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Ogrody 
jak z bajki

Zapraszamy dziś Czytelników do wspaniałych ogro-
dów, nagrodzonych w konkursie, organizowanym 
przez Urząd Miasta Wejherowa.                    Str. 8-9

Dary ziemi
poświęcone

Uroczystość odpustową Wniebowzięcia NMP (tzw. Matki Boskiej Zielnej - pa-
tronki ziemi i roślin) na Kalwarii Wejherowskiej poprzedziła tradycyjna wie-
czorna procesja ze świecami oraz z figurą Maryi, złożoną w szklanej trumnie. 
Procesja przeszła do kaplicy Grobu Maryji przy ul. Roszczynialskiego. Nazajutrz, 
15 sierpnia, podczas mszy świętej na Kalwarii poświęcono kwiaty, zioła i owoce, 
które zdobiły świąteczny ołtarz. Na koniec uroczystości jej uczestnicy zabrali do 
domu poświęcone dary ziemi.                                     Str.  5

Śledztwo prowadzi policja kryminalna, która po zaledwie 5 
godzinach ustaliła i zatrzymła podejrzanego. Sąd zastosował 
wobec niego tymczasowy areszt na 3 miesiące. Grozi mu kara 
dożywotniego pozbawienia wolności.

Zabity 50-letni Ormianin handlował artykułami gospodar-
stwa domowego. Natomiast jego 53-letni rodak prawdopodob-
nie chciał wyeliminować konkurenta handlowego. Wszystko 
wskazuje na to, że zastrzelił go z pistoletu, a zwłoki pozostawił 
w pawilonie handlowym. Zostały odkryte w piątek 16 sierpnia 
późnym wieczorem.  Śledztwo trwa.

zabójstwo 
na bazarze

Prawdopodobnie sprawcą morderstwa 
w jednym z boksów handlowych na tar-
gowisku w centrum Wejherowa był oby-
watel Armenii, który zastrzelił swojego 
rodaka, również handlującego na tej hali 
targowej. 
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AKTUALNOŚCI
STRAŻ MIEJSKA

Oburzył się na strażników
Funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej podjęli in-

terwencję wobec mężczyzny, który idąc chwiejnym krokiem 
ulicą Reformatów miał pod opieką małe dziecko. 

Najpierw mężczyzna nieudolnie asystował dziecku podczas 
jazdy rowerkiem. Później dziecko wziął  na „barana”. Z tego miej-
sca funkcjonariusze i przewieźli mężczyznę z 3-letnim dziec-
kiem do miejsca zamieszkania. Chłopczyka przekazali matce. 
Co dziwne i zaskakujące, matka  dziecka podobnie jak ojciec 
była zbulwersowana akcją, podjętą przez Straż Miejską i wy-
raźnie niezadowolona. 

Poddany badaniu na zawartość alkoholu mężczyzna miał w 
organiźmie 2,12 promila alkoholu. Czynności wyjaśniające pro-
wadzi  Komenda Straży Miejskiej w Wejherowie.

skradziony czy zagubiony?
Tej samej nocy, na ulicy Jana z Kolna funkcjonariusze wejhe-

rowskiej Straży Miejskiej,  na poboczu drogi,  w krzakach zna-
leźli porzucony rower damski. 

Właściciela prosi się o jego odbiór w Komendzie Straży Miej-
skiej w Wejherowie (czynnej cała dobę). Jeśli do końca miesiąca 
sierpnia nie znajdzie się właściciel roweru, zostanie on przeka-
zany do Biura Rzeczy Znalezionych, mieszczącego się w Staro-
stwie Powiatowym w Wejherowie.                              ZH.  

Na zdjęciu mł.insp. Damian pohl i st.straż. adama harasiuk 
podczas akcji w parku.„Ludzie, których kochamy, zostają na zawsze, 

bo zostawili ślady w naszych sercach”

serdeczne podziękowania
dla

Prezydenta Miasta Wejherowa
i współpracowników

za pamięć i złożone wyrazy współczucia,
a także Rodzinie, również tej Tenisowej, 

Przyjaciołom, Znajomym, Sąsiadom
i wszystkim tym, którzy dzieląc 

nasz smutek i żal
tak licznie przybyli, aby uczestniczyć 

w ostatniej drodze
naszego ukochanego Męża, Ojca i Dziadka

śp. Brunona Detlaff

składa Rodzina

P O D Z I Ę K O W A N I A

złodziej zatrzymany pod osłoną nocy
12 sierpnia przed północą dyżurny Straży Miejskiej w Wej-

herowie otrzymał zgłoszenie, że w parku miejskim im. Majkow-
skiego w Wejherowie, na podświetlonym mostku spacerowym 
ktoś grzebie w instalacji elektrycznej. 

Strażnicy podeszli pieszo do miejsca, w którym znajdował 
się podejrzany mężczyzna i zatrzymali go z zaskoczenia. Oka-
zał się nim 43- letni mieszkaniec gminy Sierakowice, czasowo 
przebywający w Gościcinie.

Sprawca dewastował 15 lamp podświetlających mostek 
spacerowy, niszcząc instalację elektryczną na długości ok. 50 
metrów. Miedziane przewody chciał prawdopodobnie sprze-
dać. Za złom otrzymałby kilkadziesiąt złotych, natomiast strat 
narobił na 12,5  tysięcy złotych. 

Kazimierz H. trafił do policyjnej izby zatrzymań. Za zniszcze-
nie i kradzież mienia ruchomego, sprawcy grozi kara pozbawie-
nia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Należy dodać, że kilkanaście 
lat temu ten sam mężczyzna został zatrzymany przez Straż 
Miejską w Wejherowie, po przyniesieniu na plac Jakuba Wej-
hera pocisku moździerzowego z czasów II wojny światowej, 
który chciał sprzedać w lombardzie.                                               ZH.

Mężczyzna kąpał się blisko 
strzeżonego kąpieliska, a ratow-
nicy dopiero co zeszli ze służby. 
Mimo to wrócili, aby ratować 
tonącego. Wyłowili mężczyznę i 
podjęli akcję ratowniczą. 

W tym czasie na sygnale 
mknęła już do Bieszkowic eki-
pa ratowników wodnych Straży 
Pożarnej, wyposażona w spe-
cjalistyczny sprzęt oraz karet-
ka ratunkowa. 

Mimo prowadzonej dalszej 
reanimacji, mężczyzny nie uda-

Kolejne utonięcie 

groźna woda

W świąteczny czwartek, 15 sierpnia w Kochanowie na 
terenie gminy Luzino doszło do tragedii. W wypadku sa-
mochodowym zginął 26-letni mężczyzna. 

Do tragicznego wypadku doszło około godz. 13.00. Samochód 
osobowy uderzył w drzewo przy drodze krajowej nr 6, w miej-
scowości Kochanowo. Okoliczności zdarzenia wyjaśnia policja. 

śmiertelny wypadek

uderzył w drzewo

Kolejny raz woda, a w tym przypadku je-
zioro w Bieszkowicach, okazała się śmier-
telnie niebezpieczna. W minioną niedzielę, 
18 sierpnia, 54-letni mieszkaniec Luzina 
stracił na tym akwenie życie. 

ło się uratować. Do tej tragedii 
doszło na oczach najbliższej ro-
dziny. 

Policyjne dochodzenie wyja-
śniające tragedię, prowadzone 
jest pod nadzorem wejherow-
skiego prokuratora. 

Jezioro Bieszkowickie wbrew 
pozorom jest niebezpieczne i 
zdradliwe. Jego dno pokryte 
jest głębokimi uskokami. Dlate-
go bezpieczniej jest kąpać się na 
kąpielisku strzeżonym, w godzi-
nach pracy ratowników.        

W celu utrzymania porządku i czystości na terenie Wej-
herowa, Urząd Miasta zwraca się do mieszkańców o usta-
wianie pojemników lub worków na odpady komunalne 
w miejscu dostępnym dla pracowników przedsiębior-
stwa wywozowego. 

Gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je 
przed posesją, nie wcześniej, niż jeden dzień przed 
terminem ich odbioru, zgodnym z harmonogramem, 
jednakże nie później, niż do godz. 6.00 rano w dniu 
odbioru odpadów komunalnych. 

Pojemniki lub worki należy ustawić przed posesją w 
sposób nieutrudniający przejścia lub przejazdu innym 
użytkownikom drogi.

Zgodnie z harmonogramem odbiór odpadów komu-
nalnych segregowanych następuje:

- w zabudowie jednorodzinnej (do 4 lokali miesz-
kalnych): makulatura, plastik, szkło – w ostatnią sobotę 
miesiąca, odpady zielone – w drugą i ostatnią sobotę 
miesiąca; 

- w zabudowie wielorodzinnej (5 i więcej lokali miesz-
kalnych): makulatura, plastik, szkło – 2 x w tygodniu (po-
niedziałek i piątek), odpady zielone – w drugą i ostatnią 
sobotę miesiąca. 

Odpady zgodnie 
z harmonogranem

Pani grażynie Jabłońskiej 

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci 

m a t K i 
składają 

dyrekcja i pracownicy 
Wejherowskiego zarządu 

Nieruchomości Komunalnych

K O N D O L E N C J E 

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
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Rozpoczęte w tym roku 
prace polegają na komplekso-
wej rozbudowie i przebudowie 
stacji. Przebudowany zostanie 
budynek technologiczny po-
przez dobudowanie ( w miej-
scu po wyburzonych innych 
obiektach) dwukomorowego 
zbiornika wody uzdatnionej i 
dwukomorowego zbiornika re-
akcji. 

Istotnym elementem inwe-
stycji jest zastosowanie nowej 
technologii uzdatniania wody, 
której wysoka efektywność 

została już potwierdzona na 
innych, wcześniej modernizo-
wanych obiektach gdyńskiego 
PEWiK.

