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Rozśpiewane 
Wejherowo

W niedzielne popołudnie 20 stycznia kościół NMP Królowej 
Polski był pełen śpiewaków i słuchaczy. Na niezwykłym kon-
cercie kolęd, pastorałek i innych utworów, bożonarodzenio-
wych wystąpiło osiem chórów, w tym siedem z Wejherowa!

VERBA SACRA - Modlitwy Katedr polskich to impreza kulturalna, która co roku 
cieszy się ogromnym zaiteresowaniem. Łączy przeżycia religijne z teatrem i muzyką. 

W tegorocznym widowisku po raz kolejny wystąpiła znana aktorka Danuta Stenka, 
tym razem w towarzystwie trzech mężczyzn - aktora Jerzego Kiszkisa, ojca Jakuba 
Waszkowiaka oraz muzyka i kompozytora Cezarego paciorka. 

Zaśpiewał Chór  „Camerata Musicale”        Str. 5

Jak im pomóc w znalezieniu pracy?

Coraz więcej 
bezrobotnych

Aż 9429 osób było zarejestrowanych na koniec 2012 roku 
w Powiatowym Urzędzie Pracy Wejherowie. To największa 
liczba bezrobotnych,  jaką odnotowano w powiecie wejhe-
rowskim w ciągu ostatnich lat, wynikająca zarówno z du-
żej liczby mieszkańców powiatu (prawie 200 tysięcy), jak i 
trudnej sytuacji na rynku pracy. W znalezieniu zatrudnienia 
bezrobotnym stara się pomóc urząd pracy.

 Okazało się, że wejhe-
rowianie są wyjątkowo 
rozśpiewani. Nieliczne 
miasta podobnej wielko-
sci mogą pochwalić się 

tyloma zespołami chó-
ralnymi. Wejherowskie 
chóry oraz jeden zespół 
z Kostkowa zaprezen-
towały wysoki poziom 

prezentacji. Śpiewano a 
capella oraz z akompania-
mentem instrumentów 
klawiszowych, fletu, a 
nawet saksofonu!   Str. 6

Jak zapewnia dyrektor 
Powiatowego Urzędu Pracy 
w Wejherowie, Grażyna 
Sobieraj, przygotowano 
już  kilka wariantów pomocy 
-  od szkoleń, przez staże po 

dotacje na rozpoczęcie wła-
snej działalności. 

Urząd stara się też zachę-
cić pracodawców do zatrud-
niania bezrobotnych, m.in. 
refundując koszty urządze-

nia stanowiska pracy.
Warto zajrzeć na stronę 

internetową PUP w Wejhe-
rowie, bo wnioski na różne 
formy pomocy można skła-
dać od 1 lutego br.     Str. 2 

Afera, 
której nie ma

W y d a w a ł o  s i ę ,  ż e 
oświadczenie dyrektora 
WZNK, Stanisława Ma-
klesa przerwie te spe-
kulacje, ale temat został 
ponownie poruszony na 
sesji Rady Miasta w ostat-
ni wtorek. 

W lokalnej polityce, 
zwłaszcza wśród radnych 
Platformy Obywatelskiej, 
nadal mówi się o „aferze” w 
Wejherowskim Zarządzie 
Nieruchomości Komunal-

nych. Według naszych 
informacji żadnej afery nie 
ma, bo nie złamano prawa. 
Procedura przetargowa 
jeszcze się nie skończyła.

Tymczasem trwa walka 
o zamówienie na wywóz 
odpadów komunalnych w 
Wejherowie, a tym samym 
walka o pieniądze. 

Opozycja zapomina, że 
kłopoty ZUK to również 
problem zatrudnionych 
tam ludzi.                Str. 3

Procedura przetargowa jeszcze się nie 
zakończyła, a w ostatnich dniach głośno 
zrobiło się o „aferze” w WZNK.

W jakim nastroju i 
z jakimi planami roz-
poczęli państwo ko-
lejny rok? To pytanie 
zadaliśmy mieszkań-
com Wejherowa i po-
wiatu, przedstawicie-
lom różnych środowisk 
i profesji, kierujących 
przedsiębiorstwami lub 
instytucjami.

Jakie mają nadzieje i 
zamierzenia? Czy oba-
wiają się najbliższych 
miesięcy?

           Czytaj na str. 8

plany na 
nowy rok
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Szanowni Państwo,
Ro 2013 jest już kolejnym, piątym rokiem, w którym możemy 

składać do urzędów skarbowych dokumenty w formie elektro-
nicznej. Z satysfakcją obserwuję także coroczny wzrost grona 
zwolenników tej formy przesyłania deklaracji.

Początek każdego roku to okres składania przez płatników 
deklaracji i informacji – szczególnie takich jak PIT-11 i PIT 8-C. 
Dlatego pragnę zachęcić Państwa – jako płatników podatku 
dochodowego od osób fizycznych – do składania deklaracji 
i informacji dotyczących wszystkich pracowników w formie 
elektronicznej, przy użyciu podpisu elektronicznego weryfi-
kowanego za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu, 
za pośrednictwem strony www.e-deklaracje.gov.pl lub www.
finanse.mf/gov/pl.

W 2012 do urzędów skarbowych w całym kraju wpłynęło 
ponad 11 milionów dokumentów elektronicznych. Jedynym 
warunkiem składania dokumentów w formie elektronicznej 
jest złożenie, przed pierwszym przystąpieniem do przesłania 
dokumentu w takiej formie, do urzędu skarbowego właściwe-
go dla płatnika w formie papierowej formularza UPL-1. Jest 
to pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej 
za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu 
podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Już jedno takie upoważnienie 
wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzę-
dów skarbowych. Płatnicy, którzy wcześniej złożyli już UPL-1 
na przykład w ubiegłym roku i nie zostało ono odwołane nie 
musza składać go powtórnie.

Jednocześnie uprzejmie proszę o rozpowszechnienie wśród 
Państwa pracowników informacji o możliwości złożenia rocz-
nego zeznania PIT za pośrednictwem internetu za pomocą 
ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W tej formie jest złoże-
nie PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-16A oraz 
PIT-19A wraz z załącznikami.     
            podsekretarz Stanu

    Andrzej parafianowicz

List otwarty do płatników

Informacje o 
dochodach

Urząd Skarbowy w Wejherowie przekazał re-
dakcji pismo z Ministerstwa Finansów, w formie 
listu otwartego. List nosi datę 7 stycznia 2013 
roku. Poniżej jego treść.

Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej 
www.e-deklaracje.gov.pl lub www.finanse/mf/gov/pl:
* Infolinia systemu e-Deklaracje Krajowa Informacja Podatkowa 
(w sprawie procedur składania deklaracji)
Tel: 801 055 055 (połączenia z tel. stacjonarnymi)
Tel: 22 330 03 30 (połączenia z tel. Komórkowymi)
Tel: 48 22 330 03 30 (połączenia z zagranicą)
* Pomoc techniczna systemu e-Deklaracje:
(w sprawie problemów technicznych przy obsłudze systemu)
Tel: 22 694 49 74,  info.e-deklaracje@mofnet.gov.pl

N A S Z  P A R T N E R

Trudności ze znalezieniem pracy pogłębiły się. Bezrobotnych jest coraz więcej, a 
9429 osób bez pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejhero-
wie na koniec minionego roku, stanowi największą liczbę w ciągu kilku ostatnich 
lat. Dla wejherowskiego PUP to dodatkowy impuls do intensywnych działań, które 
mają pomóc znaleźć zatrudnienie jak największej liczbie osób. 

Bezrobotni i pracodawcy mogą składać wnioski w pUp

Będą staże i dotacje 
na własną działalność

Od 1 lutego br. w Powia-
towym Urzędzie Pracy w 
Wejherowie można składać 
wnioski na wszystkie formy 
wsparcia i aktywizacji bezro-
botnych, a komunikat w tej 
sprawie można znaleźć na 
stronie internetowej:   

www.pupwejherowo.pl

Zajrzyj na stronę
internetową

Liczba bezrobotnych jest 
o ok. tysiąc osób wyższa niż 
rok temu, a stopa bezrobocia 
w powiecie wejherowskim 
wynosi 16,7 procent. Wpraw-
dzie powiaty na wschodnich 
i zachodnich obrzeżach na-
szego województwa mają o 
wiele gorszą sytuację, ale to 
niewielkie pocieszenie.

12 MILIONÓW
- Na wysoką liczbę bezro-

botnych wpływa na pewno 
duża liczba mieszkańców 
naszego powiatu, sięgająca 
niemal 200 tysięcy – wyja-
śnia Grażyna Sobieraj, dy-
rektor Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wejherowie. – Bez 
względu na przyczyny złej 
sytuacji, będziemy się ją sta-
rali poprawić tym bardziej, 

że dysponujemy w tym roku 
większą sumą pieniędzy 
na pomoc w znalezieniu 
zatrudnienia. Na 12 mln zł, 
które wydamy na różne dzia-
łania w tej dziedzinie połowa 
pochodzi z Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

STAŻE W FIRMIE
Jak informuje dyrektor 

Grażyna Sobieraj, 460 osób 
będzie mogło skorzystać ze 
stażu w różnych firmach i 
instytucjach.

- Wnioski, składane przez 
pracodawców rozpatrujemy 
indywidualnie, a pierwszeń-
stwo mają pracodawcy z 
powiatu wejherowskiego, 
który deklarują zatrudnienie 
skierowanych osób po zakoń-
czeniu stażu – mówi dyrektor 

G. Sobieraj. - Pracodawcom 
proponujemy także refun-
dację kosztów wyposażenia 
stanowiska pracy, stworzo-
nego dla osoby bezrobotnej. 
Można uzyskać kwotę w 
wysokości 6-krotnego prze-
ciętnego wynagrodzenia, a to 
stanowisko trzeba utrzymać 
minimum przez dwa lata.

SZKOLENIA
Sami bezrobotni mogą 

składać wnioski na szko-
lenia indywidualne, zgod-
nie z zapotrzebowaniem. 
Oznacza to, że jeśli ktoś ma 
szansę uzyskać pracę, ale 
potrzebne mu do tego kon-
kretne uprawnienia, może 
wnioskować o skierowanie 
go na bezpłatne szkolenie. 
Osoby zarejestrowane w 

PUP mogą też korzystać z 
różnych grupowych szkoleń 
zawodowych i tym samym 
zdobyć konkretne umiejętno-
ści i kwalifikacje zawodowe. 

Kursy organizowane są 
dla mężczyzn i kobiet. M.in. 
panie mogą korzystać ze 
szkoleń, pomagających po-
wrócić do zawodu po prze-
rwie z powodu urodzenia i 
wychowywania dzieci. 

PIENIĄDZE
NA DZIAŁALNOŚĆ
GOSPODARCZĄ
Trzecią formą pomocy, 

którą oferuje Powiatowy 
Urząd Pracy w Wejherowie 
są dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. 
Ma na nie szanse ponad 170 
osób, które złożą wnioski i 
odpowiednio je uzasadnią. 

Własną firmę, dotowaną 
przez PUP w wysokości ok. 
20 tys. zł, trzeba potem 
utrzymać co najmniej 12 
miesięcy.              AK.

ADRES: Wejherowo, ul. WAŁOWA 28/L6 (nowy budynek ORLEX’u)
KONTAKT: tel. 58 6729858;   e-mail. waltel@waltel.pl

Instalacja i serwisowanie central oraz serwerów telekomunikacyjnych
Slican, Datera, Alcatel-Lucent, Platan, Panasonic i innych.

Wykonujemy i certyfikujemy sieci teleinformatyczne kat.3, kat. 5e, kat.6, oraz kat.7

Prowadzimy Biuro Obsługi Klienta, gdzie można zakupić, oddać do naprawy 
aparaty telefoniczne i faksy.

Jesteśmy Certyfikowanym punktem 
Sprzedaży i Serwisu 

Telewizji Nowej Generacji N.

R E K L A M A
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                  17 stycznia 2013
W związku z pojawieniem się jednostronnych i nieprawdzi-

wych informacji o prowadzonym przez zamawiającego - Wejhe-
rowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych przetargu na wywóz 
odpadów z posesji zarządzanych przez WZNK na terenie miasta 
Wejherowa i Gościcina oraz czynności towarzyszące wyjaśniam, 
że przetarg nie został jeszcze rozstrzygnięty. Wobec budzących 
wątpliwość ofert zgodnie z art.  181 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2010 r., nr 113, poz. 759 z póź. zm.) przystąpiono w dniu 
02.01.2013 r. do powtórzenia czynności badania ofert. 

