mieszkańcy.

Do zabójstwa doszło w 
poniedziałkowy wieczór, 29 
października. Prawdopo-
dobnym sprawcą też brutal-
nej zbrodni jest 48-letni mąż 
ofiary. Małżeństwo miało 
małe dziecko.

- Kobieta miała ranę 
ciętą szyi, jak też i inne 
rany kłute – informowała 
po zdarzeniu asp. Anetta 
Potrykus, rzeczniczka wej-
herowskiej policji, a sąsiedzi 
zmarłej kobiety przyznawa-
li, ze w tym domu docho-
dziło do kłótni i agresji ze 
ze strony męża. Świadczyć 
o tym mogły krzyki, które 
było słychać na zewnątrz.

Podobno zamordowana 

W Bolszewie zamordowano 32-letnią 
kobietę, którą znaleziono w mieszkaniu, 
z ranami na ciele zadanymi nożem. Ko-
bieta miała też poderżnięte gardło. 

kobieta wspólnie z mężem 
zajmowała się handlem na 
trójmiejskim bazarze. 

Mąż ofiary usłyszał za-
rzut zabójstwa. Wprawdzie 
podczas przesłuchania w 
prokuraturze nie przyznał 
się do zamordowania żony, 
ale następnego dnia, powie-
dział policjantowi, że to on 
dokonał zbrodni. Wskazał 
też miejsce, gdzie ukrył 
narzędzie zbrodni. 

Sąd Rejonowyw Wejhe-
rowie zdecydował o tym-
czasowym aresztowaniu 
mężczyzny, podejrzanego o 
zabójstwo żony.

Dziecko przebywa pod 
opieką dziadków.         MD.

Rodzinna tragedia

Zabójstwo
w Bolszewie

W związku z tragicznym zdarzeniem jakie miało miej-
sce w Strzebielinie - pożarem budynku mieszkalnego, w 
wyniku którego zginęło dziecko, a rodzina została bez 
mieszkania oraz niezbędnego wyposażenia, Zarząd od-
działu Rejonowego polskiego czerwonego Krzyża w 
Wejherowie uruchomił specjalne konto, na które można 
wpłacać pieniądze dla pogorzelców.

Oto ono:
oddział Rejonowy pcK Wejherowo
43 1160 2202 0000 0002 2794 4695 
 
Wejherowski oddział PCK  będzie również przeprowa-

dzał  zbiórki publiczne. Pierwsza odbędzie się w Luzinie 
na terenie parafii Św. Wawrzyńca, 18 listopada 2012 r .

Zbiórka połączona będzie z charytatywnym występem 
chóru camerata Musicale z Wejherowa. 

Znakomity chór, nagradzany na festiwalach (o czym 
piszemy na str. 9) wystapi w kosciele w Luzinie o godz. 
13.15, podczas mszy świętej.

pcK dla pogorzelców

Zbiórka pieniędzy
i koncert chóru
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KONTROWERSJE

Remont ul. Reformatów i 
sąsiedniej ul. Wniebowstą-
pienia kosztował 750 tys. 
zł, ale jego skutki nie są 
zadowalające. Mieszkańcy 
i inni użytkownicy obu ulic 
mają wiele zastrzeżeń, o 
czym pisaliśmy już w po-
przednim wydaniu „Pulsu 
Wejherowa”. 

Spotkanie, które pro-
wadził Henryk Jarosz, 
przewodniczący Komisji 
Bezpieczeństwa RM, zorga-
nizowano na ul. Reforma-
tów, aby w terenie przyjrzeć 
się zasygnalizowanym pro-
blemom. 

Ponieważ dotyczą one 
m.in. bezpieczeństwa i ko-
munikacji miejskiej, uczest-
niczyli w nim asp. sztab. 
Andrzej Ropela naczelnik 
Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Policji i prezes 
Miejskiego Zakładu Komu-
nikacji Czesław Kordel, 
był również przedstawiciel 
Straży Miejskiej.

ZALANA POSESJA
Jedną z poruszanych 

przez mieszkańców spraw 
było zalewanie posesji przy 
ul. Reformatów 13 przez 
wody opadowe.

- Mieszkam w tym domu 
od 58 lat i jeszcze czegoś 
takiego nie było, żeby woda 
stała w bramie i wsiąkała w 
mury - powiedziała Renata 
Klass. - Mamy sąsiadkę na 
wózku i gdy są duże opady 
jest problem, jak przejechać 
przez bramę wjazdową na 
ulicę przez bajoro, które 
tam powstaje po deszczu. W 
mieszkaniu innej sąsiadki, 
przylegającym do zewnętrz-
nej ściany budynku jest fetor 
i grzyb, a tapety wiszą. 

Jak tłumaczyła pani 
Klass, po remoncie chodnik 

Październikowe posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Samorządów Rady 
Miasta Wejherowa odbyło się w nietypowym miejscu, na parkingu przy ul. 
Reformatów. Spotkali się tam radni, mieszkańcy, a także przedstawiciele sta-
rosty wejherowskiego. Wszystko za sprawą skarg mieszkańców dwóch ulic, 
niedawno zmodernizowanych przez Starostwo. Wszyscy cieszą się z nowej 
gładkiej nawierzchni dróg, jednak pojawiły się poważne problemy. Zajęli się 
nimi radni klubu „Wolę Wejherowo”.

jest podniesiony, przez co 
woda spływa pod mury i na 
posesję, rozlewając się na 
całym podwórku.

PRZESZKODY
NA CHODNIKU... 
Radny Henryk Jarosz z 

„Wolę Wejherowo” dodał, że 
sprawa zalewania posesji i 
niedrożności podczas opa-
dów studzienek kanalizacyj-
nych to tylko jeden z wielu 
zarzutów. Woda wybija ze 
studzienki na jezdni, a po-
nadto zgłoszono zastrzeże-
nia do zbyt dużych słupów 
na chodników, za bardzo 
odsuniętych od jezdni. 

Żółte słupy ograniczają 
przepustowość chodnika i 
utrudniają wymijanie się 
osób prowadzących wózki i 
rowery. Dotyczy to zarówno 
ul. Reformatów, jak i ul. 
Wniebowstąpienia. 

Poza tym barierki utrud-
niają wjazd autobusom z 
turystami i pielgrzymami 
na parking.

...I KORKI 
NA JEZDNI
Nie tylko mieszkańcy, ale 

również kierowcy, jeżdżący 
ulicą Reformatów krytykują 
zwężenie jezdni w ul. Re-
formatów. W połączeniu z 
przesunięciem przystanku 
autobusowego i brakiem za-
toczki, za zatrzymującymi się 
autobusami tworzą się korki. 

Mieszkańcy zwracają 
uwagę na niebezpieczeństwo 
utknięcia w tym miejscu 
karetki pogotowia, która nie 
może wyprzedzić autobusu 
miejskiego. 

Dodatkowym problemem 
jest oddalenie nowego przy-
stanku od wiaty, która po-
została w starym miejscu. 
Jesienna pogoda sprawia, że 
pasażerowie chętnie chowają 

się pod dachem, ale gdy nad-
jeżdża autobus muszą biec do 
niego kilkadziesiąt metrów. 

Starsze osoby w ten spoób 
nie zdążą wsiąść do pojazdu, 
a jeżeli kierowca chce na 
nie poczekać, za autobusem 
wydłuża się sznur samocho-
dów, po południu sięgający 
ulicy Mickiewicza.

NIBY JEST 
DOBRZE
Na zarzuty, przedsta-

wiane przez mieszkańców i 
radnych odpowiadali w imie-
niu starosty  Józefa Reszke: 
sekretarz powiatu Marek 
Panek i Janusz Nowak, 
dyrektor powiatowego Za-
rządu Drogowego. Zdaniem 
obu panów ulica została zbu-
dowana zgodnie ze sztuką 
budowlaną i posiada swoją 
kanalizację deszczową. 

Jak twierdzi M. Panek, 
wody zalewające posesje nie 
wypływają z ulicy, więc nie 
stanowią problemu inwesto-
ra, lecz właściciela posesji 
(mieszkańcy zdecydowanie 
twierdzą, że jest dokładnie 
odwrotnie: woda z ulicy 
spływa na posesje). 

Przedstawiciel starosty 
powiedział, że wody desz-
czowe z posesji nie powinny 
spływać na ulicę.

Dowiedzieliśmy się od 
drogowców, że to nieprawda. 
Na wielu ulicach rynny i 
rury spustowe odprowadzają 
wodę z domów wprost do ka-
nalizacji deszczowej. Takie 
rozwiązanie zastosowało 
miasto podczas przebudowy 
ul. Wałowej.

GORZEJ NIŻ BYŁO
Jeśli chodzi o przysta-

nek autobusowy, sekretarz 
M. Panek obiecał, że wio-
sną powinna powstać w 
nowym miejscu zatoczka 

autobusowa. Poprzednia, 
jego zdaniem, nie spełniała 
wymogów i znajdowała się 
w niebezpiecznym miejscu.  
Według M. Panka ustawie-
nie słupów, zwężenie ulicy 
oraz nowe usytuowanie 
przystanku jest zgodne z 
przepisami i wymogami 
bezpieczeństwa. 

Tylko co z tego, jeśli jest 
gorzej niż było?

TO ABSURD!
Z tymi wyjaśnieniami nie 

zgodził się sekretarz miasta, 
Bogusław Suwara podkre-
ślając, że jego zdaniem naj-
większym mankamentem 
ul. Reformatów jest celowe 
zwężenie jezdni.

Sekretarz miasta podkre-
ślił, że każdy zatrzymujący 
się na przystanku autobus 
blokuje ruch drogowy.

- Nie wiem czemu to słu-
ży? Jeśli poprawie bezpie-
czeństwa, to jak się ma do 
tego sytuacja, gdy autobus 
uniemożliwia przejazd ka-
retki pogotowia, straży po-
żarnej czy radiowozu policji? 
- pytał B. Suwara.

Jego zdaniem absurdem 
jest również stawianie sze-
rokich, nieestetycznych słu-
pów w niektórych miejscach 
prawie na środku chodnika. 
Wystarczyłyby estetyczne, 
stylowe słupki o średnicy 5 
cm obok krawężnika, takie 
jak np. na ul. Klasztornej.