Nowa technologia umożliwi 
pracę stacji bez stałej obsługi, 
ale przy całodobowym moni-
torowaniu przez dyspozytora 
spółki. Nowa stacja uzdatnia-
nia zapewni mieszkańcom 
Wejherowa wodę o najwyż-
szych parametrach jakościo-
wych – zgodnych polskimi i 
unijnymi normami, a także 
Światowej Organizacji Zdro-

wia (WHO). Ponieważ prace 
wykonywane są na terenie do-
tychczas funkcjonującej stacji, 
mogą wystąpić chwilowe za-
kłócenia w systemie dystrybu-
cji wody.

Całkowity koszt to ok. 16 
mln zł. Zadanie to finansowa-
ne jest ze środków własnych 
spółki PEWiK Gdynia, któ-
rej współwłaścicielem również 
miasto Wejherowo. 

Termin zakończenia inwe-
stycji planowany jest na wio-
snę 2014 r.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. modernizuje stację uzdatniania wody 
przy ul. Marynarki Wojennej w Wejherowie, aby zapewnić miesz-
kańcom miasta wodę do spożycia o jak najwyższej jakości.

modernizacja stacji peWiK gdynia w Wejherowie

Woda w kranach będzie jeszcze lepsza

W najbliższy piątek, 23 sierpnia o godz. 17.00 w 
siedzibie OSP w Luzinie, przy ul. Ofiar Stutthofu 39 od-
będzie się otwarte spotkanie posła Janusza Śniadka 
(PiS), wieloletniego przewodniczącego NSZZ „Solidar-
ność” z mieszkańcami gminy Luzino. 

Głównym tematem spotkania będą sprawy związa-
ne z zatrudnieniem i bezrobociem, a także z przyszłymi 
emeryturami.

spotkanie z posłem

śniadek w Luzinie

z okazji 33. rocznicy podpisania porozumień 
gdańskich  oraz obchodzonego w tym samym ter-
minie Dnia solidarności i Wolności, 31 sierpnia br. w 
Wejherowie odbędą się uroczystości.

Rozpoczną się od Mszy św. w intencji Ojczyzny w Ko-
legiacie o godz. 16.00, po której zaplanowano składanie 
kwiatów przy tablicy poświęconej „Solidarności” na Skwe-
rze Jana Pawła II.  O godz. 17.15 przy Gimnazjum nr 1 zosta-
nie otwarta wystawa plenerowa pt. „anna Walentynowicz 
- legenda solidarności 1929-2010”.

Zaproszeni goście spotkają się później w Filharmonii Ka-
szubskiej na koncercie Jana Pietrzaka, zatytułowanym „Że-
by była Polska...” (wstęp na zaproszenia). 

Organizatorami uroczystości są:  Towarzystwo Patrio-
tyczne - Fundacja Jana Pietrzaka, Zarząd Gdański NSZZ So-
lidarność oraz Prezydent Miasta Wejherowa.  

Rocznica 
sierpnia’80

Pisemne gratulacje za zna-
komite przeprowadzenie zawo-
dów na terenie miasta i lasów 
wokół Wejherowa otrzymali: 
Janusz Mikoś - dyrektor Nad-
leśnictwa Wejherowo, Marek 
Zeman - dyrektor Nadleśnic-
twa Gdańsk oraz Benedykt 
Król - trener UKS „Siódemka” 
w Rumi. Goście wyrazili uzna-
nie dla władz Miasta Wejhero-
wa za życzliwość i współpracę. 
Podkreślali, że w mieście ist-
nieją doskonałe warunki do te-
go rodzaju zawodów. 

W mistrzostwach wzięło 
udział 389 zawodników z 16 
państw Europy, w tym 237 za-
wodników zagranicznych. Naj-
liczniejsze ekipy wystawiły: 
Łotwa - 61 osób, Norwegia - 52, 
Litwa - 39, Finlandia - 15 i  Cze-
chy 12. Polskę reprezentowało 
131 biegaczy. 

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt za-
prosił nadleśniczych Nadle-
śnictw Gdańsk i Wejherowo, 
aby podziękować leśnikom 
za promocję grodu Wejhera 
podczas XX mistrzostw Eu-
ropy Leśników w Biegach 
na Orientację EFOL 2013, 
które rozegrano w dniach 
6-10 sierpnia br.

po biegach

Leśnicy
w ratuszu

inwestycje drogowe w Wejherowie

Rozkopane miasto
Zamknięte i rozkopane ulice, objazdy i inne utrudnienia są dla miesz-

kańców uciążliwe. Warto jednak przecierpieć trudne warunki porusza-
nia się po mieście, aby potem korzystać z wygodnych i bezpiecznych 
ulic. Tych natomiast w Wejherowie zdecydowanie przybędzie.

O wakacyjnych  inwesty-
cjach drogowych pisaliśmy kil-
kakrotnie. Przypomnijmy, że 
trwa przebudowa skrzyżowa-
nia ulic  Sienkiewicza, 10 Lutego 

i Św. Jana w pobliżu przejazdu 
kolejowego, a także budowa uli-
cy obok siedziby ZUS (na zdję-
ciu), budowa ul. Śmiechowskiej 
oraz ulicy Morskiej i Konopnic-

kiej. Nową nawierzchnię otrzy-
mała ul. S. Panek. 

Niektóre inwestycje, reali-
zowane obecnie, będą kontynu-
owane jesienią br.                AK.
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Ponadto zaprezentuje naj-
ciekawsze pojazdy ze swojego 
taboru, m.in.: najnowszy au-
tobus przegubowy mercedes 
citaro G (autobus roku 2013), 
trzyosiowa setra S319NF oraz 
setra S415. Wystawa autobu-
sów setra dostępna będzie pod-
czas dożynek. PKS zaprasza 
na dwie przejażdżki autobu-
sem mercedes na trasie z Lu-
zina przez Rosochy i Milwino 
do Luzina oraz z Luzina droga 
krajową nr 6, przez Kębłowo i 
z powrotem do Luzina. 

Prezentację autobusów 
uświetni poczęstunek przygo-
towany przez Koło Gospodyń 
Wiejskich z Choczewa oraz mi-
ni konkurs ze słodkimi i spor-
towymi nagrodami dla dzieci. 
Dodatkowo będzie możliwość 
skoków na euro-bungee. 

Przez cały czas prezentacji 
będzie możliwość konsultacji w 
sprawie rozkładu jazdy PKS, 
obowiązującego na terenie 
gminy od 30 września. Można 
będzie złożyć swoje postulaty 
oraz wnioski.

W czasie dożynek gminnych w Luzinie

Bezpłatne linie
ROzKŁaD JazDY autOBusÓW 25 sieRpNia
W Czasie gmiNNYCh DOŻYNeK W LuziNie

modlitwa, uroczystość i wspólna zabawa

Czas dożynek
Wszystkie gminy powiatu wejherowskiego przygotowują się do uro-

czystości dożynkowych. Święto plonów, organizowane w sierpniu lub we 
wrześniu, w najbliższą niedzielę odbędzie się w Kniewie (gmina Wejhero-
wo) oraz w Luzinie (szczegóły na plakacie obok).

W drugiej połowie sierpnia dożynki odbędą się 
m.in. w gminie Wejherowo (w tym roku w Kniewie), 
w gminach Luzino oraz Gniewino. We wrześniu świę-
to plonów zaplanowano w gminie Szemud (dokładnie 
w Koleczkowie) i gminie Łęczyce. 

Niezależnie od terminu, uroczystości dożynkowe 
wszędzie wyglądają podobnie, bo organizowane są 

zgodnie z tradycją. Święto plonów zawsze rozpoczy-
na się od dziękczynej mszy świętej oraz oficjalnej 
uroczystości z udziałem władz gminnych. Jednym z 
elementów obchodów jest konkurs na wieniec dożyn-
kowy. Po części oficjalnej czas na zabawę i integrację 
mieszkańców. Dlatego podczas dożynek odbywają 
się pełne atrakcji festyny z dużą dawką muzyki.

Linia bezpłatna 680

Linia bezpłatna 676

Linia bezpłatna 681

W niedzielę 25 sierp-
nia br. Pomorska Komu-
nikacja Samochodowa 
sp. z o.o. zapewnia na te-
renie Gminy Luzino bez-
płatne linie autobusowe, 
które umożliwią dotar-
cie mieszkańcom na uro-
czystości dożynkowe. 
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Dwie msze święte pod 
przewodnictwem gwardiana 
klasztoru Franciszkanów, ks. 
proboszcza Daniela Szusta-
ka, a także procesje i świę-
cenie ziół, zbóż oraz kwiatów 
wypełniły dwudniowe uro-
czystości odpustowe z okazji 
jednego z najważniejszych 
świąt maryjnych - Wniebo-
wzięcia NMP.

Kolejna uroczystość  w 
Sanktuarium Pasyjno-Ma-
ryjnym odbędzie się w dniach 
14-15 września. Będzie to 
Odpust Podwyższenia Krzy-
ża Św. (odpust szkolny). 

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

r E K L A m A

Wejherowo, ul. Wałowa 20;   tel. 664 171 735
Rumia, ul. Rodziewiczówny 10 (gimnazjum nr 1) 

www.wejherowo.yamahaszkola.pl

teL.  664  171  735 
WeJheROWO  *  Rumia

Trzeba jednak zaznaczyć, 
że słabe efekty mają przede 
wszystkim szkoły w gmi-
nach wiejskich (oczywiscie nie 
wszystkie). Uczniowie wiej-
skich szkół zaniżyli średnią 
dla powiatu wejherowskiego. 
Z języka polskiego test powyżej 
średniej wojewódzkiej (59,85%) 
napisali bowiem gimnazjaliści z 
Rumi (62,03%), Redy (61,01%), 
Wejherowa (59,99%) i gminy 
Choczewo (59,89%). 