W związku z pojawieniem się wątpliwości, co do spełniania 
przez oferentów warunków przetargu, wezwano wszystkich 
oferentów do złożenia wyjaśnień. Z otrzymanych w dniu 8 oraz 
9 stycznia b.r odpowiedzi wynika, że prawdopodobnie ZUK Sp. 
z o.o. nie spełnia jednego z warunków określonych w przetargu 
i zostanie wykluczony. Natomiast firma AGORA Sp z o.o. nie 
udzieliła nam jasnych i wystarczających wyjaśnień potwierdza-
jących spełnienie warunków przetargu. W skutek czego w/w 
postępowanie prowadzone jest w dalszym ciągu. 

Oświadczam, że cały przebieg postępowania prowadzony 
jest zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa zamówień 
publicznych w celu wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie ma 
żadnej rzekomej „afery”. Bezwzględnym obowiązkiem zama-
wiającego jest przeprowadzane przetargu zgodnie z prawem, 
m.in. wyjaśnienie wszelkich wątpliwości. Jednocześnie wyrażam 
oburzenie faktem, że poprzez ataki w mediach oraz próby zastra-
szania zamawiającego niektórzy oferenci chcą wywierć nacisk 
na prace komisji przetargowej w celu uzyskania korzystnego 
dla siebie wyniku. Walka oferenta o zamówienie, o pieniądze 
powinna mieć swoje granice! 

Profesjonalni oferenci powinni też wiedzieć, że jeśli są nieza-
dowoleni z wyniku postępowania, to mogą zgodnie z prawem 
odwołać się do niezależnego organu – Krajowej Izby Odwoław-
czej lub złożyć skargę do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. 

              Dyrektor WZNK - Stanisław Makles

Oświadczenie w sprawie 
przetargu na wywóz odpadów

Póki co nikt nie dowiódł, 
że WZNK złamało w jaki-
kolwiek sposób prawo. Na-
tomiast sugestie o tym, że 
ktoś próbuje jakoś wywierać 
nacisk na WZNK, aby wygrał 
ZUK i dlatego WZNK coś 
„kombinuje” przy przetargu 
są zwykłym pomówieniem, 
w żaden sposób nie udowod-
nionym. 

ZGODNIE 
Z PRAWEM
W przetargu ogłoszonym 

pod koniec ub. roku przez za-
mawiającego, czyli WZNK, 
na odbiór i wywóz odpadów 
komunalnych z posesji za-
rządzanych przez Wejherow-
ski Zarząd Nieruchomości 
Komunalnych na terenie 
miasta Wejherowa i Gościci-
na w pierwszej połowie 2013 
roku i zadania towarzyszące, 
oferty złożyły dwie firmy z 
Wejherowa: ZUK Sp. o.o. i 
Agora Sp z o.o.

Dokładna analiza prze-
pisów wskazuje, że działa-
nia WZNK są zgodne z pra-
wem. Na początku stycznia 
b.r. WZNK przystąpił do 
ponownej oceny złożonych 
ofert zgodnie z art. 181 ust. 
2 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych. Zamawiający 
w każdym czasie (nawet 
jak już wskaże zwycięzcę 
przetargu) ma obowiązek 
powtórnie ocenić oferty, 
kiedy nabierze wątpliwo-
ści co do ich poprawności. 
Zamawiający musi przede 
wszystkim  zapewnić zgod-
ność postępowania z pra-
wem i trudno mieć o to 
pretensję. 

W ostatnim czasie w lokalnej polityce pojawił się temat 
„afery” w Wejherowskim Zarządzie Nieruchomości Komu-
nalnych, związanej z przetargiem na wywóz śmieci. Jednak 
analiza tematu pozwala na stwierdzenie, że żadnej afery nie 
ma. Wszystko wskazuje na to, że jeden z oferentów, walcząc 
o zamówienie, próbuje nakłonić WZNK do zawarcia umowy. 
Kiedy chodzi o pieniądze widać, że każda metoda jest dobra. 
Do tego włączyła się opozycja z Platformy Obywatelskiej.

Następnie WZNK na pod-
stawie art. 85 ust. 2 ww. 
ustawy wystąpił do oferen-
tów o wydłużenia terminu 
związania ofertą w celu 
przedłużenia postępowania 
przetargowego. 

To często się zdarza, gdyż 
procedury są zawiłe.

Poza tym przetarg pro-
wadzony jest w oparciu o 
przepisy ustawy Prawo za-
mówień publicznych i każdy 
oferent niezadowolony z jego 
przebiegu, jeśli np. uzna, że 
był przetarg „ustawiony” pod 
kogoś, może odwołać się do 
niezależnego organu jakim 
jest Krajowa Izba Odwoław-
cza. Ten organ orzeknie, czy 
działania zamawiającego są 
zgodne z prawem. Można też 
złożyć skargę do Urzędu Za-
mówień Publicznych, że o in-
nych organach nie wspomnę. 

„WOJNA” Z WZNK
Spółka Agora zapewne 

uważa, że powinna dostać 
zamówienie, bo była tańsza. 
Nietrudno się domyśleć, kto 
inspirował publikacje o rze-
komej aferze „śmieciowej” w 
WZNK, w których przedru-
kowano dokumenty należące 
do Agory. Publikacje miały 
pokazać, że Agora nie dosta-
ła zamówienia, które się jej 
należało. 

Firma próbowała nawet 
„straszyć” WZNK, w stylu: 
jak nie podpiszecie z nami 
umowy, to my rozpoczniemy 
„wojnę”. Dowodzi tego pismo 
Agory z dnia 28.12.2012 r. 
Wygląda na to, że Agora chy-
ba tę groźbę zrealizowała! 

Pismo można by trakto-
wać jako próbę wywarcia 
niedozwolonego nacisku na 

zamawiającego w celu wy-
grania przetargu. Czy chodzi 
o to, że WZNK ma się prze-
straszyć i wybrać Agorę, a 
nie ZUK? 

Na marginesie warto 
zauważyć, że jak pokazuje 
życie, nie zawsze najtańsza 
oferta jest najlepsza – przy-
kład to autostrady.

NIE MA 
ROZSTRZyGNIęCIA
Przetarg jeszcze się nie 

zakończył, żadna firma nie 
została wybrana. Pojawiły 
się inne informacje, ale są 
one nieprawdziwe. To poka-
zuje, że ktoś celowo posługu-
je się półprawdami.

Trwa ponowna ocena i 
badanie ofert, zaś oferenci 
(ZUK Sp. o.o. i Agora Sp 
z o.o.) zostali poproszeni 
na początku stycznia b.r. o 
wyjaśnienia i uzupełnienia 
treści złożonych ofert, co jest 
zgodne z prawem. Pojawiły 
się bowiem wątpliwości, czy 
firmy spełniają warunki 
udziału w przetargu.  

- Firma AGORA Sp z o.o. 
nie udzieliła nam jasnych i 
wystarczających wyjaśnień 
potwierdzających spełnie-
nie warunków przetargu 
- stwierdził dyrektor WZNK 
Stanisław Makles. - W 
skutek czego postępowanie 
zostało przedłużone i prowa-
dzone jest w dalszym ciągu.

Co ciekawe, jak informuje 
dyrektor Makles: 

- Z otrzymanych w dniach 
8 oraz 9 stycznia b.r odpo-
wiedzi wynika, że prawdo-
podobnie ZUK Sp. z o.o. nie 
spełnia jednego z warunków 
określonych w przetargu i 
zostanie wykluczony.

CZyŻBy ZNÓW 
POLITyKA?
To przeczy zarzutom, że 

przetarg był „ustawiony” 
pod ZUK, aby go wygrał i po-
twierdza, że nie ma żadnej 
afery. Ktoś raczej próbuje 
zdyskredytować ZUK i całe 
postępowanie przetargowe 
tylko dlatego, że właścicie-
lem spółki ZUK jest miasto. 
Wtedy łatwo „przypiąć łat-
kę”. Ciekawe dla kogo ZUK 
jest konkurencją? 

Wydaje się, że aferę pró-
buje na siłę robić konkuren-
cja, a opozycja z Platformy 
Obywatelskiej oczywiście 
temat podchwyciła. W ten 
sposób wejherowska PO 
opowiedziała się po stronie 
prywatnej firmy w bizneso-
wym sporze. Radni PO pró-
bowali już wcześniej „wkła-
dać kij w szprychy” nowej 
firmy, jaką jest spółka ZUK, 
powstała po przekształceniu 
„starego” zakładu. Czy teraz 
PO chce wykorzystać okazję, 
aby zniszczyć ZUK?

Kłopoty ZUK to dla opo-
zycji okazja  do ataku na 
prezydenta, ale w rzeczywi-
stości kłopoty ZUK to rów-
nież problem zatrudnionych 
tam ludzi, którzy mogą być 
pozbawieni pracy. 

O tym się niestety w ca-
łym konflikcie zapomina.  
                        AK.

W walce o zamówienie na wywóz śmieci doszło do oskarżeń wobec WZNK

Afera, której ...nie ma
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- Nasz nowy samochód 
do wywozu nieczystości 
stałych jest przystosowany 
do wjeżdżania na trudny 
nieutwardzony teren, czyli 
na podwórka, zaułki, małe 
uliczki – tłumaczy Jaro-
sław Pergoł, prezes spółki 
Zakład Usług Komunalnych 
w Wejherowie. – Samochód 
jest sprawny i wygodny, a 
dodatkowo dzięki niewiel-
kim gabarytom spala mniej 
paliwa podczas przejazdów. 
Tym samym obniża koszty 
wywozu odpadów.

Nową niewielką „śmie-
ciarkę” można zobaczyć na 

ulicach Wejherowa. Przyda-
je się zwłaszcza na wąskich 
uliczkach i ciasnych podwór-
kach starej części miasta.

Przypomnijmy, że wej-
herowski ZUK uległ prze-
kształceniu w wyniku ubie-
głorocznej ustawy, dotyczą-
cej wywozu i zagospodaro-
wania odpadów, tzw. ustawy 
śmieciowej. Podstawowym 
zadaniem nowej spółki jest 

Nowy samochód ZUK w Wejherowie

Mały, sprawny 
i oszczędny

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z o.o. 
rozwija się i inwestuje w sprzęt. Świadczy o tym m.in. 
nowy nabytek – samochód do wywozu odpadów. Nieduży 
specjalistyczny wóz ma wiele zalet, dzięki którym ułatwi i 
usprawni pracę tej firmy.

Zakład Usług Komunalnych  w Wejherowie  
Sp. z o.o. , ul. Obr. helu 1, 

tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05
e-mail: zuk@wejherowo.pl, www.zukwejherowo.pl

wywóz odpadów z miejsc, 
przeznaczonych do ich wy-
rzucania.

- Oprócz wywożenia nie-
czystości, zajmujemy się 
też utrzymaniem porządku 
na klatkach schodowych na 
zlecenie wspólnot mieszka-
niowych – dodaje J. Pergoł, 
prezes Zarządu ZUK. – Za-
praszamy do współpracy.               

             MD.

Prezes Zarządu Spółki ZUK, Jarosław Pergoł obok nowego specjalistycznego 
samochodu do wywozu śmieci. W głębi dotychczasowe pojazdy.

MIASTO

Ktoś znany stwierdził kiedyś: „Jestem za, a nawet przeciw”. Wej-
herowscy radni Platformy Obywatelskiej twórczo to rozwinęli. Są 
przeciw, a nawet za! Tak można opisać działania radnych PO w 
sprawie sprzedaży gruntów na Osiedlu Srebrna. Najpierw robili 
wszystko, aby nie doszło do sprzedaży tego terenu, a teraz próbują 
dzielić pieniądze ze sprzedaży.  PO chce po prostu „podpiąć się” 
pod działania innych radnych i zawłaszczyć ich sukcesy.

Dodatkowe pieniądze zasilą budżet miasta

Ten teren między ulicami Wałową i Św. Jana udało się sprzedać inwestorowi, który 
zbuduje tu galerię handlową. Dzięki temu w miejskiej kasie przybyło pieniędzy, a 
niezagospodarowany dotąd obszar będzie wyglądał lepiej. Nowy obiekt, dostosowa-
ny architektonicznie do obecnej zabudowy, ożywi centrum miasta.

- 7 mln zł ze sprzedaży 
to nie są pieniądze znaczo-
ne. Zasilą po prostu budżet 
miasta, z którego finanso-
wane są różne wydatki np. 
szkoły, inwestycje. Cieszy 
nas, że pieniądze zostaną 
wydane m.in. na  budowę 
ul. Śmiechowskiej, prze-
budowę skrzyżowania ulic 
Sieniekiewicza-Św.Jana-10 
Lutego oraz inne remonty 
ulic w Wejherowie, a także 
termomodernizację Szkoły 
Podstawowej nr 9. Mamy 
satysfakcję z faktu, że się do 
tego przyczyniliśmy. 