- Zwłaszcza w zabytko-
wym centrum miasta takie 
elementy powinny wyglądać 
estetycznie – twierdzi B. 
Suwara. – Proszę spojrzeć co 
teraz stoi na ul. Reformatów, 
tuż obok jednego z najważ-
niejszych zabytków naszego 
miasta?

dokończenie na str. 5

Komisja Bezpieczeństwa i samorządów Rady Miasta zajęła się skargami

Radni obradowali na ulicy

Radny Henryk Jarosz i inni radni „Wolę Wejherowo” 
zajęli się skargami mieszkańców ul. Reformatów.

Radna Teresa Skowrońska i sekretarz Bogusław Suwa-
ra zadawali przedstawicielom starosty trudne pytania.

W imieniu obecnych na spotkaniu mieszkańców, głos 
zabrała Renata Klass z ul. Reformatów.



5

8 listopada 2012redakcja@pulswejherowa.pl

PRZECIW
MIESZKAŃCOM?
Radna Teresa Skow-

rońska („Wolę Wejhero-
wo”) również zadała pytanie 
przedstawicielom starostwa: 
- Czy ten remont zrobiono dla 
ludzi czy przeciw ludziom? 

T. Skowrońska poruszy-
ła jeszcze jeden problem, 
związany z funkcjonującym 
na ul. Reformatów dużym i 
ogólnodostępny parkingiem. 
Parkują tam m.in. autobusy 
z turystami i pielgrzymami. 

- W jaki sposób autokary 
mają wyjechać z parkingu na 
zwężoną jezdnię, w dodatku 
ograniczoną barierką? – py-
tała radna. - Proszę przy-
znać, że popełniliście błąd.

REMONT 
CZY INWESTYCJA?
Ponieważ przedstawicie-

le Starostwa twierdzą, że 
władze miasta wiedziały o 
prowadzonych pracach, se-
kretarz Bogusław Suwara 
wyjaśnił, że  prezydentowi 
Wejherowa nie udostępniono 
dokumentacji projektowej.

- Starostwo przesłało nam 
informację o planowanym 
remoncie, podkreślam: re-
moncie, a nie modernizacji 
dwóch ulic. Nie sądziliśmy, 
że zostaną wprowadzone 
tak poważne zmiany, które 
nie zostały uzgodnione z 
prezydentem miasta. Nie 
otrzymaliśmy od starosty 
żadnych rysunków, planów. 
Dopiero na etapie zaawan-
sowanych prac można było 
zobaczyć, co się dzieje. To 
jest droga powiatowa. Jej 
zarządcą jest starosta i to 
on decyduje, co na tej drodze 
robi.

- Ze spotkania wynika, 
że w każdej sprawie, która 
dotyczy miasta i mieszkań-
ców, trzeba rozmawiać,  a 
nie robić coś za wszelką cenę 
wbrew opinii mieszańców i 
miasta – stwierdził przewod-
niczący H. Jarosz. -  Potem 
trzeba wszystko poprawiać 
i niepotrzebnie wydawać 
dodatkowe środki publiczne.

Anna Kuczmarska

dokończenie ze str. 4

mieszkańców powiatowych dróg

Reformatów
AKTUALNOŚCI

Woda deszczowa z ul. Reformatów spływa do bramy na 
posesji nr 13 - to jeden z poruszanych problemów.

Ograniczony barierką, wąski wyjazd z parkingu nie jest 
przystosowany dla autobusów. Już widać zniszczenia...

Gdy autobus miejski zatrzymuje się na przystanku, 
zatrzymują się również jadące za nim auta.

Prace remontowo-renowa-
cyjne w Sanktuarium Pasyj-
no-Maryjnym w Wejherowie 
prowadzone są od kilku lat. 
Po odnowieniu kaplic na 
Kalwarii, przyszła kolej na 
kościół św. Anny. 

W ub. roku remontowano 
ściany świątyni i jej wieżę. 
Latem br. przystąpiono do 
remontu prezbiterium i reno-
wacji malowideł ściennych za 
ołtarzem. Konserwatorzy z 
Torunia przywrócili im daw-
ny blask, co widać obecnie.

Dodatkowo ściany prezbi-
terium zostały pomalowane, a 
zabytkowa boazeria odnowio-
na przez specjalistów. 

Teraz konserwacji podda-
no ołtarz boczny św. Antonie-
go. Rada Miasta przyznała na 
ten cel  38 tys. zł.            AK.

prezbiterium pięknie odnowione

Wejher za ołtarzem
Prezbiterium kościoła św. Anny od dwóch tygodni wygląda 

zachwycająco! Za krzyżem w ołtarzu wyraźnie widać XVII-
-wieczne malowidło ścienne, ukazujące Jakuba Wejhera i jego 
pierwszą żonę, Annę Elżbietę Schaffgotsch. 

- Prace w Domu Pielgrzy-
ma prowadzone są etapowo 
– mówi o. Daniel Szustak, 
gwardian, proboszcz parafii 
św. Anny w Wejherowie. – 
Obiekt pięknieje z dnia na 
dzień, teraz na remont czeka 
całe poddasze. Inwestycja 
kosztuje ponad 170 tys. zł, z 
czego ok. 100 tys. zł pochodzi 
ze środków Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie.

– Chcemy temu obiektowi 
nadać nową wartość, nowe 
życie – dodaje o. Tyberiusz 
Nitkiewicz, który rozpo-
czął tę inwestycję. - Dom 
Pielgrzyma wpisuje się w 
przestrzeń Wejherowa. Ten 
dach jest niczym kapelusz, 
który nadaje odpowiedniego 
wyrazu i piękna.

Gruntowny remont i ada-
ptacja budynku na potrzeby 
Domu Pielgrzyma rozpoczęły 
się w 2008 r. W wyremon-
towanej części parterowej 

znajduje się sala spotkań na 
ok. sto osób oraz zaplecze 
sanitarne z kuchnią i toale-
tami, a także dwa mniejsze 
pomieszczenia.            MD.

Dom Pielgrzyma oo. Franciszkanów przy ul. Reformatów 
otrzymał nowy dach. Prace na dachu zakończono w ubiegłym 
tygodniu, ale remont obiektu trwa nadal. 

trwa remont domu pielgrzyma

dach jak kapelusz
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Jan Domański, który 
mieszka w tym mieście, jest 
członkiem władz rumskiej i 
powiatowej Platformy Oby-
watelskiej.  Jako członek Za-
rządu Powiatu od 2010 roku, 
kieruje sprawami społeczny-
mi i powiatowej oświaty. W 
jednostkach oświatowych, 
podległych starostwu zatrud-
nione są osoby z najbliższej 
rodziny J. Domańskiego. 

Od niedawna stanowisko 
po. dyrektora rumskiego Po-
wiatowego Zespołu Placówek 
Oświatowo-Rewalidacyjno-
-Wychowawczych sprawu-
je bratowa wicestarosty, 
Agnieszka Domańska. 

Poprzednia dyrektorka 
zrezygnowała z kierowania 
specjalną placówką w Rumi, 
ze względu na zły stan zdro-
wia. Zgodnie z przepisami 
zarząd powiatu powinien 
przeprowadzić konkurs na 
dyrektora. Podobno ta wy-
magana przepisami proce-
dura ma się odbyć, ale do 
czasu ogłoszenia konkursu 
obowiązki dyrektora powie-
rzono p. A. Domańskiej, któ-
ra pełni tę funkcję od marca 
2012 roku.

Ponieważ  sprawa, po-
ruszana już w mediach, 
bulwersuje opinię społecz-
ną, o zdanie na ten temat 
zapytaliśmy m.in. posłankę 
Krystynę Kłosin z PO, 
która jest partyjną szefową 
J. Domańskiego w kole Plat-
formy w Rumi, a także posła 
Jerzego Budnika oraz 
szefa pomorskiej Platformy 
Obywatelskiej, Sławomira 
Nowaka.

Ani poseł Budnik ani mi-
nister budownictwa i szef PO 
zarazem, nie odpowiedzieli 
na nasze pytania.  

Natomiast pani poseł K. 
Kłosin w odpowiedzi odesłała 
nas do Zarządu Powiatu, do-
dając, że powierzenie funkcji 

Rodzina w podległych placówkach

Etaty i stanowiska
Kontrowersje, a nawet podejrzenia o nepotyzm, wywołują zawsze przypadki 

zatrudniania w urzędach i innych placówkach publicznych osób, związanych 
rodzinnie z przedstawicielami władz samorządowych. Dlatego nie tylko media 
zainteresowały się spokrewnioną z wicestarostą wejherowskim Janem Domań-
skim, dyrektorką szkoły specjalnej w Rumi, noszącą to samo nazwisko.  

po. dyrektora odbyło się 
na podstawie uchwały tego 
gremium. W jego decyzje 
posłanka nie ingeruje.

Starosta wejherowski  i 
przewodniczący powiatowych 
struktur PO Józef Reszke, 
w odpowiedzi na nasze py-
tania poinformował m.in., 
że… „Platforma Obywatelska 
powstała w 2002 roku”. 

Oprócz tej fascynującej i 
odkrywczej informacji pan 
starosta przekazał że: „Jako 
Starosta i Przewodniczący 
PO w powiecie wejherow-
skim kieruję się zawsze 
normami prawnymi zawar-
tymi w ustawodawstwie 
krajowym i uchwałach sa-
morządu. Zgodnie z prawem 
członkowie żadnej partii nie 
są zobowiązani do składania 
oświadczenia o miejscu za-
trudnienia członków rodziny, 
a zatem nie posiadam takiej 
wiedzy i nie mam żadnych 
podstaw do żądania takich 
informacji.” 

Starosta wyjaśnia rów-
nież,  że: „Pani Agnieszka 
Domańska podpisała umowę 
o pracę z dniem 1 września 
1999 roku o zatrudnieniu 
na stanowisku nauczyciela 
wychowawcy z ówczesną 
dyrektor tej jednostki Panią 
Marleną Mehring. W 1992 
r. nie było jeszcze ani po-
wiatów ani Platformy Oby-
watelskiej, a kiedy powstały 
powiaty, pierwszym Starostą 
powiatu wejherowskiego 
został Grzegorz Szalewski. 
Zatem pytanie o zatrudnie-
nie Pani Agnieszki Domań-
skiej w placówce powiatowej 
należy skierować do byłego 
Starosty”.