Z historii i wiedzy o społe-
czeństwie lepsi od swoich po-

średnie wyniki egzaminu gimnazjalistów 
(w proc.) z poszczególnych gmin:

     1. Gdynia - 65,00 (2130)
----------------------------------------------
   10 Rumia - 59,86 (448)
   13. Reda - 58,26 (230)
   34. Wejherowo (miasto) - 56,24 (468)
   46. Choczewo - 54,06 (61)
   75. Szemud - 52,47 (216)
   84. Gniewino - 51,42 (94)
   94. Wejherowo (wieś) - 50,75 (260)
   95. Luzino - 50,66 (232)
109. Linia - 48,41 (90)
114. Łęczyce - 47,76 (147)
* kolejne pozycje oznaczają: miejsce w województwie po-

morskim (na 123 gminy), średnia ocena z egzaminu w 2013 r., 
liczba zdających uczniów

średnie wyniki egzaminu (w proc.)

1. Gimnazjum nr 24 z Oddz. Dwujęz. Gdynia - 88,8  (79)
----------------------------------------------------------------------
    6. Ekologiczne Gimnazjum Rumia - 84,0  (19)
    9. Społeczne Gimn. nr 1 Wejherowo - 82,6  (11)
  19. Salezjańskie Gimnazjum Rumia - 77,5  (87)
  28. Gimnazjum Karczemki - 73,6  (15)
  77. Gimnazjum nr 4 Wejherowo - 62,5  (65)
103. Gimnazjum nr 3 Wejherowo - 60,0  (157)
121. Gimnazjum Choczewo - 59,0  (61)
123. Gimnazjum nr 1 Reda - 58,8  (170)
133. Gimnazjum Kostkowo - 58,2  (31)
152. Gimnazjum nr 2 Reda - 57,2  (61)
186. Gimnazjum nr 2 Rumia - 55,0  (104)
191. Gimnazjum nr 1 Rumia - 54,8  (170)
199. Gimnazjum Bojano - 54,4  (43)
217. Gimnazjum Gniewino - 53,6  (63)
219. Gimnazjum nr 1 Wejherowo - 53,5  (148)
220. Gimnazjum Kielno - 53,5  (31)
223. Gimnazjum nr 4 Rumia - 53,4  (68)
247. Gimnazjum Pobłocie - 52,2  (27)
256. Gimnazjum nr 2 Wejherowo - 51,7  (87)
260. Gimnazjum Strzebielino - 51,5  (40)
270. Gimnazjum Luzino - 51,0  (232)
274. Gimnazjum Bolszewo - 50,8  (260)
292. Gimnazjum Szemud - 49,9  (127)
306. Gimnazjum Linia - 48,9  (56)
322. Gimnazjum Strzepcz - 47,8  (34)
325. Gimnazjum Bożepole Wielkie - 47,6  (30)
327. Gimnazjum Łęczyce - 47,2  (77)

* kolejne pozycje oznaczają: miejsce w województwie po-
morskim (na 374 gimnazja), średnia ocena z egzaminu w 2013 
r., liczba zdających uczniów

Wyniki egzaminu gimnazjalnego 2013

problemy z matematyką
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku podała wyniki tegorocznego egza-

minu gimnazjalnego w powiatach, gminach i szkołach. Słabo wypadli uczniowie z po-
wiatu wejherowskiego. Uzyskali oni wyniki poniżej średniej krajowej i wojewódzkiej 
z wszystkich przedmiotów. Najgorzej poradzili sobie z matematyką.

morskich rówieśników (średnia 
55,99%) lepsi okazali się ucznio-
wie z gmin Choczewo (58,77%) 
i Gniewino (57,93%) oraz miast 
Rumia (57,21%) i Reda (56,18%).

W części matematycznej 
wypadliśmy zdecydowanie naj-
gorzej. Gimnazjaliści żadnej z 
gmin nie przekroczyli średniej 
dla Pomorza (47,25%).

Egzamin z zakresu przed-
miotów przyrodniczych le-
piej od średniej wojewódzkiej 
(57,49%) napisali uczniowie z 
Rumi (59,73%), Redy (58,26%) 

i Wejherowa(57,60%).
Z językiem angielskim lepiej 

od swoich rówieśników z Pomo-
rza (średnia 62,56%) poradzi-
li sobie gimnazjaliści z Rumi 
(68,71%) i Redy (64,81%).

Młodzież pisała egzamin 
gimnazjalny w kwietniu. Po 
raz drugi zdawała go w no-
wej formule. Osobno pisała 
testy z historii i wiedzy o spo-
łeczeństwie, języka polskiego, 
przedmiotów przyrodniczych, 
matematyki i języków obcych 
- angielskiego oraz niemieckie-
go (na obowiązkowym poziomie 
podstawowym i dodatkowym 
rozszerzonym). Wszystkie wy-
niki podano w procentach.

W tym roku w całym woje-
wództwie pomorskim do testu 
gimnazjalnego zgłoszonych zo-
stało 23 141 uczniów. W powie-
cie wejherowskim przystąpiło 
do niego 2 246 osób. To więcej 
niz w Gdyni, gdzie sprawdzian 
pisało 2 130 absolwentów gim-
nazjów. 

Liczba zdobytych punktów 
w teorii decyduje o przyjęciu 
ucznia do szkoły średniej. Jed-
nak w dobie niżu demograficz-
nego tylko renomowane szkoły 
ponadgimnazjalne biorą pod 
uwagę tenże wskaźnik w oba-
wie przed likwidacją placówki.

- Popatrzmy uczciwie na te 
wyniki. Widać, jak bardzo ma-
tematyka odstaje od reszty. Co 
to oznacza? - pyta retorycznie 
jedna z wejherowskich nauczy-
cielek. - To, że do liceum idzie 
młodzież, która ma „tyły” z ma-
tematyki na poziomie elemen-
tarnym. W jaki sposób w ciągu 
trzech lat nadrobić te zaległości 
oraz zrealizować program, któ-
ry przygotuje maturzystę do 
studiów, po których może do-
stać pracę? Naszym jedynym 
produktem eksportowym bę-
dzie tania niewykwalifikowane 
siła robocza.

- Ciekawe, dlaczego nagle 
wszyscy są zaskoczeni takim 
wynikami? Rośnie przecież po-
kolenie wychowane na IPadach, 
Iphonach, Twittterach i Face-
bookach, talent-show i życiem 
celebrytów, bez poczucia odpo-
wiedzialności. Lepiej nie będzie 
- żali się z inna nauczycielka.

Z kolei jeden z gimnazja-
listów z Redy w rozmowie z 
dziennikarzem stwierdził:

- Do szkoły średniej i tak 
mnie przyjmą. Maturę i tak 
zdam. Studia i tak skończę. 
Bezrobotnym i tak będę…

Ryszard Wenta
Napisz do autora: 

ryszard.wenta@gmail.com

Organizatorem zawodów 
jest Klub Sportowy „Wejher”, 
Wejherowskie Centrum Kul-
tury i Pomorski Okręgowy 
Związek Lekkiej Atletyki w 
Gdańsku. Kierownikiem zawo-
dów jest Zbigniew Rolbiecki 
– trener lekkiej atletyki. Biegi 
mają charakter otwarty i mo-

O puchar prezydenta miasta Wejherowa

Biegi przełajowe w parku
21 września br. na terenie Parku Miejskiego im. Aleksandra Majkowskiego w Wejhero-

wie zostaną rozegrane Ogólnopolskie Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Wej-
herowa. Wkrótce będzie można się zapisać na tę imprezę sportowo-rekreacyjną.

gą wziąć w nich udział wszyscy 
chętni,  którzy nie mają przeciw-
wskazań lekarskich do udziału 
w zawodach biegowych. 

Zawodnicy poniżej 18. roku 
życia muszą posiadać pisemną 
zgodę rodziców. 

Dla uczestników, startują-
cych w różnych kategoriach 

wiekowych przygotowane będa 
różne trasy, m.in. 300-metrowe 
trasy dla najmłodszych. 

Bieg Open dla kobiet i męż-
czyzn zostanie rozegrany na 
dystansie 5 000 metrów. W tej 
kategorii obowiązuje dokonanie 
wpłaty w wys. 20 zł od osoby. 

Biuro zawodów czynne bę-

dzie w amfiteatrze. Od godz. 
9.00 przyjmowane będą zapisy 
do zawodów, ale nie później niż 
na 30 minut przed startem. 

Karta Zgłoszeniowa i Regu-
lamin Zawodów będą dostępne 
w internecie na stronie miasta: 
www.wejherowo.pl od 1 wrze-
śnia oraz w Biurze Zawodów. 
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wYDARZENIA

Dzieci z wejherowskiej 
świetlicy z wychowawczynią 
Krystyną Lisius, przygotowały 
pracę plastyczną, wysłaną na 
konkurs „Trójki” i zostały jed-
nym z laureatów. Nagrodą był 
tygodniowy pobyt dziesięciorga 
dzieci w Hotelu Las w Piecho-
wicach k. Szklarskiej Poręby, 

Wyjazd w góry był wymarzoną wakacyjną podróżą dzieci z 
Wejherowskiej Świetlicy Opiekuńczo–Wychowawczej nr 2 przy 
ul. Narutowicza 2. Marzenia dzieci spełniły się dzięki konkur-
sowi plastycznemu, organizowanemu przez Trójkę – Program 
3 Polskiego Radia pt. „Wymarzone wakacje”. 

gdzie młodzi wejherowianie 
uczestniczyli w warsztatach 
i spotkaniach, m.in. policją, 
cukiernikiem oraz znaną pi-
sarką, Joanną M. Chmielew-
ską. Dodatkową atrakcją była 
obecność Marka Niedźwieckie-
go (na zdjęciu z dziećmi) pro-
wadzącego „Listę Przebojów 

Wejherowskie dzieci w Karkonoszach

Wymarzone 
wakacje w górach

Programu Trzeciego”. Nie za-
brakło wędrówek po Karkono-
szach i wycieczki autokarowej.
Dzieci przywiozły ze sobą różne 
pamiątki, masę wspomnień i 
fascynujących wrażeń, a tak-
że wiedzę o tym, że warto mieć 
marzenia i dążyć do ich speł-
nienia. 

 www.szkola.angielskiego.pl  602  703  354, 58  672 15 76
 a n g i e l s k i  -  f r a n c u s k i  -  n i e m i e c k i  - r o s y j s k i

          z  a  p  i  s  Y    2 0 1 3 / 1 4
 administracja Os. Kaszubskiego:
                                                 ul. Żeromskiego 26           ul. prusa 16
      sobota 7 września       10.00 - 12.00              12.30 - 14.30
  pon.-wt. 9-10 września 16.30 - 18.30              18.00 - 20.00 

O G Ł O S Z E N I E

fotografia ślubna 
zdjęcia urodzinowe 
chrzciny i przyjęcia 

imprezy integracyjne 
fotografia mody 

fotografia reklamowa 

Tani-Fotograf.pl

502 178 344

pokazy, projekcje, przedstawienie

zabawa z historią

Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Bolszewie (u góry) 
śpiewały i częstowały kaszubskimi smakołykami, a 
przedstawicielki Lokalnej Grupy „Kaszubska Droga” (u 
dołu) oferowały materiały promocyjne.