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt, zapytany na wtor-
kowej sesji Rady Miasta 
o pieniądze ze sprzedaży 
wspomnianej działki stwier-
dził, że na pewno zostaną 
one wykorzystane m.in. na 
remonty i budowę dróg.

- Jak wiadomo w 2013 
roku skupiamy się na in-
westycjach drogowych - 
powiedział prezydent Hil-
debrandt.

Chodzi o wypowiedzi rad-
nych PO, podczas których 
„wydawali” pieniądze ze 
sprzedaży, do której nie 
chcieli dopuścić. Radni „Wolę 
Wejherowo”, którzy na sesji 
musieli walczyć z radnymi 
PO o możliwość zagospoda-
rowania i sprzedaż terenu w 
kwartale ulic: Sienkiewicza, 
św. Jana, Srebrny Potok, 
Północnej, Wałowej i Sobie-
skiego, czyli tzw. Osiedla 
Srebrna, sprawę określają 
jasno: to bezczelność! 

- Radni Gafka, Szczygle, 
Łukowicz i Chuchała z Plat-
formy Obywatelskiej w żaden 
sposób nie przyczynili się do 
sprzedaży tego terenu. Co 
więcej, robili wszystko, aby 
do tego nie doszło i do kasy 
miasta nie wpłynęło 7 mln 
zł. Teraz nagle się „obudzili” 
– stwierdza radny Henryk 
Jarosz z „Wolę Wejherowo”.

Trudno się z tym nie zgo-
dzić. Na sesji 18 lipca 2012 
r. radni PO nie poparli w 
głosowaniu zmiany planu 

zagospodarowania „Srebr-
nej”. Zmiana spowodowała, 
że tym terenem zaintereso-
wali się inwestorzy. Radny 
Jacek Gafka, używał nawet 
określenia „katastrofa”. Na 
sesji 21 sierpnia, PO głoso-
wała przeciwko sprzedaż 
„Srebrnej”. Oba głosowania 
poprzedził żywiołowe wstą-
pienia radnych Platformy.

Obie uchwały zostały 
przyjęte głosami radnych 
głosów „Wolę Wejherowo” i 
radnego PIS.  I to oni wraz 
z prezydentem doprowadzili 
do powiększenia się kasy 
miasta o 7 mln zł. 

- Radni PO blokują i prze-
szkadzają, ale jak są suk-
cesy, to pierwsi próbują się 
pod nie podszyć. Doprawdy 
żenujące! -  nie kryją oburze-
nia radni „Wolę Wejherowo” 
– Gdybyśmy postępowali 
tak jak oni, to nie byłoby 
żadnych pieniędzy i miasto 
by się nie rozwijało. 

O przeznaczeniu pienię-
dzy ze sprzedaży mówią tak:

Są przeciw, 
a nawet za!
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WYDARZENIA
Modlitwy Katedr polskich po raz 10. w Wejherowie

psalmy pochwalne 
w czterech językach

Wspaniała muzyczna 
oprawa nie po raz pierwszy 
była dziełem Cezarego 
Paciorka. Po raz pierwszy 
natomiast w Verba Sacra 
zaśpiewał chór Camerata 
Musicale pod kierunkiem 
Aleksandry Janus.

Reżyserem był po raz ko-
lejny Przemysław Basiń-
ski, a przekładu na język 
kaszubski dokonał ojciec 
Adam Ryszard Sikora. 

Tradycyjnie w styczniu usłyszeliśmy w Kolegiacie biblijne „święte 
słowa”, przetłumaczone na język kaszubski, w wykonaniu znako-
mitej aktorki Danuty Stenki. W tym roku towarzyszyli jej: gdański 
aktor Jerzy Kiszkis, czytający Biblię po polsku i w języku greckim 
oraz ojciec Jakub Waszkowiak, który studiował język hebrajski 
w Jerozolimie i właśnie w tym języku czytał Psalmy pochwalne 
z Księgi III. To one były głównymi bohaterami spektaklu, który 
odbył się w wejherowskiej Kolegiacie 14 stycznia.

Autor przekładu wyjaśnił 
pomysł na wprowadzenie 
obok języka kaszubskiego, 
trzech kolejnych.

- Chodziło o to, żeby dać 
głębszą perspektywę Psal-
mom które były czytane 
po kaszubsku. Chcieliśmy 
pokazać, że kaszubskie 
modlitwy włączone są w mo-
dlitwy pokoleń - powiedział 
ojciec Sikora, który nazwał 
to wydarzenie przymierzem 

Prezydent Wejhero-
wa Krzysztof hilde-
brandt wyróżnił Da-
nutę Stenkę, która od 
początku uświetnia to 
wydarzenie repliką sta-
tuetki Jakuba Wejhera. 

 Z kolei Medal  Róży 
p r e z y d e n t  w r ę c z y ł 
przemysławowi Basiń-
skiemu i o. Adamowi 
R. Sikorze - twórcom 
widowiska, łaczącego 
religię i sztukę.

wiary, nauki i sztuki.
Jak co roku, tego wiczora 

Kolegiata wypełniła się po 
brzegi nie tylko mieszkań-
cami miasta, ale też wielbi-
cielami tej imprezy z innych 
miejscowości. Z pewnością 
nikt nie wyszedł z kościoła 
zawiedziony. 

Na pocieszenie dodajmy, 
że za rok odbędzie się kolej-
ne spotkanie z Kaszubską 
Biblią.                           AK.

W uznaniu 
dla aktorki 
i twórców

Obradowali radni miejscy

Kibice i spory

Wejherowscy radni wyra-
zili m.in. zgodę na udziele-
nie bonifikat od ceny lokalu 
mieszkalnego. Wnioski w tej 
sprawie złożyli mieszkańcy 
zainteresowani kupnem na 
własność mieszkań komu-
nalnych. Większością gło-
sów Rada Miasta zgodziła 
się również na odstąpienie 
od żądania zwrotu bonifi-
katy, udzielonej na zakup 
mieszkania. 

To pierwsza tego typu 
sprawa, która na wniosek 
mieszkańców pojawiła się 
podczas obrad. Radni PO 
wnioskowali o usunięcie tej 
uchwały z porządku obrad. 
Ponieważ jednak mieszkań-
cy, którzy musieliby oddać 
równowartość bonifikaty 
znaleźli się w takiej sytuacji 
nie z własnej winy, tylko 
dewelopera opóźniającego 
budowę, a pieniądze i tak 
zostały przeznaczone na cele 
mieszkaniowe, podjęto wspo-
mnianą uchwałę głosami 
„Wolę Wejherowo” i radnego 
PiS. Radni uznali, że zwrot 
bonifikaty byłyby krzyw-
dzący i niesprawiedliwy dla 
młodej rodziny. 

Większość radnych po-
parła zamiar zakupu działki 
przy przejściu pomiędzy 
ulicami Sobieskiego i Bu-
kową, w rejonie przychodni 
zdrowia. Prezydent argu-
mentował, że zakup pozwoli 
uporządkować sprawy wła-
snościowe na tym terenie, a 
w konsekwencji – umożliwi 
w przyszłości lepsze zagospo-
darowanie, m.in. poszerze-
nie tego bardzo ruchliwego 
przejścia, z którego korzy-

Kilka uchwał, dotyczących m.in. spraw 
lokalowych oraz zmian miejscowych planów 
zagospodarowania, liczne pytania radnych, 
a także wizyta kibiców Gryf Wejherowo i 
wystąpienie ich przedstawiciela – tak naj-
krócej można opisać XXVIII zwyczajną sesję 
Rady Miasta, która odbyła się w ratuszu 
przedwczoraj 22 stycznia. Schemat sesji nie 
odbiegał od poprzednich. Opozycja z PO 
starała się doprowadzić do „spięcia”, przez 
co z kilku dość prostych uchwał, zrobiło się 
kilka godzin obrad i często niemerytorycz-
nych sporów.

stają tysiące mieszkańców. 
Teraz jest okazja, aby grunt 
kupić. 

Uchwalono też zmiany 
miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego 
Wejherowa między ulicami 
Sobieskiego, Kopernika, 10 
Lutego i Sienkiewicza. 

Pośród licznych pytań po-
szczególnych radnych znala-
zła się sprawa przetargu na 
wywóz śmieci, ogłoszonego 
przez Wejherowski Zakład 
Nieruchomości Komunal-
nych (piszemy o tym na str. 
3). Radni opozycyjni z PO 
próbowali zrobić „aferę”. W 
końcu w dyskusji pojawiła 
się propozycja, że najlepiej 
będzie jak  sprawę może zba-
da Komisję Rewizyjną RM.  

Wniosek poparł m.in. wi-
ceprzewodniczący Rady Mia-
sta Wojciech Kozłowski, 
którego zdaniem nie ma 
żadnego powodu, aby nie 
zbadać działania WZNK. W 
kontekście różnych oskarżeń 
czy też pomówień, przewod-
niczący RM, Leszek Glaza, 
podkreślił, że obowiązkiem 
każdego jest zgłoszenie po-
dejrzeń o łamanie prawa do 
prokuratury.

W trakcie obrad na sali po-
jawiła się grupa kibiców klubu 
piłkarskiego Gryf-Orlex. Ich 
przyjście zdezorganizowało 
sesję, gdyż kibicie wchodzili 
i wychodzili z sali. Radni 
udzielili głosu przedstawicie-
lowi działaczy klubu, który w 
długim wystąpieniu domagał 
się pieniędzy z budżetu mia-
sta. Temat jest znany od kilku 
tygodni, my również pisaliśmy 
o tej sprawie.                    AK.
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KULTURA

Zmagania uczestników 
oceniali: Tomasz Fopke 
(przewodniczący), Izabe-
la Bukowska i Roman 
Drzeżdżon.W pierwszej 
kategorii zaprezentowały 
się dzieci z oddziałów przed-
szkolnych oraz klas pierw-

Kaszubskie kolędy i pastorałki

szych szkół podstawowych, 
zaś w drugiej -  uczniowie z 
klas drugich i trzecich.

Celem konkursu było 
zainteresowanie uczniów 
kaszubską pieśnią bożona-
rodzeniową oraz promocja 
muzycznych talentów dzieci.                                     

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie odbył się I  Wejhe-
rowski Konkurs Kolęd i Pastorałek Kaszubskich, 
zorganizowany przez Społeczną Szkołę Podsta-
wową nr 1, przy wsparciu Muzeum oraz Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie.

WYNIKI KONKURSU WOKALNEGO:
W grupie oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej: 
I miejsce Inga Solis Z SP Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego, 
II miejsce  Amelia Walasiak, SSP nr 1, 
III miejsce Maria Markiewicz, SP Sióstr Zmartwychwstania 

Pańskiego i Maja Adamczyk, SSP nr 1 
Wyróżnienia Wiktoria Sirocka, SP nr 9  i paulina Grochow-

ska - Słoneczne Przedszkole
W kategorii klas drugich i trzecich: 
I miejsce Aleksandra pilarska z SP nr 8
II miejsce  Magda Stanzecka z SP Sióstr ZP
II miejsce Oliwia Ciesielska, SSP nr 1 i Kinga Bądkowska z 

SP Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego
Wyróżnienia Nikola hebel z SP nr 8 i helena Szatkowska 

z SSP nr 

Przez dwie popołudniowe 
godziny wystąpiło osiem 
chórów, prezentujących po 
cztery kolędy lub inne utwo-
ry bożonarodzeniowe. 

To wydarzenie propaguje 
chóralną tradycję kolędniczą 
Wejherowa i promuje ama-
torski ruch śpiewaczy. 

Publiczności zaprezen-

Koncert w kościele NMp Królowej polski

Chóry kolędowały
Kościół pw. NMP Królowej Polski przy ul. Rybackiej w mi-

nioną niedzielę był miejscem niezwykłego koncertu, który 
dostarczył słuchaczom prawdziwych wrażeń muzycznych, 
ale nie tylko. Pokazał też, że wejherowianie są wyjątkowo 
rozśpiewani, skoro w mieście działa tak dużo dobrych, bardzo 
dobrych i znakomitych zespołów chóralnych

towali się kolejno: Chór 
Samorządowego Zespołu 
Szkół z Kostkowa, Towa-
rzystwo Śpiewacze im. 
Jana Trepczyka, Chór 
Szkoły Muzycznej I st. 
im. F. Chopina, Chór żeń-
ski „Gaudeamus”, Chór 
Szkoły Podstawowej nr 9 
oraz Chór „Camerata Mu-

sicale” (te dwa chóry jeden 
utwór wykonały wspólnie), 
Chór męski „Harmonia”, 
a także Chór „Cantores 
Veiherovienses”.