Zapytaliśmy zatem byłe-
go starostę wejherowskiego 
Grzegorza Szalewskiego 
o zdanie, bowiem zgodnie 
z informacjami, przekaza-
nymi przez starostę Józefa 

Reszke, to on zatrudnił panią 
Domańską w szkole w Rumi. 

- Odpowiem przewrot-
nie, że w takim razie drugą 
wojnę rozpoczęli Polacy... A 
poważnie, to 1 stycznia 1999 
roku, zgodnie z ustawą za-
czął funkcjonować samorząd 
powiatowy, który został or-
ganem założycielskim m.in. 
dla szkoły specjalnej w Rumi 
– wyjaśnia G. Szalewski. –
Równało się to z przejęciem 
wszystkich pracowników tej 
szkoły, podobnie jak innych 
szkół na terenie powiatu 
wejherowskiego. 1 stycznia 
1999 roku powiat zatrud-
niał w sposób bezpośredni i 
pośredni ok. 3 tysiące osób, 
które przejął od działającej 
wcześniej administracji pań-
stwowej. 

Do dzisiaj nie wiedziałem, 
że pani Domańska była i 
jest nauczycielką w szkole w 
Rumi, tak jak wielu innych 
nauczycieli - kontynuuje 
Grzegorz Szalewski. -  Nie 
można tego porównywać 
z mianowaniem kogoś na 
stanowisko dyrektora, bo za 
takim mianowaniem musi 
głosować większość Zarzą-
du Powiatu. A ten obecnie 
tworzą: Józef Reszke, Jan 
Domański, Gabriela Lisius, 
Kazimierz Bistroń i Jerzy 
Conradi. Te osoby należy 
zapytać, dlaczego powierzy-
ły funkcję dyrektora pani 
Domańskiej? Oświadczam, 
że Grzegorz Szalewski nie 
powierzył jej tej funkcji i nie 
potrafię nic na ten temat 
powiedzieć, a w słowne gierki 
niech pan Reszke bawi się 
sam w piaskownicy – dodaje 
starosta wejherowski w la-
tach 1999-2002.

O wyjaśnienia poprosili-
śmy główną bohaterkę tej 
sprawy, dyrektor Agnieszkę 
Domańską. Pani dyrektor 
twierdzi, że: „W placówce, 

którą obecnie kieruję, pra-
cuję od 1 września 1992 r. 
W tym czasie kilkakrotnie 
pełniłam społecznie funkcję 
wicedyrektora. 

Posiadam pełne, wymaga-
ne przepisami prawa kwali-
fikacje do pracy w tego typu 
placówce oraz sprawowania 
powierzonej mi funkcji. M.in. 
ukończyłam w 2001 r. Studia 
Podyplomowe z zakresu Za-
rządzania Oświatą oraz bra-
łam udział w szkoleniach na 
temat : „Nowelizacji Syste-
mu Informacji Oświatowej” 
i „Skutecznego i sprawnego 
zarządzania szkołą/placówka 
oświatową”. 

O ile mi wiadomo, to przy 
podejmowaniu uchwały Za-
rządu w tej sprawie pan Jan 
Domański – Wicestarosta 
Wejherowski, wstrzymał się 
od głosu co tylko dowodzi, 
że żadne bliższe lub dalsze 
pokrewieństwo nie stoi na 
przeszkodzie do rzetelnego 
i uczciwego wykonywania 
swoich obowiązków. 

Po wszelkie inne informa-
cje dotyczące funkcjonowania 
szkolnictwa specjalnego, w tym 
szkoły w której pracuję, odsy-
łam do Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie jako organu 
prowadzącego”.                 AK.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. H. Roszczynial-
skiego w Rumi, zatrudniony został szwagier  J. Domańskiego (w 
miejsce zwolnionego innego pracownika szkoły). Od niedawna 
w starostwie pracuje również przyszła synowa  J. Domańskiego. 

Czekamy, kto będzie następny?
W czasach gdy wiele osób z dnia na dzień traci pracę i środki 

do normalnego życia, a tysiące młodych ludzi bezskutecznie po-
szukuje zatrudnienia, wystarczy być rodziną osoby sprawującej 
jakieś stanowisko, aby nie mieć już takiego problemu. Widać 
takimi właśnie zasadami i kryteriami zatrudniania urzędników, 
kierują się władze powiatu wejherowskiego.

Można powiedzieć, że dbanie o własną rodzinę jest godne 
pochwały, tyle że nie w tym przypadku. Dbałości nie można 
mylić z wykorzystywaniem stanowiska.

dobrze być rodziną wicestarosty

Na uroczystym Dniu Edu-
kacji Narodowej w I LO w 
Rumi, J. Domański oświad-
czył nauczycielom i przygo-
towanej do występów mło-
dzieży, że jego wytrzymałość 
na tego typu imprezy wynosi 
20 minut. Na sesji sam prze-
mawiał o wiele dłużej, no ale 
tym razem był na podium, a 
nie na widowni.

Poinformował m.in., że 
dane demograficzne wskazują 
na dalszy spadek liczby mło-
dzieży w szkołach, w tym tak-
że placówkach powiatowych. 
Dopiero od roku szkolnego 
2019/2020 uczniów ma po-
dobno stopniowo przybywać. 

Taka sytuacja spowoduje 
ograniczenie miejsc pracy 
dla nauczycieli. W szkołach 
powiatowych pracuje ich obec-
nie 602. Uczniów jest prawie 
5,5 tysiąca, a w ub. roku było 
ich o ok. 300 więcej. 

Bardzo dobrze przedsta-
wiają się wyniki nauczania 
w szkołach, zarządzanych 
przez władze powiatu wej-
herowskiego. Ponieważ są 
to szkoły ponadgimnazjalne, 
wskazówką jest duży procent 

obrady Rady powiatu

Raport 
oświatowy

Sprawozdanie z realizacji zadań oświa-
towych przedstawił na ostatniej sesji Rady 
Powiatu Wejherowskiego, wicestarosta Jan 
Domański. Mimo, że zapowiedział skróco-
ną wersję prezentacji, wicestarosta mówił 
bardzo długo. Kłóci się to z wcześniejszymi 
deklaracjami J. Domańskiego.

zdawalności egzaminów ma-
turalnych. Średnia w powiecie 
wynosi 88,7. Dla porównania 
średnia krajowa to 86 proc., a 
w województwie 80 proc.

Najlepszymi wynikami 
może pochwalić się I LO im. 
J. Sobieskiego w Wejhero-
wie. Tam średnia, dotycząca 
zdawalności egzaminów  się-
ga 97,5 procent. 

Jan Domański poinformo-
wał radnych o inwestycjach 
i remontach, przeprowa-
dzonych w powiatowych 
placówkach. Nowa posadzka 
w Zespole Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Wejherowie 
(I LO), nowy dach w tzw. 
Elektryku, nowe klasy i 
toalety w ZSP nr 3 przy ul. 
Budowlanych – to przykłady 
generalnych remontów. 

Najważniejszą inwestycją 
oświatową w powiecie jest 
budowa hali sportowej w 
ZSP nr i. H. Roszczynial-
skiego w Rumi. Jak poinfor-
mował wicestarosta, wkrótce 
inwestycja osiągnie stan 
surowy zamknięty.

J. Domański lepiej czuje 
się na mównicy niż na wi-
downi, gdzie jego wytrzy-
małość sięga 20 minut.
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JUBILEUSZ

O g ł O s z e n i e

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

-  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.

oFERUJE:

MasZ odpadY
- MasZ ZUK

Jak zwykle, przy tak 
wspaniałej okazji, były po-
dziękowania, wyróżnienia 
i nagrody. Stefan Walkusz, 
przewodniczący Zarządu 
Koła nr 7 Polskiego Związku 
Filatelistów w Wejherowie 
otrzymał z rąk prezydenta 
Hildebrandta „Medal Róży” 
za kolekcjonowanie walorów 
pocztowych, zaangażowanie 
w kierowaniu wejherowskim 
gronem pasjonatów znaczka 
pocztowego, za rozwijanie 
lokalnej filatelistyki i po-
głębianie, a także przekazy-
wanie wiedzy teoretycznej i 
praktycznej. 

Wejherowskie koło Polskiego Związku Filatelistów obchodzi w tym 
roku 50-lecie działalności. Z tej okazji w ratuszu odbyło się uroczyste 
spotkanie z prezydentem Wejherowa, Krzysztofem Hildebrandtem. 
Prezydent jest członkiem koła, a jego ojciec, Kazimierz Hildebrandt 
był przez 36 lat przewodniczącym zarządu tej organizacji.

- Filatelistyka to hobby 
szczególne, rozpalające wy-
obraźnie zarówno młodych, 
jak i starszych kolekcjone-
rów – powiedział Krzysztof 
Hildebrandt. 

W styczniu 1962 powstało 
Koło PZF przy Powiatowym 
Domu Kultury w Wejhero-
wie. Przez pięćdziesiąt lat 
prowadziło wszechstronną 
działalność, organizując po-
kazy znaczka i okolicznościo-
we wystawy filatelistyczne. 
Członkowie Koła z wielkimi 
sukcesami brali udział we 
współzawodnictwie filateli-
stycznym różnych szczebli. 

Uczestniczyli aktywnie w 
życiu kulturalnym naszego 
miasta. Starali się zakty-
wizowanie młodzież, a Koła 
Młodzieżowe PZF zdobywały 
liczne trofea we współza-
wodnictwie i konkurencjach 
filatelistycznych.

Z okazji 50-lecia wejhe-
rowskiego koła Polskiego 
Związku Filatelistów pre-
zydent Wejherowa podzię-
kował działaczom, a także 
wspierającym instytucjom i 
zakładom, takim jak Pocz-
ta Polska, Wejherowskie 
Centrum Kultury czy PSS  
„Społem – Zgoda”.