Z tej okazji w parku od-
były się Regionalne Zawo-
dy Glazurnicze oraz pokazy, 
przygotowane przez grupę 
rekonstrukcyjną Garnizon 
Gdańsk Wśród atrakcji był 
m.in. pokaz musztry z XVIII 
wieku i scenka „Pobór  re-
kruta” oraz widowisko „Ka-
szubskie Wesele Wojskowe”  
(górne zdjęcie). 

Zaprezentowano film ko-
stiumowy „Adelajda” w reż. 
W. Rybakowskiego. Na scenie 
wystąpił zespół Art’n’Voices 
oraz Grupa Rockowa Leśni-
ków M22, a na koniec odbył 
się pokaz Teatru Ognia  Fla-
grantis.  Nie zabrakło stoisk 
z żywnością regionalną i rę-
kodziełem artystycznym oraz 
atrakcji dla dzieci.

Fot. L. Spigarski 
i A. Kuczmarska

Panie i panowie 
w historycznych ko-
stiumach oraz w stro-
jach kaszubskich 
rozgościli się w nie-
dzielę w wejherow-
skim parku. Lokalna 
Grupa Działania „Ka-
szubska Droga” oraz 
Prezydent Miasta 
Wejherowa byli orga-
nizatorami  III Pikni-
ku Historycznego w 
Wejherowie. 
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MIASTO I MIESZKAŃCY

Laureat pierwszego miej-
sca w kategorii ogrodów przy-
domowych znajduje się przy 
ul. Gdańskiej w Śmiechowie i 
należy do Krystyny Iwanow-
skiej, która zdobyła jednocze-
śnie trzecie miejsce w kategorii 
najbardziej ukwieconych bal-
konów. 

TAJEMNICZY 
OGRÓD
Pełen pelargonii i surfinii 

balkon pani Krystyny można 
podziwiać od stropy ruchliwej 
ulicy, natomiast tajemniczy, bo 
ukryty przed przechodniami 
ogród ukryty jest za domem. W 
tym domu Krystyna Iwanow-
ska zamieszkała zaledwie trzy 
lata temu (po przeprowadzce z 
Gdańska) i od tego czasu upra-
wia i pielęgnuje ogród.

- To nie tylko czasochłonne, 
ale i kosztowne zajęcie – mówi 
pani Krystyna. –  Ogród to praw-
dziwa inwestycja, bo potrzebne 
są nie tylko rośliny, sprzęt ogro-
dowy czy narzędzia, ale również 
odpowiednia ziemia, odżywki 
dla kwiatów i inne preparaty.  
Potrzebna jest też wiedza, dla-
tego czytam specjalistyczne cza-
sopisma i szukam informacji w 
internecie.  Jeśli się o wszystko 
zadba, korzyść jest ogromna. 
Piękny ogród, w którym można 
odpocząć albo zaprosić przyja-
ciół na letnie przyjęcie sprawia 
domownikom i gościom wiele 
radości.

FONTANNA 
WŚRÓD KWIATÓW
W ogrodzie przy ul. Gdań-

skiej znajdujemy pięknie 
utrzymany trawnik, po którym 
przechadzają się dwa białe ko-
ty, otoczoną kwiatami fontan-
nę, klomby, doniczki z azaliami, 

Róże, hortensje, fuksje, dalie i inne kwiaty pośród bujnej zieleni, a do tego oczka wodne, strumyki, werandy i ławecz-
ki – wszystko to można zobaczyć w najpiękniejszych ogrodach Wejherowa. Niektóre z nich rywalizowały w niedawno 
rozstrzygniętym miejskim Konkursie na Najbardziej Ukwiecony Ogród lub Balkon. O wynikach konkursu informowa-
liśmy w poprzednim „Pulsie Wejherowa”, a już po jego zakończeniu dwiedziliśmy dwa spośród nagrodzonych ogrodów 
przydomowych oraz własciecieli najpiękniejszego balkonu w mieście. 

a także oczko wodne. Są drze-
wa owocowe i krzewy, są leżaki, 
krzesełka i stół. 

Duży ogród wymaga wie-
le pracy. Mimo to właścicielka 
znajduje czas i siły na upięk-
szenie balkonu. Nic dziwnego, 
że i on zdobył uznanie komisji 
z Urzędu Miasta, która ocenia-
ła obiekty, startujące w corocz-
nym konkursie.

KOLOROWY
BALKON
W rywalizacji balkonowej 

zwyciężył w tym roku ogród, 
wyczarowany na balkonie 
przez państwa Justynę i Ja-
na Kraśniewskich, którzy do 
Wejherowa przeprowadzili się 
z Gdyni w 2007 roku. Zamiesz-
kali w budynku wielorodzin-
nym na rogu ulic Sikorskiego i 
Poprzecznej. Narożnik domu u 
zbiegu wspomnianych ulic zo-
stał ozdobiony kwiatami, kwit-
nącymi na balkonie państwa 
Kraśniewskich. Balkon mieni 
się różnymi kolorami, od czer-
wieni, przez róż po biel.

- Cieszę się, że doceniono mo-
ją pracę, chociaż kwiaty na bal-
konie zasadziliśmy dla siebie 
oraz po to, żeby balkon ładnie 
wyglądał z zewnątrz – mówi 
Jan Kraśniewski. – Pomimo, że 
na balkonie z północnej strony 
budynku prawie nie ma słońca, 
kwiaty kwitną całe lato i nie wy-
magają dużo pracy.

To dobrze, ponieważ z powo-
du choroby żony pan Jan sam 
stara się dbać o balkonowe ro-
śliny. I jak widać, radzi sobie 
całkiem dobrze.

WYMARZONE 
MIEJSCE
Wiosną i latem praca w 

ogrodzie wypełnia większość 

wolnego czasu Marii Łuczak, 
właścicielki imponującego wy-
glądem i wielkością terenu 
przy ul. Marynarki Polskiej 5. 
Przechodnie, podziwiający wy-
pielęgnowany różany ogród 
przed domem nie wiedzą, jaki 
„rajski” ogród znajduje się na 
tyłach domu. 

Wprawdzie pani Maria mó-
wi, że w sierpniu kwiatów i 
kolorów jest już mniej, bo naj-
piękniejszy pod tym względem 
okres kwitnienia już minął, ale 
i tak wokół jej domu jest cudow-
nie. W dodatku ogród jest oto-
czony łąkami, ze ścianą lasu w 
pobliżu. Wymarzone miejsce na 
relaks.

RODZINNY
WYPOCZYNEK
– Co roku coś w nim zmie-

niam, wymyślając nowe rozwią-
zania – wyjaśnia Maria Łuczak. 
– ostatnio postanowiłam, aby 
część ogrodu miała charakter 
naturalnej łąki, a w innej po-
wstanie boisko, przeznaczone 
na rodzinne zabawy z piłką. 

To wszystko będzie na ty-
łach ogrodu, bo bliżej domu i 
okazałego drewnianego tarasu 
oczy domowników cieszą drze-
wa i wypielęgnowane kwia-
ty, a także pnący się po murze 
sąsiedniego budynku bluszcz. 
Między nim zamontowano du-
że lustra (pochodzące z szafy w 
sypialni), co daje świetny efekt.

SATYSFAKCJA
– Mam bardzo dużo pracy 

w ogrodzie, ale jeszcze więcej 
satosfakcji, gdy moja rodzina 
odpoczywa i bawi się w tym 
ogrodzie i kiedy słyszę, że in-
nym się tu podoba. Tym bar-
dziej, że gdy osiem lat temu 
kupiliśmy tę posesję, była ona 

bardzo zaniedbana i w ogóle po-
zbawiona ogrodu. Co ciekawe, 
remontując dom znaleźliśmy 
w jego murach informację, że 
pierwszy budynek zbudował 
w tym miejscu w 1933 roku 
Franciszek Gaszta – mówi pa-
ni Maria, która przeprowadzi-
ła się do Wejherowa z Tucholi. 
Wcześniej prawie w ogóle nie 
znała obecnego miejsca za-
mieszkania.

DOBRZE SIĘ 
TU MIESZKA
Przypadek sprawił, że wszy-

scy nasi rozmówcy trafili do 
Wejherowa kilka lat temu, 
dlatego zapytaliśmy każdego z 
nich, jak się im mieszka w na-
szym mieście? Wszyscy troje 
godnie podkreślali, że w Wejhe-
rowie żyje się im bardzo dobrze, 
a decyzja o przeprowadzce była 
jak najbardziej trafna.