Koncert zorganizowali: 
prezydent Wejherowa, pro-
boszcz parafii NMP Królowej 
Polski oraz Wejherowskie 
Centrum Kultury.

U góry: Chór Szkoły Muzycznej I st. im. F. Chopina pod dyrekcją Ewy Rocławskiej. 
Poniżej: Chór Szkoły Podstawowej nr 9 pod dyrekcją Olgi Tomaszewskiej oraz towarzy-
szący mu w jednej z kolęd Chór „Camerata Musicale” pod dyrekcją Aleksandry Janus.

Więcej zdjęć w Galerii na stronie:  
   www.pulswejherowa.pl
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Przedstawiciele wejherow-
skiego Cechu spotkali się z 
przedstawicielami Zarządu 
Pomorskiej Izby Rzemieśl-
niczej Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw w Gdańsku. 
We wspólnym posiedzeniu 
uczestniczył Wiesław Szaj-
da, prezes Zarządu Izby 
w Gdańsku oraz Brunon 
Gajewski, prezes Zarządu 
Powiatowego Cechu w Wej-
herowie.

Krzysztof Seroczyński, 
dyrektor biura Powiatowego 
Cechu Rzemiosł MiŚP  przed-
stawił gościom z Gdańska 
prezentację na temat szkole-
nia uczniów i egzaminów cze-
ladniczych, a także na temat 
działalności Ośrodka Szkol-
no-Kursowego Cechu w Wej-
herowie. Dzięki uzyskanych 
certyfikatom i akredytacjom, 
ośrodek organizuje szkolenia 
dotyczące różnych specjalno-
ści i zawodów, od operatorów 
koparek i wózków widłowych, 

Oświata zawodowa była głównym tematem spotkania re-
prezentantów rzemiosła oraz właścicieli małych i średnich 
firm z powiatu wejherowskiego i Trójmiasta. O edukacji i 
zdobywaniu umiejętności zawodowych rozmawiano w siedzi-
bie Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przed-
siębiorstw przy ul. Hallera w Wejherowie.

przez grafików komputero-
wych, po florystów. Kursy 
cieszą się rosnącym zaintere-
sowaniem ze strony młodych 
ludzi. W ramach konkretnych 
projektów, niektóre kursy i 
szkolenia są dofinansowywa-
ne z funduszy unijnych. 

Dyrektor Seroczyński  
przypomniał, że w Wejhero-
wie funkcjonuje pierwsza w 
powiecie niepubliczna szko-
ła zawodowa, utworzona w 
2006 roku przez Cech Rze-
miosł. Na początku uczyło 
się w niej kilkudziesięciu 
uczniów, a obecnie do Nie-
publicznej Szkole Rzemiosł 
w Wejherowie uczęszcza 
379 osób.

- Musimy zadbać o szkol-
nictwo zawodowe w czasie, 
kiedy wiele państwowych 
szkół zostało zlikwidowa-
nych – powiedział Wiesław 
Szajda, prezes Zarządu Izby 
Rzemieślniczej w Gdańsku, 
która również prowadzi szko-

łę zawodową, liczącą 620 
uczniów. – Wejherowski Cech 
jest jednym z czołowych na 
Pomorzu, który zajmuje się 
szkolnictwem na szeroką ska-
lę. - dodał prezes Szajda. - To 
nasza misja. Chodzi o to, aby 
przygotować młodych ludzi 
do pracy, ale też do zakłada-
nia własnych firm. 

Zależy nam na wspieraniu 
przedsiębiorczości oraz na 
tworzeniu stanowisk pracy. 
W województwie funkcjonuje 
ok. 230 tysięcy małych i śred-
nich przedsiębiorstw. Mniej 
więcej tyle samo jest bezro-
botnych. Łatwo policzyć, że 
gdyby każda firma zatrudniła 
jedną osobę, nie mielibyśmy 
bezrobocia. Potrzebna jest 
do tego mądra polityka i 
wsparcie.

Podczas spotkania przed-
stawiciele rzemieślników 
dyskutowali o problemach i 
sukcesach szkolnictwa zawo-
dowego.             AK.

Rozmowy w Domu Rzemiosł

Cech dba o edukację

W pierwszej części posiedzenia zarządów 
cechów, dyrektor biura w Wejherowie prezen-
tował tematy, związane z edukacją.

Spotkanie odbyło się w 
tym roku w eleganckich wnę-
trzach restauracji „Dzikie 
Wino” w Redzie, gdzie przy 
akompaniamencie prof. Mar-
ka Rocławskiego, dyrygen-
ta chóru Cantores Wejhero-
vienses, zaśpiewano kilkana-
ście pięknych polskich kolęd 

Uczestników uroczysto-
ści powitał przewodniczący 
Komitetu PiS Wejherowo 
– Witold Reclaf, radny 
powiatowy. 

Dzielenie się opłatkiem, 
tradycyjne noworoczne ży-
czenia, rozmowy i wspólna 
kolacja wypełniły ten uroczy-
sty wieczór. 

Na coroczne tradycyjne spotkanie opłatkowe wejherowskiego 
komitetu Prawa i Sprawiedliwości przybyli członkowie partii 
i sympatycy w powiatu wejherowskiego. Gościem członków 
PiS była poseł Dorota Arciszewska-Mielewczyk oraz ks. prałat 
Daniel Nowak.

Spotkanie kolędowo-opłatkowe piS

Tradycja i integracja

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

Chociaż w danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego w ub. roku pojawiały się już infor-
macje o 50 tysiącach mieszkańców Wejherowa, 
z informacji Wydziału Spraw Obywatelskich 
Urzędu Miasta w Wejherowie wynika, że na 
razie wejherowian jest trochę mniej. 

31 grudnia 2012 r. w Wejherowie zameldo-
wanych było 48 874 osób, z tego 47.517 osób 
zameldowanych było na pobyt stały, a 1 357 
osób na pobyt czasowy. 

W minionym 2012 roku w naszym mieście 

urodziło się 626 dzieci:  319 chłopców i 307 
dziewczynek, natomiast zmarło 455 osób. 

W ubiegłym roku zawarto w Wejherowie 587 
małżeństw i odnotowano 162 rozwody.  

Pierwszym wejherowianinem, który przy-
szedł na świat w 2013 roku jest Bartosz Okrój, 
który urodził się 1 stycznia o godz. 2.15. Bartosz 
ważył 3580 gramów i jest trzecim dzieckiem 
Państwa Okrojów. Gratulacje dla rodziców i pre-
zenty dla chłopca przekazał w szpitalu zastępca 
prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. 

Wejherowianie w liczbach
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OPINIE
Rozpoczął się nowy rok. Co nam przyniesie?

Oczekiwania, obawy i plany
W jakim nastroju i z jakimi planami rozpoczęli państwo kolejny rok? – zapytaliśmy o to  kilkoro 

przedstawicieli różnych środowisk i profesji, kierujących przedsiębiorstwami i instytucjami w 
Wejherowie. Co przyniesie 2013 rok? Czy będzie dobry? A może powinniśmy się go obawiać? 

Danuta Balcerowicz
dyrektor powiatowej i Miej-

skiej Biblioteki publicznej w 
Wejherowie

- W pracy zawodowej nowy 
rok zaczął się od zmian, zwią-
zanych z remontem w naszej 
placówce i częściową zmianą 
wystroju. Dzięki temu będzie 
łatwiej i wygodniej korzystać z 
księgozbioru, z katalogów, ze 
stanowisk komputerowych i 
czytelni. Pojawią się też nowe 
propozycje. Mam nadzieję, że 
tak rozpoczęty rok  będzie obfi-
tował w kolejne ciekawe przed-
sięwzięcia i wydarzenia, mimo, 
że problemów i obaw na pewno 
nie brakuje. Razem z całym 
zespołem, staramy się skupić 
na tym, aby biblioteka nie tylko 
sprawnie funkcjonowała, ale 
zapewniała naszym czytelnikom 
i bywalcom ciekawe przeżycia 
kulturalne. Cieszy nas, że coraz 
więcej osób z tego korzysta.

Mamy sporo, pomysłów i 

chociaż nie starcza pieniędzy na 
realizację wszystkich zamierzeń, 
to i tak z optymizmem patrzę na 
najbliższe miesiące. 

Zamiast martwić się z powo-
du niedostatków, warto zwrócić 
uwagę na problemy innych i 
starać się im pomóc. 

Temu służy nasza akcja na 
rzecz Hospicjum im. św. Judy Ta-
deusza w Wejherowie, którą wła-
śnie realizujemy. Finał w postaci 
scenicznej wersji nagranych 
niedawno słuchowisk odbędzie 
8 lutego w auli Gimnazjum nr 1.

Roman Grzenkowicz
przedsiębiorca, prezes Za-

rządu Spółki ALMARES – Skła-
dy handlowe w Wejherowie

- Każdy rok witam z nutką 
niepewności. Zawsze jest to 
moment zastanowienia się, jak 
ułoży się dalej nasze życie, a 
zwłaszcza sprawy zawodowe. 
Miniony rok nie był najlepszy 
dla biznesu, co dało się odczuć 
niemal wszystkich branżach, 
m.in. budowlanej czy moto-
ryzacyjnej. Obawiam się, że w 
pierwszej połowie roku proble-
my jeszcze się pogłębią, jednak 
rosnące wskaźniki na giełdzie są 
zapowiedzią poprawy sytuacji. 
Bardzo silna złotówka może 
spowodować, że to, co kiedyś 
było nieopłacalne, będzie się 
opłacać. Według mojej oceny 
ponowny rozruch w gospodarce 
nastąpi pod koniec tego roku 
oraz w następnym, co wiązać 
się będzie m.in. z ponownym 
napływem funduszy z unijnych 
programów pomocowych. 

Ponieważ spada liczba po-
zwoleń na budowę, a remonty 
nie są najważniejszą potrzebą, 
nie spodziewam się na razie 
poprawy koniunktury w bran-
ży budowlanej, powiązanej z 
wieloma innymi dziedzinami 
życia, podobnie jak przemysł 
samochodowy. 

Z natury jestem optymistą, 
więc wierzę w poprawę sytuacji 
za jakiś czas. Na razie trzeba 
szukać sposobów i metod na 
przetrwanie trudnego okresu i 
skupić się utrzymaniu funkcjo-
nujących w tym sektorze firm.

Andrzej Zieleniewski
dyrektor Specjalistycznego 

Szpitala im. Floriana Ceynowy 
w Wejherowie

- Niewiele było takich okre-
sów, kiedy podsumowanie ubie-
głego roku i rozpoczynanie 
nowego odbyło się bez obaw 
i wątpliwości. Każdy rok jest 
trudny, bo trudna jest sytuacja 
gospodarcza, a służba zdrowia 
jest jedną z tych dziedzin, które 
mają największe problemy.  

Mimo to, kolejny rok staram 
się witać z nadzieją i konkret-
nymi planami. Motywacją dla 
dalszego działania są dotychcza-
sowe udane przedsięwzięcia. W 
ub. roku udało się m.in. zakoń-
czyć termomodernizację szpi-
tala, dzięki której poprawiliśmy 
komfort leczenia oraz wygląd 
placówki, zmodernizowaliśmy 
Szpitalny Odział Ratunkowy, 
uzyskaliśmy zgodę na funkcjo-
nowanie całodobowego lądo-
wiska dla śmigłowców. Udało się 

poprawić warunki pracy Poradni 
Onkologicznej.

Te małe sukcesy dodają od-
wagi i zapału do realizacji kolej-
nych ważnych spraw. Będziemy 
się starać o dotacje z tzw. środ-
ków norweskich na poprawę 
warunków pracy oddziału kar-
diologii, a także neonatologii i 
położnictwa. W podejmowaniu 
wielu innych ważnych zadań po-
maga wiara, że możemy liczyć na 
pomoc samorządów. Wspierają 
one szpital, służący mieszkań-
com powiatu i nie tylko.

Bożena Conradi
dyrektor Zespołu Szkół po-

nadgimnazjalnych nr 1 
- Chciałabym, aby w świa-

domości ludzkiej utrwalił się 
pogląd, że praca nauczyciela 
obarczona jest wielką odpowie-
dzialnością za przyszłość mło-
dzieży. Przekazujemy jej nie tylko 
wiedzę, ale również umiejętności, 
niezbędne do funkcjonowania w  
społeczeństwie. Nauczyciel pod-
lega presji rosnących oczekiwań 
i wymagań nie tylko rodziców, 
ale  zmieniających się przepisów 
prawa oświatowego. 