Władysław Korzeniowski, wieloletni prezes PSS „SPOŁEM - 
ZGODA”, Andrzej Markowski, Paweł Grenke, Teresa Popławska, 
Naczelnik Urzędu Pocztowego Wejherowo, Maciej Kohnke, 
Andrzej Lewiński, Anna Kończak, Maciej Baran, Alicja Hilde-
brandt, Artur Hildebrandt, Waldemar Czaja, Edward Hadaś, 
Edwin Nawrocki, Marcin Jabłoński, Dyrekcja Poczty Polskiej 
w Gdańsku, Jerzy Białas, Prezes Okręgu Pomorskiego PZF, 
Marian Niedzielski, Eugeniusz Spigarski, Henryk Polaszek, 
Adam Żaczek oraz Jakub Lewiński.

podziękowania otrzymali: 

Jubieluszowe spotkanie w ratuszu było okazją do wspomnień i podziękowań, a tak-
że do prezentacji znaczków na okolicznościowej wystawie. Przy mikrofonie - Euge-
niusz Spigarski.

Z okazji jubileuszu orga-
nizacji filatelistów, została 
wydana publikacja o historii 
koła i jego działalności pt: 
„Zarys historii koła i jego 
działalności” pod red. Mi-
chała Jelińskiego.

50 lat na kartach 
wydawnictwa

Wspólna pasja od pięćdziesięciu lat

Urok znaczków 
pocztowych
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- Tworząc nasz projekt, 
chcieliśmy nawiązać do Pol-
ski barwnej i różnorodnej 
jak kolorowy gobelin – in-
formuje Jolanta Rożyńska, 
dyrektor Wejherowskiego 
Centrum Kultury. – Każdy 
region w Polsce posiada 
odrębną historię dowodzącą, 
że kiedyś – dzięki egzystowa-
niu obok siebie odmiennych 
kultur – byliśmy narodem 
wielobarwnym. Staramy się 
sprowokować młodych ludzi 
do zadania sobie pytania o 
tożsamość współczesnego 
Polaka, o jego poczucie (lub 
jego brak) przynależności do 
regionu, w którym widoczne 
są wpływy różnych kultur. 

-  Podczas tegorocznego 
przeglądu uczestniczyliśmy 
w symbolicznym tkaniu go-
belinu, składającego się z 
elementów charakterystycz-
nych dla regionu z którego 
pochodzą aktorzy i twórcy 
lub ilustrujących problemy 
poruszone w spektaklach – 
dodaje współorganizatorka 
„Luterka” z ramienia I LO, 

przegląd im. a. luterka po raz siódmy

Święto teatru
VII Ogólnopolski Przegląd Małych Form Teatralnych im. 

Adama Luterka odbył się w dniach 26-28 października, tym 
razem jeszcze w skromnych wnętrzach Gimnazjum nr 1. Na-
stępne wejherowskie świeto teatru odbędzie się już w sali 
teatralnej nowego Wejherowskiego Centrum Kultury, które 
jest głównym organizatorem przedsięwzięcia w ramach pro-
jektu „W gobelinie wielokulturowości” .

Teatru Poezji „Lotka” z Trzcianki zajął I miejsce wśród zespołów teatralnych.

W kategorii przedstawień zespołowych: 
Nagroda główna (1 300 zł) - Chojnickie Studio Rapsodyczne za 

spektakl „Versus”. 
I miejsce (600 zł) - Teatr Poezji „Lotka” z Trzcianki za spektakl 

„Madonny Bieszczadzkie”, II miejsce (400 zł) – grupa teatralna „Prawie 
Lucki” z Wejherowa za spektakl „Nosorożec”, III miejsce (300 zł) – Teatr 
„Chwila” z Wejherowa za spektakl „Jest idealnie”.

W kategorii monodramów:
Nagroda główna (700 zł) - Monika Płomin za spektakl „Bazarówna”. 
I nagroda (500 zł) – Wojciech Cichy za spektakl „Dżepetto z 

Theatrum Mundi”, II nagroda (400 zł) – Karol Płotka za spektakl „Nie 
obchodzi mnie to”, III nagroda (300 zł) – Michał Wojdylak za spektakl 
„Dziennik pokładowy kapitana Noego”.

Nagrodę specjalną (500 zł) otrzymał reżyser spektaklu „Madonny 
Bieszczadzkie” Włodzimierz Ignasiński z Teatru Poezji „Lotka”.

polonistka Edyta Łysa-
kowska–Sobiczewska , 
która prowadzi teatr „Prawie 
Lucki”. - Gobelin ten będzie 
wizytówką projektu. Zainau-
guruje także przyszłoroczne 
spotkania w nowej sali te-
atralnej Wejherowskiego 
Centrum Kultury.

Za rok festiwal odbędzie 
się w zupełnie innych wa-
runkach – w przestronnych 
i odpowiednio wyposażonych 

wnętrzach Filharmonii Ka-
szubskiej. 

W tegorocznym festiwalu 
wystąpiło 10 zespołów i 7 
wykonawców w kategorii 
teatrów jednego aktora. 

Oprócz konkursowych pre-
zentacji, widzowie mogli też 
obejrzeć i wysłuchać koncertu 
w wykonaniu zespołu „Cisza 
Jak Ta” oraz przedstawienie 
Teatru „Stajnia Pegaza”.

MD.

Nagrody i wyróżnienia

Wejherowski chór wyśpiewał nagrody

sukces na festiwalu

Chórzyści na dziedzińcu przed rumskim kościołem NMP Wspomożenia Wiernych. 
Fot. Ireneusz Stary

Międzynarodowy Fe-
stiwal Muzyki Religijnej 
im. Ks. Stanisława Or-
mińskiego w Rumi cieszy 
się wielką renomą. Na ten 
konkurs zjeżdżają najlepsze 
chóry z całego kraju, w tym 
m.in. zespoły z Wejherowa. 

W tym roku, na XXIV  
Międzynarodowym Festiwa-
lu wystąpił Chór Mieszany 
„CAMERATA MUSICALE” 

pod dyrekcją Aleksandry 
Janus. Wejherowianie wy-
śpiewali nagrody. 

Chór „Camerata Musi-
cale” zdobył wyróżnienie 
przyznane przez festiwalowe 
jury oraz  Puchar Oddziału 
Gdańskiego Polskiego Związ-
ku Chórów i Orkiestr. 

Co ważne, w tegorocznym 
konkursie jury  nie przyznało 
II i III miejsca, tylko I miej-

Wejherowski Chór Mieszany „CAMERATA MUSICALE” 
pod dyrekcją Aleksandry Janus zdobył dwa wyróżnienia na 
międzynarodowym festiwalu w Rumi, znanym z bardzo wy-
sokiego poziomu prezentacji muzycznych.

scie oraz wyróżnienia.
Gratulujemy sukcesu, 

chociaż wcale nas nie dziwią 
nagrody dla chóru z Wejhe-
rowa. Mieszkańcy miasta 
mogli już kilkakrotnie usły-
szeć ten zespół, działający 
od niespełna roku. Koncerty 
m.in. w wejherowskiej Ko-
legiacie, zawsze wzbudzały 
duże uznanie słuchaczy. Cze-
kamy na następne występy!                            

Rocznica rozpoczęcia pon-
tyfikatu  Jana Pawła II, 
została uświetniona przez 
program artystyczny w wy-
konaniu uczennic z klasy 
IIIa, przygotowany pod opie-
ką wychowawczyni Moniki 
Załuskiej. Uczniowie wysłu-
chali też okolicznościowego 
przemówienia dyrektora 
szkoły, Henryka Prangi.

Tegoroczny Dnia Edukacji 
Narodowej w rzemieślniczej 
zawodówce otrzymał wspa-

Uroczystości w szkole na Kalwaryjskiej

hołd i podziękowania
 W Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie w październiku odbyły 

się dwie ważne uroczystości. Świętowano tam uroczyście Dzień Papieski 
oraz Dzień Edukacji Narodowej.

niałą oprawę artystyczną, 
przygotowaną przez uczen-
nice z klasy Ia, pod kierun-
kiem wychowawczyni Marty 
Wilczewskiej. Z tej okazji 
odbyło się spotkanie uczniów 
z nauczycielami oraz ze Star-
szym Cechu Brunonem 
Gajewskim. Gośćmi byli 
również dyrektor biura Ce-
chu – Krzysztof Seroczyń-
ski i kierownik ds. szkolenia 
zawodowego wejherowskiego 
cechu - Ewa Dyczyńska. 

Prezes Brunon Gajew-
ski złożył życzenia pracow-
nikom szkoły z okazji ich 
święta, dziękując za trud 
włożony w edukację i wycho-
wanie młodzieży. 

Dyrektor NSR, Henryk 
Pranga przypomniał słowa 
Jana Pawła II: 

Człowiek jest wielki nie 
przez to, co posiada, lecz 
przez to, kim jest; nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym 
dzieli się z innymi.
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OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Arkadiusz Żukowski

Wejherowo ul. Polna 3/41  (koło SKM  Nanice), poniedziałek - piątek 12.30 - 16.30, sobota 12.00-15.00
tel.: 677-31-56,  504-843-980   www.artex-wejherowo.pl

 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych

hanna Śleszyńska na scenie

spektakl nie 
tylko dla pań

Popularna aktorka komediowa, H. Śleszyńska rewelacyj-
nie wciela się w postać Kobiety Pierwotnej: jest seksowna, 
frywolna, uwodzicielska, a do tego niewiarygodnie zabawna. 
Udowadnia, że kobieta jest jak wino: czym starsza, tym 
lepsza – bardziej ponętna, pociągająca, mocniej stąpająca po 
ziemi, umiejąca wychodzić z twarzą z każdej opresji. 

Kreowana postać jest odzwierciedleniem kobiety XXI 
wieku: korzystającej z życia, otwartej, podrywającej, a nie 
podrywanej, samowystarczalnej, a w głębi serca marzącej o 
poważnym związku z odpowiednim mężczyzną. 

Kobieta Pierwotna, komentując swoje nieudane związki, 
często nie pozostawia suchej nitki na mężczyznach. Sztuka 
jednak nie jest skierowana przeciwko nim. Jest to po prostu 
doskonała charakterystyka związków damsko-męskich, 
które są pełne niespodzianek, wzlotów i upadków. 