– Jestem zadowolona z de-
cyzji przeprowadzenia się do 
miasta, które z roku na rok 
pięknieje i zmienia się na lep-
sze – mówi Maria Łuczak. – W 
dodatku mieszkam w pięknym 
miejscu, w sąsiedztwie lasu, 
Kalwarii i parku. 

Pani Maria mówiłam o tym 
m.in. podczas spotkania w ra-
tuszu, gdzie laureaci konkursu 
rozmawiali z prezydentem Wej-
herowa.

– Wcześniej myślałam, że 
Wejherowo jest mało ciekawym 
miasteczkiem, ale teraz zupeł-
nie zmieniłam zdanie – stwier-
dza Krystyna Iwanowska. 
– Moim znajomym też bardzo 
się tutaj podoba. 

Anna Kuczmarska

Na sąsiedniej stronie prezentu-
jemy zdjęcia z najpiekniejszych 
ogrodów w mieście.

Dobrze się mieszka w Wejherowie - mówią mieszkańcy z kilkuletnim stażem

Kwiaty, krzewy, trawniki
- dla relaksu i dla ozdoby

Ukwiecony balkon państwa Kraśniewskich na rogu ul. 
Sikorskiego i Poprzecznej, a ponieżej Jan Kraśniewski 
pod budynkiem, w którym mieszka od 6 lat.
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 FOTOREPORTAŻ

Na dwóch górnych 
zdjęciach prezentujemy 
ogród Marii Łuczak przy 
ul. Marynarki Wojennej 
oraz samą właścicielkę 
z jednym z czworonoż-
nych pupili. Pani Maria 
siedzi w uroczym zakąt-
ku ogrodu, sąsiedujące-
go z łąką.

Na zdjęciu obok Kry-
styna Iwanowska w 
swoim ogrodzie przy ul. 
Gdańskiej, nagrodzonym 
I miejscem w tegorocz-
nym konkursie. 
Poniżej jeden z kwiato-
wych klombów w tym 
ogrodzie oraz wspaniale 
ukwiecony, również 
nagrodzony balkon, wi-
doczny od ul. Gdańskiej.

Owczarek kaukaski Iwan, który pilnuje domu i 
ogrodu przy ul. Marynarki Wojennej, budzi respekt, 
ale jest też bardzo fotogeniczny.

Przypomnijmy, że nagrody oraz wyróżnienia w konkursie 
ogrodowo-balkonowym (w różnych kategoriach) zdobyli 
również:
magdalena Baranowska, Danuta Czerwicka, Kinga 
szostak, Roman Labudda, Joanna i Krzysztof soko-
łowscy, iwona zajkowska, ewa Ostrowska, grzegorz 
Damaszke, Kazimierz hebel oraz Wspólnota miesz-
kaniowa „Dabrowskiego 5”.
W jednym z kolejnych wydań „Pulsu Wejherowa” posta-
ramy się odwiedzić i pokazać naszym Czytelnikom na-
grodzone ogrody działkowe. 
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KULTURA I ROZRYwKA

Wydarzenie zorganizowa-
ne przez Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną w Wejhe-
rowie przyciągnęło do parku 
uczestników, którzy czytali po 
cichu – każdy swoją książkę. 

Nie zabrakło tabletów, które 
stają się coraz popularniejszym 
nośnikiem ebooków, podobnie 
jak czytniki książek. Kiedy za-
częło padać, czytelnicy schronili 

W Parku Miejskim w Wejherowie pojawili się 
pasjonaci czytania. Po raz pierwszy odbyła się 
tam akcja „KsięgoZbiór”, promująca czytelnictwo 
i uwalnianie książki do przestrzeni publicznej. 

akcja „Księgozbiór” 

Czytelnicy 
w parku

się pod kolorowymi parasolami 
i drzewami. 

Wejherowo jest jednym z 
42 miast, które zgłosiły swój 
udział w „KsięgoZbiorze”. Ce-
lem akcji jest zachęcanie do 
czytania, wskazywanie na 
wartość książki oraz wycho-
dzenie z nią poza bibliotekę 
i zacisze domowe.

Katarzyna Rafałko

Fot. Filip Rafałko

V Festyn św. maksymiliana w strzebielinie

parafialne święto
W parafialno-sołeckim festynie uczestniczyło bardzo wielu mieszkańców, którzy m.in. oglądali prezentacje na scenie. Było dużo muzyki i śmiechu.

Na placu przed kościołem 
św. Maksymialiana 15 sierp-
nia ustawiono scenę, ławki i 
stoły. Na scenie zagrał gdański 
zespół Dival oraz strzebielińska 
Orkiestra Dęta pod batuta Zyg-
munta Labudy. Wystąpiła też 
grupa teatralna Odeon, a pu-
bliczność rozśmieszał kabaret 
Kuńda oraz kabaret Sportowni 
Białczi. 

Uśmiechy na twarzach wi-
dzów wywołała także strze-
bielińska edycja X Factora, w 
którym jak zwykle zabłysnęły 
młode talenty. Koncert prowa-
dził Dawid Kwidziński.

Nie brakowało konkursów. 
W jednym z nich tatusiowie ry-
walizowali w zaplataniu war-
koczyków na głowie córek.

Strażacy z Luzina zapre-
zentowali uczestnikom zasady 
udzielania pierwszej pomocy.

O smakołyki zadbały panie 
z Koła Gospodyń Wiejskich, a o 
nagrody i inne atrakcje -sponso-

Po raz piąty w Strzebielinie odbył się 
Parafialny Festyn św. Maksymiliana, or-
ganizowany przez Parafię, Sołectwo Strze-
bielino Osiedle i Sołectwo Strzebielino Wieś. 
Jak zwykle festyn był okazją do integracji 
mieszkańców i dobrej zabawy przy muzyce. 
Nie zabrakło dużej dawki humoru, pyszne-
go ciasta z owocami,  konkursów, loterii i 
atrakcji dla dzieci.

rzy. Pomagali członkowie Koła 
Emerytów i Rencistów, działa-
cze klubu Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego i Parafialnej 
Świetlicy Środowiskowej, a tak-
że wolontariusze.

Wszystkim ludziom dobrej 
woli dziękowali na scenie or-
ganizatorzy festynu: sołtys 
Strzebielina Osiedle Grzegorz 
Maziuk oraz ks. proboszcz Ja-
rosław Urbański, wręczając 
okolicznościowe statuetki. 

- Zabawa z okazji parafialne-
go odpustu Św. Maksymilina-
na jest nawiązaniem do Agapy, 
czyli uczty następującej po li-
turgii – wyjaśnia ks. Jarosław 
Urbański. – Mam nadzieję, że 
nasz festyn pełnił rolę uczty dla 
ducha i dla ciała. Cieszę się, że 
parafianie, mieszkańcy Strze-
bielina dobrze się bawili i przy 
okazji lepiej poznali. Na koniec 
zaprosilismy uczestników na 
koncert organowy w kościele.

AK.
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 LUDZIE I ICH PASJE

- Rio De Janeiro jest jeden z 
największych i najbardziej po-
pularnych  maratonów w Ame-
ryce Południowej. Startują w 
nim zawodnicy z całego świa-
ta - mówi Tadeusz Szewczak. 
- Jestem zadowolony z ukoń-
czenia tego biegu, za co otrzy-
małem piękny medal. Cieszę 
się, że dotarłem do stolicy Bra-
zylii po długiej i męczącej podró-
ży. Wrażenia i widoki na trasie 
maratonu ulicami Rio de Jane-
iro były niesamowite. 

SPEŁNIONE 
MARZENIE
Jak mówi pan Tadeusz, naj-

ważniejsze są marzenia, a jego 
marzeniem było przebiegniecię 
maratonu w Rio. Dla mieszkań-
ca powiatu wejherowskiego, 
który mieszka i pracuje zagra-
nicą, to był maraton na szóstym 
z kolei kontynencie. 

- Do zdobycia korony ziemi 
w maratonach został mi siód-
my kontynent, Antarktyda, na 
który jestem zapisany w 2015 

tadeusz szewczak biegał na sześciu kontynentach

została tylko antarktyda
Biegał po Chińskim Murze, po piaskach Sahary i stromych 

zboczach Mount Everest. Uczestniczył w wielu maratonach w 
Polsce i na świecie. Ostatni wyczyn mieszkańca Rumi, Tadeusza 
Szewczaka to Maraton Miasta Rio de Janeiro, który odbył się 
lipcu br. 

roku – wyjaśnia pan Tadeusz. 
- Jeśli zdrowie dopisze, to mam 
szansę obchodzić 60. urodziny 
właśnie tam.

MARATOŃCZYK
Pan Tadeusz cały wolny 

czas przeznacza na treningi 
oraz na wyjazdy na kolejne im-
prezy sportowe. Udział w mara-
tonach to jego pasja. 

A wszystko zaczęło się sto-
sunkowo niedawno, bo w 2000 
roku od biegania w lesie w Ru-
mi, głównie po to, żeby pozbyć 
się nadwagi i poprawić kondy-
cję. Patrząc na szczupłą sylwet-
kę pana Tadeusza, aż trudno 
uwierzyć, że był mężczyzną 
o sporych rozmiarach. Mniej 
więcej po roku rekreacyjne-
go i prozdrowotnego biegania, 
T. Szewczak wystartował w 
maratonie w Pucku i nieocze-
kiwanie dla siebie został ma-
ratończykiem. Polubił nie tylko 
bieganie, ale też sportową ry-
walizację. Podróże umożliwiła 
mu praca zawodowa.

Dawny pracownik gdyńskiej 
stoczni, wyjechał budować stat-
ki do dalekich i egzotycznych 
Chin. Zarówno na jednej z 
chińskich wysp, gdzie spędza 
większość roku, jak i podczas 
urlopów Polsce, pan Tadeusz 
codziennie biega.

