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33-letnia mieszkanka 
gminy Linia, kierująca citro-
enem zjechała na pobocze, 
pojazd dachował i uderzył 
w drzewo. Ciężko ranna 
kobieta oraz jej dwie cór-
ki trafiły natychmiast do 
szpitala. 15-letnią lżej ran-
ną dziewczynkę zwolniono 
wkrótce do domu, natomiast 
jej młodszej siostry nie udało 
się uratować. 

Tragedia na trasie Rozłazino-godetowo

W wypadku zginęła nastolatka
Tragicznie rozpoczął się nowy rok dla 

rodziny z gminy Linia. Dwunastoletnia 
dziewczynka zmarła wskutek wypadku, do 
którego doszło 3 stycznia na trasie Rozła-
zino – Godętowo w gminie Łęczyce. 

Przypomnijmy, że pod 
koniec października w tej 
samej gminie, dokładnie w 
Strzebielinie,  doszło do tra-
gicznego pożaru, w którym 
zginęła 11-letnia dziew-
czynka. 

W marcu ub. roku w miej-
scowości Dąbrówka Wielka 
(gmina Łęczyce) w wypadku 
drogowym zginął 19-letni 
mieszkaniec tej gminy. Zdjęcie z archiwum policji.

Królowie i kolędy
Rada Miasta Wejherowa uchwaliła zasady 

i stawki opłat za wywóz oraz zagospodaro-
wanie odpadów komunalnych, które wej-
dą w życie w połowie tego roku. Podobne 
uchwały podjęły prawie wszystkie miasta i 
gminy w powiecie wejherowskim. 

Nowe opłaty
za odpady

W Wejherowie opłaty 
będą naliczane od każdego 
gospodarstwa domowego w 
jednakowej wysokości - 35 
zł w przypadku prowadze-
nia segregacji odpadów 
oraz 55 zł, jeśli segregacji  
nie będzie. 

Niektóre gminy będą 
pobierały opłaty zależnie 
od liczby osób we wspólnym 
gospodarstwie domowym. 

Żaden ze sposobów nie 
jest doskonały, bo niedosko-
nała jest obecnie poprawia-
na ustawa.                     Str. 3

Trzej Królowie przemaszerowali w nie-
dzielę ulicami Wejherowa, a za nimi podą-
żał orszak małych i dużych królów w koro-
nach na głowach. Wejherowianie tłumnie 
wzięli udział w uroczystości z okazji święta 
Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. 
Wspólne rodzinne świętowanie zakończyło 
się śpiewaniem kolęd w Kolegiacie.

6 stycznia po raz pierwszy 
w Wejherowie pojawił się  or-
szak Trzech Króli, podobnie 
jak w kilkudziesięciu innych 
miastach w całej Polsce. 

Orszak wyruszył spod 
Bramy Oliwskiej i udał się 
do Pałacu Heroda (Pałac 
Przebendowskich i Key-
serlingków) na spotkanie z 
Herodem. W kościele Trójcy 
Świętej uczestnicy mogli 
odpocząć po długim marszu 
(trochę za szybkim), śpiewa-
jąc kolędy i oglądając dalszy 

ciąg spektaklu. Jak każe 
tradycja, Trzej Królowie 
oddali pokłon Dzieciątku i 
przekazali mu dary. 

Uroczystość przygotowała  
grupa Misterników Kaszub-
skich na czele z Wojciechem 
Rybakowskim. W organiza-
cji pomogło też Wejherowskie 
Centrum Kultury, Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko Pomorskiej oraz ks. 
Tadeusz Reszka, proboszcz 
parafii Trójcy Świętej. 

 Fotoreportaż na str. 9

VERBA SACRA - Świąteczne hymny uwielbienia Boga usłyszy-
my w Kolegiacie 14 stycznia w poczwórnej wersji językowej: ory-
ginalnej, czyli hebrajskiej, w greckiej – jako modlitwy uwielbienia 
Żydów w diasporze, polskiej i oczywiście kaszubskiej. 

Siedem psalmów w muzycznej oprawie Cezarego paciorka 
zaprezentują o. Jakub Waszkowiak OFM oraz aktorzy: Danuta 
Stenka i Jerzy Kiszkis.                    Szczegóły na str. 12
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STRAŻ MIEJSKA

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

Panu Stefanowi pranga
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

M A T K I

składa
Krzysztof hildebrandt

prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

To już kolejny samochód, 
spośród pojazdów, które 
wejherowska policja otrzy-
mała w ostatnich latach, 
współfinansowany przez 
jednostki samorządowe. 

Dzięki temu wsparciu 
policjanci mogą się cieszyć 
jazdą świetnymi autami, 
bezpiecznymi i w pełni 
przystosowanymi do ściga-
nia piratów drogowych. 

Pojazd jest dobrze wypo-
sażony - ma silnik diesla o 
pojemności 1,6 litra i mocy 
115 koni mechanicznych. 
Jest bezpieczny i przysto-
sowany do służby. 

Można go już spotkać na 
drogach powiatu wejherow-
skiego.            MD.

K O N D O L E N C J E 

W Wigilię Bożego Narodzenia, czyli „pod choinkę” wejhe-
rowska policja otrzymała w prezencie nowy radiowóz marki 
Kia Ceed. Samochód został zakupiony częściowo z funduszy 
Policji i Urzędu Miasta Wejherowo. Nowy radiowóz będzie 
służył policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego.

Wartościowy prezent nie tylko na święta

Radiowóz 
dla drogówki

Przekazanie nowego radiowozu odbyło się w obecności 
komendanta powiatowej policji i przedstawicieli władz 
Wejherowa.

Sprawców zatrzymano na  gorącym uczynku 3 stycznia 
2013 roku około godziny 10.00, na nieczynnym  szlaku ko-
lejowym Wejherowo-Żarnowiec. Cięli oni szyny przy pomocy 
zwykłej piłki do metalu i stąd zapewne działali w biały dzień. 

Czynu tego dopuścił się 51-letni mieszkaniec Bolszewa 
i  54-letni mieszkaniec  Wejherowa. Trzem  innym osobom 
obecnym w tym miejscu udało się zbiec.

 Jak się okazało na zlikwidowanym szlaku wycięto już kil-
kadziesiąt metrów  szyn kolejowych. Dochodzenie w tej spra-
wie prowadzi wejherowska policja, której przekazano zatrzy-
manych mężczyzn.                                                          ZH.

Kradli szyny 
Funkcjonariusze wejherowskiej Stra-

ży Miejskiej zatrzymali na ulicy Przemy-
słowej w Wejherowie dwóch mężczyzn, 
którzy kradli ...szyny kolejowe. 

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 E

gROŹNY 
WYpADEK
W sobotę, 5 stycznia br., 

24-letnia mieszkanka gminy 
Luzino jechała samocho-
dem BMW w stronę Lębor-
ka. W okolicy Gościcina stra-
ciła panowanie nad autem, 
które zjechało do rowu. 

Kobieta została odwie-
ziona do Szpitala Specjali-
stycznego w Wejherowie. 

pO DWA pROMILE
Niemal każdego dnia 

wejherowscy policjanci za-
trzymują na drogach powia-
tu nietrzeźwych kierujących 
i dzięki temu, uniemożliwia-
ją im dalszą jazdę. Podobnie 
było tuż przed minionym 
weekendem. 

Funkcjonariusze Wy-
działu Ruchu Drogowego 
wejherowskiej komendy 
zatrzymali do kontroli dro-
gowej 50-letniego kierowcę 
volkswagena, od którego 
wyczuli woń alkoholu. Bada-
nie alko-testem było czystą 
formalnością, bo wykazało, 
że kierowca miał 2 promile 
alkoholu w organizmie. 

Kolejnego nietrzeźwego, 
tym razem cyklistę zatrzy-
mali policjanci z Posterunku 
Policji w Łęczycach. Męż-
czyzna miał w organizmie 
również 2 promile alkoholu. 

Policjanci udaremnili nie-
trzeźwym kierującym dalszą 
jazdę. Obaj kierowcy nieba-
wem usłyszą zarzuty.

Za kierowanie samocho-
dem w stanie nietrzeźwości 
grozi kara pozbawienia wol-
ności do 2 lat, a za kierowa-
nie rowerem nawet do roku. 

Z POLICJI

W miniony weekend po-
licjanci z Wejherowa, Rumi i 
Gniewina zatrzymali aż pięciu 
mężczyzn z narkotykami. 

W Rumi ujęto 15-latka, który 
miał przy sobie marihuanę. Ko-
lejni dwaj mężczyźni z narkoty-
kami (marihuaną i amfetaminą) 
zostali zatrzymani w Wejhero-
wie. W Gniewinie zatrzymano 
17-latka, który miał w domu 
amfetaminę. Marihuanę miał 
też mieszkaniec jednej ze wsi w 
gminie Wejherowo.

Znów 
narkotyki
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ATRAKCYJNY LOKAL DO WYNAJĘCIA
 

W CENTRuM WEJhEROWA !

pREZYDENT MIASTA WEJhEROWA
ogłasza pierwszy  

przetarg ofertowy nieograniczony

na najem na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia do lat pięciu, lokalu użytkowego o pow. 

19,84 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa,  znajdującego się w budynku przy 

ul. Kopernika 1 w Wejherowie.

  Stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 32 zł/m2 netto miesięcznie.

  Do czynszu ustalonego w  przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są zapoznać się ze szczegółowmi 

warunkami przetargu, które można odbierać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościamii Urba-

nistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 p. 203, tel. 677-71-43; 677-71-53 

lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie na stronie internetowej 

www.bip.wejherowo.pl  oraz na stronie www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym lokalu.

Termin składania ofert upływa w dniu 23 stycznia 2013 roku o godz. 9.00.

O G Ł O S Z E N I E 

Radni zdążyli na czas z uchwałami

Jedna opłata 
od gospodarstwa

W tym roku czeka nas rewolucja, jeśli chodzi o zasady opłat za 
wywóz oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych. W Wejhe-
rowie opłaty będą naliczane od każdego gospodarstwa domowego 
w jednakowej wysokości. Stawki będą takie same dla wszystkich 
wejherowian - w przypadku prowadzenia segregacji odpadów opła-
ta wyniesie 35 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego, a bez 
segregacji  - 55 zł. Nowe zasady i stawki wejdą w życie 1 lipca 2013 
roku i będą obowiązywały do końca obecnego.

Za miedzą drożej
Opłaty liczone od gospodarstwa domowego będą też 

obowiązywać w gminie Linia (35 zł) oraz w gminie Wejherowo, 
gdzie stawka podstawowa wynosić będzie 64 zł miesięcznie, a 
bęz segregacji - 88 zł. Decyzją radnych Gminy Wejherowo, jej 
mieszkańcy będą mogli korzystać z ulg, ale ustawa ich nie prze-
widuje. Dlatego uchwała RG Wejherowo została unieważniona 
przez Regionalną Izbę Obrachunkową (wójt gminy ma zamiar 
odwołać się do sądu). 

Niektóre inne gminy mają zamiar wprowadzić opłaty od licz-
by osób w gospodarstwie domowym. W przypadku segregacji 
śmieci w Rumi za każdą osobę będzie trzeba zapłacić 11 zł, w 
gminie Choczewo 5 zł od osoby, w Szemudzie 12,65 zł, w Gnie-
winie 9 zł, a w Łęczycach 8 zł od osoby. Luzino i Reda wstrzymały 
się  na razie od podjęcia uchwał w tej sprawie.

Z przykrością przyjęliśmy 
wiadomość o wycofaniu klu-
bu Gryf „Orlex” Wejherowo z 
udziału w rozgrywkach dru-
giej ligi piłkarskiej. Jednocze-
śnie chcemy odnieść się do 
nieprawdziwych informacji 
jakie podaje Zarząd Klubu, 
argumentując swoją decy-
zję m.in. brakiem wsparcia 
ze strony Miasta.

W dniu 4 października 2012 
roku, Rada Miasta – na prośbę 
władz Klubu – apelowała do 
Prezydenta o rozpatrzenie 
wniosku o dofinansowanie 
zespołu Gryf „Orlex” Wejhero-
wo. Pomimo tego, do dziś nie 
wpłynęła do Urzędu Miejskie-
go w Wejherowie oferta władz 
Klubu, która byłaby podstawą 
do formalnego rozpatrze-
nia wniosku. Uchwała zobo-
wiązywała bowiem Klub do 
przedstawienia opisu zasad 
finansowania, sprawozdania 
finansowego z działalności 

Stanowisko urzędu Miejskiego w sprawie 
wycofania Klubu gryf „Orlex”  Wejherowo
z rozgrywek drugiej ligi piłkarskiej

Klubu oraz planu finansowe-
go na rok 2013, z podaniem 
planowanych dochodów i 
wydatków. Bez tego nie było 
możliwe formalne odniesienie 
się do prośby Klubu. Dlatego 
bezwzględnie należy zauwa-
żyć, iż Zarząd Klubu z jednej 
strony zarzuca brak działań 
i dobrej woli urzędowi Miej-
skiemu w Wejherowie, zaś 
sam lekceważy zobowiązania 
wynikające z dokumentów 
urzędowych oraz procedury.

W dniu 17 grudnia 2012 
roku, na dzień przed sesją 
Rady Miasta, Zarząd Klubu 
Gryf „Orlex” Wejherowo wydał 
oświadczenie, w którym mamy 
do czynienia z ewidentnym 
szantażem. Postawiono władze 
Miasta „pod ścianą” – warun-
kując dalsze uczestniczenie 
Klubu w rozgrywkach II Ligi 
Piłkarskiej, przyznaniem 600 
tys. zł. dotacji. 

Równocześnie Zarząd Klubu 

nie podjął żadnych działań, 
które formalnie pozwoliłyby 
Miastu na rozpatrzenie wnio-
sku o dodatkowe wsparcie 
Klubu, co mogłoby zostać 
ujęte w konstruowanym bu-
dżecie.

Chcemy ponadto pokre-
ślić, iż Miasto każdego roku 
wspiera sport w Wejherowie. 
W ostatnich latach przezna-
czyliśmy na funkcjonowanie 
Klubu Gryf „Orlex” Wejherowo 
ponad 650 tys. zł, a i w naj-
bliższym zostanie on wsparty 
kolejnymi środkami. 

Dlatego działania jakie 
podejmuje Zarząd Klubu, 
obarczając Miasto odpowie-
dzialnością za swoje błędy i 
zaniechania, uważamy za co 
najmniej nieodpowiednie.         
                     urząd Miejski 

                           w Wejherowie
Od redakcji: artykuł na 

temat WKS gryf Orlex za-
mieszczamy na str. 5.

Pakiet uchwał, dotyczą-
cych zasad gospodarowania 
odpadami komunalnymi wej-
herowscy radni przyjęli 28 
grudnia. Z decyzją czekali 
do ostatniej chwili, licząc 
na zmiany wadliwej ustawy 
„śmieciowej”, krytykowanej 
przez większość samorządow-
ców, media i opinię publiczną. 
Od 2011 roku samorządy 
bezskutecznie domagały się 
poprawienia złych przepisów. 
Rząd i posłowie w końcu 
zrozumieli, że ustawa jest 
bublem, ale dopiero w grud-
niu ub.r. wzięli się za zmiany. 

CZAS SIĘ SKOŃCZYŁ
Podczas grudniowej se-

sji prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
ubolewał na tym, że rząd i 
Sejm nie wykorzystały mi-
nionego półtora roku na do-
konanie potrzebnych zmian, a 
miasto zostało zobligowane do 
podjęcia niezbędnych uchwał 
do końca 2012 roku. 

- Przedstawione radnym 
projekty uchwał zostały przy-
gotowane tak, aby dolegli-
wości, związane z wprowa-
dzeniem ustawy, były dla 
mieszkańców jak najmniejsze 
– powiedział K. Hildebrandt.

DWA WARIANTY
Radni jednogłośnie za-

akceptowali propozycję, aby 
opłaty były uiszczane co dwa 
miesiące, do 15 dnia dru-
giego miesiąca (np. za lipiec 
i sierpień do 15 sierpnia). 
Natomiast większością głosów 
wybrano jeden z dwóch przed-
stawionych przez zastępcę 
prezydenta Piotra Bochiń-
skiego wariantów naliczania 
opłat oraz ich wysokości. 
Rada Miasta wybrała opcję 
opłaty od każdego gospodar-
stwa domowego, odrzucając 

wariant opłaty od liczby osób 
zamieszkujących na danej 
nieruchomości, ponieważ cza-
sen nie sposób ustalić dokład-
nie, ile osób tam mieszka.

Ustawa dopuszcza cztery 
metody ustalania opłaty za 
gospodarowanie odpadami 
komunalnymi: od liczby miesz-
kańców zamieszkujących daną 
nieruchomość, od ilości zużytej 
wody, od powierzchni lokalu 
mieszkalnego i jedna opłata 
od gospodarstwa domowego. 

WADY I ZALETY
Zdaniem zastępcy prezy-

denta P. Bochińskiego każdy 
z wariantów ma wady i zalety 
i zawsze ktoś będzie poszko-
dowany, jednak wybrany 
przez wejherowską Radę 
Miasta sposób jest najbardziej 
korzystny dla większości 
mieszkańców. 

- Chodzi nam o wpro-
wadzenie zasad i stawek 
najbardziej akceptowanych 
przez społeczeństwo, a nie 
takich, które będą wygodne 
dla urzędników – wyjaśnił 
prezydent Hildebrandt. Dla 
urzędników wygodne byłoby 
naliczanie opłat np. od me-
trażu domu czy mieszkania.

PRAWA NALEŻY 
PRZESTRZEGAĆ
Radny opozycyjnej Plat-

formy Obywatelskiej Arka-
diusz Szczygieł proponował, 
aby zaczekać z decyzją na 
poprawki, które podobno na 
początku roku rząd i Sejm 
mają wprowadzić do ustawy, 
ale wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Wojciech Kozłowski 
przypomniał radnemu, że 
prawo, nawet jeśli jest wadli-
we, obowiązuje i rada miasta 
musi je przestrzegać. Radny 
nie powinien namawiać in-
nych radnych do świadomego, 
z premedytacją i celowego 
łamania prawa. Ustawa zo-
bowiązała rady miast i gmin 
do podjęcia uchwał do końca 
2012 roku. Wynika to wprost 
z przepisów – art. 10 ust. 1 
ustawy. Poza tym nie wiado-
mo, kiedy Sejm ostatecznie 
coś uchwali. 

Uchwałę dotyczącą opłat i 
stawek za zagospodarowanie 
odpadów komunalnych przy-
jęto głosami radnych „Wolę 
Wejherowo” i PiS. Siedmiu 
radnych PO wstrzymało się 
od głosu, a jeden (radny Z. 
Chuchała) głosował przeciw.
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Nowym dyrektorem Powiatowego Zespołu Placówek 
Szkolno-Rewalidacyjno-Wychowawczych w Rumi 
została Małgorzata Woźniak, dotychczasowa zastępca 
dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 
1 w Wejherowie. Jej kandydaturę wskazał Zarząd Powiatu, 
ponieważ konkurs na to stanowisko nie został rozstrzygnię-
ty. Jedyna kandydatka nie uzyskała akceptacji (wiekszości 
głosów)komisji konkursowej. 

Nowego dyrektora ma również Powiatowa Stacja Sa-
nitarno-Epidemiologiczna w Wejherowie. Jej szefową, 
a jednocześnie Państwowym Powiatowym Inspektorem 
Sanitarnym w Wejherowie jest obecnie lek. med. Ewa Ba-
nasik, która kilka lat temu pełniła już tę funkcję. Objeła ją 
ponownie w wyniku konkursu na to stanowisko.        AK.

Podczas  grudniowej sesji Rady Po-
wiatu Wejherowskiego, starosta Józef 
Reszke poinformował radnych i gości o 
nominacjach na stanowiska dyrektorów 
dwóch powiatowych placówek.

Ewa Banasik, dyrektor 
wejherowskiego Sanepidu 
i inspektor sanitarny.

Małgorzata Woźniak, dy-
rektor zespołu placówek  
oświatowych w Rumi

W powiatowych placówkach 

Nowe
dyrektorki

Za przyjęciem budżetu powiatu na 2013 rok głosowała większość radnych, z wyjątkiem trzech radnych PiS.

Odbywająca się tuż po świętach, ostatnia w 2012 roku 
sesja Rady Powiatu miała uroczysty charakter. Radni 
otrzymali kalendarze, wydane przez Starostwo, zawie-
rająca informacje o powiecie wejherowskim.

plan finansowy i inwestycyjny na 2013 rok

Budżet uchwalony

Zadania drogowe to przed-
sięwzięcia o charakterze 
remontowym, przede wszyst-
kim na wsiach. Licząc na 
dofinansowanie z programu, 
nazywanego „schetynówką” 
zaplanowano przebudowę 
drogi z Wejherowa w kierun-
ku Lini, m.in. na odcinku w 
Gowinie oraz ze Strzepcza 
do Pobłocia. 

W budżecie przeznaczono 
również pieniądze m.in. na 
przebudowę odcinka drogi Że-
lazno-Kostkowo-Góra (trasa 
z Bolszewa do Gniewina), na 
nową nawierzchnię trasy Lu-
zino-Wyszecino oraz na prze-
budowę drogi w Rozłazinie.

W samym Wejherowie 
w 2013 roku zaplanowano 
przebudowę odcinka powia-
towej ulicy 12 Marca oraz 
budowę zatoki autobusowej 
na ul. Reformatów w Wej-
herowie, która była prze-
budowywana w 2012 roku i 

Radni powiatowi uchwalili budżet powiatu wejherowskiego na rok 2013. Dochody 
wyniosą niespełna 127,5 mln zł, a wydatki będą wyższe o pół miliona złotych. Defi-
cyt w wysokości 511 tys. zł zostanie uzupełniony dzięki zaciągniętym pożyczkom 
i kredytom. Wśród zaplanowanych na ten rok inwestycji znajdzie się przebudowa 
kilku odcinków dróg, przede wszystkim na wsiach.

wzbudziła wiele kontrowersji 
i protestów mieszkańców.

Najważniejszą powiatową 
inwestycją poza drogami jest 
budowa hali sportowej przy 
Zespole Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Rumi przy 
ul. Grunwaldzkiej.

Zarząd Powiatu planuje 
zaciągnąć kredyt w wyso-
kości ponad 4 mln zł, prze-
znaczony głównie na spłatę 
innych zobowiązań (dług 
powiatu wynosi obecnie 12,5 
mln zł). 

Radni PO oraz radni 
ugrupowania „Wspólny Po-
wiat” zaakceptowali pro-
jekt budżetu, przedstawiony 
przez starostę, natomiast 
radni PiS byli przeciwni 
uchwaleniu budżetu w tym 
kształcie. W ich imieniu wy-
powiedział się radny Witold 
Reclaf, podkreślając, że plan 
finansowy pozwoli jedynie 
na trwanie, a nie na rozwój 

powiatu wejherowskiego.
- Brakuje w nim nowych 

strategicznych celów, zbyt 
mało pieniędzy przeznaczono 
na inwestycje, a większość 

środków to wydatki bieżące 
- stwierdził m.in. W. Reclaf. 
- Niewiele robi się w walce z 
bezrobociem.

                        AK.

SKuTECZNA REKLAMA 
w  puLSIE 

WEJhEROWA
606  629  454

redakcja@pulswejherowa.pl
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II-ligowy klub gryf Orlex Wejherowo stanął na skraju 
bankructwa. Od dawna było wiadomo, że tzw. działacze 
planują zakończyć żywot klubu, jednak chcą to zrobić w 
białych rękawiczkach. Skupili się więc na znalezieniu kozła 
ofiarnego, którym ma być prezydent Wejherowa.

14 grudnia Zarząd Gryfa Orlex wydał oświadczenie, w 
którym napisał m.in., że jeśli Rada Miasta Wejherowa na sesji 
18 grudnia nie przyzna temu prywatnemu klubowi 600 tys. 
zł dotacji, to podejmie nieodwracalną decyzję o wycofaniu 
drużyny z rozgrywek II ligi. (...) 

Piłkarze II-ligowej drużyny piłkarskiej z Wejherowa na swo-
ich koszulkach reklamują w całej Polsce znanego dewelopera. 
Zarząd klubu musi dbać o budżet, m.in. pozyskując pieniądze 
od sponsorów. Szykując się do awansu do II ligi nie zabezpie-
czył w dostateczny sposób finansów, a winą za tę sytuację 
obarcza miasto, które udzieliło klubowi wsparcia optymalnego 
do swoich możliwości finansowych (...)

Zarząd Gryfa Orlex nie zdaje sobie sprawy, po jakim cienkim 
lodzie stąpa. Albo też... doskonale zdaje sobie z tego sprawę. 
Jednak prowadzenie gry politycznej kosztem sportowców 
nie jest uczciwe. Górę wzięła ambicja i krótkowzroczność. (...) 
W obecnej sytuacji upadek będzie bardzo bolesny, bo klub - 
wycofując się z II ligi - może spaść nawet do B klasy.

Ambicje prezesów często zabijają sport, zamiast go uzdra-
wiać.                      ryszard  Wenta

Artykuł, którego fragmenty przedstawiamy powyżej (na zie-
lonym tle), można w całości  przeczytać na stronie inetrenetowej 
autora:   http://www.ryszardwenta.blogspot.com

KONTROWERSJE

O G Ł O S Z E N I E

ZAKŁAD uSŁug KOMuNALNYCh 
w Wejherowie  Sp. z o.o.
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

Wejherowski Klub Sportowy Gryf-Orlex zamierzał wycofać się z rozgrywek II ligi piłkarskiej, obarczając za to winą 
władze Wejherowa. Ostatnio na stronie internetowej klubu pojawiły się informacje o staraniach zarządu o utrzyma-
nie drużyny w II lidze.  Czyżby grudniowa akcja i oskarżenia pod adresem prezydenta miasta były tylko prowokacją?

Czy gryfa Orlex jednak stać na II ligę?

Ponad dwa tygodnie temu 
odbyła się w Wejherowie 
sesja Rady Miasta, podczas 
której uchwalono budżet 
miasta na rok 2013. Pod-
czas obrad został poruszony 
temat dofinansowania klubu 
WKS Gryf Orlex kwotą 600 
tys. zł. Ponieważ jednak 
WKS Gryf nie złożył wniosku 
o dotację, zgodnie z uchwałą 
Rady z dnia 4.10.2012, dlate-
go ta sprawa nawet nie mo-
gła zostać rozpatrzona przez 
wejherowskich  radnych. 

O problemach finanso-
wych władze wejherowskiego 
klubu poinformowały opinię 
publiczną miesiąc po rozpo-
częciu rozgrywek w II lidze 
zachodniej. Okazało się, że 
na grę na tym szczeblu roz-
grywek brakuje im 600 tys. 
zł. Zarząd klubu wystosował 
petycję do władz miasta i 
zebrał pod nią kilka tysięcy 
podpisów wejherowian i 
sympatyków spoza miasta. 

W związku z apelem klu-
bu, 4 października odbyła się 
Nadzwyczajna Sesja Rady 
Miasta Wejherowa, pod-

czas której została przyjęta 
uchwała w sprawie możliwo-
ści przyznania środków dla 
WKS Gryf Orlex. 

Był jednak warunek, że-
dotacja może zostać przy-
znana „po przedłożeniu przez 
Klub oferty dotyczącej zasad 
finansowania Klubu, spra-
wozdania finansowego z 
działalności Klubu, planu 
finansowego na 2013 rok z 
podaniem dochodów i wydat-
ków oraz szczegółowej kalku-
lacji kosztów finansowanych 
z budżetu miasta”.

Do 18 grudnia 2012 r., 
kiedy odbyła się sesja bu-
dżetowa, Zarząd Klubu nie 
złożył takiego wniosku, dla-
tego radni nie mieli nawet 
czego rozpatrywać i nad 
czym debatować. W efekcie 
środki dla WKS Gryf Orlex 
nie mogły zostały przyznane 
w uchwalonym  budżecie 
na 2013 rok. Prezes Klubu, 
jak też żaden inny przed-
stawiciel WKS Gryf Orlex 
nigdy nie wytłumaczył się 
publicznie, dlaczego takiego 
wniosku nie złożył i dlaczego 

zamknął Gryfowi drogę do 
uzyskania miejskiej dotacji. 
Obrady sesji nie dobiegły 
końca, a w mediach już hu-
czało od informacji, że WKS 
Gryf Orlex wycofuje się z 
rozgrywek drugoligowych. 
Na facbook.com powstał 
specjalny fanpage pm. „Nie 
dla obecnych władz miasta 
Wejherowa”, który zaczął 
zwyczajnie i bezceremonial-
nie obrażać obecne władze 
miasta. Na oficjalnej stronie 
klubu pojawił się artykuł 
pt. „Grabarze wejherowskiej 
piłki”. Wszystkie te działania 
miały na celu zdyskredy-
towanie obecnych władz 
Wejherowa. 

Dziś dowiadujemy się, 
że WKS Gryf ORLEX nie 
składa broni i walczy o po-
zostanie w drugiej lidze. Jak 
można przeczytać na portalu 
sport.pl:  - Rozmawiamy z 
kilkoma sponsorami, którzy 
mogliby nas wesprzeć - mówi 
dyrektor sportowy klubu z 
Wejherowa Wiesław Renusz. 
- Wciąż liczymy też, że swoją 
decyzję zmieni miasto i uzna, 

że jednak warto nam pomóc. 
Złożyliśmy już w tym celu 
stosowne dokumenty. W tej 
chwili nasze szanse na po-
zostanie w II lidze oceniam 
pół na pół.

Równie ciekawa jest na-
stępująca wypowiedź dyrek-
tora Renusza: Początkowo 
mówiło się, że Gryf, aby do-
kończyć rozgrywki, potrzebuje 
ok. 600 tys. zł. Dziś trudno to 
oszacować…

Jaki był cel władz klubu w 
tej całej akcji z wycofaniem 
się z rozgrywek? Czy była to 
prowokacja? Może szantaż?

Czy działacze klubu chcie-
li w ten sposób wymusić na 
prezydencie i Radzie Miasta 
Wejherowa decyzję o przy-
znaniu im środków? 

Czy Zarząd Klubu ma 
coś do ukrycia i dlatego nie 
chce przedłożyć wniosku 
zawierającego sprawozdanie 
finansowe z działalności Klu-
bu, plan finansowy na 2013 
rok z podaniem dochodów i 
wydatków oraz szczegółowej 
kalkulacji kosztów finanso-
wanych z budżetu miasta?

Chcieli znaleźć kozła ofiarnego?
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WYDARZENIA

Nieco wcześniej podzię-
kowania i gratulacje pani 
Alicja odbierała w Wej-
herowie. Na grudniowym 
spotkaniu zawodników, 
działaczy i sympatyków 
ISS „Start” Wejherowo, 
połączonym z tradycyjnym 
opłatkiem, podsumowano 
działalność stowarzyszenia 
w 2012 roku. Z pewnością 
najważniejszym wydarze-
niem był udział tenisistki 
stołowej Alicji Eigner w 
paraolimpiadzie w Londynie 
oraz odniesiony tam sukces. 
Wejherowianka wróciła z 
brązowym medalem, wywal-
czonym drużynowo.

Na uroczystym spotkaniu 
podziękowano tej zawod-
niczce za jej wysiłek i przy-
sporzenie chluby stowarzy-
szeniu. Dziękowano i gra-
tulowano jej również z po-
wodu wielu wcześniejszych 
sukcesów na mistrzostwach 
Polski, Europy i Świata, 
ponieważ Alicja Eigner po-
stanowiła zakończyć karierę 
sportową. Specjalny dyplom 
z gratulacjami wręczył te-
nisistce prezes ISS „Start” 
Krzysztof Ruchalski, a 
także dyrektor Powiato-

uznanie dla Alicji Eigner i ISS „Start”

Nagroda od marszałka
Kolejny powód do dumy miał w ostatnich dniach zarząd In-

tegracyjnego Stowarzyszenia Sportowego „Start” Wejherowo 
oraz jego zawodniczka, Alicja Eigner. Podczas styczniowej 
gali, związanej z rozstrzygnięciem plebiscytu sportowego 
„Dziennika Bałtyckiego, medalistka Igrzysk Paraolimpijskich  
w Londynie otrzymała nagrodę marszałka pomorskiego. 

wego Zespołu Placówek 
Oświatowo-Wychowawczych 
w Wejherowie Andrzej 
Byczkowski. Podziękowa-
nia przekazał też Ryszard 
Kliczykowski, prezes Za-
rządu Biura Rejonowego 
Wojewódzkiego Zrzeszenia 
Handlu i Usług. 

Na początku grudnia A. 
Eigner razem z prezesem 
ISS „Start” K. Ruchalskim 
uczestniczyli w uroczystości 
z okazji Międzynarodowego 
Dnia Osób Niepełnospraw-
nych, która odbyła się w sie-
dzibie Sejmu RP w Warsza-
wie. Tam pani Alicja również 
została nagrodzona za medal 
na paraolimpiadzie. 

Z tego samego powodu, 
w miniony piątek podczas 
gali sportu w studiu TVP w 

Gdańsku (uroczystość była 
transmitowana w TVP Info), 
przedstawicielka wejherow-
skiego „Startu” otrzymała 
nagrodę finansową marszał-
ka Mieczysława Struka. 
Nagrodzeni zostali też inni 
niepełnosprawni medaliści 
olimpijscy, m.in. Natalia 
Partyka, dawna wielolet-
nia zawodniczka ISS „Start” 
w Wejherowie, obecnie ho-
norowy członek klubu.

- Bardzo się cieszę z tego 
i innych wyróżnień dla na-
szych zawodniczek – mówi 
Krzysztof Ruchalski. – To 
dla mnie ogromny powód 
do dumy. Mam nadzieję, że 
Alicja Eigner jako członek 
stowarzyszenia będzie nadal 
z nami. Dzięki niej odnieśli-
śmy ogromny sukces.   MD.

ISS „Strat” działa od 1967 roku, w tym roku świętować będzie 
45-lecie istnienia. Początkowo „Start” był kołem sportowym 
przy Meblarskiej Spółdzielni Inwalidów „Zryw” w Wejherowie. 
„Start” miał i ma sekcje w wielu dyscyplinach sportowych, m.in.: 
lekkoatletyce, pływaniu, kręglach, siatkówce, tenisie stołowym, 
siatkówce, piłce nożnej. Obok Alicji Eigner, reprezentantami 
ISS „Start” na paraolimpiadzie byli również: Natalia partyka, 
henryk Kohnke i Józef Motowidło. 

Wieloletnim prezesem klubu jest Krzysztof Ruchalski, były 
zawodnik w tenisie stołowym i trener, m.in. Natalii Partyki. 

Alicja Eigner w rozmowie z dziennikarzem Sławomirem Siezieniewskim w studiu telewi-
zyjnym w Gdańsku. Po lewej - Natalia Partyka.            Fot. Michał Kaczmarek

Na świątecznym spotkaniu nie mogło zabraknąć opłat-
ka i serdecznych życzeń, które składali sobie miłośnicy 
Wejherowa.

Klub Miłośników Wejherowa

Opłatek, życzenia 
i promocja książek

Było też okazją do zapre-
zentowania klubowiczom 
dwóch nowych książek  histo-
ryka i członka tego gremium 
Mirosława Lademanna. 
Niedawno wydane pozycje 
tego autora to: „Martyrolo-
gium kapłańskie Piaśnicy. 
Eksterminacja polskiego du-
chowieństwa katolickiego w 
lesie piaśnickim 1939” oraz 
„Niezależny Samorządny 
Związek Zawodowy Indywi-
dualnego Rzemiosła Solidar-
ność. Zarząd Terytorialny w 
Wejherowie 1981”.

Klubowicze otrzymali jed-
ną z książek w świątecznym 
prezencie. 

Spotkanie prowadził szef 
klubu, Paweł Formela, 
a gośćmi byli prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, 
zastępca prezydenta Piotr 
Bochiński i sekretarz mia-
sta Bogusław Suwara.

Uczestnicy spotkania zło-
żyli sobie życzenia świątecz-
ne i noworoczne, tradycyjnie 
dzieląc się opłatkiem.    AK.

Grudniowe ze-
branie Klubu Miło-
śników Wejherowa, 
które odbyło się w 
ratuszu, miało uro-
czysty, świąteczny 
charakter. 
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KULTURA

Kościół św. Stanisława 
Kostki zapełnił się niemal 
po brzegi wielbicielami mu-
zyki śpiewanej, a tych nie 
brakuje wśród mieszkańców 
Wejherowa. Po mszy św., 
koncelebrowanej przez ks. 
proboszcza Mariana Det-
tlaffa, rozpoczął się długo 
oczekiwany koncert. A był 
to występ niezwykły, bo 
„urodzinowy”. 

- Jubileusz to dla nas 
bardzo ważny dzień – mówi 
prezes chóru, Ryszard Na-
lepka. – Każdy z chórzystów 
szczególnie mobilizuje się do 
tego koncertu. Ważna jest 
również obecność naszych 
rodzin na widowni. Takie 
wsparcie bardzo nam poma-
ga. Tego wieczoru wszyscy 
jesteśmy harmonistami – 
uśmiecha się prezes.  

Przygotowania do koncer-
tu szły sprawnie, burzliwie i 
nieraz gwałtownie. Zwłasz-
cza przy nowym opracowa-
niu kolędy „Z narodzenia 
Pana”, które pod wieloma 
względami stanowiło wyzwa-
nie dla chórzystów. Bardzo 
miło pracowało się także nad 

92 lata z chórem męskim „harmonia”

Kolędy na urodziny
Doświadczenie i pełne zaangażowanie. To cechy najbardziej 

charakteryzujące naszego jubilata. Bo ten, chociaż sędziwy 
wiekiem, wciąż młody duchem i pełen zapału do pracy. Wej-
herowski chór męski „Harmonia” obchodził swój dostojny 
jubileusz jak zwykle śpiewająco. W towarzystwie przyjaciół, 
gromkich braw ….i niespodzianki.

„Kolędą dla nieobecnych” 
Zbigniewa Preisnera. Par-
tię solową z wielką gracją 
wyśpiewała Ewelina Kuc, 
która jak sama zapewnia, 
od pierwszego kontaktu z 
chórem nie może się z nim 
rozstać. Znany już wejherow-
skiej publiczności głos żeński 
stał się niejako prezentem 
i miłą niespodzianką dla 
naszych jubilatów. Mogli 
oni komfortowo wysłuchać 
bożonarodzeniowych szlagie-
rów w swoje święto i poczuć 
przyjazną atmosferę. 

 - „Harmonia” stale się 
rozwija – zachwyca się so-
listka Ewelina Kuc - Jest 
zespołem otwartym na nowe 
myśli, ryzykowne i rewolu-
cyjne pomysły, wreszcie na 
nowe interpretacje. Jako 
chór męski są nadzwyczaj 
elastyczni, wykraczają poza 
schematy i szukają własnych 
ścieżek twórczych, nie dając 
się tym samym do końca 
skategoryzować. Są dla mnie 
inspiracją.

Urokowi  „Harmoni i ” 
uległ również akompaniator 
- znakomity pianista Jacek 

Grzywacz, na co dzień kie-
rownik artystyczny zespołu 
„Flotylla” w Gdyni. 

Entuzjazmu nie krył też 
dyrygent „Harmonii”, dla 
którego praca z wejherow-
skim chórem to nie tylko 
pasja, ale także przyjemność 
i zaszczyt. 

- Przede wszystkim nie-
zmiernie się cieszę na odda-
nie do użytku naszej własnej 
sali w nowo wybudowanej 
Filharmonii Kaszubskiej, 
która to będzie odtąd głów-
nym miejscem komfortowych 
prób oraz koncertów - zauwa-
ża, dyrygent Marcin Grzy-
wacz.  - Moje noworoczne 
postanowienie, to co roku 
opracowywać przynajmniej 
jedną kolędę. Cóż jeszcze? 
Festiwal Pieśni o Morzu, a 
także na pewno wiele, wiele 
innych wydarzeń – kończy z 
zadowoleniem dyrygent. 

Panom z „Harmonii” moż-
na życzyć wytrwałości oraz 
wielu udanych koncertów, 
na które sobie ani swoim 
słuchaczom z pewnością nie 
dadzą długo czekać.          
 Jacek Drewa

Jubileuszowy koncert z udziałem Eweliny Kuc.    Fot. Franciszek Sychowski

Jak na bożonarodzeniowy 
czas przystało, były kolędy 
oraz utwory związane z gru-
dniowymi świętami. Chór 
Camerata Musicale jest 
już w Wejherowie dobrze zna-
ny, natomiast zdecydowanie 
mniej rozpoznawalna jest 
Orkiestra Morskiego Od-
działu Straży Granicznej. 
Tymczasem dyryguje nią wej-
herowianin, kapelmistrz kpt. 
SG Jarosław Rywalski.

Orkiestra Morskiego Oddziału Straży Granicznej oraz 
Chór Mieszany „Camerata Musicale” koncertowali wspólnie 
w miniony piątek w wejherowskiej Kolegiacie. Kościół był 
pełen słuchaczy, którzy nie zawiedli się podczas „Koncertu 
Świątecznego”.

Znakomita orkiestra, zna-
komity chór i piękne bożona-
rodzeniowe utwory to pewna 
recepta na udany koncert.

Podobne, jeśli chodzi o te-
matykę, wydarzenie muzycz-
ne miało miejsce w grudniu 
w Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie. Odbył 
się tam interesujący świą-
teczny koncert z cyklu „Spo-
tkania z muzyką Kaszub” pt. 

Pòzdrówk z daleczich strón.
„Pieśni z oddali”  W. 

Kirkowskiego, S. Janty, J. 
Trepczyka, a także kolędy 
kaszubskie oraz utwory z 
kręgu klasyki światowej 
śpiewali Agata Bieńkow-
ska i Ryszard Minkiewicz, 
przy akompaniamencie mu-
zyków: Zuzanny Kukliń-
skiej, Pawła Kuklińskiego 
i Mariusza Mruczka.  

AK.

Oba zdjęcia pochodzą z „Koncertu Świątecznego” na chór i orkiestrę, który odbył 
się 5 stycznia w Kolegiacie. Więcej zdjęć z tego koncertu można obejrzeć w galerii 
na stronie: www.pulswejherowa.pl

Koncert w kościele i w muzeum

Śpiew i orkiestra
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BOŻE NARODZENIE

Wejherowskie szopki
Aniołowie i pastuszkowie, owce i inne zwierzęta, a także 

diabelskie skrzypce, stary galeon, latarnię morską i wejherowski 
dworzec można znaleźć pośród dekoracji bożonarodzeniowych 
szopek w Wejherowie.

Największy i najsławniejszy jest ruchomy żłóbek w kościele 
św. Anny. Franciszkańskie Greccio, które wypełnia prezbiterium i 
boczny ołtarz, wierni podziwiają od lat. W innych świątyniach też 
jest co podziwiać. Dodatkowo wspaniała szopka pojawia się co 
roku na rynku, wzbudzając duże zainteresowanie mieszkańców 
i ich światecznych gości.

Imponujących rozmiarów ruchoma szopka z panoramą Be-
tlejem w tle znajduje się w kościele NMP Królowej Polski przy ul. 
Rybackiej.  W kościele św. Trójcy duży żłóbek ustawiono przed 
ołtarzem na sianie, tak jak w prawdziwej stajence, a w kościele św. 
Stanisława Kostki betlejemska stajenka stanęła na tle miniatury 
tej pięknej światyni.  W kościele pw. Chrystusa Króla możemy 
zobaczyć  m.in. parę Kaszubów, a także symboliczne bochenki 
chleba. Nigdzie nie zabrakło Trzech Króli, a wokół niektórych 
żłóbków pojawiły się elementy regionalne i historyczne. 

Nie tylko dzieci mogą nacieszyć oczy świątecznym wystrojem 
kościołów w Wejherowie i w całym naszym powiecie. 

Fragment żłóbka ojców franciszkanów w kościele św. Anny... ... i na placu Jakuba Wejhera w centrum miasta.

Szopka w kościele św. Stanisława Kostki. Prawdziwy żłóbek i siano w kościele Trójcy Świętej.

Żłóbek w kościele pw. Chrystusa Króla i bł. siostry Alicji Kotowskiej. Fragment dużej szopki w kościele NMP Królowej Polski.
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BOŻE NARODZENIE

O G Ł O S Z E N I E

Orszak Trzech Króli w Wejherowie

Więcej zdjęć można obej-
rzeć w Galerii na stronie:
www.pulswejherowa.pl
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KULTURA I ROZRYWKA

Zabawa przy muzyce, pod roziskrzonym niebem

Sylwester w parku
Jak co roku wielu miesz-

kańców Wejherowa witało 
Nowy Rok na plenerowej 
zabawie w parku. Życzenia 
na 2013 rok składał im prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt 
w towarzystwie sekretarza 
miasta, Bogusława Suwary, 
a do tańca grał na żywo zna-
komity zespół Fucus.

Nikogo nie trzeba było 
namawiać do zabawy, a naj-
większą atrakcją był imponu-
jacy pokaz sztucznych ogni. 
To z powodu fajerwerków do 
parku przybyły całe rodziny 
z dziećmi. 

Więcej zdjęć na stronie:
www.pulswejherowa.pl

ENEMEF TarantiNOC
W następny piątek 18 stycznia zaplanowano 

pierwszy w tym roku ENEMEF, czyli filmowy 
maraton w „Multikinie”. Tym razem miłośnicy 
kina obejrzą filmy słynnego Quentina Tarantino. 
Jak zwykle mamy kilka bezpłatnych biletów dla 
naszych Czytelników. 

ENEMEF: TarantinoNOC to całonocne spotkanie z jed-
nym z najważniejszych, najchętniej oglądanych reżyserów, 
laureatem wszelkich możliwych nagród od Oscarów i Złotych 
Globów po Złotą Palmę w Cannes - Quentinem Tarantino. 

Przekonaj się, czy Django dorównuje poziomem wcześniej-
szym dziełom Quentina!

Oprócz premierowego pokazu najnowszego filmu 
Tarantino „Django” zaprezentowane zostaną trzy kultowe 
filmy, które na zawsze zmieniły oblicze kina: „Pulp Fiction” 
oraz dwie części „Kill Billa”.

ENEMEF: TarantiNOC odbędzie się w piątek, 18 stycznia 
2013 r. we wszystkich kinach sieci Multikino. Filmowa noc 
rozpocznie się o godz. 22.00, a zakończy ok. 8.00 rano.

Bilety w przedsprzedaży można kupić w kinie oraz przez 
internet od 21 grudnia. Więcej informacji pod adresem: 
www.enemef.pl

pięć pojedynczych biletów na ENEMEF: TarantiNOC w 
Mutikinie w Rumi trafi do Czytelników, którzy do piątku 
11 stycznia wyślą e-maila na adres: 

       redakcja@pulswejherowa.pl
Jako temat wiadomości należy podać: Tarantino, a w 

treści napisać swoje imię i nazwisko. 
Odpiszemy do osób, które w wyniku losowania otrzy-

mają bezpłatne bilety do kina na 18 stycznia.

Bilety dla Czytelników
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ROZMAITOŚCI

Porażenie mózgowe wy-
wołało obustronny niedo-
słuch, wadę wzroku oraz 
spastykę ciała. 

- Pierwsze lata były bar-
dzo dla nas trudne, ale nie 
poddaliśmy się, ćwicząc 
dzień po dniu. Po dziewięciu 
latach  żmudnej rehabilitacji 
postawiliśmy syna na nogi 
– mówią rodzice Kacpra. – 
Mimo niepełnosprawności, 
syn jest pogodny, chętnie 
nawiązuje kontakty. Pragnie 
żyć jak jego rówieśnicy. 

Kacper uczęszcza do Ze-
społu Szkół w Łebieniu. Jest 
uczniem gimnazjum i ma 
indywidualny tok nauczania.

Rodzice postanowili po-
większyć zakres rehabilitacji 
i uruchomić małe przydomo-
we centrum rehabilitacji, 
budowane w piwnicy. 

Bardzo dużo zrobili sami, 
ale ciągle potrzebne są środki 
finansowe. Są firmy i osoby, 
które przyłączyły się do akcji, 
jednak przedsięwzięcie trze-
ba dokończyć.

Rehabilitacja dla Kacpra

potrzebna pomoc
Państwo Iwona i Marek Węgrzynowie z Łebienia (gmina 

Nowa Wieś Lęborska) wychowują 19-letniego syna Kacpra, 
który urodził się z dziecięcym porażeniem mózgowym. Dzięki 
dużemu wysiłkowi i uporowi rodziców, Kacper porusza się 
samodzielnie, ale wymaga ciągłej rehabilitacji.

Państwo Węgrzynowie 
apelują o pomoc do firm 
zajmujących się hydrauliką 
oraz ekip remontowo-budow-
lanych.  

Proszą także o wsparcie 
finansowe wyjazdów na spe-
cjalistyczne turnusy reha-
bilitacyjne dla młodzieży z 
porażeniem mózgowym. 

-  B ę d z i e m y  b a r d z o 
wdzięczni za pomoc – mówi 
Marek Węgrzyn, z którym 
można się skontaktować pod 
nr tel. 518 459 185. 

Więcej informacji na te-
mat budowy centrum rehabi-
litacji znajduje się na stronie 
internetowej: 

rehabilitacjakacpra.pl                    

Kacper Węgrzyn w niewykończonym jeszcze pomiesz-
czeniu do rehabilitacji. 

„Luzińskie Kolędowa-
nie z Zespołem FEEL” 
przyciągnęło do Hali Wi-
dowiskowo-Sportowej w 
Luzinie wielu mieszkań-
ców gminy oraz wielbicie-
li zespołu Feel z z innych 
miejscowości. Wszyscy 
bawili się doskonale!

Głównym organizatorem 
koncertu był wójt Gminy 
Luzino wraz ze Stowarzysze-
niem „Oliwskie Słoneczko”, 
Gminnym Ośrodkiem Kultury 
w Luzinie i Gminnym Ośrod-
kiem Sportu, Rekreacji i Tu-
rystyki. Podczas imprezy, jak 
co roku, zbierano pieniądze 
na działalność wspomnianego 
stowarzyszenia.

Zespół Feel rozbawił wi-
downię, śpiewając znane 

przeboje ze swojego repertu-
aru oraz tradycyjne kolędy.

Ponieważ zainteresowa-
nie tego rodzaju rozrywką i 
wspólną zabawą jest ogrom-
ne, wójt Jarosław Wejher 

zapowiada, że już rozpo-
częły się przygotowania do 
zorganizowania podobnego 
koncertu za rok, oczywiście 
z udziałem gwiazdy polskiej 
muzyki rozrywkowej.

FEEL zagrał w Luzinie
Koncert był połączony z akcją charytatywną, do udziału w której zachęcał wójt Luzina.

Impreza rozpocznie się 
o godz. 12.30 W programie 
m.in.: występ zespołu ta-
necznego „Bąbelki”, prezen-
tacje koła gry na akordeonie, 
koncerty uczniów Szkoły 
Muzycznej Yamaha i uczest-

13 stycznia zaplanowano 21. Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy, pod hasłem 
„Dla ratowania życia dzieci i godnej opieki 
medycznej seniorów”. W tym roku w wejhe-
rowski Sztab WOŚP przy WCK mieści się w 
Gimnazjum nr 1 przy ul. Sobieskiego 300. 

ników koła gry na gitarze , 
występ zespołów tanecznych 
„Baccara” i Studia tańca 
„Rytm-Dance” przy KTSK w 
Luzinie, pokaz aut zdalnie 
sterowanych RC DRIFT 
Team Pomorze, pokaz pierw-

szej pomocy w wykonaniu 
Wejherowskiego WOPR oraz 
koncert zespołu SFORA. 

Podczas licytacji będzie 
można kupić m.in. książkę z 
autografem Lecha Wałęsy, 3 
skierowania na krótki kurs 
nurkowania intro, 5 zapro-
szeń na usługi w Studiu Kle-
opatra, orkiestrowy kubek 
21 Finału, 2 koszulki T-shirt, 
kalendarz, płyta z XV Przy-
stanku Woodstock, puzzle 
dla dzieci, łabędź wykonany 
techniką origami.

Dla dzieci i dla seniorów

pożyteczna 
zabawa
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RZEMIOSŁO

Zakład Usług Teleko-
munikacyjnych WALTEL 
powstał w 1988 roku, oferu-
jąc obsługę techniczną firm 
oraz instytucji w zakresie 
instalowania centrali tele-
fonicznych oraz wewnętrz-
nych sieci w zakładach.

TECHNOLOGICZNY 
SKOK
- Przedsiębiorstwa i 

instytucje potrzebowały 
sprawnie działającej sieci 
telefonicznej i nowoczesne-
go sprzętu, który zapew-
nialiśmy – informuje Wal-
demar Kurpet, właściciel 
firmy WALTEL. – Nasze 
usługi są potrzebne nadal, 
ale dzisiaj oferujemy coś 
zupełnie innego. Nowocze-
sna telekomunikacja opiera 
się na teleinformatyce, a 
centrale cyfrowe są sprzę-
żone z internetem, co za-
pewnia wysoką jakość łącz-

Wejherowscy rzemieślnicy - Waldemar Kurpet

Elektronika i internet
Rzemiosło kojarzy się na ogół z tak tradycyjnymi profesjami, jak stolarstwo, 

fryzjerstwo, krawiectwo czy zawody, związane z branżą budowlaną. Wśród 
wejherowskich rzemieślników są jednak reprezentanci branż, niekoniecznie 
kojarzących się z tradycyjnym rzemiosłem. Waldemar Kurpet, członek Zarządu 
Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związku 
Pracodawców w Wejherowie, zajmuje się telekomunikacją i teleinformatyką.

ności, szybkość, wygodę, 
a także tańsze rozmowy, 
czyli obniżenie kosztów. 
Korzystanie z takich roz-
wiązań to w perspektywie 
duże oszczędności.

Jak mówi pan Walde-
mar, w tej dziedzinie trzeba 
ciągle się uczyć i rozwijać, 
aby wykorzystać ogromne 
możliwości, jakie daje szyb-
ki rozwój techniki. 

Łącza internetowe  o 
wysokich parametrach 
pozwalają na utworzenie 
wspólnej sieci telefonicznej 
firmy w całej Polsce i na 
świecie. Można sprawnie 
zorganizować połączenia 
wewnętrze, ale też szyb-
ki i wygodny przepływ 
informacji, dostosowując 
rozwiązania techniczne do 
konkretnych potrzeb zakła-
du czy instytucji.

- Kiedy zaczynaliśmy na-

szą pracę, instalowaliśmy 
tradycyjne, duże centrale 
ręczne, potem pojawiły 
się automatyczne centra-
le elektromechaniczne, a 
kolejną nowością były cen-
trale elektroniczne – wspo-
mina W. Kurpet. – Obecne 
centrale cyfrowe opierają 
się na serwerach Voip oraz 
łączach światłowodowych.

RODZINNA FIRMA
Waldemar Kurpet, ab-

solwent Technikum Łącz-
ności w Gdańsku, w branży 
telekomunikacyjnej pra-
cuje od 1977 roku. 11 lat 
później otworzył własną 
rodzinną firmę w Wejhe-
rowie, którą od początku 
prowadzi razem z żoną, 
Lucyną. Oboje małżon-
kowie pochodzą z gminy 
Gniewino, ale od 1980 roku 
mieszkają w Wejherowie

Pierwsze biuro urządzili 

w mieszkaniu, a dzisiaj 
dysponują nowoczesnym 
salonem dla klientów, 
otwartym w centrum mia-
sta niespełna rok temu. 

W siedzibie firmy WAL-
TEL przy ul. Wałowej  znaj-
duje się biuro obsługi wraz 
z zapleczem administracyj-
nym i magazynowym, po-
nieważ na miejscu można 
kupić aparaty telefoniczne, 
faksy i inne akcesoria. 
Klientów obsługują wy-
kwalifikowani pracowni-
cy, którzy wykonują też 
zlecenia w terenie. Waltel 
buduje sieci telefoniczne i 
internetowe, ale też służy 
serwisem - doradztwem i 
opieką.

- Nasi pracownicy pod-
noszą kwalifikacje, uczest-
nicząc w szkoleniach.  Dzię-
ki temu znamy na bieżąco 
nowinki techniczne – in-
formuje właściciel firmy. – 
Jesteśmy dostępni, nama-
calni, nie tylko wirtualni, 
jak wiele innych firm w tej 
branży. Współpracujemy 
z producentami nowocze-
snych urządzeń, nasza 
firma jest autoryzowanym 
przedstawicielem firmy 
Slican, produkującej no-
woczesne centrale cyfrowo-
-voipowe. Współpracujemy 
też z takimi firmami, jak 
Datera, Siemens, Panaso-
nic, Platan i inne. Obsłu-
gujemy firmy i instytucje w 
Trójmieście, w Wejherowie 
i powiecie wejherowskim, 
a także w całej Polsce.  
Firma się rozwija, ostatnio 
oferując również instalację 
telewizji przemysłowej, 
instalacji elektrycznych i 
alarmowych. To wszystko 
pozwala na kompleksową 
obsługę klienta. 

W ŚRODOWISKU
Oprócz pracy zawodo-

wej, Waldemar Kurpet jest 
zaangażowany społeczną 
działalność w Powiatowym 
Cechu Rzemiosł Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw, 
Związku Pracodawców w 
Wejherowie. Jest człon-
kiem Zarządu organiza-
cji rzemieślniczej, pracuje 
też w Komisji Rewizyjnej. 
Zapytany dlaczego zdecy-
dował się na działalność 
w Cechu, W. Kurpet wyja-
śnia, że pomaga to zarówno 
jemu, jak i szefom firm 
innych branż.

– Cech prowadzi szko-
lenia dla pracowników, 
m.in. w kierunku obsługi 
klientów, organizuje róż-
ne kursy branżowe i spo-
tkania – mówi właściciel 
firmy Waltel. – Członko-
wie Cechu Rzemiosł mają 
wiele okazji do wymiany 
informacji i doświadczeń, 
a także do integracji w 
środowisku. 

W konkursie „Firma z 
przyszłością”, organizowa-
nym przez Izbę Rzemieśl-
niczą w Gdańsku w 2007 
roku ZUT „Waltel” zdobył 
pierwsze miejsce w kate-
gorii mikrofirma. 

- Wytypował nas wejhe-
rowski Cech Rzemiosł , któ-
ry działa na rzecz lokalnej 
społeczności  – dodaje  W. 
Kurpet.

W PLENERZE, 
Z RODZINĄ
Jak Lucyna i Waldemar 

Kurpet lubią spędzać wol-
ny czas? Oboje preferują 
odpoczynek w plenerze, 
najchętniej z wnukami. 

- Cieszę się, że mamy 
na to czas, bo dawniej nie 
mogliśmy sobie pozwolić na 
zbyt wiele relaksu. Praca 
pochłaniała nas niemal 
całkowicie, a dzisiaj, mając 
pracowników i co ważne, 
zaufanie do nich, możemy 
cieszyć się czasem spędza-
nym w rodzinnym gronie.

Anna Kuczmarska

Waldemar Kurpet w swoim biurze przy ul. Wałowej 28.

Właściciel firmy „Waltel” przy stojaku szkoleniowym 19 
cali, który zawiera trzy centrale telefoniczne - małej, 
średniej i dużej pojemności.

W naszym cyklu prezentujemy rzemieślników, zrzeszo-
nych w Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Związku Pracodawców w Wejherowie.

Ich sylwetki przedstawiamy także na naszej stronie:
www.pulswejherowa.pl, w zakładce „Rzemieślnicy”.
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HISTORIA

Fakty biograficzne i wiele 
ciekawych informacji na 
temat burmistrza Teodora 
Bolduana znajdziemy m.in. 
w książkach pani Reginy 
Osowickiej. Przypomnijmy 
tylko, że ostatni przedwo-
jenny burmistrz Wejherowa 
zginął w 1939 roku z rąk 
hitlerowskich najeźdźców. 
Tym razem skupmy się na 
zasługach burmistrza. 

NIEMAL
JEDNOGŁOŚNIE
Teodor Bolduan objął 

urząd burmistrza 19 wrze-
śnia 1933 r., początkowo 
jako komisaryczny zastępca 
burmistrza, by następnie 
uchwałą Rady Miasta z 17 
kwietnia 1934 r. stać się 
zawodowym burmistrzem. 

Wybrano go niemal jed-
nogłośnie, mimo że opozycja 
miała w Radzie przytłacza-
jącą większość. Od głosu 
wstrzymał się jedynie jeden 
Niemiec. 

Po początkowych sukce-
sach przyszedł czas ciężkiej 
pracy na rzecz miasta. Bol-
duan posiadał spójną i skon-
kretyzowaną wizję rozwoju 
Wejherowa. Miało być ono 
miastem atrakcyjnym tury-
stycznie, taką wice - Gdynią. 

Trudno odmówić T. Bol-
duanowi zasług. Uzdrowie-
nie gospodarki miejskiej, 
uporządkowanie estetyki 
miejskiej czy uregulowanie 
zobowiązań to tylko część 
z nich. 

INWESTYCJE 
I PRACA
Niektóre z decyzji bywały 

trudne, jak np. obcięcie o ok 
20 procent dotacji dla Gim-
nazjum Żeńskiego SS. Zmar-
twychwstania Pańskiego. 
Jednak na przedwojennych 
wejherowskich uliczkach 
stąpało się po płytach beto-
nowych konstrukcji inżynie-
ra Trylińskiego które miasto 

Teodor Bolduan – burmistrz Wejherowa

Szanowany i atakowany
Przedwojenny burmistrz Wejherowa, Teodor Bolduan, włodarz miasta w latach 1933-

1939 był inicjatorem wielu pożytecznych przedsięwzięć i inwestycji. Zasłużony wejhero-
wianin budził jednak również sporo emocji. Był atakowany przez opozycję i oczerniany 
przez politycznych przeciwników.

samodzielnie wytwarzało. 
Obecni mieszkańcy takich 

ulic jak Hallera, Kościusz-
ki, 3 Maja czy Sobieskiego 
powinni wiedzieć, że kana-
lizacja przy tych drogach 
jest wynikiem działalności 
burmistrza Bolduana. 

Miasto w omawianym 
okresie zatrudniało 2 woź-
niców, 1 przodownika i 15 
zawodowych zamiataczy. 
Zimą bezrobotni mogli za-
rabiać, odśnieżając ulice czy 
porządkując place, a prace te 
były zlecane doraźnie. 

Dla przykładu, przy bu-
dowie nowych kortów teni-
sowych, którą ukończono w 
czerwcu 1936 roku, pracę 
znalazło około 100 bezro-
botnych.

ATAKI 
OPOZYCJI
Widząc rychłe sukcesy 

i sprawne gospodarowanie 
majątkiem komunalnym, 
opozycja zaciekle atakowała 
burmistrza. Po mieście krą-
żyły plotki jakoby przywłasz-
czył sobie z Kasy Miejskiej 

175 tysięcy zł albo że ...kradł 
drewno z lasu na spółkę z 
radnym Starkiem. 

STUGĘBNA 
PLOTKA
Znamiennie brzmią słowa 

burmistrza wypowiedziane 
5 marca 1936 r. na posie-
dzeniu Rady Miasta, będące 
odpowiedzią na oszczerstwa 
pod jego adresem ze strony 
przeciwników politycznych: 

„...oświadczam: Zarzuty 
są nieprawdziwe i wręcz 
kłamliwe” (...) „Żyjemy w 
czasach kiedy stugębna plot-
ka święci w Polsce praw-
dziwe orgje, a oszczerstwa 
miotane z ust skrzywionych 
bezsilną złością i tchnące 
jadem stały się , jak gdyby 
duchowym pokarmem nie-
których ludzi.” 

Cóż, te słowa są i dziś 
aktualne...

Nakładem Stowarzysze-
nia Dzieci Wojny w Polsce 
Oddział Pomorski, w 2010 
roku ukazała się praca Ste-
fana Dargacza, przedwojen-
nego działacza Stronnictwa 

Narodowego, żołnierza wrze-
śnia 1939, zatytułowana 
„Zbrodnie polskojęzycznej 
grupy Gestapo przemiano-
wanej po 1945 r. na UB w 
okresie okupacji niemieckiej 
i sowieckiej w Polsce”. W 
pracy tej S. Dargacz za-
rzuca Bolduanowi że był 
niemieckim agentem, a w 
noc przed wejściem wojsk hi-
tlerowskich do Wejherowa w 
ratuszu szyto nazistowskie 
flagi.Według niego upoka-
rzanie burmistrza na oczach 
mieszkańców było sprytną 
inscenizacją a zginął on nie 
z rąk hitlerowców tylko żoł-
nierzy Sieci Dywersji Poza-
frontowej, którzy wykonali 
na nim wyrok. 

W związku z brakiem ja-
kichkolwiek źródeł na po-
twierdzenie tych faktów, trze-
ba im kategorycznie odmówić 
wiarygodności. Przyczyną ta-
kiej oceny przez autora mogą 
być także względy polityczne. 
Bolduan jako członek BBWR 
był znienawidzony przez En-
decję. I na odwrót.

Teodor Bolduan (w głębi) wraz ze współpracownikami w ratuszu około 1936 r. 
          Zdjęcie ze zbiorów autora

SILNE 
KOMPETENCJE
Owszem, czasem rzeczy-

wiście zdarzy się, że rola 
burmistrza bywa przecenia-
na. Często zapomina się że 
w odpowiednie kompeten-
cje, umożliwiające spraw-
ne zarządzanie miastem 
wyposażyła go Ustawa z 
dnia 23 marca 1933 roku o 
częściowej zmianie ustroju 
samorządu terytorialnego, 
bez której nie miałby tak 
silnej pozycji. 

Również budowa basenu 
miejskiego nie była pomy-
słem Teodora Bolduana, 
chociaż on ten zamiar zre-
alizował. 

W 1931 r., za urzędowa-
nia burmistrza Jana Owiń-
skiego, Zarząd Ligi Mor-
skiej i Rzecznej zamierzał 
zbudować w Wejherowie 
kąpielisko. Wskazują na to 
jednoznacznie źródła histo-
ryczne w postaci artykułów 
prasowych i materiałów 
archiwalnych.  

STRATEGIA 
ROZWOJU
Dzisiaj już trudno do-

strzec materialną spuściznę 
przedwojennego polskiego 
patrioty. Basen nadgryzł 
ząb czasu, a dawne zmo-
dernizowane ulice zastąpiły 
zupełnie nowe.

Jest jednak coś niezwykle 
cennego, co pozostawił wej-
herowianom burmistrz Bol-
duan. To strategia rozwoju 
naszego miasta - największy 
dorobek przedwojennego 
włodarza, aktualny do dziś.

Pavlos Patsidis
(śródtytuły pochodzą od redakcji)

SZpITAL 
SpECJALISTYCZNY 
 centrala 58 572 70 00 

POgOTOWiE 
rATuNKOWE  
          58 6776102 
lub  58 6776103

KOmENdA  
POWiATOWA POLicji
 Dyżurny 58 672 97 22 
 Komisariat w Śmiechowie
 58 677 91 44

KOmENdA POWiATOWA
STrAŻY POŻArNEj
 Dyżurny  58 677 61 00

STrAŻ miEjSKA 
 58 677 70 40
 
urząd miEjSKi
 centrala  58  677 70 00
Sekretariat Prezydenta
58 677 70 19, 58 677 70 20

STArOSTWO 
POWiATOWE
centrala 58 572-94-11 do 13
sekretariat
572-94-00,  572-94-01

miEjSKi OŚrOdEK 
POmOcY SPOłEczNEj
 58 677 79 60

zuK -  dział 
Sanitarno-Porządkowy  
 58 6723568, 
 58 6721718

Wejherowski 
zarząd Nieruchomości
Komunalnych 
 58 677 50 00, 
 telefon alarmowy:  
 668 12 72 45

miejski zakład 
Komunikacji
 58 572-29-30  
 58 572-29-32

WAŻNE 
TELEFONY

Autor jest absolwentem 
Wydziału prawa i Admini-
stracji uniwersytetu gdań-
skiego, mieszkańcem Wej-
herowa, badaczem ustroju 
miasta. 
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OGŁOSZENIA

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna, chrzciny i inne, 

fotografia reklamowa
502 178 344

  OGŁOSZENIA  DROBNE 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 
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej. 
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Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 

i redagowania nadesłanych tekstów.

CZYTAJ NAS W INTERNECIE:  www.pulswejherowa.pl
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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 
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O G Ł O S Z E N I E

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa

NIERuChOMOŚCI

Kaszuby. Działka nad je-
ziorem Sobackim w Chrztowie 
20 m od wody – sprzedam. 

Tel. 509 766 842
 * * *
Tuchom. Sprzedam dział-

kę  1 500 m - ogrodzona, 
uzbrojona, domek gospodar-
czy, garaż, cena 270 tys. zł. 

Tel. 505 690 827
 * * *
garaż w centrum miasta 

wynajmę. Tel. 602 17 30 77
 * * *
Sprzedam mieszkanie w 

Wejherowie 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
 * * *
Sprzedam mieszkanie 

2-pokojowe w Wejherowie, 
na osiedlu Tysiąclecia. 

Tel. 511 286 140
 * * *
hel centrum, mieszkanie 

3-pokojowe pierwsze piętro 
do 9 osób - do wynajęcia, na 
krótkie pobyty. 

Tel. 604 915 138
 * * *
Sprzedam garaż w gdyni 

Obłużu ul. Knyszyńska. 
Tel. 601 163 300
 * * *
Szukam kawalerki 30 m2 

w Wejherowie i okolicy do 450-
500 zł bez dodatkowych opłat 
dla pary z dzieckiem. Pilne. 

Tel. 725 171 656
 * * *
Sprzedam mieszkanie  

2-pokojowe w Wejherowie, 
os. Tysiąclecia, 3 piętro. 

Tel. 511 286 140
 * * *
poszukuję mieszkania 

dwupokojowego, niedrogiego 

na terenie Wejherowa i okolic 
(do Luzina), bez kaucji, 700 zł. 
mam 7-miesięczne dziecko. 

Tel. 515 595 311 
lub 516 591 904

SpRZEDAM

paka dla chłopaka - ubran-
ka zimowe 116 cm, 11 szt. Oka-
zja! Bluzy dresowe, polarowe, 
sweterki, spodnie, całość 29 zł. 
Tel. 505-816-262 Wejherowo

 * * *
Lampka nowa podszaf-

kowa z relingiem i haczykami 
Tanio - 50 zł.

Tel. 505-816-262 
 * * *
Tanio pilnie sprzedam No-

kia N73 !Działa bez zarzutu. 
Cena 100 zł, komplet doku-
mentów, oryginalne pudełko, 
bateria, ładowarka, płyta CD, 
kabel USB, działa w sieci Oran-
ge. Tel.505-816-262.

 * * *
Koła do VW polo  „13” 

155/70, stan bardzo dobry, 
szt. 4 cena 380 zł. 

Tel. 513 995 740
 * * *
Kuchnia gazowo-elek-

tryczna Amica 51GE 2,32ZpP 
(W) biała, stan b. dobry, cena 
450 zł. Wejherowo 

Tel. 518 119 002
 * * *
Automat do pieczenia 

chleba (i nie tylko chleba) w 
bardzo stanie, mało używany, 
kupiony rok temu. Cena 150 zł. 

Tel. 509 155 954
 * * *
Sprzedam kożuch, rozmiar 

XXL. Tel. 534 707 583
 * * *
Sprzedam dywan (beż + 

wzór brązowy), 2,5 x 3,5 m. 
Cena  150 zł. Tel. 604 915 138

 * * *
Drzwi wewnętrzne - cena 

150 zł, 80 cm, prawe, kolor klon 
z szybką wzdłuż, z zamkiem i 
klamką. Stan bardzo dobry. 

Tel. 501 006 579

S p r z e d a m  d r z w i  we -
wnętrzne białe z szybą 3 pary 
za 450 zł całość. 

Tel. 604 915 138
 * * *
Kominek ekologiczny na 

biopaliwo, cena 600 zł. 
Tel. 601 163 000
 * * *
Komody sosnowe (drew-

no) 4 sztuki, różne wymiary. 
Cena 1000 zł lub pojedyncze 
sztuki, ceny do uzgodnienia. 
Odbiór Osiedle Fenikowskiego 
w Wejherowie. 

Tel. 501 957 499
 * * *
ubranka dla dziecka (od 

niemowlaka do roczku) oraz 
dla sześciolatka. Całość w 
cenie 100 zł lub na sztuki (nie 
zniszczone). 

Sprzedam także ubranko 
polarowe do chrztu dla chłop-
ca (kombinez z kapturkiem) 
raz używane, cena 80 zł. 

Tel. 889 795 364
  * * *
Meble: nowy zestaw, sofa 

3-osobowa z pojemnikiem na 
pościel + 2 fotele + 2 pufy zdo-
bione drzewem. Cena 1420 zł 
Wejherowo. 

Tel. 510 519 919
 * * *
Sprzedam wózek inwalidz-

ki, nowy. Tel. 604 915 138
 * * *
Wynajmę lub sprzedam 

rozkładany blaszany garaż. 
Tel. 510 460 909
 * * *
Tanio sprzedam: DVD altax 

555 HD – nowe; zegar słonecz-
ny ogrodowy, ekskluzywny 
stolik pod telewizor, baterię 
wannową pozłacaną, taczkę 
budowlaną – nową, wózek 
transportowy, a także klimaty-
zację domową – nową. 

Tel. 600 722 148.
 * * *
Sprzedam butlę turystycz-

ną gazową sprawną 2 kg, cena 
40 zł. Tel. 505 588 160

 * * *

Lampy okrętowe,  mo-
siężne i bulaje z częścią burty, 
tanio. Stan b. dobry

Tel. 601 163 000

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Matiz Supa FSO 
2007, stan bardzo dobry, ko-
lor granatowy ze srebrnymi 
zderzakami, serwisowany w 
salonie, przebieg 40 tys. kilo-
metrów. Cena 10,5 tys. zł. 

Tel. 604 915 138

SZuKAM pRACY

Pani lat 40 szuka dodatko-
wego zajęcia, by dorobić do 
pensji. Proszę o smsy. 

Tel. 517 733 379
 * * *
Posprzątam dom lub miesz-

kanie. Tel. 512 651 142
 * * *
Szukam pracy jako sprze-

dawca w sklepie obuwniczym 
lub z odzieżą, może być praca 
dodatkowa. 

Jestem młodą dziewczyną. 
Tel. 889 795 364

NAuKA

Korepetycje z fizyki i che-
mii, w tym uczę matematyki. 
Wejherowo.   

Tel. 58  677-01-50
 * * *
Nauczyciel udzieli kore-

petycji z chemii, matematyki 
i j. francuskiego oraz prace 
pisemne z j. polskiego tym 
maturalne. 

Zainteresowanych proszę o 
kontakt pod numer telefonu: 

668 133 189

RÓŻNE

Prace licencjackie, magi-
sterskie, inne - pomoc w pisa-
niu, poprawki, sprawdzanie. 

Tel. 501 957 499

LICENCJONOWANY pRZEWODNIK
pO TRÓJMIEŚCIE I KASZuBACh

- dorośli i dzieci (wycieczki szkolne)
Tel. 606 101 502
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