Więcej  na http: / /www.teatrpalladium.com/
blog/2012/05/31/kobieta-pierwotna/

Seks-przewodnik, czyli jak szukać i nie znaleźć 
faceta – tak w skrócie określono spektakl „Ko-
bieta pierwotna” z interesującą kreacją Hanny 
Śleszyńskiej. To przedstawienie będziemy mogli 
obejrzeć w Wejherowie  24 listopada. 

24 listopada, godzina 18.00, aula Gimnazjum nr 1 
bilety: 40 zł / 35 zł w przedsprzedaży
rezerwacje: 58 672 27 75 wew. 33 (godz. 10.00-16.00)
liczba miejsc ograniczona!

WcK zaprasza do gimnazjum

R e K L A M A

Powiatowa i Miejska 
Biblioteka Publiczna w 
Wejherowie jest orga-
nizatorem corocznego 
konkursu „Powiew Weny”. 
Tegoroczna rywalizacja 
pisarzy i poetów, którzy 
nadesłali swoje prace na 
konkurs właśnie dobiega 
końca.

21 listopada o godz. 
17.00 w siedizbie biblio-
teki przy ul. Kaszubskiej 
odbędzie się uroczyste 
ogłoszenie wyników VII 
Wejherowskiego Konkur-
su Literackiego „Powiew 
Weny”. 

Spotkanie będzie po-
łączone z promocją bi-
bliotecznych słuchowisk: 
„Rzeka” oraz „Bajka o księ-
ciu Czarlińskim”.

powiew
Weny

W bibliotece

Uczestnicy zajęć poznają 
warunki przyrodnicze, hi-
storię, gospodarkę i kulturę 
omawianego regionu świa-
ta, rozmawiając i dzieląc 
się swoją wiedzą na ten 
temat. Dzięki temu, oprócz 
wiadomości ogólnych jest 
możliwość poznania różnego 
rodzaju ciekawostek. 

Dotychczas przedstawio-
na została Portugalia, którą 
pani Małgorzata poznała, 
mieszkając tam przez rok 
i studiując. Kolejne zaję-
cia dotyczyły Islandii oraz 
Skandynawii. Tym samym, 
począwszy od kraju położo-
nego najbardziej na zachód 
w Europie, do którego na-
leżą piękne wyspy Azory i 
gdzie prócz nostalgicznych 
pieśni Fado i popołudniowej 
sjesty można znaleźć wulka-
ny, poprzez lodową wyspę 
z wiecznie zieloną Krainą 
Elfów, gdzie w sklepach 
można kupić polskie słody-
cze, powędrowaliśmy aż do 
krainy reniferów i Świętego 
Mikołaja. 

Uczestnicy zajęć poznali 
Szwecję ze smakołykami 
śledziowymi znanymi w 
świecie,  Norwegię z ma-
lowniczymi fiordami i skry-

WiEŚci  Z  WUtW

dalekie podróże
Jednym z nowych 

przedmiotów, jakie po-
jawiły się w tym seme-
strze w Wejherowskim 
Uniwersytecie Trze-
ciego Wieku „Polska 
YMCA”  jest geografia 
regionalna. Młoda wo-
lontariuszka, Małgo-
rzata Hewelt, w każdą 
środę wybiera się ze 
studentami seniorami 
w dalekie podróże.

wającymi się wśród gór 
trollami i Finlandię znaną 
ze zdrowego trybu życia, 
uprawianych sportów zimo-
wych i sauny. Rozmawiali 
również o Estonii, która 
może pochwalić się bardzo 
dobrą gospodarką, a poza 
tym białymi nocami, nie-
powtarzalnym klimatem i 
atrakcyjnymi wyspami oraz 
jeziorami, które powstały 
w wyniku upadku mete-
orytów.

A może po takich za-
jęciach znacznie łatwiej 
będzie wyruszyć w podróż 
do - już nie tak - nieznanego 
miejsca?                     Al.O.

Małgorzata Hewelt na 
zajeciach w WUTW zaraża 
seniorów swoją podróżni-
czą pasją. Na zdjęciu stoi 
na szczycie wulkanu Pico 
del Teide na kanaryskiej 
wyspie Teneryfie.
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

We Wszystkich Świę-
tych oraz w Dzień Za-
duszny na cmentarzach  
wspominaliśmy tych, któ-
rzy odeszli. 

Wejherowianie tłumnie 
uczestniczyli we mszy św., 
odprawionej za dusze zmar-
łych na cmentarzu przy ul. 
ks. E. Roszczynialskiego - 
największej wejherowskiej 
nekropolii. 

Uroczystości odbyły się 
też na innych cmentarzach 
w Wejherowie i powiecie. 
Wszędzie zapłonęły znicze, 
symbolizujące naszą pamięć.

Więcej zdjęć w galerii na 
naszej stronie: 
www.pulswejherowa.pl

Uroczystości 1 listopada

płonące znicze, kwiaty 
i modlitwa przy grobach

- W tym roku odwiedzili-
śmy stary cmentarz ewan-
gelicki przy ul. Sobieskiego, 
Grób Anny Charlotty/Adeli 
Keyserlingk na kalwaryj-
skim wzgórzu oraz miejsce 
po nieistniejącym cmentarzu 
szpitala dla psychicznie cho-
rych – mówi Paweł Formel-
la, prezes Klub Miłośników 
Wejherowa. – Ten ostatni 
cmentarz działał od końca 
XIX wieku do lat trzydzie-
stych wieku XX.  Przy okazji 
usłyszeliśmy wiele interesu-
jących historii i ciekawostek.

Prelegentem, podobnie 
jak w zeszłym roku, był klu-
bowicz i doskonały znawca 
tematu nekropolii wejherow-
skich, historyk Mirosław 
Lademann. 

Uczestnicy pieszej wy-
cieczki spotkali się też z 
archeologami z wrocławskiej 
firmy eksploracyjne, którzy 
w październiku dokonali 
ekshumacji części cmentarza 
ewangelickiego w obecnym 
parku przy ul. Sobieskiego, 
przy okazji prac prowadzo-

Kolejna wędrówka miłośników miasta

Śladem dawnych 
cmentarzy

Przed dniem Wszystkich Świętych, 27 października Klub 
Miłośników Wejherowa zorganizował spacer po starych 
zapomnianych wejherowskich cmentarzach. Wędrówka ta 
była kontynuacją zeszłorocznej wędrówki, podczas której 
miłośnicy miasta odwiedzili m.in. nekropolię przy ul. 3 Maja. 

nych tam przez władze mia-
sta (przygotowanie terenu do 
budowy ciągu pieszego). 

Jak poinformowali arche-
olodzy - Tomasz Burzański 
i Damian Chamski, pod-
czas ekshumacji wydobyli 
m.in. drewnianą trumnę z 
ozdobnymi okuciami i nosi-
dełkami, w której wewnątrz 
znajdowała się druga - cyno-
wa trumna. Wewnątrz spo-
czywały szczątki mężczyzny 

z dość dobrze zachowaną 
rudą brodą, w skórzanym 
płaszczu i marynarskim 
mundurze bez dystynkcji, 
z floty cesarza Wilhelma. 
Guziki na resztkach ubrania 
wskazują pochodzenie z lat 
1871-1919. 

Szczątki zostały złożone 
w mogile w pobliżu pomnika 
cmentarza ewangelickiego na 
terenie parku (na zdjęciu).                           
                                     MD.

Przedstawiciele władz Wejherowa z prezydentem Krzysztofem hildebrandtem na czele, 
a także przedstawiciele Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wo-
jennej oraz wejherowscy kombatanci, którym   przewodniczył lucjan Bindek złożyli kwiaty 
na mogiłach żołnierzy polskich i kwaterze więźniów Stotthofu na cmentarzu przy ul. 3 Maja. 
Kwiaty i znicze złożono takze przy pomniku na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich w Wejherowie.

- Polacy bardzo pięknie pielęgnują tradycję pamięci o osobach, które odeszły, a szczególnie 
o osobach, które były nam bardzo bliskie lub miały wpływ na losy naszego kraju – powiedział 
prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. - Patrząc na historię Polski trzeba przyznać, że 
w przeszłości naszego państwa miało miejsce wiele tragicznych chwil. Zostały one okupione 
życiem wielu Polaków, dlatego pamięć o nich jest ważna. To taki dzień, kiedy trzeba przyjść 
na cmentarz i w chwili zadumy pomodlić się, złożyć kwiaty i zapalić znicze na grobach, bo 
ludzie, którzy odeszli na to zasłużyli.

hołd dla żołnierzy i ofiar wojny

Zasłużyli na pamięć
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ZDROWIE I POMOC

Przy ul. Wałowej pa-
cjentów przyjmuje bez-
płatnie lekarz pierwsze-
go kontaktu. Podobnie, 
jak w innych tego rodzaju 
placówkach medycznych w 
mieście, w przychodni znaj-
duje się gabinet zabiegowy 
oraz punkt poboru krwi. 
Wykonywane są tam również 
badania EKG i USG. 

Podstawowa opieka zdro-
wotna działa w ramach Na-
rodowego Funduszu Zdro-
wia, a więc tak jak w po-
zostałych przychodniach w 
NZOZ „Nasz Dom” można 
zapisać się do lekarza pierw-
szego kontaktu – lek. med. 
Anny Siczewskiej, specja-
listy medycyny rodzinnej. 

Co ważne, w okresie je-
siennym, w przychodni można 
zaszczepić się przeciw grypie,  
szczepionka kosztuje 25 zł .

NZOZ „Nasz Dom” propo-
nuje także usługi odpłatne w 
promocyjnych cenach:

• konsultacje lekarzy spe-
cjalistów:  neurologa, ortope-
dy, rehabilitacji

• laboratoryjne badania 
krwi

• badanie USG

O otwarciu w centrum Wejherowa nowej Przychodni Me-
dyczno-Rehabilitacyjnej NZOZ „Nasz Dom” przy ul. Wałowej 
pisaliśmy w październikowym wydaniu „Pulsu Wejherowa”. 
Warto wiedzieć, że placówka świadczy bezpłatne usługi w 
zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

• zabiegi rehabilitacyjne
• zabiegi fizykalne  (w 

cenie 4 zł)
• masaż kręgosłupa  (w 

cenie 20 zł)
• ćwiczenia z rehabili-

tantem
• zabiegi krioterapii, ki-

nezyterapii, hydroterapii, 
i inne.