- Wstaję o czwartej rano i 
biegam po górach, podziwiając 
przyrodę i wspaniałe widoki, 
a po powrocie idę na ósmą do 
pracy - mówi rumianin. - Lubię 
też ćwiczenia na siłowni i jazdę 
na rowerze. Odkąd biegam i ak-
tywnie spędzam czas, nie mam 
problemów zdrowotnych. 

CHIŃSKI MUR 
I HIMALAJE
T. Szewczak dwukrotnie 

uczestniczył w maratonie Great 
Wall na Chińskim Murze, gdzie 
pokonał rywali w swojej katego-
rii wiekowej i zajął drugie miej-
sce w generalnej klasyfikacji. 
Przebiegł też trasę maratonu 
olimpijskiego w Pekinie po za-
kończeniu igrzysk w 2008 roku. 

Biegał także w Tenzing 
Hillary Everest Marathon, u 
stóp najwyższej góry świata. 
W Nepalu, gdzie na pokrytych 
śniegiem zboczach ustawiono 
namioty uczestników biegu, 
spędził cztery dni. 

Ekstremalną kamienistą 
trasę najwyżej na świecie roz-
grywanego maratonu (ponad 5 
tys. m npm) przebiegł w 7 go-

dzin i 11 minut. W ogólnej kla-
syfikacji zajął szóste miejsce, 
a w swojej kategorii wiekowej 
(50-60 lat) był najlepszy. Był 
jedynym polskim uczestnikiem 
tej imprezy. 

- Widoki były wspaniałe, 
zarówno w dzień, jak w nocy, 
kiedy wydaje się, że ośnieżone 
góry świecą - opowiada pan Ta-
deusz. - Przez cały czas jedliśmy 
tylko ziemniaki i warzywa, tak 
jak miejscowa ludność, która 
nie ma w jadłospisie mięsa. Na 
szczęście nie brakowało kawy.

MÓWILI, ŻE 
NIE DAM RADY...
Obok miejscowych Szerpów, 

w maratonie wzięli udział Ame-
rykanie, mieszkańcy Nowej 
Zelandii, ale także krajów euro-
pejskich, na przykład Irlandii.

- Bieg był bardzo ciężki, dla-
tego nie wszyscy go ukończyli 
- mówi maratończyk z Rumi. - 
Sam chwilami ledwo dawałem 
radę, ale miałem dobre przygo-
towanie. Gdy ukończyłem ma-
raton z bardzo dobrym czasem, 
odczuwałem niesamowitą sa-
tysfakcję i radość. Zwłaszcza, 
że wcześniej koledzy odradzali 
mi tę wyprawę. Mówili, że nie 
dam rady, że nie zdaję sobie 
sprawy z czekającego mnie wy-
siłku. Udowodniłem im i sobie, 
że to możliwe. 

Poza Azją, Tadeusz Szew-
czak brał udział w maratonach 

w Europie i Australii, a także w 
Ameryce Północnej i  w Afryce.

CIĘŻKA TRASA 
NA PUSTYNI
Dwa lata temu wyruszył 

chyba na najtrudniejszą trasę 
Maraton Sahara, który co ro-
ku ściąga zawodników z całego 
świata. To katorżnicza trasa, 
ale ta sportowa impreza ma do-
datkowy cel - zwrócenie uwagi 
na trudny los ludności tej części 
Afryki, żyjącej w obozach na pu-
styni. Część pieniędzy, uzyska-
nych od uczestników (wpisowe), 
organizatorzy przeznaczają NP. 
na budowę szkoły. 

- Bieg po pustyni był bardzo 
trudny. Cały czas piasek, słoń-
ce i od czasu do czasu przecho-
dzące w pobliżu stadko dzikich 
wielbłądów – wspomina mara-
tończyk. - Temperatura sięgała 
29 stopni Celsjusza, wiał dość 
silny wiatr. Ale wytrzymałem, 
pokonując trasę w zaskakująco 
krótkim czasie 4 godzin 40 mi-
nut i 32 sekund. Na mecie czu-
łem ogromne zmęczenie, ale i 
satysfakcję.

Ta wymagająca dyscypliny 
pasja, a także ambicja i niespo-
żyta energia sprawia, że 59-let-
ni sportowiec wciąż podejmuje 
kolejne wyzwania. Tak jak za-
planował, zapewne pobiegnie 
za rok maraton na Antarkty-
dzie, czego mu życzymy.

Anna Kuczmarska

Za ukończenie lipcowego maratonu w stolicy Rio de Janeiro, Tadeusz Szewczak 
otrzymał medal, z którego jest bardzo dumny.
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r E K L A m A

KULTURA, TURYSTYKA

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

Kurs kat. B rozpoczyna się  22 sierpnia
a kolejne  5 i 19 września 

Poza oprowadzaniem grup, 
(tak jak kilku innych wejhe-
rowskich przewodników z ko-
ła PTTK), Leszek Spigarski, 
prowadzi punkt informacyjny 
obok Kalwarii i proponuje wa-
kacyjnym gościom materiały 
promocyjne na temat miasta. 
Oferuje także albumy CD z 
własnymi zdjęciami Kalwarii 
Wejherowskiej. Po przejściu 
kalwaryjskich wzgórz można 
potem w domowym zaciszu 
na fotografiach obejrzeć do-
kładnie poszczególne kaplice, 
zarówno z zewnątrz, jak i w 
środku. Album zawiera zdjęcia 
tablic informacyjnych, usta-
wionych obok kaplic i mapkę 
Kalwarii Wejherowskiej. 

Zbiór zdjęć Kalwarii wią-
że się z innym zajęciem pana 
Leszka, który jest kronika-
rzem Sanktuarium Pasyjno-
-Maryjnego w Wejherowie 
i współpracownikiem ojców 
Franciszkanów. Dlatego 
m.in. robił zdjęcia na wszyst-
kich ważnych uroczystościach 
i wydarzeniach w kościele św. 
Anny oraz na Kalwarii Wej-
herowskiej. Fotografował też 
przebieg prac remontowo-mo-
dernizacyjnych, odbywają-
cych się na Kalwarii w latach 
2004-2008.

- Mam m.in. zdjęcia kaplic 
przed remontem i w trakcie 
prac modernizacyjnych – mó-
wi Leszek Spigarski. – Udało 
mi się uwiecznić ważne mo-
menty, takie jak odkrywanie 
pod warstwą tynku wcześniej-
szych polichromii.

Z Kaszubską Jerozolimą, 
jak nazywane jest wejherow-
skie sanktuarium, pan Le-
szek związany jest od dziecka. 
Jako chłopiec wędrował od 
kaplicy do kaplicy ze swoim 
dziadkiem, który opowiadał 
mu o historii tego miejsca oraz 
o różnych ciekawostkach. 
M.in. o zaniedbaniach i znisz-
czeniach, dokonanych w cza-
sie wojny przez Niemców oraz 

później przez Rosjan. Przez 
lata Leszek Spigarski pozna-
wał nie tylko historię, ale też 
tradycje i zwyczaje kaszub-
skich pielgrzymów, przyby-
wających do duchowej stolicy 
regionu. Takie jak choćby po-
kłony feretronów przy dźwię-
kach orkiestry.  

Niedawno ta piękna tra-
dycja stała się sensacją, po-
wtarzaną w internecie i 
niektórych stacjach telewizyj-
nych. W wypowiedzi dla jed-
nej z nich Leszek Spigarski 
starał się wytłumaczyć, na 
czym polega ten zwyczaj. Nie-
stety, jak to się zwykle zdarza, 
jego wyjaśnienie skrócono do 
kilku sekund.

W wakacyjnym punkcie 
obok Kalwarii Wejherowskiej 
(ul. Marynarki Wojennej) pan 
Leszek przekazuje turystom 
także bezpłatne materiały, 
wydane w ostatnich latach 
przez Urząd Miasta. Poza tym 
jest przewodnikiem, wędrują-
cym z turystami po Wejhe-
rowie. W ubiegłym tygodniu 
oprowadzał dzień po dniu 
przyjezdnych z różnych zakąt-
ków Polski oraz z zagranicy. 

- Bardzo się cieszę, że tury-
ści chętnie odwiedzają nasze 
miasto i doceniają jego pięk-
ne położenie, zabytki i inne 
atrakcje – mówi L. Spigarski. 
– Obserwuję, że z roku na rok 
jest ich coraz więcej. Widać, że 
sława naszego miasta rozsze-
rza się, a ludzie już wiedzą, że 
warto tu przyjechać – twierdzi 
Leszek Spigarski. – Co ważne, 
raczej nigdy nie wyjeżdżają 
rozczarowani. Przynajmniej 
ja nie spotkałem się z nega-
tywnymi ocenami. Wręcz 
przeciwnie.

Te informacje potwierdzają 
dwie uczestniczki wycieczki, 
odbywającej się 15 sierpnia. 

- Przyjechałyśmy do Wej-
herowa z Helu, gdzie wy-
poczywamy. Jesteśmy pod 
wrażeniem ciekawej historii 

i wspaniałych zabytków tego 
miasta – powiedziały nam tu-
rystki, na stałe mieszkające w 
Warszawie i w Sztokholmie. 
– Przypadkowo dowiedzia-
łyśmy się o możliwości zwie-
dzania z przewodnikiem, w 
dodatku za darmo. To świet-
ny pomysł. Pan Leszek opo-
wiedział wiele ciekawostek, 
których nie znajdziemy nawet 
w przewodniku.

Na coraz większą popu-
larność Wejherowa wpłynęły 
liczne akcje promocyjne, orga-
nizowane przez Urząd Miasta 
m.in. w nadmorskich miejsco-
wościach wypoczynkowych. 