Praca dyrektora to przede 
wszystkim praca z ludźmi. 
Trudnym zadaniem jest utrzy-
manie wysokiego poziomu 
zaangażowania pracowników, 
poczucia zadowolenia z wyko-
nywanego zawodu i spełnianej 
misji. Dyrektor współczesnej 
szkoły musi być menadżerem , 
diagnostykiem, ewaluatorem, 
kontrolerem, ale też doradcą, 

opiekunem, mentorem, który 
razem z nauczycielami stara się 
rozwiązywać sytuacje stresowe. 

Życzyłabym sobie w nowym 
roku większego społecznego 
zrozumienia dla obciążanych 
wciąż nowymi obowiązkami 
nauczycieli i dyrekcji, większego 
zaufania do ich pedagogicznych i 
organizacyjnych zdolności. Nasza 
praca często procentuje sukcesa-
mi naukowymi i wychowawczymi 
uczniów, tym bardziej, że nie 
wielu z nich korzysta z tak po-
wszechnych ostatnio korepetycji.

Ewa Banasik
dyrektor powiatowej Stacji 

Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Wejherowie

- Po pięcioletniej przerwie 
wróciłam na stanowisko Pań-
stwowego Powiatowego In-
spektora Sanitarnego i dyrekto-
ra PSSE, więc rozpoczynam rok 
pod znakiem zmiany w życiu 
zawodowym. Jestem dobrej 
myśli, ponieważ zaczynam pra-
cę ze świeżym spojrzeniem na 
powierzone mi zagadnienia i z 
nowymi pomysłami. 

Będę się starała, aby wejhe-
rowski Sanepid był przyjazny i 
łatwo dostępny dla mieszkań-
ców powiatu. Planuję w tym celu 
wprowadzić funkcję e-urzędu 
i zmodernizować stronę inter-
netową. Chciałaby też więcej 
uwagi poświęcić oświacie zdro-
wotnej i promocji zdrowia, bo 
Sanepid to nie tylko kontrole. Z 
kolei tematem, który w nadzorze 
angażuje nas najbardziej, jest 
bezpieczeństwo żywności. Inne 

ważne sprawy to przywrócenie 
ogólnodostępnych kąpielisk, czy 
walka z dopalaczami.

Nie wszystko pewnie uda 
się zrealizować w tym roku, ale 
mimo skromnego budżetu i 
niskich pensji, pełni zapału roz-
poczęliśmy w naszej placówce 
rok 2013. Praca dostarcza nam 
dużo satysfakcji, bo dotyczy 
ochrony zdrowia. 

Mam nadzieję, że będzie to 
udany rok, pełen nowych inicja-
tyw i dobrych efektów. Liczę na 
dobrą współpracę z samorząda-
mi i wsparcie z ich strony.

Brunon Gajewski
prezes powiatowego Cechu 

Rzemiosł Małych i Średnich 
przedsiębiorstw, Związek 
pracodawców w Wejherowie

- W nowym roku mam na-
dzieję na dalszy rozwój naszej 
organizacji cechowej, tym bar-
dziej, że w ostatnich latach 
umocniła i wzbogaciła o nowe 
formy działalności. Myślę tu 
przede wszystkim o naszej szko-
le, w której z roku na rok kształci 
się coraz więcej uczniów. Poza 
tym ciągle organizujemy szkole-
nia i kursy zawodowe, zwłaszcza 
dla młodych ludzi, również 
bezrobotnych. Zależy nam, 
żeby otwierali własne zakłady i 
dobrze sobie radzili w biznesie. 
Mała przedsiębiorczość jest 
bardzo potrzebna dla dobrego 
funkcjonowania gospodarki i 
po to, aby część społeczeństwa 
znalazła w ten sposób źródło 
zarobkowania. 

Podczas naszych szkoleń 
przyszli rzemieślnicy lub właści-

ciele innego rodzaju firm pozna-
ją m.in. zagadnienia podatkowe  
i ochrony środowiska, zasady 
ubezpieczeń w ZUS, zadania 
Państwowej Inspekcji Pracy itp.

Jestem dobrej myśli i wierzę, 
że wejherowscy rzemieślnicy, 
mimo wielu problemów, po-
trafią utrzymać swoje zakłady 
i przetrwać trudny czas. Może 
w tym pomóc wysoka jakość 
wyrobów i usług, jaką mogą się 
pochwalic rzemieślnicy. Cech 
rzemiosł wspiera ich działalność 
i stara się o jak najlepszą ofertę 
szkoleniowo-kursową.
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FINAŁ WOŚP

Sztab nr 111 przy Wejhe-
rowskim Centrum Kultury 
zbierał pieniądze na „Rato-
wanie życia dzieci i godną 
opiekę medyczną seniorów” 
- cel 21. Finału Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy. 

Oprócz zbiórki na ulicach 
miasta, oczywiście ofiarnie 
prowadzonej przez wolonta-
riuszy, w Auli Gimnazjum 
nr 1 odbywały się koncer-
ty, pokazy taneczne, po-
kaz ratownictwa wodnego i 
pierwszej pomocy, a także 
licytacje różnych przedmio-
tów, podarowanych na cele 
charytatywne. Można było 
nabyć wyroby rękodzielnicze 
i inne atrakcyjne rzeczy. 

Po wspólnym policzeniu 
pieniędzy z puszek oraz z 
licytacji i sprzedaży gadże-
tów okazało się, że wejhe-
rowski sztab WOŚP zebrał 
2 4204,43 zł, a także trochę  
bilonu i kilka zagranicznych 
banknotów.             MD.

Wejherowianie po 
raz kolejny wspierali 
akcję dobroczynną 
pod szyldem czerwo-
nego serduszka.

Kwesta, 
koncert,
licytacje

Od lewej: Emilia Wściubiak i Marta Bulczak w przerwie w kwestowaniu, Kubuś Ochnio podczas wybierania orkiestrowych gadżetów, a także 
członkowie stowarzyszenia „Przystanek”, oferujący wykonane przez podopiecznych wyroby w zamian za wrzucone do puszek datki.

Grupa taneczna „Bąbelki” z WCK, prezentowała układ taneczny, a ratownicy WOPR w Wejherowie pokazali, jak się zachować w niebezpiecznych sytuacjach nad wodą.

Mimo mrozu, na ulicach miasta kwestowali wolontariusze, na ogół bardzo młodzi. Tak jak Magda Miler z I LO i Rafał Wasielk z „samochodów-
ki”. Na rynku można było spotkać nietypowych wolontariuszy, w otoczeniu mieszkańców miasta, m.in. tych najmłodszych.

po raz 21.

Więcej zdjęć w Galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl
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EDUKACJA I KULTURA

Przede wszystkim udało 
się doposażyć siedzibę przy 
ul. Kopernika. Studenci-se-
niorzy otrzymali wygodne 
stoły, zakupione zostały 
sztalugi dla pracowni ma-
larskiej, a szczególną radość 
sprawił nam komputer, 
podarowany przez zastępcę  
prezydenta Wejherowa, 
Bogdana Tokłowicza. 

Trudno obejść się bez 
tego urządzenia w naszym 
technicznym świecie. Bar-
dzo przydatny byłby też 
dla nas rzutnik, tradycyjny 
epidiaskop dla właściwego 
prowadzenia zajęć z geo-
grafii czy historii sztuki, 
gdzie pokaz jest ważniejszy 
niż słowa, co pedagogika 
nakazuje od 500 lat.

Noworoczne spotkania 
słuchaczy Wejherowskie-
go Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku zorganizowano 
zgodnie z tradycją. Sekcja 
turystyczna przygotowała 
spotkanie w sympatycznie 
„zagraconej” Cafe Kre-
dens, wszyscy studenci i 
wykładowcy spotkali się w 
restauracji „Atlantic”. 

Zaszczycił ich obecnoscią 
prezydent Bogdan Tokło-
wicz, który podziękował 
wykładowcom za ich dzia-
łalność, a potem wspólnie 
z koordynatorką WUTW 
Krystyną Laskowską 
oraz przewodniczącą Rady 
Uczelni Zenią Kołodziej-
ską obdarował wszystkich 
kubeczkami produkcji na-
szej kaszubskiej Lubiany. 

Miłą atmosferę spotka-
nia wzbogacił występ chóru 
dziewczęcego z Zespołu 
Szkół nr 1 w Redzie, za-
chwycając swoim wysokim 
poziomem: pięknymi czy-
stymi głosami, dopracowa-
ną dynamiką, intonacją, 

Wieści  z  Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Szczęśliwa trzynastka
Kiedy Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku inaugurował bieżący rok 

akademicki, padły słowa, że rozpoczynamy 13 semestr naszej działalności wkra-
czając nim w 13 rok wieku. Wśród zebranych widać było poruszenie – są między 
nami osoby przywiązujące wagę do numerologii, przecież nawet bezwiednie, bez 
szczególnej intencji mawiamy „do trzech razy sztuka”, „ piąte koło u wozu...”. Tym-
czasem okazało się, że dobiegający końca 13. semestr był dla WUTW bardzo dobry. 

dykcją jaką mógłby się 
poszczycić niejeden chór 
profesjonalny. Chórem dy-
ryguje Barbara Tańska, 
natomiast akompaniował 
młody znany pianista Ar-
tur Sychowski. 

Pierwszy semestr zajęć w 
WUTW zakończą, a następ-
ny rozpoczną dwa wyjazdy 
do teatrów: dramatycznego i 
muzycznego, organizowane 
tradycyjnie przez p. Wandę 
Kantecką.                  

           BoZ

Na zdjęciu obok: 
Krystyna Laskowska, 

koordynatorka WUTW 
ogląda nowy komputer, 
który bardzo przyda się 
w tej placówce.

Pierwszy semestr kończy się 8 lutego. Od 11 lutego przez dwa tygodnie, od ponie-
działku do piątku w godz. 10.00–14.00, w siedzibie Uniwersytetu przy ul. Kopernika 
13 (na parterze) będą trwały zapisy na drugi semestr zajęć uniwersytetu.

Mogą wziąć w nich udział nie tylko dotychczasowi studenci, ale również nowi, chcący 
poszerzyć swoja wiedzę i poznać nowe koleżanki oraz kolegów. WUTW zaprasza. 

Zapisy na drugi semestr zajęć WUTW

Spotkanie noworoczne w restauracji „Atlantic”.     Fot. Grażyna Szczepanowska

W lutym powiatowa i Miejska Biblioteka publiczna w 
Wejherowie przygotowała ciekawe imprezy, m.in dla dzieci, 
wypoczywających podczas zimowych ferii.

FERIE W BIBLIOTECE
W dniach 12 – 22 lutego odbędą się zajęcia pod hasłem: 

„W bibliotece jak w domu – bezpieczne spotkania z 
książką”. Zaplanowano zajęcia teatralne „Sięgaj do gwiazd” 
dla dzieci i młodzieży w wieku 11-13 lat oraz zabawy dla 
uczniów klas 0-3  Szkoły Podstawowej.

Ilość miejsc jest ograniczona! Decyduje kolejność zgło-
szeń.  Zapisy prowadzone są w Wypożyczalni dla Dzieci i 
Młodzieży. Szczegóły w bibliotece.

13 lutego (środa) o godz. 10.30 w bibliotece będzie moż-
na obejrzeć przedstawienie teatralne „pipi wędrowniczka” 
w wykonaniu Teatru Urwis z Krakowa

19 lutego (wtorek) o godz. 10.00 odbędzie się przedsta-
wienie teatralne „Magiczny Ołówek” w wykonaniu Teatru 
Duet z Krakowa.

Na oba spektakle wstęp wolny, ale grupy zorganizowane 
obowiązują wcześniejsze zapisy. 

Ilość miejsc ograniczona!
23 lutego (sobota) godz. 12.00 odbędzie się pokaz w 

wykonaniu uczestników zajęć na zakończenie ferii.

DYSKUSJE I WYSTAWY
27 lutego (środa) godz. 11.00 – spotkanie Klubu Małego 

Czytelnika. W lutym zaplanowano także spotkania dyskusyj-
nego Klubu Książki dla Dorosłych oraz dyskusyjnego Klubu 
Książki dla Młodzieży.

„Cosplay – od zera do bohatera. Wystawa kostiumów 
polskich cosplayerów” – to tytuł wystawy, której wernisaż 
odbędzie się 30 stycznia o godz. 17.00.