Promocja trwa do końca 
roku, a przychodnia świad-
czy usługi na wysokim po-
ziomie.

– Przychodnia kieruje 
swoją ofertę m.in. do osób 
opiekujących się przewlekle 
chorymi w domu – mówią 
przedstawiciele kierownic-
twa placówki. – Planujemy 
uruchomić dzienne zajęcia 
terapeutyczne , połączone 
z rehabilitacją dla osób z 

chorobą Parkinsona, Alzhe-
imera i po udarach mózgu. 
Istnieje też możliwość korzy-
stania z pomocy psychologa. 

Oprócz porad lekarskich, 
zabiegów i opieki pielęgniar-
skiej, NZOZ „Nasz Dom” pro-
ponuje m.in. zajęcia z JOGI. 

Kolejna propozycja to 
ćwiczenia aerobiku, cie-
szące się zainteresowaniem 
i przydatne zwłaszcza w 
okresie jesienno-zimowym, 
a przy tym dostosowane 
do oczekiwań i możliwości 
uczestniczek (zajęcia mogą 
się odbywać również w go-
dzinach porannych).

Warto wiedzieć, że nowa 
przychodnia przy ul. Wa-
łowej w Wejherowie jest 
czynna codziennie w godz. 
od 8.00 do 18.00.

profilaktyka udaru mózgu
16 listopada br. w przychodni „Nasz Dom” przy ul. Wałowej 

w Wejherowie odbędzie się akcja profilaktyczna pn. „Udar 
mózgu”. Podczas tej akcji pacjenci będą mogli skorzystać z 
bezpłatnego pomiaru cholesterolu oraz pomiaru poziomu 
cukru. Badania odbęda się w godz. 9.30-12.00.

W imieniu organizatorów zapraszamy mieszkańców Wejhe-
rowa do nowej przychodni, usytuowanej w pomieszczeniach 
dawnego sklepu meblowego na rogu ul. Wałowej i Północnej.

Bezpłatna podstawowa opieka lekarska

porady i badania

Doktor Anna Siczewska przyjmuje pacjentów w gabinecie przy ul. Wałowej.
Odbyło się tam spotkanie 

służb i instytucji pomaga-
jących osobom bezdomnym. 
Przedstawiciele MOPS, Poli-
cji, Straży Miejskiej, Szpitala 
Specjalistycznego, Kuchni 
św. Franciszka przy klasz-
torze Ojców Franciszkanów 
oraz Zgromadzenia Sióstr 
Albertynek zastanawiali się, 
jak zapewnić bezdomnym 
odpowiednie warunki życia 
w okresie zimowym. 

- Ludzie bezdomni nie 
powinni czuć się w naszym 
mieście osamotnieni – po-
wiedział podczas spotkania 
Bogdan Tokłowicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa. 
– Będą oni mogli skorzy-
stać z lokum  w gdyńskim 
schronisku, z którym pod-
pisaliśmy porozumienie. W 

Zrobiło się bardzo zimno, a to oznacza, że szczególną troską 
należy otoczyć tych, którzy nie mają ciepłego kąta na zimę. 
O pomocy osobom bezdomnym na terenie Wejherowa pod-
czas nadchodzącej zimy rozmawiano na spotkaniu Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej.

siedzibie Straży Miejskiej są 
bilety SKM oraz skierowanie 
do schroniska, a strażnicy 
udzielają informacji. 

W Wejherowie realizowa-
ny jest Miejski Program Pra-
cy z Osobami Bezdomnymi. 
Przez cały rok, nie tylko zimą 
pracownicy socjalni udzielają 
pomocy osobom pozostają-
cym bez dachu nad głową. 
Dodatkowo bezdomni ko-
rzystają z ciepłych posiłków, 
które przygotowuje kuchnia 
św. Franciszka przy wejhe-
rowskim klasztorze. Mogą 
także zaspokoić potrzeby w 
zakresie higieny osobistej w 
świetlicy opiekuńczo-wycho-
wawczej prowadzonej przez 
Siostry Albertynki przy ul. 
Kopernika w Wejherowie, 
które okazują im wiele serca.

Niestety, liczba bezdom-
nych w Wejherowie wzra-
sta. W 2005 r. ze schronisk 
i noclegowni skorzystało 
15 bezdomnych z naszego 
miasta, natomiast w 2011 r. 
było ich 39.

- Pomoc osobom bezdom-
nym polega nie tylko na 
zapewnieniu im schroniska i 
posiłku. Ważna jest także po-
moc w wyjściu z bezdomno-
ści, motywowanie do podjęcia 
leczenia odwykowego, pomoc 
w znalezieniu pracy – stwier-
dziła Ewa Kłosowska, dy-
rektor MOPS w Wejherowie. 
–  Nie ulega wątpliwości, że 
problem bezdomności powi-
nien być rozwiązywany na 
gruncie polityki społecznej, 
a nie jedynie pomocy spo-
łecznej.                         MD.

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.

Nadeszły chłody, a będzie coraz zimniej

Jak pomóc 
bezdomnym?

O g ł O s z e n i e
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Oboje są rzemieślnikami, 
zrzeszonymi w Powiatowym 
Cechu Rzemiosł Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw 
- Związku Pracodawców w 
Wejherowie. Oboje mają 
tytuły mistrzów, dlatego 
w swojej Piekarni „Jaś” w 
Bolszewie, wyszkolili i nadal 
szkolą uczniów, zdobywają-
cych tam wiedzę i umiejęt-
ności.

50 LAT W ZAWODZIE
Jan Majkowski, mimo 

emerytalnego wieku nadal 
jest pełen energii i wciąż 
pomaga w zakładzie. Nawet 
podczas naszego spotkania 
w piekarni wychodzi, aby 
dopilnować różnych spraw. 

Właśnie minęło 50 lat 
od chwili, kiedy pan Jan 
rozpoczął pracę w tym zawo-
dzie, chociaż najpierw był... 
mechanikiem ciągnikowo-
-samochodowym.

- Pracowałem krótko jako 
mechanik, ale ciągle wraca-
łem do domu bardzo brudny 
od smarów - wspomina Jan 
Majkowski, który od dziecka 

Wejherowscy rzemieślnicy: Jan Majkowski i alicja Majkowska

sposób na zdrowy chleb 
Kto z nas nie lubi świeżego pieczywa? Sam jego zapach 

wywołuje miłe skojarzenia i pobudza apetyt. Jeśli chleb i 
bułki upieczone są tradycyjną metodą, bez stosowania no-
woczesnych technologii, ulepszaczy i konserwantów to takie 
pieczywo jest nie tylko smaczne, ale również zdrowe. Wiedzą 
o tym dobrze właściciele piekarni w Bolszewie - Jan Majkow-
ski i jego córka Alicja.  

mieszka w Bolszewie. - Gdy 
pojawiła się możliwość pracy 
i nauki zawodu w piekarni, 
postanowiłem spróbować. 
W październiku 1962 roku 
trafiłem do zakładu GS w 
Redzie, potem wyjechałem 
na kurs zawodowy w Głu-
chołazach. Praca piekarza 
okazała się bardziej odpo-
wiednia dla mnie, radziłem 
sobie dobrze, przechodząc 
wszystkie etapy, od pomoc-
nika, czeladnika po bryga-
dzistę. Wreszcie uzyskałem 
tytuł mistrzowski, a w 1995 
roku otworzyłem własną 
piekarnię. 

RODZINNA FIRMA
Alicja Majkowska rów-

nież nie planowała pracy w 
piekarni, chociaż w przeci-
wieństwie do taty, od dziecka 
przyglądała się produkcji 
pieczywa. Skończyła Techni-
kum Fizjoterapii, prowadziła 
zajęcia gimnastyki korek-
cyjnej w szkole, ale wkrótce 
wróciła do rodzinnej firmy.

- Zdobyłam kolejno upraw-
nienia mistrza piekarnictwa, 

cukiernika oraz sprzedawcy 
- mówi pani Alicja. - Dzięki 
temu rozszerzyliśmy asor-
tyment i obecnie oprócz pie-
czywa, pieczemy również 
ciasta. W rodzinnej piekarni 
i cukierni pracuje również 
moja siostra i inni członkowie 
rodziny. W sumie zatrud-
niamy 25 pracowników oraz 
szkolimy 15 uczniów.

PRZEZ CAŁĄ DOBĘ
Praca w piekarni nie 

należy do łatwych, przede 
wszystkim dlatego, że od-
bywa się na trzy zmiany. 
Piekarze i cukiernicy pracują 
całą dobę, także w weekendy. 
W niedziele i święta muszą 
pełnić dyżur w piekarni. 
Przed świętami, zwłaszcza 
przez Bożym Narodzeniem 
pracy jest najwięcej, zwłasz-
cza w cukierni. Wiadomo, 
każdy kupuje wówczas wię-
cej pieczywa, no i obowiązko-
wo różne słodkości.

- Śpimy nieregularnie, 
pracujemy m.in. w nocy, co 
jest z pewnością wyczer-
pujące – przyznaje Alicja 
Majkowska. – Najlepiej znosi 
to mój tata, który w piekarni 
jest już od świtu.

- Im człowiek starszy, tym 
mniej snu potrzebuje – wy-
jaśnia Jan Majkowski. Jego 
zdaniem obecna praca i tak 
jest dużo lżejsza niż dawniej, 
kiedy trzeba było dźwigać na 
plecach ciężkie worki z mąką 
i innymi produktami.

- Jako młody pracownik 
piekarni nosiłem nawet wodę 
ze studni, nie wspominając 
o węglu, potrzebnym do 
pieca – wspomina piekarz 
z Bolszewa. – Teraz piece 
są olejowe lub elektryczne, 
a przy rozładunku towarów 
piekarze korzystają ze spe-
cjalnych wózków.