Z zaproszenia do miasta 

skorzystało tego lata bardzo 
dużo osób. Zapewne wkrótce 
podsumowane zostaną da-
ne na ten temat i okaże się, 
ilu turystów wzięło udział w 
bezpłatnych wycieczkach z 
przewodnikiem. Oprócz nich, 
po ulicach miasta, po parku 
i po kalwarii wędrują każde-
go dnia indywidualni turyści, 
często całymi rodzinami. 

Dla nich sezon jeszcze się 
nie skończył, będą zwiedzać 
Wejherowo także we wrze-
śniu lub październiku. Tury-
styczne atrakcje znajdą też 
bez trudu w innych pięknych 
miejscowościach powiatu wej-
herowskiego.                              AK.

Coraz więcej turystów docenia i podziwia nasze miasto

z pasją o Wejherowie
O organizowanych podczas wakacji (do 20 sierpnia) przez Urząd Miasta bezpłatnych wycieczkach z prze-

wodnikiem po Wejherowie pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa”. Dziś wracamy do tematu, 
prezentując przewodnika PTTK, Leszka Spigarskiego. W ubiegłym tygodniu spotkaliśmy go z turystami w 
wejherowskim parku oraz na Kalwarii, którą pan Leszek zna jak mało kto. Opowiadanie o wejherowskich 
zabytkach jest nie tylko pracą, ale i pasją wejherowianina.

Leszek Spigarski z grupą turystów w wejherowskim 
parku, czyli dawnych pałacowych ogrodach, położo-
nych na trzech poziomach.
Więcej zdjęć z tego spaceru można obejrzeć w Galerii 
na stronie: www.pulswejherowa.pl

W Pałacu Przebendowskich 
i Keyserlingków 27 sierpnia 
(wtorek), o godz. 18.00 w od-
będzie się koncert Zespołu 
„Les Femmes” z Gdańska. 
„Les Femmes” to zespół muzy-
ki klasycznej stworzony przez 
damski kwartet wokalno- in-
strumentalny w składzie: Jo-
anna Sobowiec-Jamioł, Emilia 
Osowska, Natalia Krajewska-
-Kitowska i Katarzyna Hob-
garska-Buja. 

Muzeum, razem z Zarzą-
dem Głównym Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego oraz 
Wydawnictwem ZK-P zapra-
szają na promocję książki 
Izabelli Trojanowskiej „Z 
podaniem i legendą na ka-
szubskich szlakach”, która 
odbędzie się 30 sierpnia br. o 
godz. 18.00. Promocję uświet-
ni finisaż wystawy grafik 
autorstwa Aleksandry Bali-
szewskiej-Walickiej, inspiro-
wanych podaniami w książce.

W muzeum

Koncert 
i książka

Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie zaprasza 
na dwa interesujące 
spotkania - z muzyką 
oraz z kaszubskimi le-
gendami.
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 zaKŁaD usŁug KOmuNaLNYCh 
            w Wejherowie sp. z o.o.                     

Rodzaj odpadu

maKuLatuRa

tWORzYWa 
sztuCzNe 

metaLe

szKŁO

zieLONe BiO

                                                   PRAGNIE zaChĘCiĆ
  WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA WEJHEROWA
     I POWIATU WEJHEROWSKIEGO DO segRegaCJi ODpaDÓW KOmuNaLNYCh

         ChCesz pŁaCiĆ mNieJ – segReguJ ODpaDY

Co segregujemy i w jaki sposób:

gdzie 
wrzucamy

Pojemniki 
lub worki  
NieBiesKie

Pojemniki 
lub worki  
ŻÓŁte

Pojemnik 
lub worki 
zieLONe

Pojemniki 
lub worki
BRĄzOWe,
kompostownik

Co wrzucamy

o  każdy rodzaj papieru: gazetowy, 
pakowy, kredowy, książki, tektura;
o  opakowania wielomateriałowe: 
kartoniki po napojach, mleku, worki po 
cemencie, suchych zaprawach i klejach
o   tapety (bez tynku)

o worki foliowe, folia  opakowaniowa ;
o  butelki po napojach, chemii  gospodarczej,  
nakrętki
o opakowania po wędlinach, owocach i 
warzywach;
o  doniczki plastikowe i wiaderka;
o styropian opakowaniowy i budowlany, 
niezanieczyszczony tynkiem lub betonem
Drobne odpady metalowe:
o zakrętki od słoików, butelek,
o puszki aluminiowe, metalowe, folia alumi-
niowa: opakowania po chipsach,

Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe 
po produktach spożywczych, kosmetycz-
nych, chemicznych z gospodarstwa domo-
wego  np. butelki, słoiki

o  skoszona trawa, liście,
o  gałęzie krzewów i konary drzew

Czego 
nie wrzucamy

kalka techniczna, 
kalka maszynowa

siatki (reklamówki)
biodegradowalne 

o szyby okienne, 
o samochodowe;
o kineskopy
o szklanki – durelex
    żaroodporne
o talerze, porcelana
o fajans
o żarówki
    i świetlówki

    Prezes Zarządu - Roman Czerwiński
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W kategorii 1999 i młodsi 
bezkonkurencyjni okazali się 
zawodnicy z zespołu Magda 
i Spółka. II miejsce zajął ze-
spół Szwadron Wilków Alfa, 
a III Tęczowi Wojownicy. Naj-
lepszym bramkarzem wybrano 
Marka Sielawę, obrońcą Magdę 
Kołacz, MVP Ligi został Dawid 
Gurski. Wszyscy wyróżniający 
się zawodnicy są ze zwycięskiej 
drużyny. 

W roczniku 1995-1998 naj-

lepszym zespołem okazali się 
Królewscy, którzy w meczu na 
szczycie pokonali FC Biedronkę 
4:0. Trzecie miejsce zajęła dru-
żyna Huragan Bożepole.

Najlepszym bramkarzem 
ligi został Michał Roicki (FC 
Biedronka), obrońcą Michał 
Brzeski (FC Biedronka), a MVP 
Ligi Mikołaj Kędziora (Królew-
scy)!

Na koniec Dyrektor GO-
SRiT Luzino Piotr Klecha roz-

dał cenne nagrody, puchary, 
getry piłkarskie oraz rozlosowa-
no sprzęt sportowy, m.in.  piłki 
oraz szalik FC Barcelony! Po 
zakończeniu zawodów wszyscy 
zawodnicy udali się na grilla. 
Impreza została dofinansowa-
na przez Gminę Luzino oraz 
Urząd Marszałkowski. 

Liga zorganizowana została 
przez KTS-K GOSRiT Luzino. 
w ramach Kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy Umysł”. 

Zawodnicy z młodszej grupy rozgrywek Młodzieżowej Wakacyjnej Ligi Orlik 2013, 
wraz z trenerami i dyrektorem GOSRiT w Luzinie.

piłka nożna. młodzieżowa liga zakończona

sportowe wakacje
W Luzinie rozegrano ostatnią kolejkę Młodzieżowej Wakacyj-

nej Ligi Orlik 2013. To już druga edycja ligi, w której brało udział 
ponad 160 zawodników i zawodniczek oraz liczni kibice. 

Zajęcia rozpoczną się wraz z pierwszym dzwonkiem w szkole tj. 
2 września. Klub prowadzi zajęcia w dwóch grupach: dzieci 7-14 
lat (wtorki i czwartki w godz. 18.00-19.00) oraz młodzież i dorośli w 
wieku 15-21 lat (poniedziałki, środy i piątki 19.30-21.00).

Zajęcia są prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trener-
ską. Zajęcia dla najmłodszych są całkowicie za darmo.

Klub prowadzi zapisy do sekcji damskiej. Gorąco zachęcamy 
wszystkie przedstawicielki płci pięknej do uczęszczania na zajęcia.

Szczegółowe informacje na www.gryfwejherowo.pl

Boks. zajęcia w grupach

Nabór do klubu
Wejherowski Klub Bokserski „Gryf” Wejhe-

rowo rozpoczyna nowy nabór dla wszystkich 
chcących trenować boks. Zaprasza m.in. dzie-
ci i dziewczyny!  

W turnieju par (startowało 
8 zespołów) zwyciężyła druży-
na ISS START Wejherowo 
(Aneta Krzesińska i Helena 
Szpunar), która w meczu fina-
łowym pokonała 5:4 BORHYD 
Wejherowo (Genowefa i Leszek 
Lendowie). Trzecie miejsce za-
jęli RUMIANIE Rumia ( Ewa i 
Andrzej Puchowscy).

W turnieju indywidualnym 
zwyciężyła Genowefa Lenda, 
która pokonała 5:4 Anetę Krze-
sińską. Trzecie miejsce zajęła 
Helena Szpunar.

Zwycięzcą turnieju par w 
pozycji siedzącej zostali RU-
MIANIE, którzy w meczu 
finałowym pokonali JANO-
WIAKóW ( Gabriela i Adam 
Andrzejewscy). Trzecie miejsce 
zajęły KASZUBY ( Anita Okrój 
i Piotr Pranschke).

Organizatorem było Inte-
gracyjne Stowarzyszenie Spor-
towe START Wejherowo, a 
zawody odbyły się pod patro-
natem Dyrektora Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie.

Boccia

turniej
W Powiatowym Tur-

nieju Boccia Osób 
Niepełnosprawnych  
zawodnicy walczyli o 
puchary Marszałka Po-
morskiego i dyrektora 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w 
Wejherowie.
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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 wy-
daniach gazety, chyba że 
nadawca zaznaczy inaczej. 

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

spRzeDam 
NieRuChOmOśĆ

Sprzedam domek murowany 
z działką ogrodową, możliwość 
zamieszkania niedrogo. 

Tel. 664 861 981
 * * *
Orle w powiecie kościerskim: 2 

mieszkania w bloku (parter i 2 pię-
tro),  28 m kw. z garażem za 68 tys. 
zł oraz 41 m kw.,  2 pokoje + garaż 
za 93 tys. zł, co, cw osiedlowe KW 
Hipoteka, wolne od zaraz. 

Tel. 516 728 666
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wej-

herowie, 1-pokojowe plus kuch-
nia z aneksem, na parterze, 39 m 
kw. Tel. 530 773 331

 * * *
Sprzedam 2 działki  budowla-

ne 616 m 2  + 647 m 2  w Redzie, 
przy ul 12 Marca. Cena 260 zł m2. 

Tel. 602 306 210
 * * *
Sprzedam dom  o pow. 270 m 

2/ 6 pokoi + salon; działka 750m 2 
z 2 garażami , Reda Ciechocino,  ul. 
Świerkowa. Tel. 602 306 210

 * * *
Dom parterowy typu dworek, 

2500 m od śródmieścia Wejhero-
wa, przylega do lasu. Powierzch-
nia domu 135 m kw., działki 900 
m kw. cena 450 tys. zł.  Sprzedam 
lub zamienię na mieszkanie 3-po-
kojowe, parter do I piętra.

Tel. 661 664 085.

Dom w Wejherowie, budyn-
ki gospodarcze, działka 1202 m 
sprzedam. Tel. 501 549 579

 * * *
Sprzedam  działkę budowlaną  

w Kębłowie,  Nowa Wieś Lębor-
ska,  1100 m 2  cena 48 000 zł. Te-
ren pięknie położony pod lasem. 

Tel. 602 306 210 
 * * *
Mieszkanie 46 m kw., 2 poko-

je, łazienka plus osobne WC, duża 
kuchnia, duzy balkon, 2 piwnice. 
Obok szkoła, przedszkole, dworce 
PKP i PKS i miejski, sklepy, basen, 
lodowisko, kościół – wszystko w 
promieniu 500 m, ul. Nanicka. 

Tel. 662 547 137

WYNaJmĘ

Emerytka szuka mieszkania w 
Wejherowie, pokoju z kuchnią, od 
września, za 500 zł bez kaucji. 

Tel. 519 820 409
 * * *
Poszukuje do wynajęcia nie-

drogiego mieszkania na dłuższy 
okres czasu. Osoby dorosłe plus 
łagodny czysty kundel. 

Tel. 794 073 585
 * * *
Garaż w centrum miasta wy-

najmę. Telefon 602173077
 * * *
Małżeństwo bezdzietne szuka 

kawalerki od zaraz, bez kaucji.
Tel. 519 710 779 
 * * *

Wynajmę mieszkanie 30 m2 w 
domku po kapitalnym remoncie, 
w centrum Wejherowa, tylko 400 
zł. Tel. 691 350 438

spRzeDam

FELGI stalowe 15 rozstaw śrub 
5x112 Passat ,audi, cena 40 zł.

 Tel. 516 256 424
 * * *
Czarny stolik pod telewizor 

lub monitor, górny blat obracany, 
dolna półeczka, możliwy odpłat-
ny transport, cena 30 zł. 

Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzedam materac sprężyno-

wy duży  w dobrym stanie, 85 zł. 
Wejherowo. Tel. 505-816-262

 * * *
Komputer, klawiatura, mysz, 

monitor płaski Samsung, drukar-
ka laserowa + skaner, 460 zł. 

Tel. 603 681 338
 * * *
Wózek inwalidzki dla osoby 

dorosłej. Tel. 512-643-515
 * * *
NOKIĘ 2700 classic bez sim-

loka w bardzo dobrym stanie na 
gwarancji cena 200 zł, Wejhero-
wo. Tel. 784 808 700

 * * *
Zestaw wypoczynkowy skó-

rzany 3+1+1 w bardzo dobrym 
stanie, kolor kremowy, cena 3200 
zł, Wejherowo. Tel. 784 808 700

 * * *

Kino domowe Panasonic 5.1, 
w bardzo dobrym stanie, wejście 
USB odtwarza wszystkie formaty, 
cena 350 zł,  Wejherowo. 

Tel. 784 808 700
 * * *
Sprzedam sofę 3 osobową 

oraz sofę 2 osobową, ze skóry 
ekologicznej, koloru czarnego. 
Mało używana, stan bardzo do-
bry, cena 700 zł do negocjacji. 

Tel. 605-936-683.
 * * *
Kuchenkę gazową, 4-palniko-

wą z piekarnikiem. 
Tel. 530 773 331
 * * *
Sprzedam wózek dla dziecka 

głęboko-spacerowy (marka Ka-
rex, model Klaudia). Cena 100 zł. 

Tel. 692 010 366
* * *
Dysk twardy 80 GB, cena 45 zł. 
Tel. 516 256 424
 

mOtORYzaCYJNe

Citroen AX 1,5 diesel. 1996 r. 
Pięciodrzwiowy. Centralny za-
mek, auto alarm, CD. Przegląd do 
06.2014 r., OC do 11.2013 r. Samo-
chód b. ekonomiczny, do 4 l ON 
na 100 km. Cena 3000 zł. 

Tel. 661 664 085.
 * * *
Sprzedam mercedesa C- 2.2 d 

rok 1994, AF CZ AA CD H, cena 4,2 
tys. Wejherowo. Tel. 667 645 522

 * * *

Sprzedam Forda Mondeo 1.8 
TD kombi diesel 1995. Autoalarm, 
przegląd do maja 2014, OC do 
11.2013. Cena 3000 zł. 

Tel. 600 994 348

KupiĘ 

Kupię stare meble: Sypialnia, 
biurko, kredens , stół. 

Tel. 602 306 210

NauKa

Nauczyciel muzyki,- emeryt w 
Wejherowie, udziela lekcji gry na 
gitarze, akordeonie, mandolinie, 
skrzypcach,- za niewielką opłatą. 
Wiadomość tel. 665 570 808

 * * *
Angielski, matematyka, infor-

matyka, szachy. 511 673 834, 
www.eko.cal.pl/nauka

 * * *
Korepetycje i pomoc w re-

dagowaniu i pisaniu prac li-
cencjackich, magisterskich itp.  
Pedagogika, socjologia, pielę-
gniarstwo, ekonomia, ochrona 
środowisk, inne. Komputeropisa-
nie. 501 957 499

pRaCa 

Szukam pracy – młoda, 20 lat, 
doświadczenie w spożywce (ak-
tualne badania), a także w sklepie 
obuwniczym, odzieżowym i che-
micznym. Poważne oferty. 

Tel. 695 049 403
 * * *
Pani, 45 lat, każda dodatkowa 

praca, tylko sms proszę. 
Tel. 794 073 585
 * * *

Kierowca kat. B C D E aktualne 
badania i wpisy w prawo jazdy. 
karta kierowcy , doświadczenie, 
szuka stabilnej pracy z godziwym 
wynagrodzeniem. 

Tel. 667 645 522
 * * *
Emerytowana pielęgniarka 

poszukuje pracy w Wejherowie. 
Tel. 58 677 17 61
 * * *
Zaopiekuję się starszą osobą 

lub dzieckiem na terenie Wejhe-
rowa. Tel. 514 794 725

 * * *
Poszukuję studentki do 

współpracy z firmą FM GROUP. 
Zainteresowane osoby proszę o 
kontakt: 727-923-756

 * * *
Pani zaopiekuje się starszą 

osobą, dzieckiem, posprzątam - 
na terenie Wejherowa. Tylko po-
ważne oferty.  Tel. 501 534 457

 * * *
Młody emeryt hydraulik po-

może o każdej porze naprawić 
kran, spłuczkę oraz inne urządze-
nia domowe związane z gazem i 
elektrycznością. Posiadam upra-
wienia. Tel. 692 828 655

 * * *
Szukam pracy  - kierowca kat. 

B C D E, aktualne wpisy w prawie 
jazdy, karta kierowcy, doświad-
czenie. Tel. 667 645 522

 * * *
Zlecę wywiercenie studni. 
Tel. 512-627-176
 

pOmOC
Rodzina wielodzietna potrze-

buje biurko dla dziecka, wózek, 
zabawki, odzież. 

Tel. 516 591 904



16

www.pulswejherowa.pl22 sierpnia 2013

SPORT

r E K L A m A

Honorowego gola strzelił pod koniec meczu Rafał Siemaszko. 
Gryf kończył mecz w dziesiątkę, bo czerwoną kartkę otrzymał Prze-
mysław Kostuch. W pierwszej połowie nasza drużyna parę razy 
zagroziła bramce tyszan. Natomiast druga połowa to tragedia. Po 
gwizdku sędziego, tyszanie ruszyli do ataku i w ciągu 15 minut 
strzelili dwa gole, co ustawiło dalszą część meczu. Bramkarz i 
obrońcy z Tychów grali o klasę lepiej i skuteczniej, czego dowodem 
jest końcowy wynik. Wprawdzie R. Siemaszko zdobył bramkę dla 
wejherowian, ale zaraz tyszanie strzelili trzeciego gola.

Pojedynek z GKS Tychy pokazał, że w tym sezonie rozgrywek 
Pucharu Polski, a także ligowych rozgrywkach, przynajmniej na 
początku, gryfici nie są tak zgrani, za mało zdyscyplinowani w 
grze i nieskuteczni. O końcowy sukces będzie niezwykle trudno. 
Wejherowianie popełniają zbyt wiele prostych błędów, za które 
płacą wysoką cenę. 

Gryf Orlex Wejherowo: Tułowiecki - Skwiercz, Kostuch, 
Osłowski, Warcholak, Łuczak (Krzemiński), Szymański (Gi-
cewicz), Siemaszko, Bejuk (Brzuzy), Dąbrowski, Dettlaff. 

piłkarski puchar polski

Bez gryfa
Piłkarze Gryfa Orlex Wejherowo odpadli z 

rozgrywek Pucharu Polski w piłce nożnej. W 
meczu 1/16 pucharu na własnym boisku, zostali 
pokonani 3:1 przez pierwszoligowy GKS Tychy. 