W bibliotece przygotowane zostaną również wystawki 
związane z rocznicami: śmierci Aleksandra Majkowskiego 
(10 luty) oraz Światowego Dnia Chorego (11.02), a także z 
okazji 1. rocznicy śmierci Wisławy Szymborskiej (01.02) oraz 
50. rocznicy śmierci pisarki Sylwii Plath (11.02 w Filii nr 2).

pŁYTA DLA ChORYCh
I NA RZECZ hOSpICJUM
Z okazji Światowego Dnia Chorego, biblioteka organizuje 

akcję charytatywną na rzecz wejherowskiego domowego 
Hospicjum im. Św. Judy Tadeusza. 

W tym celu nagrano na płytę dwa słuchowiska: „Rzeka” 
Daniela Odiji i „Karnawał” piotra Schmandta w wykonaniu 
aktorów-amatorów. Na płycie można usłyszeć m.in. Gabrielę 
Lisius, Bogdana Tokłowicza, Mirosława Lademanna, Jac-
ka Thiela, Tomasza Fopke, Krzysztofa powałkę, a zebrane 
pieniądze oraz same płyty zostaną przekazane do hospicjum.

Zbiórka dobrowolnych datków będzie prowadzona w 
bibliotece, gdzie będzie można otrzymać nagranie.

Luty w bibliotece

Ferie, wystawy 
i przedstawienia
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LUDZIE I ICH PASJE

- Nie wyrzucam niczego, 
co łączy się ze wspomnienia-
mi ludzi i zdarzeń z mojego 
życia, co wzbudza emocje i 
ma dla mnie wartość sen-
tymentalną – mówi Maria 
Stanzecka, pokazując pu-
dełka pełne listów i laurek 
od uczniów, dyplomów i 
oficjalnych podziękowań, a 
także pocztówek z pozdro-
wieniami i życzeniami. 

ORDER I 
POLNE KWIATy
Oglądamy piękne laurki, 

m.in. od klasy IV b, której 
pani profesor Stanzecka była 
wychowawczynią. 

Jest też tekst zabawnej 
piosenki, wyśpiewanej przez 
uczniów na melodię przeboju 
Czerwonych Gitar. Słowa 
popularnego refrenu „Anna 
Maria...” zastąpiono słowami 
„Pani Mario...”. 

Najcenniejszym elemen-
tem tego zbioru jest papiero-
wy Order Uśmiechu – pięk-
nie wykonany i przekazany 
ulubionej nauczycielce przez 
licealistów w 1989 roku

- To dla mnie najwspa-
nialszy prezent od uczniów. 
Z podobnym wzruszeniem 
wspominam najpiękniej-

Maria Stanzecka, nauczycielka i miłośniczka historii, przez wiele lat przybliżała 
dzieje Polski i świata uczniom szkół w Orlu i Luzinie, potem Szkoły Podstawowej nr 
6, a przez kolejne 19 lat – młodzieży w I Liceum Ogólnokształcącym w Wejherowie. 
Pani Maria działała społecznie, pełniła ważne funkcje w mieście, ale też najważniej-
szą dla niej funkcję mamy czwórki dzieci. Emerytowana nauczycielka z sentymentem 
przechowuje wspomnienia, m.in. te namacalne w postaci zdjęć, listów, dyplomów. 
Domowe archiwum jest dziś imponujące.

szą wiązankę kwiatów, któ-
rą dostałam od uczennicy 
pierwszej klasy w wiejskiej 
szkole w miejscowości Orle 
- opowiada nauczycielka. 
- Pracowałam tam na po-
czątku nauczycielskiej drogi. 
Jedna z dziewczynek, Tere-
nia Styn, aby dojść do szkoły 
pokonywała pięć kilometrów. 
Na koniec roku szkolnego po 
drodze zbierała polne kwia-
ty. Ofiarowała mi wspaniały 
bukiet, przygotowany z wiel-
kim sercem – pani Maryla do 
dziś opowiada o tym ze łzami 
w oczach...

HISTORIA 
I PAMIęĆ
Nauczycielka zawsze 

miała zamiłowanie do do-
kumentów i pamiątek, czego 
efektem było powstanie 
w wejherowskim liceum 
dwóch izb tradycji i historii.

W latach siedemdzie-
siątych Maria Stanzecka 
stworzyła wystawę „Ziemia 
Wejherowska 1939-1945” we 
współpracy z działaczami wej-
herowskiej organizacji ZBO-
WiD. W gabinecie historycz-
nym w liceum powstała izba 
tradycji, nagrodzona drugim 
miejscem w województwie.  

Kombatanci pełnili dyżury, 
oprowadzając latem po tej 
izbie turystów lub grupy mło-
dzieży, spędzające wakacje w 
Wejherowie i okolicy. 

- Przy tworzeniu wystawy 
pomagał mi m.in. Aleksan-
der Kruszyński i Leon Pru-
siński – wspomina M. Stan-
zecka. – Pana Prusińskiego, 
byłego więźnia Stutthofu, a 
także Jana Naskręta, uczest-
nika walk na Westerplatte 
zapraszałam na lekcje jako 
świadków ważnych histo-
rycznych wydarzeń.

Za tamtą pracę społeczną, 
a także za organizowanie wy-
cieczek z młodzieżą do waż-
nych historycznych miejsc 
Maria Stanzecka otrzymała 
odznakę Opiekuna Miejsc 
Pamięci Narodowej.

M. Stanzecka była też 
inicjatorką utworzenia innej 
wystawy w szkole. Z okazji 
zjazdu absolwentów liceum w 
1989 roku, w holu powstały 
gabloty ze zdjęciami i infor-
macjami o  historii tej zasłu-
żonej placówki oświatowej. 

- To było drugie tak duże 
spotkanie absolwentów – 
wyjaśnia M. Stanzecka. – 
Pierwszy zjazd odbył się w 
1948 roku. 

Kilkanaście lat później 
powstała też książka  „Gim-
nazjum i Liceum w Wejhe-
rowie” – praca zbiorowa, 
redagowana m.in. przez 
panią Marię. Wydano ją w 
2007 roku z okazji 150-lecia 
istnienia szkoły średniej w 
Wejherowie.

NA RZECZ 
MIASTA
Maria Stanzecka przez 14 

lat była radną Rady Miej-
skiej Wejherowa, była też 
ławnikiem w wejherowskim 
sądzie. W 1994 roku za-
angażowała się w obcho-
dy 350-lecia Wejherowa, 
społecznie przygotowując 

kronikę miasta. Kilka lat 
wcześniej była sekretarzem 
Komitetu Budowy Pomnika 
Jakuba Wejhera, odsłonię-
tego w 1991 roku. Podpis 
Marii Stanzeckiej widnieje 
na akcie erekcyjnym budowy 
pomnika założyciela miasta, 
zdobiącego dzisiaj plac jego 
imienia. 

- Za tamtą działalność 
otrzymałam specjalne po-
dziękowanie, ale niestety 
nie mam statuetki Wejhe-
ra, wręczanej zasłużonym 
mieszkańcom miasta – mówi 
Maria Stanzecka. Przez wie-
le lat współpracowała także 
z Powiatowym Cechem Rze-
miosł, m.in. spisując kronikę 
tej organizacji.

Aktywna wejherowianka 
za zaangażowanie na rzecz 
miasta i prace zawodową 
otrzymała różne odznacze-
nia. Jest wśród nich Złoty 
Krzyż Zasługi, przyznany w 
1980 roku. 

- Najcenniejszym odzna-
czeniem jest dla mnie Medal 
Edukacji Narodowej, bo to 
największe wyróżnienie dla 
nauczyciela – mówi Maria 
Stanzecka.

SZKOŁA 
I POLITyKA
Pani Maria była wyma-

gającym pedagogiem, ale 
bardzo lubiła swoich uczniów 
i pracę w szkole. Bywało jed-
nak ciężko, zwłaszcza, że w 
szkole obecna była polityka. 
Ponieważ jako nauczycielka 
historii, M. Stanzecka nie 
zawsze przekazywała wiedzę 
zgodnie z ówczesną propa-
gandą, często była wzywana 
na tzw. dywanik. 

- Obrywałam za mówienie 
na lekcjach o wojnie polsko-
-bolszewickiej, o napaści so-
wieckiej na Polskę we wrze-
śniu 1939 roku, o Katyniu i 
innych podobnych epizodach 
z naszej historii – wspomina 

pani Maria. – Kiedyś usły-
szałam przez telefon ostrze-
żenie o konsekwencjach, 
które zostaną wyciagniete 
za zaprowadzenie dzieci na 
grób ks. Jerzego Popiełuszki 
w Warszawie. W dodatku od 
początku pracy w szkołach 
odmawiałam zapisania się 
do najważniejszej partii, czyli 
PZPR. Ostatecznie wybrałam 
Stronnictwo Demokratyczne, 
bo w statucie znalazłam 
zapis o wolności światopo-
glądowej jej członków. Mimo, 
że uczyłam, historii udało 
mi się uniknąć studiów na 
WUML, czyli Wojewódzkim 
Uniwersytecie Marksistow-
sko-Leninowskim. Do  jego 
ukończenia zmuszano na-
uczycieli licealnych.

Wielu dawnych uczniów 
wejherowskiego ogólniaka 
(m.in. autorka artykułu) 
pamięta profesor Stanzecką 
jako inicjatorkę ciekawych 
inscenizacji historycznych. 
Przebrani w historyczne 
stroje (przygotowane na ogół 
samodzielnie) zasiadaliśmy z 
królem Stasiem do czwartko-
wego obiadu, obradowaliśmy 
na Sejmie Czteroletnim lub 
uczestniczyliśmy w Insurek-
cji Kościuszkowskiej. 

Nikogo nie trzeba prze-
konywać, że to wszystko 
pozwalało lepiej zapamiętać 
wydarzenia i postaci z historii 
Polski. Pani Stanzecka była 
też organizatorką patriotycz-
nych uroczystości, związa-
nych z ważnych rocznicami.

RODZINNE 
TRADyCJE
Maria Stanzecka inte-

resuje się od dawna numi-
zmatyką, której poświęca 
dużo czasu, zwłaszcza na 
emeryturze. 

Ma go też zawsze dla 
rodziny, z której może być 
dumna. Nie tylko z męża, 
córki i trzech synów, z któ-
rych jeden jako kapłan-mi-
sjonarz  pracuje na Białorusi, 
ale też ze swoich przodków.  

Pani Maria, rodowita wej-
herowianka, wywodzi się 
z kaszubskiej rodziny Czo-
sków, pielęgnującej polskie 
tradycje i katolicką wiarę, a 
także patriotyzm. 

A stąd już blisko do zain-
teresowania się historią oraz 
do działalności społecznej, 
na którą mimo obowiązków 
rodzinnych Maria Stanzecka 
zawsze znajdywała czas.

Anna Kuczmarska

Na wycieczce do Zakopanego w 1987 roku licealistom 
z Wejherowa towarzyszyło dwoje zdobywców Orderu 
Uśmiechu: Maria Stanzecka (w okularach) i siedzący 
obok Marek Jasiński, nauczyciel fizyki.

historyk, pedagog, radna, mama...

Wspomnienia zamknięte w pudełkach

Szkoła w Orlu, rok 1960. Białe kołnierzyki i fartuszki 
miały nie tylko dzieci, ale i nauczycielka, Maria Stan-
zecka. 
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TURYSTYKA

- Czy nie jest za późno 
na znalezienie oferty wy-
jazdu na narty w czasie 
nadchodzących ferii?

- Mamy propozycje wy-
jazdów na narty w kraju 
oraz za granicą. Ze względu 
na gwarantowane warunki 
śniegowe oraz dobrze przy-
gotowane trasy narciarskie, 
klieci częściej wybierają 
wypoczynek we Włoszech i 
Austrii niż w Polsce. Znaczna 
część oferty jest już wyprze-
dana, ale można jeszcze 
znaleźć coś dla siebie.

- Podczas zimowego 
urlopu szukamy czasem 
słońca. Czy zainteresowa-
niem cieszą się też wyjaz-
dy do ciepłych krajów?

- Wielu klientów wybiera 
zimą wypoczynek w Egipcie 
lub na Wyspach Kanaryj-
skich, dokąd wyloty mamy z 
Gdańska. Niektórzy wybie-
rają dalsze i egzotyczne kie-
runki np. Kenię, Indie, Sri 
Lankę, Tajlandię, Domini-
kanę, Meksyk czy Brazylię. 

- Czy to prawda, że 
wiele osób planuje już let-
nie wakacje i rezerwuje 
wyjazdy?