Mimo, że piekarnia korzy-

sta z nowoczesnego sprzętu, 
w zakładzie Majkowskich 
w Bolszewie pewne rzeczy 
pozostały niezmienne od lat. 

RĘCZNA ROBOTA
Przede wszystkim pro-

dukcja pieczywa odbywa się 
ręcznie, a nie przy pomocy 
maszyn. Podczas wizyty w pie-
karni przekonałam się o tym 
na własne oczy. Zobaczyłam, 
jak kilku młodych stojących  
przy stole, szybko i sprawnie  
formowały bochenki chleba z 
ciasta, wydobywanego z kadzi.

- Korzystamy z maszyn, 
które służą do przygotowa-
nia rozczynu na naturalnym 
kwasie. Pozostałe prace, 
takie jak ważenie, werkowa-
nie, wydłużanie wykonywa-
ne są ręcznie – tłumaczy Jan 
Majkowski. 

- Wyposażyliśmy nasz 
zakład w pełna automatykę, 
ale odstawiliśmy maszyny i 
wróciliśmy do tradycyjnych 
metod – dodaje Alicja Maj-
kowska. – Naszym zdaniem 
dzięki temu pieczywo jest 
smaczniejsze, a z pewnością 
zdrowsze, chociaż nie można 
go przechowywać tak długo, 
jak produktów z chemiczny-
mi dodatkami. To samo do-
tyczy ciast, produkowanych 

w naszej cukierni. 
Co ważne, w tej firmie 

nadal wykorzystuje się na-
turalne produkty, czyli np. 
jajka a nie masę jajeczną w 
proszku, jak w wielu dużych 
cukierniach.

Chociaż piekarnia w Bol-
szewie i znajdujący się  przy 
niej sklep firmowy mają 
wielu wiernych klientów, 
m.in. miłośników chleba or-
kiszowego, razowego i chleba 
z błonnikiem, większość 

konsumentów nie zdaje sobie 
sprawy z różnic między pie-
czywem z różnych zakładów. 
Tylko nieliczne tak jak firma 
Majkowskich pozostają przy 
tradycyjnych metodach i 
naturalnych składnikach, 
które są niestety droższe niż 
sproszkowane preparaty. 

Zdrowe produkty mają 
nieco wyższą cenę, ale rów-
nież dużo większą wartość. 
Dotyczy to nie tylko pieczywa.

Anna Kuczmarska

RZEMIOSŁO

R e K L A M A

alicja Majkowska i Jan Majkowski
BolsZEWo, ul. Krasickiego 2

Zakład przyjmuje uczniów

Alicja Majkowska i Jan Majkowski w piekarni w Bolszewie.

Sklep firmowy przy piekarni i cukierni cieszy się 
powodzeniem wśród klientów.
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SPORT

Wojewódzki i powiatowy

turnieje boccia
W hali MOSIR w Rumi odbył się finałowy 

Wojewódzki Rodzinny Turniej Boccia o Puchar 
Marszałka Pomorskiego.

W zawodach eliminacyjnych startowało 25 rodzinnych 
zespołów, a w turnieju finałowym, który rozegrano systemem 
bezpośredniej eliminacji po dwóch porażkach, uczestniczyło 
16 zespołów – po 4 z każdej strefy eliminacyjnej.

W meczu finałowym – stojącym na bardzo wysokim pozio-
mie - zespół JANOWIAKóW RUMIA (Gabriela, Andrzej i 
Dominik Andrzejewscy) pokonał 7:5 CZARNYCH RUMIA 
(Zdzisława, Henryk i Jan Nowiccy). Trzecie miejsce zajął 
SNAJPER Wejherowo (Joanna, Marta i Ryszard West-
phal). 

W Jastrzębiej Górze odbył się Powiatowy Drużynowy 
Turniej Boccia Osób Niepełnosprawnych o Puchar 
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Wejherowie. Startowało 15 drużyn z Wejherowa, Redy, 
Rumi, Gościcina i Bolszewa.  Zwycięzcą zawodów został ze-
spół BORHYD z Wejherowa (Genowefa i Leszek Lenda), 
który w meczu finałowym pokonał 11:1 RYNEK WEJHE-
ROWO (Andrzej Białas i Henryk Ptach).

Na III pozycji uplasowała się drużyna TENISISTóW 
WEJHEROWO ( Tomasz Miks i Włodzimierz Wasielewski). 

Zawody, których organizatorem było Integracyjne Sto-
warzyszenie Sportowe START Wejherowo, odbyły się 
pod patronatem dyrektora PCPR.           L.L.

Wejherowianie wystąpili 
w tym spotkaniu w składzie: 
Maciej Bieniasz-Krzywiec 
(grający trener) - 2,5 pkt., 
Tomasz Groenke - 2,5 pkt.,  
Mateusz Lange -1,5 pkt. i 
Piotr Sikora - 0,5 pkt.,

Wcześniej w szóstej serii 
wejherowianie przegrali 4:6 

Organizator turnieju  
Rumski klub Sakura zmie-
nił nieco formułę zawodów 
i wprowadził nowe konku-
rencje, dające szansę tym 
najmłodszym adeptom sztuk 
walki. 5 i 6 -latkowie  zma-
gali się w nowej konkurencji: 
„Tor przeszkód”, w której 
Bartosz Baranowski zdobył 
złoty medal, a Jakub Drewa 
- brązowy. 

W konkurencji Kichon 
medalowe miejsca zdobyli: 
Zuzanna Pacanowska i Filip 

Pionke (złote medale), Kac-
per Kwidziński  (srebrny) 
oraz Jakub Drewa, Mateusz 
Szklarski, Bartosz Baranow-
ski, Kuba Sancewicz (brąz). 

W konkurencjach kata 
i kumite (swobodna wal-
ka) Olek  Daszke, Kamila 
Szklarska Dawid Kreft zdo-
byli złote medale, a Paweł 
Czaja i Mateusz Szklarski 
– srebrne. Patryk Krefft, He-
nio Mudlaff, Milena Lidzbar-
ska to zdobywcy brązowych 
medali. 

22 medale na okręgowych zawodach karate 
w Pucku to  całkiem nieźle jak na  26 osobową 
reprezentację wystawioną przez Stowarzyszenie 
Sportów Walki  z Wejherowa i Bolszewa. 

z KS AZS AWFiS II Gdańsk.
 Po siódmej kolejce roz-

grywek prowadzi drużyna 
AGROS Subkowy z 12 punk-
tami, przed UKS Olimpia 
Gniew, także z 12 pkt. 

ISS Start Wejherowo, któ-
ry zgromadził 5 pkt, zajmuje 
szóstą pozycję.               L.L.

iii liga tenisa stołowego

szósta lokata startu
W meczu siódmej rundy III ligi tenisa stołowe-

go drużyna wejherowskiego Startu we własnej 
sali  wygrała 7:3 z ŻTS ARES SERVICE Kmiecin.

Karate. Medale najmłodszych zawodników

Były to eliminacje do finałów wojewódzkich, które odbędą 
się 9.11.br. w Przechlewie. W rywalizacji wzięły udział  4 zespoły 
reprezentujące powiat lęborski, kartuski, pucki oraz wejherow-
ski. Zwycięzcą zawodów została drużyna Szkoły Podstawowej 
w Łęczycach. Zespół z Łęczyc w ub. roku szkolnym wywalczył 
czwarte miejsce w Polsce w rywalizacji szkół wiejskich. 

Wszystkie zespoły zostały nagrodzone statuetkami oraz dy-
plomami, które wręczała dyrektor Zespołu Szkół w Łęczycach, 
Anna Jakubowska oraz przedstawiciel Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo-Wychowawczych, Bartłomiej Woźniak. 
Wymienione instytucje były organizatorami zawodów.

Szkoła Podstawowa w Łęczycach startowała w składzie: 
Hubert Labuda, Wiktor Gotowski, Dariusz Skałdanowski, Łukasz 
Gruba, Patryk Maszota, Daniel Graboś, Dawid Młyńczyk, opiekun 
drużyny - Remigiusz Sarbak.

Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Wierzchucinie, 
trzecie – SP w Łebuni, a czwarte SP w Sulęczynie.                  BW.

       W hali Zespołu szkół w Łęczycach odbył się pół-
finał Wojewódzkich igrzysk Młodzieży szkolnej w halo-
wej piłce Nożnej szkół Wiejskich. Wygrali gospodarze.

piłka Nożna szkół Wiejskich

Górą Łęczyce

Gryf Orlex - Ruch Zdzieszowice 2:2 (2:0) 
28 października Gryf na własnym stadionie zremisował z 

Ruchem Zdzieszowice. W 13 minucie Ł. Pietroń wykorzystał 
podanie G. Gicewicza z rzutu rożnego. 15 minut później M. 
Fidziukiewicz przeprowadził samodzielnie akcje i pokonał 
bramkarza gości. 

W drugiej części pojedynku nasi zawodnicy mogli strze-
lić kolejne gole, ale w 55 minucie padła pierwsza bramka 
dla Ruchu a po 10 minutach goście doprowadzili do wy-
równania. Obydwie bramki dla zdzieszowiczan strzelił 
M. Ściański. Na dodatek piłkarze Ruchu mogli wywieźć z 
Wejherowa komplet punktów. 

Nasi zawodnicy przy takim obrocie sprawy, komplet-
nie zagubili się na boisku i nie potrafili przeprowadzić 
składnej akcji. Nie potrafili też wykorzystać paru stałych 
fragmentów gry.    

Gryf Orlex Wejherowo: Ferra - Stefanowicz (71’ Więcek), 
Skwiercz, Kochanek, Warcholak - Pietroń, Kołc - Felisiak, 
Fidziukiewicz, Gicewicz (77’ Krzemiński) - Szlas (74’ Króll). 

Tur Turek - Gryf Orlex Wejherowo 1:0 (1:0)
Pojedynek nie zapowiadał się szczególnie trudny dla 

naszego zespołu, ale wejherowianie nie radzili sobie z 
rozgrywaniem skutecznych akcji pod bramką gospodarzy. 

Niespodziewanie po jednym z nielicznych ataków pił-
karzy Tura, padła bramka po podaniu z rzutu rożnego. W 
drugiej części pojedynku Gryf ruszył do ataku, ale robił to 
bardzo nieskutecznie. 

Zawodnicy Tura bronili się bardzo skutecznie, świetnie 
radził sobie ich bramkarz. Dlatego starania R. Siemaszko, 
M. Fidziukiewicza, P. Szlasa i G. Gicewicza, nie dały cho-
ciażby bramki wyrównującej. 

Gryf Orlex Wejherowo: Ferra – Krzemiński, Skwiercz, 
Kochanek, Warcholak (19’Króll) – Felisiak, Stefanowicz, 
Siemaszko, Gicewicz, Fidziukiewicz – Szlas (67’Więcek)

Na zakończenie jesiennej części rozgrywek II-ligowych 
Gryf zagra 10 listopada w Wejherowie z Elaną Toruń, 
a 17 listopada wyjedzie na mecz do Polkowic.

piłka nożna. Gryf-orlex

Kolejny remis 
i porażka

Mecz, który odbył się 27 
października, od początku 
układał się po myśli wejhe-
rowian, którzy objęli pro-
wadzenie 7-4. Do przerwy 8 
bramek przewagi dało Tyta-
nom komfort. Każdy zawod-
nik miał dobrą dyspozycję 

Tytani Wejherowo odnieśli pierwsze zwycięstwo w II lidze męskiej piłki ręcznej. Po bar-
dzo dobrej grze Tytani zdeklasowali na wyjeździe LKS Kęsowo 22-35 do przerwy (10-18). 

piłka ręczna. tytani Wejherowo

Wreszcie jest zwycięstwo
i skuteczność w ataku, na 
środku dobrze radził sobie 
rozgrywający Rafał Wicki, z 
którym Kęsowo miało sporo 
problemów. 

W bramce bardzo dobrze 
bronił Szymon Cholcha. 
Mimo że zabrakło dwóch 

kontuzjowanych zawod-
ników Kamila Wickiego i 
Krzysztofa Wilmy, wszyscy 
zagrali dobre spotkanie.

Tytani Wejherowo junio-
rzy starsi wygrali w Malbor-
ku z tamtejszą Pomezanią 
32-33 i także odnieśli pierw-

sze zwycięstwo w rozgryw-
kach ligowych.  

Kolejny pojedynek se-
niorskiej drużyny wejherow-
skich Tytanów, tym razem z 
Koroną Koronowo, odbędzie 
się 10 listopada o godz. 17 
w hali sportowej SP nr 6.
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Firma Optima S.A. –po-
życzki do domu – poszukuje 
PRZEDSTAWICIELI w Pucku, 
Wejherowie i Rumi. 

Praca dodatkowa, atrak-
cyjna prowizja, również dla 
emerytów. 

58 554 80 80/801 800 200

NIERUCHOMOŚCI
Działkę nad Jeziorem Sobackim w 

Chrztowie 20 m od wody – sprzedam. 
Tel. 509 766 842
 * * *
Sprzedam mieszkanie w centrum, 

plac Wejhera, 54 m kw. 2 pokoje, kuchnia 
z jadalnia, co, gaz, niskie koszty. 

Tel. 600 664 930
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie, 

w centrum, 44 m, parking ogrodzony, 
nowe budownictwo.  Tel. 510 343 667

 * * *
Zamienię kawalerkę na osiedlu Fe-

nikowskiego na kawalerkę w centrum 
Wejherowa.  Tel. 509 409 365

 * * *
Sprzedam działki budowlane w Sopie-

szynie. Tel. 512 505 361
  * * *
Wynajmę mieszkanie  na Os. 100-lecia, 

42 m. Tel. 665 265 863
 * * *
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w 

Wejherowie, Os. Tysiąclecia.
Tel. 510 562 633
 * * *
Sprzedam działkę ogrodniczą w Wej-

herowie przy ul. Sucharskiego, domek 
murowany, ocieplony, okna PCV, działka 
zadbana. Tel. 792 612 439

 * * *
Wynajmę pokój umeblowany w 

Wejherowie na os. 1000-lecia. Cena do 
uzgodnienia. Tel. 508 071 417

 * * *
Sprzedam działki budowlane w Sopie-

szynie.  Tel. 512 505 361
 * * *
Wynajmę działkę o pow. 2 00 m 

utwardzoną, ogrodzona w Wejherowie. 
Tel. 692 937 690

Tuchom. Sprzedam działkę 1500 m 
ogrodzoną, uzbrojoną z domkiem gospo-
darczym i garażem, 270 tys. zł. 

Tel. 505 690 827
 * * *
Sprzedam mieszkanie o pow. 31,40 

m2 położone na 1 piętrze. Do mieszkania 
przynależy pomieszczenie gospodarcze o 
powierzchni 1,4 m2. 

Mieszkanie całkowicie wykończone 
składa się z 2 pokoi z aneksem i łazienki. 
Blisko MZK, SKM, sklepy, las. Niskie koszty. 
POLECAM!   Tel. 516 033 798

 * * *
Garaż w centrum Wejherowa wynaj-

mę.  Tel. 602 173 077

SPRZEDAM
Sprzedam wózek wielofunkcyjny 

z fotelikiem samochodowym osobno 
(cena 100 zł) przewaga koloru szarego. W 
dobrym stanie. Cena całości  400 zł – do 
uzgodnienia. Wejherowo Śmiechowo. 

Tel.  511 707 539
 * * *
Sprzedam butlę turystyczną 2 kg, cena 

45 zł.  Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzedam nowy nieużywany piec 

grzewczy, tzw. koza. Przeznaczenie: 
ogrzewanie pomieszczeń gospodarczych, 
handlowych, usługowych, produkcyjnych.  
Moc 3.5 Kw. Cena 100 zł.   

Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzedam rewelacyjny, wyczynowy 

rower górski renomowanej firmy PROXIMO 
na kolach 26" na 2 amortyzatorach stan 
idealny cena 300 zł.  Tel. 516 256 424

 * * *
Sprzedam używany sprawny piecyk 

gazowy na gaz z butli propan butan. 
Cena 80 zł. Tel. 516 256 424

Jabłka zimowe RENETA z własnego 
ogrodu, bez oprysków -sprzedam. Cena 1 
kg-2 zł. Wejherowo- Śmiechowo. 

Tel. 889 269 459
 * * *
Sprzedam router nowy za 70 zł. 
Tel. 514 205 653 Aga.
 * * *
Sprzedam płaszcz damski na jesień, 

krótki z kapturem, kolor czarny, na guziki, 
rozm. XXL za 50 zł - stan idealny, 

a także buty męskie trapery czarne, 
rozm. 44, za 35 zł.  Tel. 515 664 469.

 * * *
Sprzedam telefon stacjonarny biały 

w pudełku, mało używany za 25 zł oraz 
lokówko-suszarkę rotair ceramic brush w 
kartonie za 550 zł. Tel. 515 664 469

 * * *
Sprzedam śpiochy, czapki, body, 

spodenki 0-3 miesięcy, bluzki dla chłopca 
za 7 zł szt., przewijak za 35 zł nosidełko 
za 40 zł, ubranko białe do chrztu za 30 zł. 

Tel. 514 205 653 Aga
 * * *
Sprzedam opony Fulda + felgi 185 

zł/60R 14, mało używane. 
Tel. 513 151 005
 * * *
Sprzedam rolety zewnętrzne białe o 

wymiarach 1010 x 1500 2 szt. oraz 990 x 
1500 1 szt. Cena 600 zł. 

Tel. 505 992 231 
 * * *
Sprzedam telefon NOKIA c 1 w kartonie 

nieużywany na gwarancji. Cena 100 zł. 
Tel. 668 294 942
 * * *
Sprzedam motorek dla dziecka od 

1 do 4 lat, czerwony na akumulatorek z 
ładowarką, stan bardzo dobry, cena 150 zł. 

Tel. 668 294 942
 * * *

Sprzedam drzwi wewn. Białe pełne z 
zamkami i klamkami 80 lewe i prawe 60 
sztuk po 40 zł. Stan dobry. 

Tel. 668 294 942
 * * *
Sprzedam zestaw 100 ubrań dla dzieci 

w wieku od 0 do 12 miesięcy. W skład 
zestawu wchodzą śpiochy, body, bluzki, 
sweterki, spodnie, buciki. Cena 200 zł. 

Iwona: tel. 605 526 256
 * * *
Sprzedam kanapę 2 osobową z pojem-

nikiem na pościel. Zakupiona w BRW w 
2010 roku. Stan dobry. Wymiary: długość 
w pozycji do spania 190/125, złożona 
siedzisko 67, oparcie 30. 

Cena 200 zł.  Tel. 505 816 262
 * * *
Sprzedam rozdrabniacz ogrodowy. 
      Tel. 604 672 760
 * * *
Sprzedam rolety białe zew. o wymia-

rach 1010x1500 2 szt. oraz 990 x 1500 1 szt. 
Cena 600 zł.  Tel. 505 992 231

NAUKA
Korepetycje z fizyki i chemii, w tym 

uczę matematyki. Wejherowo.   
Tel. 58  677-01-50

PRyWAtNE OgłOSZENIA DROBNE 
ZAMIESZCZAMy BEZPłAtNIE

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl   

lub sms-em  na numer telefonu:   606 101 502
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych wyda-

niach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej. 

sKUtEcZNa
REKlaMa 
W  pUlsiE 

WEJhERoWa
606  629  454

redakcja@pulswejherowa.pl

R e K L A M A

PRACA
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Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie serdecznie zaprasza na dwie wystawy.

Pierwsza, zatytułowana „Filozofia refleksji Józefa cheł-
mowskiego”, zostanie otwarta juz dzisiaj, 8 listopada 2012 r. o 
godz. 13.00 w siedzibie Muzeum przy ulicy Zamkowej 2a (Pałac 
Przebendowskich i Keyserlingków).

Otwarcie drugiej wystawy, pt. „historyczne klasztory w 
krajobrazie polski” zaplanowano na 15 listopada br. o godz. 
17.00, równiez w siedzibie Muzeum przy ulicy Zamkowej 2a.

Zaproszenie

Wystawy w pałacu