- Tak, to prawda. Nasi sta-
li klienci korzystają z ofert 
first minute i dokonują już 
rezerwacji. Wykupując letnie 
wakacje już teraz, otrzymują 
zniżki do 35 procent oraz 

Rozmowa z Reginą Baranowską-Rzepa, właścielka Biura 
Podróży LEOTOUR Wejherowo

dodatkowe bonusy w postaci 
gratisowego ubezpieczenia 
od rezygnacji lub gwarancji 
niezmienności ceny. 

- Mieszkańcy Wejhe-
rowa i okolic częściej 
wyjeżdżają za granicę 
czy wybierają wakacje w 
Polsce?

- Mamy piękne, szerokie 
plaże i inne atrakcje, ale 
niestety nie mamy ciepłego 
morza. Dlatego polscy tury-
ści wolą zorganizowany wy-
poczynek za granicą, gdzie 
słońce mają gwarantowane.

- A gdzie najczęściej 
wyjeżdżają?

- Od kilku lat obserwuje-
my, że nasi klienci najczęściej 
wybierają wypoczynek w 
Egipcie lub Turcji, potem Gre-
cji,  Hiszpanii lub Chorwacji. 
Dzięki temu, że mamy połą-

czenia czarterowe z Gdańska 
na Wyspy Greckie (Kreta, 
Rodos, Korfu i inne) oraz  na 
Wyspy Kanaryjskie (m.in. 
Teneryfa, Gran Canaria, 
Lanzarote), wzrosła sprze-
daż tych właśnie kierunków.

- Jakie ciekawe miej-
sca może pani polecić?

- Dużym zainteresowa-
niem cieszą nowe kierunki, 
takie jak Gruzja, Albania, 
Rumunia, które są na nowo 
odkrywane przez turystów.

- Wakacje są coraz 
droższe i trzeba się liczyć 
z dużymi wydatkami? Czy 
można znaleźć tańsze 
propozycje? 

- Cena wycieczki jest uza-
leżniona od standardu hotelu 
jaki wybieramy oraz formy 
wyżywienia. Mamy w ofercie 
również tańsze propozycje 
dla mniej zamożnych klien-
tów, apartamenty oraz ho-
tele o niższym standardzie.  

- Czy państwa klienci 
mogą być spokojni o re-
alizację usług  i czuć się  
bezpiecznie?

- Prowadzimy sprzedaż 
ofert sprawdzonych touro-
peratorów, którzy mają wy-
kupioną gwarancję ubezpie-
czeniową i cieszą się dużym 
zaufaniem klientów już od 
kilku a nawet kilkunastu lat.

W naszym biurze oferuje-
my klientom profesjonalną 
obsługę. Doświadczeni pra-
cownicy doradzą przy wyborze 
wypoczynku lub wycieczki.   

- Dziękuję za rozmowę.

Last minut na zimę
first minut na lato

R E K L A M A

Przewodniczącą koła zo-
stała ponownie znana wej-
herowska przewodniczka, 
Teresa Kowalska. W za-
rządzie znaleźli się również: 
Renata Makiła – zastępca 
przewodniczącej oraz Edwin 
Nawrocki – sekretarz koła.

Koło Przewodników i Pi-
lotów PTTK w Wejherowie, 
które funkcjonuje w struktu-
rach Oddziału Regionalnego 
PTTK w Gdańsku, powstało 
w grudniu 1998 roku. Koło-
należy do Pomorskiej Fede-
racji Przewodnickiej w Gdań-
sku, a jego przedstawiciele 
biorą udział w sejmikach 
przewodnickich. Na jednym 
z nich zaprezentowali referat 
pt. „Specyfika pracy prze-
wodników turystycznych z 

W styczniu, w gościnnym Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie spotkali się członko-
wie Koła Przewodników i Pilotów PTTK w Wejherowie. Na 
zebraniu sprawozdawczym w pałacu wybrali nowy zarząd.

przewodnicy i piloci pod szyldem pTTK

promują nasze miasto

grupą osób niesłyszących i 
niepełnosprawnych”. 

- Byliśmy organizatora-
mi VII Pomorskiego Zlotu 
Przewodników PTTK oraz 
uczestnikami m.in. zjaz-
dów Oddziału Regionalne-
go PTTK w Gdańsku - in-
formuje Teresa Kowalska. 
- Wypracowaliśmy nowe 
projekty i materiały pro-
mocyjne dotyczące, m.in. 
makiety Kalwarii i Starego 
Miasta w Wejherowie, utwo-
rzenia punktu informacji 
turystycznej, umieszczenie 
przy wjazdach do Wejherowa 
dodatkowych tzw. witaczy. 

Przewodnicy PTTK w 
Wejherowie oprowadzają 
latem po Wejherowie coraz 
liczniej przyjeżdżających 

tu turystów. M.in. latem 
codziennie spotykali się z 
grupami na bezpłatnych wy-
cieczkach, organizowanych 
dla gości przez Urząd Miasta 
w Wejherowie.

- Współpracujemy z na-
uczycielami oraz młodzieżą 
wejherowskich szkół, orga-
nizujemy wojewódzkie zloty 
turystyczne PTTK.  – do-
daje przewodnicząca Koła. 
– Współpracujemy z Wydzia-
łem Kultury, Spraw Społecz-
nych, Promocji i Turystyki 
Urzędu Miasta, z Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej, Wejhe-
rowskim Centrum Kultury i z 
ojcami Franciszkanami, opie-
kunami duchowymi Sanktu-
arium Pasyjno-Maryjnego.  

O G Ł O S Z E N I E
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OGŁOSZENIA O IMPREZACH WCK

Spotkanie z Kazimierzem Kutzem - reżyserem filmowym, 
teatralnym i telewizyjnym, scenarzystą filmowym, senatorem 
- rozpoczynie tegoroczny cykl:

Biesiady Literackie - Głos pokolenia gwiazd

Kazimierz Kutz - wyreżyserował ponad dwadzieścia 
filmów fabularnych, z czego sześć o Górnym Śląsku.

Zrealizował m.in. filmową trylogię śląską Sól ziemi czar-
nej (1970), perła w koronie (1972), paciorki jednego ró-
żańca (1979), za który otrzymał Grand Prix Festiwalu Polskich 
Filmów Fabularnych w 1980 na 7. FPFF. Drugi raz Grand Prix 
dostał w 1994 na 19. FPFF za film Zawrócony. Zrealizował 
także wiele przedstawień dla Teatru Telewizji.

piąta strona świata: Śląsk, piąta strona świata, to miejsce, 
gdzie zacierają się granice, a historia bawi się ludźmi i naroda-
mi. Nie sposób zamknąć go w sztywne ramy ani opowiedzieć 
od początku do końca. Można tylko próbować odsłaniać 
po kawałku, zestawić z tysiąca zabawnych, tajemniczych i 
fascynujących ludzkich historii.

Kazimierz Kutz pisał swoją debiutancką powieść przez 
piętnaście lat. Wsłuchując się w lokalne anegdoty i małe 
rodzinne epopeje, stworzył wielopokoleniową barwną pa-
noramę Śląska. Przedstawia ją we wspomnieniach człowieka 
próbującego rozwiązać rodzinną tajemnicę z przeszłości. 

Tak autor, jak jego bohater bezustannie poszukują wła-
ściwego języka do zrozumienia zmieniających się czasów 
- lawirują między polszczyzną i śląską gwarą.

Kutz, który Śląsk ma we krwi, to niezrównany opowiadacz. 
W serii śmiesznych i strasznych historii portretuje ludzi bo-
rykających się z losem, którzy walczą i emigrują, filozofują i 
biorą życie lekko. Słowem, szukają swojego miejsca na ziemi.

piątek 25 stycznia, 
aula Gimnazjum nr 1 
(ul. Sobieskiego 300), 

godz. 18.00, wstęp wolny!

Dla dzieci młodszych - od 11 do 21 lutego  (z wyłączeniem weekendu) 
 ZABAWY z pLASTYKĄ  - codziennie od godz. 10.00 do godz. 12.00

Dla dzieci starszych od 11 lat wzwyż:
 w pierwszym tygodniu  GRAFIKA, LINORYT  - od godz. 12.00 do godz. 14.00
 w drugim tygodniu  pApIEROWA WIKLINA    -  od godz. 12.00 do godz. 14.00 
   oraz  MOZAIKA  -  od godz. 10.00 do godz. 12.00.
22 lutego (piątek) o godz. 11.00 - wystawa prac wykonanych przez wszystkich 
            uczestników ferii

15 lutego - otwarty spektakl dla dzieci  
(szczegóły wkrótce na plakatach i w kolejnym „Pulsie Wejherowa”, 7 lutego br.)

Zajęcia odbywać się będą w GIMNAZJUM nr 1  przy ul. Sobieskiego 300. 

ZABAWY Z PLASTYKĄ W CZASIE FERII

Wszystkie zajęcia dla dzieci
są BEZpŁATNE!  

Liczba miejsc jest ograniczona.

Informacje i zapisy: 
w Wejherowskim Centrum Kultury 

pod nr tel. 58 672 27 75 

Wejherowskie Centrum Kultury, wzorem ubiegłego roku, zaprasza dzieci na warsztaty plastyczne, orga-
nizowane podczas tegorocznej zimowej przerwy w nauce szkolnej. 

Oto program warsztatów:
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O G Ł O S Z E N I E

SPORT

Drugą drużyną zawodów 
organizowanych przez Grze-
gorza Semaka, Tomasza My-
szewskiego, KTS-K i GOSRiT 
Luzino, niespodziewanie 
została Olivia Gdańsk. Na 
najniższym stopniu podium 
stanął Bałtyk Gdynia. 

Sponsorami turnieju 
byli: Mariusz Maszota el 
professional, NTG Instal 
Adam Kopciak. Fundatora-
mi nagród byli: wójt Luzina 
Jarosław Wejer, wojewoda 
pomorski Ryszard Stachur-
ski, Gminny Ośrodek Spor-
tu, Rekreacji i Turystyki w 
Luzinie oraz KKW Trading.

- Za nami już 6. w tej 
edycji turniej Kaszub Cup 
- powiedział Piotr Klecha, 
dyrektor GOSRiT Luzino. 
- Gościliśmy już w Luzinie 
ponad 1300 młodych pił-
karzy ze 100 drużyn. Będą 
jeszcze rywalizować naj-
starsze drużyny: 2 i 3 lutego 
odbędzie się turniej dla rocz-
nika 1998, a tydzień później 

piłka nożna. Kaszub Cup rocznik 1999 w Luzinie

Kadra pomorza bezkonkurencyjna
Zespół Kadry Pomorza okazał się bezkonkurencyjny w kolejnym Ogólnopolskim 

Turnieju Kaszub Cup 1999, który odbył się w ubiegły weekend na Hali Widowisko-
wo–Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie. 

9 lutego - rocznika 1997.  16 
i 17 lutego. Na zakończenie 
ferii zimowych do luzińskiej 
hali przyjadą drużyny dziew-
cząt. Turniej ten rozegrany 
będzie w międzynarodowej 

obsadzie, udział w nim za-
powiedziały m in. piłkarki 
z Polesska (obwód Kalinin-
gradzki w Rosji)  

Dodajmy w końcowej kla-
syfikacji Kaszub Cup 1999 

na 9. miejscu uplasowała się 
drużyna Gryfa Wejherowo, a 
na 11. (za Gryfem Słupsk) - 
GOSRiT Luzino. 14. miejsce 
zajął Wikęd Luzino. W tur-
nieju startowały 24 drużyny.

Szczypiorniści Klubu Sportowego „Tytani” Wejhe-
rowo zapraszają na mecz o mistrzostwo II ligi piłki 
ręcznej mężczyzn. Tym razem KS „Tytani” rozegrają 
pojedynek  z Gwardią Koszalin. 

Mecz ligowy rozegrany zostanie 27 stycznia 2013 r. 
(niedziela) o godz. 15.00 w hali sportowej Szkoły Podsta-
wowej  nr 6, przy ul. Śmiechowskiej 3.                                   (dk)

piłka ręczna. Mecz 27 stycznia

Tytani zagrają 
z Gwardią Koszalin

Natalia Dragan zdobyła 
złoty medal i tytuł indywi-
dualnej mistrzyni Polski 
w kategorii juniorów star-
szych (do 21 lat), natomiast 
Anna Bargańska wywalczyła 
srebrny medal i tytuł I wice-
mistrzyni Polski w kategorii 
juniorów. 

Zawodniczki z Wejherowa, Natalia Dragan i 
Anna Bargańska, odniosły sukces na Mistrzo-
stwach Polski Juniorów w bowlingu. Z zawodów, 
rozegranych we Włocławku wejherowianki przy-
wiozły złoty i srebrny medal.

Bowling. Turniej we Włocławku

Złoto i srebro

Dziewczęta są uczennica-
mi Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3 w Wejhero-
wie. Trenują w Bowling Team 
pod okiem ternera ETBF 
Zbigniewa Bautembacha. 

Obie są aktualnymi dru-
żynowymi wicemistrzyniami 
Wejherowa i powiatu. 
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OGŁOSZENIA

  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. 

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych 
w Wejherowie podaje wykaz telefonów 

pOGOTOWIA AWARYJNEGO w sprawach:
1. awarie w budynkach komunalnych 
W godzinach pracy WZNK (poniedziałki  7.00-17.00, wtorek, środa, czwartek 7.00-15.00, 
piątek 7.00-13.00): osobiście Wejherowo, ul. Wałowa 5A  lub pod nr tel.  58  677-60-96  
Poza godzinami pracy awarie są przyjmowane do godz. 20.00 
pod nr tel.  58 672-10-21, tel. kom. 668-127-245 lub 696-035-517

2. w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem dróg miejskich
Portiernia - tel. 58 672-10-21 , kom. 696-035-517
Za-ca Dyrektora  Jarosław Jędrzejewski - kom. 603-796-191

3. w sprawach dróg i zieleni oraz kanalizacji deszczowej
Portiernia - tel. 58 672-10-21 , kom. 696-035-517
Szczepan Kass - kom. 602-617-923
Za-ca Dyrektora Jarosław Jędrzejewski - kom. 603-796-191

4. w sprawach odławiania bezdomnych zwierząt, 
martwych zwierząt z ulic m. Wejherowa
Portiernia - tel. 58 672-10-21, kom. 696-035-517
Danuta Czuchaj - kom. 728-828-774
Za-ca Dyrektora Jarosław Jędrzejewski - kom. 603-796-191

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

nierUcHomoŚci
Dom w Wejherowie, budynki gospodar-

cze, działka 1202 m sprzedam. 
Tel. 501 549 579
 * * *
Nowy dom parterowy typu dworek, 132 

m2, 3 sypialnie, kuchnia-jadalnia, salon z 
tarasem, dwie łazienki, strych i piwnica, 
działka 900 m2, solidnie ogrodzona. Od 
północnego zachodu przylega do lasu. 2,5 
km od śródmieścia Wejherowa. Sprzedam 
lub zamienię na mieszkanie trzypokojowe 
lub inne propozycje. Tel. 661 664 085

 * * *
Sprzedam działkę budowlaną o pow. 

1036 m2, o wym. 25x40 m, w miejscowości 
Linia. Bezpośredni dostęp do drogi. Woda, 
prąd, kanalizacja w granicach działki. Teren 
przepięknie położony, w pobliżu lasy, jeziora 
(do najbliższego 1 km, drogą rowerową). 
Niedaleko znajduje się centrum miejscowo-
ści z sklepami, stacją benzynową, ośrodkiem 
zdrowia, Kościołem.  Cena 40 000 zł. 

Tel. 58 678 23 62
 * * *
Kaszuby. Działka nad jeziorem Sobac-

kim w Chrztowie 20 m od wody – sprzedam. 
Tel. 509 766 842
 * * *
Sprzedam garaż z w Gdyni Obłużu ul. 

Knyszyńska. Tel. 601 163 300
 * * *
Tuchom. Sprzedam działkę 1 500 m 

ogrodzona, uzbrojona, domek gospodarczy, 
garaż , 270 tys. zł. Tel. 505 690 827

 * * *
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, boisko, MZK, 
SKM. Mieszkanie bardzo zadbane. Tanie w 
utrzymaniu. Polecam!  Tel. 516 033 798

 * * * 
Szukam kawalerki 30m2 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, 
bez kaucji, 700 zł. Mam 7-miesięczne 
dziecko.  Tel. 515 595 311 lub 516 591 904

sPrzedam
Sprzedam koła do VW Polo „13” 155/70, 

stan bardzo dobry, szt. 4 cena 380 zł. 
Tel. 513 995 740
 * * *
Paka dla chłopaka ubranka zimowe 116 

cm, 11 szt. Okazja! Bluzy dresowe, polarowe, 
sweterki, spodnie, całość 29 zł. 

Tel. 505-816-262 Wejherowo.
 * * *
Lampka NOWA pod szafkowa z relin-

giem i haczykami TANIO 50 zł.
Tel. 505-816-262 Wejherowo
 * * *
Tanio pilnie sprzedam Nokia N73. 

Działa bez zarzutu. Cena 100 zł, komplet 
dokumentów, oryginalne pudełko, bateria, 
ładowarka, płyta CD, kabel USB, działa w 
sieci Orange. Tel. 505 816 262

Kuchnia gazowo-elektryczna Amica 
51GE 2,32ZpP (W) biała, stan b. dobry, 
cena 450 zł. Wejherowo. Tel. 518 119 002

 * * *
Komody sosnowe (drewno) 4 sztuki, 

różne wymiary. Cena 1000 zł lub pojedyncze 
sztuki, ceny do uzgodnienia. Odbiór Osiedle 
Fenikowskiego. Tel. 501 957 499

 * * *
Sprzedam butlę turystyczną gazową 

sprawną 2 kg, cena 40 zł. Tel. 505 588 160
 * * *
Sprzedam lampy okrętowe, mosiężne i 

bulaje, tanio. Tel. 601 163 000
 * * *
Sprzedam kominek ekologiczny na 

biopaliwo, cena 600 zł. Tel. 601 163 000
 * * *
Buty męskie rozm. 43, brązowe za 30 zł, 

ciepły płaszcz damski z kapturem z miśkiem 
za 50 z albumy na zdjęcia 8 zł/sztuka. 

Tel. 725 171 656
 * * *
Sprzedam lokówko-suszarkę za 35 zł, 

wałki do trwałej i do układania metalowe i 
plastikowe, klipsy – całość za 60 zł oraz ręcz-
niki ciemne po 9 zł/sztuka. Tel. 725 171 656

 * * *
Poidełka dla drobiu, 60 szt. Tanio! 
Tel. 604 915 138
 * * *
Sprzedam ubranka dla chłopca od 

urodzenia do 6 miesięcy – wszystko za 50 
zł (piżamki, skarpety, śpiochy), nosidełko na 
plecy za 35 zł, bujak-leżak za 30 zł i ubranka 
do chrztu – za 70 zł.  Tel. 725 171 656

 * * *
Dwa drewniane krzesła (stan b. dobry) 

sprzedam po 15 zł za sztukę.  
Tel. 884 999 221
 * * *
Sprzedam damskie czarne futerko, stan 

bardzo dobry, cena 50 zł. Tel. 884 999 221
 * * *
Sprzedam pierścionek złoty próba 

585 – gruby z oczkiem za 350 zł oraz półkę 
dwupoziomową, idealna pod wieżę, za 89 
zł. Tel. 725 171 656

 * * *
Plecak harcerski z lat 60-tych, 80 zł. 

Katalogi, książki, czasopisma z lat 80 i 90-
tych oraz wczesnych 200. Lampy wiszące, 
różne. Tanio. Tel. 604 915 138

 * * *
Meble: komplet wyp. 3 + 2 + 1 (ka-

napa, sofa – rozkładane) 1200 zł, kanapka 
narożna z rozsuwanym  stołem do jadalni 
220 zł, meble młodzieżowe 200 zł. 

Tel. 604 915 138
 * * *
Sprzedam meble do pokoju : młodzie-

żowe, jesionowo-orzechowe. Witryna z 
szafkami, stolik pod telewizor z szufladami, 
szafa ubraniowa, regał szeroki 40 cm z 
półkami. Tel. 510 343 667

 * * *
Sprzedam Telewizor JVC 21 cali, cena 90 

zł. Możliwy odpłatny transport. 
Tel. 516 256 424 
 * * *
Sprzedam główkę treningową damską 

+ statyw – nowa za 200 zł, nożyczki fryzjer-
skie 5,5 za 90 zł, degażówki jednostronne 
za 90 zł, prostownicę z 3 wymiennymi 
nasadkami za 35 zł. 

Tel. 725 171 656

Sprzedam odkurzacz podręczny w 
kartonie za 100 zł. Tel. 725 517 656

 * * *
Sprzedam okap, teka, srebrno-szklany, 

stan b. dobry, 90 cm. Cena 400 zł . Wejhe-
rowo. Tel. 531 789 747

 * * *
Zestaw do przedpokoju CARO firmy Dąb 

+ szafa ubraniowa narożna, lustro, szafka 
do obuwia i stolik pod telewizor. Tanio. 

Tel. 510 343 667 

KUPiĘ
Chodzik dla dziecka. Tel. 515 595 311
 * * *
Kupię - używane: regał, komoda lub 

szafa. Tel. 603 681 338

szUKam Pracy
Pani lat 40 szuka dodatkowego zajęcia, 

by dorobić do pensji. Proszę o smsy. 
Tel. 517 733 379
 * * *
Szukam pracy jako opiekunka do-

dziecka lub pomoc domowa – gotowanie, 
sprzątanie, zakupy po 6-7 godzin dziennie, 
za 9 zł za godzinę. Tel. 725 171 656

 * * *
Kobieta 36 lat, stopień niepełno-

sprawności umiarkowany (dofinansowanie 
PEFRON) absolwentka filologii germańskiej, 
i rok pedagogiki ogólnej, podejmę pracę w 
prywatnej szkole, przedszkolu, świetlicy. 

Tel. 518 353 351, tina392@interia.pl

Emerytka posiadająca doświadczenie 
zajmie się dzieckiem na terenie Wejherowa. 

Tel. 880 792 405

naUKa
Matematyka, informatyka. angielski, 

szachy. Doświadczeni pedagodzy. 
Tel. 505 327 921
 * * *
Korepetycje z fizyki i chemii, w tym uczę 

matematyki.  Tel. 58  677-01-50
 * * *
Język niemiecki: 8 zł za 45 minut, tłu-

maczenia, dojazd gratis, www.superokazja.
bo.pl    Tel. 698 26 32 26

 * * *
Korepetycje z języka angielskiego, 

podstawówka, gimnazjum. Mam doświad-
czenie. Wejherowo. Tel. 506 082 134

 * * *
Korepetycje i pomoc w redagowaniu i 

pisaniu prac licencjackich, magisterskich. 
Komputeropisanie. Pedagogika, socjologia, 
pielęgniarstwo i inne. Tel. 501 957 499

 * * *
Prace licencjackie, magisterskie, inne - 

pomoc w pisaniu. Tel. 501 957 499

motoryzacyJne
Sprzedam Ford Mondeo,diesel, zadba-

ny, kolor srebrny, 2004 r, 130 KM, 6-biegów. 
Cena 10,5 tys. zł. Tel. 728 368 392
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ROZRYWKA

R E K L A M A

JIMI HENDRIX: LIVE AT WOODSTOCK to kolejna 
propozycja MULTIKINA. 7 lutego w tej sieci kin po-
kazany zostanie koncert popularnego, nieżyjącego 
artysty, nagrany podczas festiwalu w Woodstock w 
1969 roku.  „Live At Woodstock” zawiera nigdy wcześniej 
niepokazywane wersje „Foxy Lady”, „Message To Love”, „Hey 
Joe”, „Spanish Castle Magic” i „Lover Man”. 

Czas trwania koncertu: 99 minut.
Seans rozpocznie się 7 lutego o godz. 20.00 w Multikinie 

Gdańsk oraz w Multikinie Rumia. 
Bilety w cenie 20 zł do nabycia w kasach biletowych oraz on-

line na www.muliktino.pl, na Facebook Multikino w cenie 15 zł.

Legendarny muzyk
na dużym ekranie

Jak zawsze mamy bezpłatne bilety dla naszych Czytelni-
ków. Podwójne zaproszenia do Multikina w Rumi (na 7 lutego 
na godz. 20.00) otrzymają 3 osoby, które do 28 stycznia br. 
wyślą wiadomość na adres:  redakcja@pulswejherowa.pl, 
podając imię i nazwisko.  

W temacie prosimy napisać: Hendrix w Multikinie. 
Do wylosowanych osób odpiszemy. 

R E K L A M A

 Kursy kat.  a1, a, b oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

oŚrodeK szKoLenia KierowcÓw

arkadiusz Żukowski

wejherowo,  ul.Polna 3/41 (koło sKm nanice)
58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

najbliższy kurs kat. b rozpoczyna się  7 lutego,
a kolejny  21 lutego

O G Ł O S Z E N I E

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa


