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w hołdzie wejherowi

Prezydent Krzysztof Hil-
debrant podkreślił, że rocz-
nicę śmierci Jakuba Wejhe-
rowa obchodzimy dokładnie 
od 30 lat. W 1982 roku tego 
rodzaju uroczystość zaini-
cjował zmarły kilka dni 
temu Stanisław Klein.

        str. 3

Rocznica śmierci 
założyciela miasta, 
była okazją do odda-
nia mu hołdu. Pod 
pomnikiem Jakuba 
Wejhera w niedzielę 
zebrali się przedsta-
wiciele władz mia-
sta i powiatu, par-
lamentarzyści oraz 
wejherowanie.

Kryzysowa 
limuzyna

....pojadą na zagraniczną wycieczkę pracownicy Urzędu 
Miasta w Wejherowie. Tak, jak w wielu innych instytu-
cjach, m.in. w wejherowskim Starostwie, wyjazdy integra-
cyjne dofinansowywane są z funduszu socjalnego, tworzo-
nego ze składek pracowników. Część kosztów uczestnicy 
pokrywają z własnych środków

- Ani złotówka nie zostanie przeznaczona na ten wy-
jazd z budżetu miasta Wejherowa – wyjaśnia Bogusław 
Suwara, sekretarz Miasta Wejherowa w odpowiedzi na 
zarzuty radnych z opozycji.                                   str. 10

Za własne pieniądze

Kryzys szaleje w najlepsze, na remonty i 
budowę dróg brakuje pieniędzy, a starosta 
wejherowski Józef Reszke kupuje sobie z 
budżetu powiatu nowe służbowe auto za 
118 tysięcy zł! 

Jak to się ma do oszczędności, o których starosta 
Reszke często mówi? Czy nie ma ważniejszych i pil-
niejszych wydatków? W dodatku okazuje się, że auto 
jest źle wykorzystywane.                str. 6

Zaproszenie 
na kalwarię

Wczoraj, w Środę Popielcową rozpoczął się Wiel-
ki Post. W Wejherowie obchodzony jest on w szcze-
gólny sposób. Tradycyjnie, w każdy piątek, tłumy 
wiernych udają się na Kalwarię Wejherowską, na 
drogę krzyżową.

Jak co roku do Kaszubskiej Jerozolimy zaprasza 
nie tylko mieszkańców Wejherowa kustosz Sank-
tuarium Pasyjno-Maryjnego, o. Tyberiusz Nit-
kiewicz.

Początek pierwszego nabożeństwa już jutro, o 
godz. 16.00 przed kościołem św. Anny. 

            str. 7
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AKTUALNOŚCI
Stanisław Klein, któ-

rego z wielkim żalem  po-
żegnaliśmy na zawsze, 
był przede wszystkim 
organistą w wejherow-
skim kościele klasztor-
nym św. Anny. 

Był absolwentem diece-
zjalnej szkoły muzycznej w 
Częstochowie. Mieszkańcy 
Wejherowa pamiętają go 
również jako ceremoniarza 
uroczystości kalwaryjskich. 

Nie wszyscy jednak wie-
dzieli, że ś.p. Stanisław 
Klein był autorem wielu wy-

dawnictw poświęconych hi-
storii Wejherowa, a zwłasz-
cza Kalwarii Wejherowskiej 
i klasztoru oo. franciszka-
nów. To on jako pierwszy 
odkrył, że na wieży ratuszo-
wej wisi historyczny dzwon 
z 1649 roku, ufundowany 
przez założyciela miasta Ja-
kuba Wejhera i jego małżon-
kę Elżbietę. Wcześniej są-

dzono, że historyczny dzwon 
Wejhera został wywieziony 
w czasie wojny przez hitle-
rowców. 

S. Klein był także inicja-
torem obchodów rocznicy 
śmierci założyciela miasta, 
(piszemy o tym na sąsiedniej 
stronie). Zmarł zaledwie na 
kilka dni przed kolejną uro-
czystością z tej okazji.

pOŻEGNANIE
Odszedł Stanisław Klein

             „Umarłych wieczność dotąd trwa
                                                                 dokąd pamięcią się im płaci…”
                Wisława Szymborska

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość,
że 15 lutego 2012 roku
w wieku 74 lat zmarł

STANISŁAW KLEIN

wieloletni organista w kościele klasztornym OO. Franciszkanów 
w Wejherowie,

od 1965 roku do przejścia na emeryturę, 
ceremoniarz wszystkich uroczystości odbywających się 

na Kalwarii Wejherowskiej,

dokumentalista, historyk z zamiłowania i niekwestionowany autorytet 
w sprawach historii Wejherowa, Kalwarii Wejherowskiej i Klasztoru OO. 
Franciszkanów w Wejherowie. 

Autor wielu artykułów popularno – naukowych, książek, albumów, fol-
derów i przewodników, mający w swym dorobku piśmienniczym ponad 50 
pozycji, z których wiele stało się pracami przełomowymi dla Wejherowa i 
kościoła lokalnego. Inicjator umieszczenia tablic pamiątkowych w kościele 
klasztornym i na frontonie wejherowskiego Ratusza, od 1981 roku badacz 
i pomysłodawca zbierania dokumentów zmierzających do koronacji Obrazu 
Matki Bożej Wejherowskiej i tym samym twórca nowego rozdziału w dzie-
jach Kultu Maryjnego. Inicjator obchodów śmierci Jakuba Wejhera zało-
życiela Wejherowa, którego szczątki spoczywają w podziemiach Klasztoru 
OO. Franciszkanów, człowiek wielkiego umysłu i licznych dokonań na rzecz 
historii i współczesności miasta Wejherowa. 

Za działalność na rzecz Miasta, Klasztoru i Kalwarii, 
za odkrywanie nieznanych kart historii, 

za promowanie i dokumentowanie kultury regionalnej, 
za umacnianie Wejherowa w mianie Duchowej Stolicy Kaszub 

wyróżniony przez Prezydenta Miasta Wejherowa licznymi nagrodami, 
uhonorowany Medalem Miasta Wejherowa 

oraz Statuetką Jakuba Wejhera.

Wejherowo poniosło niepowetowaną stratę.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom
i wszystkim, którzy opłakują śmierć Stanisława Kleina

wyrazy najgłębszego współczucia składa

                                                                 Krzysztof Hildebrandt 
                                                          Prezydent Miasta Wejherowa
              wraz ze współpracownikami 
              Urzędu Miejskiego w Wejherowie

K O N D O L E N C J E

Umowy na dotacje pod-
pisali w ubiegłym tygodniu 
przedstawiciele ośmiu or-
ganizacji pozarządowych w 
Wejherowie. Środki, przy-
znane organizacjom w drodze 
konkursu decyzją prezyden-
ta Krzysztofa Hildebrand-
ta, mają ogromny wpływ na 
ich funkcjonowanie.   

Jak powiedział na spo-
tkaniu w ratuszu Henryk 
Kanczkowski, prezes Zrze-
szenia Kaszubsko–Pomor-
skiego, pieniądze z budżetu 
miasta pozwalają na roz-
wijanie zainteresowań oraz 
uaktywniają mieszkańców 
w różnych dziedzinach życia. 

Za wspieranie „starszej 
młodzieży”, jak to określił, 
dziękował Radosław Da-
ruk, dyrektor Wejherow-
skiego Uniwersytetu Trze-

pieniądze na sport, kulturę i zdrowie  

Aktywni mieszkańcy
Sport, kultura, edukacja, propagowanie tradycji regionalnych 

i chrześcijańskich, a także zdrowego stylu życia – to dziedziny, 
które finansowo wspiera Urząd Miasta. W 2012 r. 45 organizacji 
działających społecznie otrzymało łącznie 426 tys. zł na realiza-
cję swoich zadań.

ciego Wieku Polska YMCA.
 – Dzięki tej dotacji mo-

żemy realizować jeszcze 
więcej swoich zamierzeń – 
powiedział R. Daruk. 

- Pozalekcyjne zajęcia 
sportowe dają uczniom 
możliwość spędzania cza-
su wolnego aktywnie i z 
pożytkiem dla ich zdrowia 
– mówi Dariusz Sawicki, 
prezes Klubu Sportowego 
„Tytani”. - Pozwalają od-
począć, zregenerować siły 
fizyczne i psychiczne po 
całodziennym pobycie w 

Umowy podpisali przedstawiciele Klubu Sportowego „Tyta-
ni” Wejherowo, Stowarzyszenia Misternicy Kaszubscy, Zrzesze-
nia Kaszubsko–Pomorskiego, Wejherowskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fizycznej, Integracyjnego Stowarzysze-
nia Sportowego „START”, Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Ósemka”, Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Pol-
ska YMCA i Stowarzyszenia  „Zdrowa Rodzina – Zdrowa Gmina”.     

szkole, rozwijać i pogłębiać 
zainteresowania sportowe. 

Jak powiedział zastęp-
ca prezydenta Wejherowa 
Bogdan Tokłowicz, celem 
działań tych organizacji jest 
wszechstronny rozwój wej-
herowian w różnym wieku 
– od przedszkolaków po se-
niorów. 

- Dotacje to swoista in-
westycja w młodzież – dodał 
Bogdan Tokłowicz. - Jeste-
śmy zadowoleni, że włączają 
się kolejne stowarzyszenia. 

AK.

O tym, jak ważne dla organizacji jest wsparcie finansowe miasta, mówił m.in. Hen-
ryk Kanczkowski, prezes oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
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WYDARZENIA

Pochód mieszkańców i gości, ze sztandarami i kaszubską orkiestrą dętą  (zdjęcia 
obok) przeszedł dwukrotnie ulicami wejherowskiego starego miasta: w drodze z 
kościoła na rynek, a potem z placu Wejhera do wejherowskiego muzeum.
Na placu Wejhera delegacje władz, organizacji i placówek składały kwiaty pod po-
mnikiem Jakuba Wejhera. Na zdjęciu poniżej reprezentacja Bractwa Kurkowego.

uroczystości w 355. rocznicę śmierci

Mieszkańcy oddali 
hołd J. wejherowi

Uroczystość rozpoczę-
to od złożenia kwiatów na 
trumnie Jakuba Wejhera w 
krypcie klasztoru przez de-
legacje władz miasta i po-
wiatu, organizacji i innych 
instytucji w mieście. Potem 
w kościele klasztornym św. 
Anny odbyła się uroczysta 
msza św. w intencji patro-
na miasta

Po nabożeństwie wszy-
scy przemaszerowali na 
rynek, gdzie przy pomniku 
założyciela miasta, wysłu-
chano przemówień i skła-
dano kwiaty.

Gości powitał Henryk 
Kanczkowski, prezes wej-
herowskiego oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomor-
skiego, który przypomniał, 
ze w czerwcu minie 25 lata, 
odkąd Jakub Wejher spo-

Prezes Zrzeszenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Wejherowie, Prezydent Wej-
herowa i Gwardian Klasztoru Ojców 
Franciszkanów byli organizatorami ob-
chodów 355. rocznicy śmierci założyciela 
miasta Jakuba Wejhera, które odbyły się 
w minioną niedzielę, 19 lutego.  Uczest-
niczyli w niej m.in. posłowie: Dorota Ar-
ciszewska-Mielewczyk, Kazimierz Ploc-
ke i Jerzy Budnik. 

gląda ze swego cokołu na 
miasto i towarzyszy jego 
mieszkańcom.

- Gdyby żył, byłby z nich 
dumny, bo wejherowianie 
to ludzie z inicjatywą, dba-
jący o miasto - stwierdził 
prezes ZK-P. 

Z kolei prezydent  Wej-
herowa Krzysztof Hil-
debrant podkreślił, że 
tegoroczne obchody są jubi-
leuszowe, bo organizowane 
po raz trzydziesty.

- W 1982 roku do uczcze-
nia rocznicy śmierci za-
łożyciela miasta zachęcił 
mieszkańców pan Stani-
sław Klein, który odszedł 
kilka dni temu, bardzo bli-
sko daty śmierci Jakuba 
Wejhera – powiedział pre-
zydent Wejherowa. – Jemu 
również należy się hołd i 

podziękowanie, że w tam-
tym trudnym momencie 
odważył się na taki gest. 
Co roku podczas kolejnej 
uroczystości ku czci Jakuba 
Wejhera będziemy pamię-
tać również o tym zasłużo-
nym mieszkańcu naszego 
miasta.

Prezydent Hildebrandt 
mówił również o założycie-
lu miasta, jego nowoczesnej 
wizji i testamencie, który 
nam zostawił i który sta-
rają się wypełniać zarówno 
gospodarze Wejherowa, jak  
i jego mieszkańcy.

- Dlatego dzisiaj podej-
mujemy wiele wyzwań i 
przedsięwzięć, żeby Wejhe-
rowo było miastem przyja-
znym dla mieszkańców i 
dla turystów - powiedział 
K. Hildebrandt.

Uczestników uroczysto-
ści zaproszono na koniec do 
sali Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej, gdzie goście 
mogli obejrzeć prezentację 
multimedialną o Jakubie 
Wejherze. Odbyła się tam 
także promocja książki. O 
swojej pracy, zatytułowa-
nej „Inwentarz dóbr rzu-
cewsko-wejherowskich 
z roku 1711” opowiadał 
prof. Andrzej Groth.
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KULTURA

Powiatowa i Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie 

ogłasza plebiscyt na najpopularniejszą 
książkę minionego roku 

GRYF LITERACKI 2011 
Nominowane książki to wydawnictwa 

z końca 2010 oraz 2011 roku
(listę nominowanych poozycji publikujemy obok). 

Wszystkie kandydatki do nagrody są związane z po-
wiatem wejherowskim: zostały wydane na terenie po-
wiatu wejherowskiego lub autor pochodzi z regionu albo 
tematyka książki dotyczy naszego powiatu. 

JAK GŁOSOWAĆ
We wszystkich bibliotekach publicznych powiatu 
można oddawać swój głos na wybraną pozycję. 
Bibliotekarze po konsultacjach ze swoimi czytelni-

kami zadecydują poprzez głosowanie, która pozycja 
zostanie zwycięzcą roku 2011 i zdobędzie statuetkę 

Gryfa Literackiego. 
Każda biblioteka miejska i gminna posiada jeden 

głos, który odda na wybrany wspólnie z czytelnikami 
tytuł książki. Głos dodatkowy przysługuje dyrektorowi 

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. 
Mile widziane są Państwa opinie, 
które można przesłać na adres: 

biblioteka@biblioteka.wejherowo.pl

Ogłoszenie wyników nastąpi 21 marca. Oddanie 
głosu na swojego faworyta jest możliwe do 9 marca. 

1. powiew weny: Wejhe-
rowski Konkurs Literacki 2010 
- oprac. Henryk Połchowski

2. wspomnienia - Regina 
Osowicka

3. Geschichte der Kreise 
Neustadt und putzig - Franz 
Schultz

4. Tajna Organizacja 
wojskowa Gryf pomorski - 
Andrzej Gąsiorowski, Krzysz-
tof Steyer. 

5. 9 dekad Gryfa: 90 lat hi-
storii największego wejherow-
skiego klubu sportowego WKS 
Gryf Wejherowo - Łukasz No-
waczyk,Tomasz Modzelewski 

6. Opowiedz mi bajkę... - 
wybór tekstów Dušan-Vladislav 
Paždjerski ; tł. Danuta Pioch 

7. Ocalony - Włodzimierz 
Zaczek

8. Obłędnik -Tadeusz Bu-
raczewski

9. Bógówie i dëchë naj 
przodków: (przëłożënk do 
kaszëbsczi mitologii) - Bo-
gowie i duchy naszych 
przodków : (przyczynek do 
kaszubskiej mitologii) - Alek-
sander Labuda ; tł. Jaromira 
Labudda. W kręgu mitologii 
kaszubskiej : pokłosie konfe-
rencji naukowej / red. Janina 

10. piotr naszego czasu: 
poeci Ziemi Wejherowskiej w 
hołdzie Papieżowi Polakowi 

11. Na szlakach Ziemi 
wejherowskiej: 9 szlaków 
pieszych, 19 szlaków rowero-
wych, 6 tras nordic walking, 2 
ścieżki zdrowia + baza nocle-
gowa -Jarosław Ellwart

12. Gerard Labuda - Że-
glarz na oceanie nauki / Ge-
nowefa Kasprzyk, Maria Kro-
śnicka 

13. Dzieje powiatu wej-
herowskiego i puckiego 
- Franz Schultz ; tł. z niem. 
Wawrzyniec Sawicki i Woj-
ciech Szreniawski ; red. nauk. 
Radosław Biskup 

14.  Łowca złota: z opo-
wieści Czarnego Kronikarza. 
Cz. 1 - Krzysztof Zabiegliński

15. Króle i bogi: czyli opo-
wieść o Arturze i królach Bry-
tanii - Aleksander Killman

16. Gdański Depozyt - 
Piotr Schmandt 

17. powiew weny: Wejhe-
rowski Konkurs Literacki 2011  
- oprac. Henryk Połchowski

18. Nasz patron Aleksan-
der labuda - oprac. Janina 
Borchmann przy współpracy 
Sławomira Cholchy i Bartło-
mieja Wiązowatego.

pozycje
nominowane 
do nagrody

R E K L A M A

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
oraz Wejherowskie Centrum Kultury zapraszają na 
uroczyste otwarcie wystawy niemieckiego malarza 
i grafika - Horsta Wagnera.

H. Wagner jest członkiem Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków Turyngii. Wystawiał swoje prace na licznych 
wystawach indywidualnych i zbiorowych w wielu mia-
stach Niemiec, m.in. w Erfurcie, Lipsku i Monachium.

Wernisaż zaplanowano w piątek, 24 lutego, o godz. 
18.00 w Ratuszu Miejskim przy placu Jakuba Wejherowa 
w Wejherowie. Wstęp wolny!

wernisaż w ratuszu

W Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej można oglądać 
otwartą w ub. tygodniu 
wystawę pt. „Najstarsze 
zabytki kultury muzycz-
nej Pomorza”

 Interesująca wystawa 
czynna jest w siedzibie Mu-
zeum, czyli w Pałacu Prze-
bendowskich/Keyserling-
ków przy ul. Zamkowej 2 a.

9 marca WCK organizu-
je spotkanie z cyklu „Roz-
mowa o książce”, którego 
gościem będzie Maria Czu-
baszek, współautorka i 
bohaterka książki „Każdy 
szczyt ma swój Czubaszek”. 

Ze wzglądu na ogra-
niczoną liczbę miejsc, na 
spotkaniu obowiązują bez-
płatne zaproszenia, któ-
re można już odbierać w 
biurze WCK, na Osiedlu 
1000-lecia 15.

wystawa 
w muzeum

Spotkanie 
z autorką
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ZAKŁAD uSŁuG KOMuNAlNYCh 
w wEJhErOwIE

84-200 wejherowo ul. Obr. helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

e-mail: zuk@wejherowo.pl      www.zukwejherowo.pl

-  Plastikowe i metalowe pojemniki na odpady komunalne 
   o pojemności 110 l. 120 l.  240 l. i 1100 l.,
-  Kontenery o pojemności 5,5 m3, 7,3 m3, 8 m3 i 10m3,
-  Kontenery niskie na gruz ziemię i inne odpady ciężkie do 3,5 tony,
-  Worki typu BIG BAGS na odpady budowlane,
-  Worki o pojemności 80 litrów i 120 litrów,
-  Worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 110 litrów.

OFEruJE:

MASZ ODpADY
- MASZ ZuK

REKLAMY

Tani-Fotograf.pl

fotografia ślubna 
zdjęcia urodzinowe 
chrzciny i przyjęcia 

imprezy integracyjne 
fotografia mody 

fotografia 
reklamowa 

Tel.: 502 178 344

Reklamuj się w

PULSIE WEJHEROWA

Atrakcyjne ceny  i rabaty

606 629 454,  redakcja@pulswejherowa.pl

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

R E K L A M A

CZYTAJ NAS W INTERNECIE
www.pulswejherowa.pl
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KONTROWERSJE

Podczas sesji budżetowej 
powiatu wejherowskiego 
sporo się mówiło o braku 
inwestycji drogowych w po-
wiecie wejherowskim. Sta-
rosta argumentował to bra-
kiem pieniędzy, ale na nową 
limuzynę jakoś się znalazły.

JEST DROGO, 
MOŻNA TANIEJ 
Starosta wejherowski 

kupił drogi samochód. Zna-
komicie wyposażona Skoda 
Superb II Sedan Elegan-
ce (ma  takie „bajery” jak 
podgrzewane dysze spry-
skiwaczy szyby przedniej 
czy rolety przeciwsłoneczne 
bocznych szyb z tyłu i szyby 
tylnej) kosztowała podatni-
ków 118 tys. zł. 

Dla porównania, starosta 
tczewski też kupił nową Sko-
dę Superb, ale za ... 79 tysięcy 
zł, czyli o jedną trzecią taniej. 
Widocznie blichtr i „bajery” w 
aucie nie są mu potrzebne do 

Czy starosta marnotrawi publiczne środki?

Superb limuzyna starosty 
za super pieniądze

Kryzys szaleje w najlepsze, na remonty i budowę dróg 
brak pieniędzy, a starosta wejherowski Józef Reszke 
kupuje sobie nowe służbowe auto za 118 tysięcy zł. A 
można taniej! W dodatku okazuje się, że auto jest źle 
wykorzystywane. Jak to się ma do oszczędności, któ-
rymi tak lubi się chwalić starosta Reszke? Czy nie ma 
ważniejszych i pilniejszych wydatków?

wykonywania obowiązków 
służbowych. To się nazywa 
oszczędny starosta! 

WYSOKIE 
KOSZTY...
Kolejną sprawą są wyso-

kie koszty utrzymania i pyta-
nie: po co jest ten samochód? 

Starostwo odmówiło nam 
informacji o kosztach wyna-
grodzenia służbowego kie-
rowcy, ale możemy skromnie 
przyjąć, że razem z obowiąz-
kowymi narzutami (ZUS, itd.) 
to około 3 tys. zł miesięcznie, 
czyli 36 tys. zł rocznie. 

Do tego – według infor-
macji ze Starostwa – trzeba 
doliczyć ubezpieczenie i prze-
gląd techniczny za ok. 4 tys. 
zł rocznie oraz paliwo za ok. 
11 tys. rocznie. Czyli razem 
wożenie starosty tym samo-
chodem kosztuje podatników 
ponad 50 tys. zł rocznie. 

Jak informuje Staro-
stwo, średni miesięczny 

przebieg służbowego auta 
to 1 022 km, czyli ok. 40 km 
dziennie (przyjmując 25 
dni roboczych w miesiącu) 
– tyle, ile do Gdyni z powro-
tem. Zapewne wielu miesz-
kańców, m.in. naszych Czy-
telników, dalej dojeżdża 
codziennie do pracy. Czy do 
tego potrzeba służbowej li-
muzyny za prawie 120 tys.  
i ponad 50 tys. zł rocznie?! 

...ZŁE 
WYKORZYSTANIE
Poza tym aż 17 pracow-

ników Starostwa ma tzw. 
„kilometrówki” , czyli umo-
wę na wykorzystanie samo-
chodów prywatnych do celów 
służbowych, na co Starostwo 
planuje wydać w 2012 roku 
kolejne ponad 32 tys. zł. 

Czy nie mogą oni uży-
wać służbowego auta, skoro 
dziennie przejeżdża ono tyl-
ko – statystycznie – dystans 
do Gdyni i powrotem? 

Według informacji ze sta-
rostwa, inni członkowie Za-
rządu Powiatu sporadycznie 
korzystają z tego samocho-
du.  Dlaczego auto kupione 
i utrzymywane za duże pie-
niądze podatników nie jest 
racjonalnie wykorzystane? 
Przecież to marnotrawienie 
publicznych pieniędzy. 

Koszt kierowcy i ubezpie-
czenia jest taki sam zarów-
no dla tysiąca, jak i trzech 
tysięcy kilometrów przebie-
gu. Wychodzi na to, że no-
wiutka Skoda Superb służy 
wyłącznie wygodzie i presti-
żowi starosty Józefa Reszke, 
a racjonalności i szacunku 
dla publicznych pieniędzy 
nie ma w tym wcale.

PRESTIŻ 
NIE UCIERPI
I jeszcze jedno. Gdyby 

starosta Reszke zachciał 
używać swojego prywatnego 
auta do celów służbowych, 
to jego „kilometrówka” kosz-
towałaby podatników za 1 
022 km jakieś 900 zł mie-
sięcznie, czyli – po uwzględ-
nieniu urlopu – ok. 10 tys. 
zł rocznie. To 5 razy mniej 
niż służbowe auto! 

Trudno przyjąć, że prze-
jechanie ok. 40 km dziennie 
stanowi problem dla staro-
sty, a jego prestiż by na tym 
nie ucierpiał. Wręcz prze-
ciwnie, mógłby  pokazać, 
a nie tylko mówić, że jest 
oszczędny i zacząć od siebie. 
A zaoszczędzone pieniądze 
jest na co przeznaczyć. 

Warto zauważyć, że sta-
rosta może brać przykład 
z innych samorządowców. 
Dla przykładu, prezydent 
Wejherowa nie ma i nigdy 
nie miał służbowego auta. 
Jeździ prywatnym samocho-
dem i nie uważa, że mu to 
przynosi jakąś ujmę.

FP.

pogłębia się bezrobocie
witold reclaf
radny powiatu wejherowskiego
- Poprzedni samochód służbowy starosty był rzeczywiście 

wysłużony i często się psuł, dlatego zakup nowego auta uwa-
żam za uzasadniony. Można natomiast zastanowić się nad 
kosztami tego zakupu, czyli nad wyposażeniem i ceną samo-
chodu, która mogłaby być niższa. 

Ponieważ pytanie „Pulsu” dotyczy kosztownych zakupów 
w czasie kryzysu, dodam, że dziwią mnie bardzo słowa sta-
rosty Józefa Reszke, że w powiecie wejherowskim nie czuje 
się kryzysu. 

Moim zdaniem przejawia się on m.in. w pogłębiającym 
się braku miejsc pracy, zwłaszcza dla młodych ludzi. To oni są 
pierwszymi ofiarami kryzysu, a także drastycznych cięć środ-
ków, które przeznacza się na ograniczanie bezrobocia. Pienią-
dze na ten cel zostały bardzo ograniczone i na ten palący pro-
blem powinny zwrócić większą uwagę władze powiatowe.

A oto wybrane elementy wyposażenia służbowej 
limuzyny starosty Józefa Reszke:  
* napęd na 4 koła
* dwusferowa klimatyzacja
* podgrzewane dysze spryskiwaczy szyby przedniej
* podgrzewana przednia szyba
* elektrycznie sterowany fotel kierowcy z 
   pamięcią ustawień
* rolety przeciwsłoneczne bocznych szyb 
   z tyły i szyby tylnej
* ksenonowe reflektory przednie, regulujące 
   wiązkę światła w kierunku poziomym i pionowym
* spryskiwanie reflektorów przednich
* instalacja radiowa z nawigacją
* przednie światła przeciwmgielne z funkcją 
   doświetlania zakrętów
* elektromechaniczny system otwierania pokrywy 
   bagażnika
* poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera 
   z przodu
* boczne poduszki powietrzne
* poduszka chroniąca kolana kierowcy
* trzypunktowe pasy bezpieczeństwa 
   z pirechnicznymi napinaczami
* system zapobiegania blokowaniu kół i 
   zapewniający stabilne prowadzenie auta przy 
   hamowaniu
* system stabilizacji toru jazdy
* czujniki parkowania - tył i przód
* elektrycznie sterowane, podgrzewane, 
   składane automatycznie lusterka

Super wyposażenie
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AKTUALNOŚCI
Integracyjna zabawa niepełnosprawnych

Spotkanie z „Barką”

Rozmowa z przyjaciółmi 
i znajomymi, wspólna za-
bawa i kolejna okazja do 
integracji były motywacją 
do udziału w karnawało-
wym wieczorze dla niepeł-
nosprawnych mieszkań-
ców Wejherowa i okolicy. 
Uczestnicy towarzyskiego 
spotkania pojechali autoka-
rami do gościnnej „Słowian-
ki” w Robakowie.

- To jedno ze spotkań, 
podczas których członko-
wie organizacji mogą się 
spotkać - mówi Wojciech 
Kaczkowski, prezes Sto-
warzyszenie Pomocy Oso-
bom Niepełnosprawnym 
„Barka” – Staramy się ko-
rzystać z takich okazji, na 
ile zdrowie pozwala. Stowa-
rzyszenie „Barka” nie tylko 
pomaga członkom w dostę-
pie do sprzętu medyczne-

Zanim tegoroczny karnawał dobiegł 
końca, w gościnnej „Słowiance” bawili 
się wspólnie członkowie Stowarzysze-
nia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym 
„Barka” w Wejherowie oraz wejherow-
skiego oddziału Związku Niewidomych i 
Niedowidzących.

go, rehabilitacyjnego czy 
innych potrzebnych rzeczy. 
Zależy nam na aktywności 
naszych członków, wzajem-
nym poznaniu się, na re-
kreacji i zabawie. 

- Służą temu również 
wycieczki, które organizu-
jemy co roku, latem oraz 
grudniowe spotkania opłat-
kowe – dodaje Kazimiera 
Zacholska z zarządu Sto-
warzyszenia. –  Aktywność 
i poprawa samopoczucia 
bardzo dobrze wpływa na 
stan zdrowia. Chodzi nam 
również o to, aby nasi 
członkowie nie czuli się osa-
motnieni.

Kilkadziesiąt osób bawi-
ło się przy muzyce w miłej 
atmosferze. Oprócz roz-
mów, poczęstunku  i tań-
ca, atrakcją wieczoru było 
wspólne śpiewanie.      AK.

Boża Opatrzność sprawiła, że drogi naszej codzienności 
splotły się z wejherowską Kalwarią. Z woli fundatora Jakuba 
Wejhera kryje ona w sobie ziemię z Ojczyzny Zbawiciela. Od 
350 lat rozwijał się tutaj ruch pielgrzymkowy, który trwa nie-
przerwanie do dnia dzisiejszego. 

To miejsce było świętym dla naszych ojców. Stawiali oni 
sobie za punkt honoru przy najmniej raz w swoim życiu 
przejść kalwaryjskie wzgórza. 

To oni uczyli nas miłości do tego Sanktuarium. Przypomi-
nał nam o tym bł. Jan Paweł II w Gdyni i Sopocie. 

I sam nas tego uczył…
rozpoczynamy wielki post. Ten czas pokuty i nawró-

cenia to okazja abyśmy za przykładem bł. Jana pawła II 
i Jakuba wejhera, wzorem naszych ojców, spotkali się w 
tym świętym miejscu na rozważaniu pasyjnych tajemnic 
naszej wiary; abyśmy na nowo je odkryli i pokochali… 

Sama obecność odnowionej Kalwarii, jej upiększony wy-
gląd nie jest w stanie dać nam zbawienia… 

Wolą jej Fundatora było przybliżyć i dać szansę pochyle-
nia się nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania Chry-
stusa. 

Jako opiekunowie i stróżowie Sanktuarium pragnie-
my za waszym, Drodzy państwo, pośrednictwem zapro-
sić wszystkich: dzieci, młodzież i dorosłych na Drogę 
Krzyżową, którą odprawiać będziemy na wejherowskiej 
Kalwarii w każdy piątek wielkiego postu:

- o godz. 15.00 Msza św. w intencji Pielgrzymów; 
- okazja do spowiedzi i uczczenia Relikwii Krzyża św.
- o godz. 16.00 wyjście na Kalwarię

NIECh NIE ZABrAKNIE NIKOGO Z NAS 
NA wZGÓrZACh KASZuBSKIEJ JErOZOlIMY!

Pragniemy także poinformować, iż dla Pielgrzymów został 
otwarty już parter Domu Pielgrzyma z zapleczem gastrono-
micznym i sanitarnym. 

Istnieje możliwość krótkiego odpoczynku oraz zakupu 
ciepłego posiłku.

Serdecznie zapraszamy! 
Do zobaczenia na Kalwarii wejherowskiej!

z franciszkańskim pOKÓJ i DOBrO
o. Tyberiusz Nitkiewicz OFM

kustosz sanktuarium

Spotkajmy się na Kalwarii

rozpoczął się 
wielki post

W Wejherowie od wielu lat Wielki Post obchodzony 
jest w szczególny sposób. W każdy piątek tłumy wiernych 
wyruszają na drogę krzyżową, najpierw ulicami miasta, a 
potem pnąca się w górę i opadającą w dół leśną drogą na 
kalwaryjskich wzgórzach. Do naszego miasta na piątkową 
drogę krzyżową przyjeżdżają mieszkańcy całego powiatu, 
a także przybysze z Trójmiasta i z różnych innych miej-
scowości Kaszub. 

Poniżej zamieszczamy piękne zaproszenie, które do miesz-
kańców Wejherowa, powiatu wejherowskiego i Pomorza skie-
rował kustosz Sankturium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie.

Wczoraj we wszystkich kościołach, również 
wejherowskich, kapłani posypali głowy wier-
nych popiołem. Środa Popielcowa rozpoczęła 
wyjatkowy czas w roku -  Wielki Post, poprze-
dzający najważniejsze święta w Kościele kato-
lickim, święta Zmartwychwstania Pańskiego.

2 marca o godz. 18 w 
Gimnazjum nr 1 w Wej-
herowie odbędzie się 
koncert charytatywny 
„Gramy dla Michała”. 

Koncert dla chorego 
na stwardnienie rozsiane 
24-letniego Michała Ozię-
bło z Wejherowa organizu-
ją znajomi Michała, przy 
współudziale Wejherowskie-
go Centrum Kultury. Swój 
udział zapowiedzieli już We-
ronika Korthals, Krysty-
na Stańko, Joanna Knit-
ter i Krzysztof Majda.

Bilet wstępu w formie 
cegiełki dla Michała to 10 
złotych. Przyjdź na koncert!

  Zamiast wyrzucać starą 
komórkę albo trzymać zby-
teczny telefon w szufladzie, 
lepiej oddać go dla chorego 
Nikodema. 

W budynku Urzędu 
Miejskiego w Wejherowie 
przy ul. 12 Marca (na par-
terze) stoi oznakowane pu-
dełko, do którego można 
wrzucać telefony. Zebrane 
aparaty telefoniczne zosta-

ną przekazane do recyklin-
gu. Dochód z ich sprzedaży 
zasili subkonto Nikodema 
w Fundacji MATIO. Pienią-
dze umożliwią dalsze lecze-
nie i rehabilitację chłopca.

   Dodatkową motywacją, 
aby włączyć się w tę szla-
chetną akcję, jest ochrona 
przyrody. Telefon wyrzuco-
ny do kosza na śmieci sta-
nowi poważne zagrożenie 

dla środowiska naturalne-
go. Telefony wrzucone do 
oznakowanego pojemnika 
w Urzędzie Miejskim zosta-
ną przetworzone w sposób 
bezpieczny i ekologiczny.

   Mama Nikodema, pani 
Weronika Felikszowska od 
lat walczy o godne życie dla 
swojego dziecka. Pani We-
ronika organizuje też inne 
zbiórki, wszystkie z myślą 
o synku.

   Każdy, kto chciałby 
pomóc Nikodemowi, może 
odwiedzić specjalną stronę 
internetową: 

www.nikodem.muko.
med.pl.

Czteroletni Nikodem choruje na muko-
wiscydozę. Potrzebuje stałej opieki me-
dycznej. Koszty leczenia są duże. Na szczę-
ście możemy mu pomóc. Wystarczy oddać 
stary, nieużywany telefon komórkowy.

Zbiórka w urzędzie Miasta 

Stary telefon może 
pomóc choremu chłopcu

Koncert 
dla  
Michała
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EDUKACJA

Ciekawa debata w II liceum Ogólnokształcącym

Szkoła w unii, Europa w szkole
„Unia Europejska szansą dla młodego pokolenia Polaków” to tytuł debaty 

oksfordzkiej, którą przygotowały i przeprowadziły uczennice II Liceum Ogól-
nokształcącego w Wejherowie (ZSO nr 2). Gościem spotkania był europoseł Jan 
Kozłowski. W debacie uczestniczyli też przedstawiciele Kuratorium Oświaty w 
Gdańsku oraz przedstawiciele władz miasta.

Uczennice tej szkoły, 
Dominika Lenart, Mag-
da Wittich i Małgorzata 
Ptach są laureatkami wo-
jewódzkiego etapu progra-
mu „Moja szkoła w Unii 
Europejskiej”. Przygoto-
wana przez licealistki pod 
kierunkiem nauczycielki 
Aliny Lipskiej interesu-
jąca prezentacja na temat 
wolontariatu zdobyła uzna-
nie komisji konkursowej i 
pozwoliła zająć pierwsze 
miejsce w województwie.

Zorganizowana w minio-
ny piątek debata oksfordzka 

stanowiła kolejny, ogólno-
polski szczebel udziału we 
wspomnianym programie. 

Uczestnicy etapu ogól-
nopolskiego mają za zada-
nie przygotować spotka-
nie (debatę, pokaz, lekcję 
itp.) z udziałem europosła. 
Pełniący tę funkcję Jan 
Kozłowski przyjął zapro-
szenie do wejherowskiego 
liceum i przysłuchiwał się 
ciekawej dyskusji.

Magda, Dominika i Mał-
gosia zorganizowały debatę 
wspólnie z koleżankami z 
liceum, a uczestniczki zo-

stały podzielone na dwie 
grupy. Jedne przekonywa-
ły o tym, że członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej 
otwiera przed polską mło-
dzieżą nowe możliwości 
m.in. studiowania na za-
granicznych uczelniach, 
zdobywania wiedzy i do-
świadczenia, a także pracy 
w krajach europejskich. 

Dodatkowym atutem 
wyjazdów na studia lub do 
pracy w UE jest rozwijanie 
umiejętności językowych i 
poznawanie kultury innych 
państw.

Te argumenty podwa-
żały inne uczestniczki de-
baty,  twierdzące, że Unia 
wcale nie jest dla młodych 
Polaków szansą na lepszą i 
ciekawszą przyszłość. 

Przysłuchująca się de-
bacie młodzież licealna gło-
sowała (przez podniesienie 
niebieskich lub czerwonych 
kartek), czyje argumenty 
popiera. O opinię na ten 
temat poproszono głównego 
gościa spotkania.

- Jestem pod wrażeniem 
waszej dyskusji - powie-
dział europoseł Jan Ko-
złowski, którego zdaniem 
młodzież powinna wykorzy-
stać szansę związaną z UE, 
jeśli dokona takiego wybo-
ru. Polacy powinni wyjeż-

unia i wolontariat
IX ogólnopolski program edukacyjny - 

„Moja szkoła w unii Europejskiej - edycja 
powrót do szkoły” realizowany jest przez 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych we 
współpracy z Przedstawicielstwem Komisji 
Europejskiej w Polsce i Biurem Informacyj-
nym Parlamentu Europejskiego. 

W programie biorą udział uczniowie 
gimnazjów oraz szkół ponadgimazjalnych 
w całym kraju. 

Uczestnicząc w tej inicjatywie, uczniowie 
m.in. poznali zagadnienia związane z wolon-
tariatem, w związku z ustanowieniem roku 
2011 Europejskim Rokiem Wolontariatu.

po raz drugi
II Liceum Ogólnokształcące w Wejhe-

rowie po raz drugi bierze udział w ogól-
nopolskim programie, dotyczącym UE. W 
ubiegłym roku uczennice pod kierunkiem 
polonistki A. Lipskiej również zdobyły 
pierwsze miejsce na Pomorzu i organizowa-
ły debatę w szkole. 

Wprawdzie wejherowianki nie znalazły 
się wśród laureatów, wytypowanych przez 
ministerstwo, ale europoseł Jan Kozłowski 
zaprosił drużynę z II LO w Wejherowie na 
kilka dni do Brukseli. Uczennice miały nawet 
okazję znaleźć się w sali Europarlamentu i 
zwiedzić inne obiekty Unii Europejskiej. 

dżać za granicę, uczyć się 
tam i zdobywać doświad-
czenia, aby potem wrócić i 
pracować w Polsce.

- Wszystko zależy od 
was samych – dodał za-
stępca prezydenta Wejhe-
rowa, Bogdan Tokłowicz. 
– Najważniejsze, żeby wy-
brać właściwy, odpowiedni 
dla siebie kierunek kształ-
cenia.

Uczniowie liceum zada-
wali też gościom pytania. 
Kierowali je zwłaszcza do 
europosła Jana Kozłow-
skiego, ponieważ ta część 
spotkania również dotyczy-

ła możliwości, jakie daje 
młodym ludziom Unia.

- Teraz pozostaje nam 
napisać i wysłać do Mini-
sterstwa Spraw Zagranicz-
nych sprawozdanie z deba-
ty – wyjaśnia Alina Lipska, 
opiekun uczestniczących w 
programie uczennic. – Mi-
nisterstwo, które realizuje 
dziewiątą edycję programu 
„Moja szkoła w Unii Eu-
ropejskiej” przyzna głów-
ne nagrody. My już teraz 
cieszymy się z pierwszego 
miejsca, które nasze repre-
zentantki zdobyły na etapie 
wojewódzkim.            AK.

Podnosząc kolorowe kartki, młodzież opowiadała się za lub przeciw korzyściom, 
wynikającym z naszego uczestnictwa w Unii Europejskiej. 
Jak widać, zdania były podzielone.

Europoseł Jan Kozłowski i laureatki wojewódzkiego 
etapu projektu.
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KULTURA

Klara - Olga Tomaszewska 
Pani Dobrójska/Podstolina - Gabriela lisius 
Aniela - Ewelina Magdziarczyk-plebanek 
Albin - Jacek Thiel 
Klara Raptusiewiczówna - Monika Dampc 
Cześnik Raptusiewicz - Mirosław lademann 
Dyndalski - Tomasz Fopke 
Józef Papkin - ryszard Nalepka 
Wacław Milczek - Bartosz Aleksandrowski 
Rejent Milczek - Maciej Baran 
reżyseria - Ewelina Magdziarczyk-plebanek 
narrator i scenografia - Jolanta rożyńska 
realizacja i prowadzenie wieczoru 
   - Danuta Balcerowicz

w  SpEKTAKlu  wYSTĄpIlI:

Znani wejherowianie na scenie, czyli...

Znakomita zabawa 
i skuteczna pomoc

Premiera „Wieczoru z 
Fredrą”, zorganizowanego 
przez Powiatową i Miejską 
Bibliotekę Publiczną we 
współpracy z Wejherow-
skim Centrum Kultury, w 
ramach akcji charytatyw-

Jeszcze nie obliczono dokładnie, ile pieniędzy zebrano z 
niezwykłej akcji na rzecz wejherowskiego hospicjum, ponie-
waż na początku tego tygodnia odbywały się kolejne przed-
stawienia fragmentów „Zemsty” i „Ślubów Panieńskich” A. 
Fredry. Po sukcesie w Wejherowie przedstawienie prezen-
towano w czterech gminach powiatu. Wiadomo natomiast, 
że zebrana kwota przekroczyła już 8 tysięcy złotych!

nej na rzecz Hospicjum pw. 
św. Judy Tadeusza w Wej-
herowie, odbyła się 10 lute-
go w auli Gimnazjum nr 1. 

Dwa spektakle zostały 
nagrodzone przez publicz-
ność gromkimi oklaskami. 

Aktorzy, łącznie z nar-
rator Jolantą Rożyńską, 
bezbłędnie wykonali swoje 
sceniczne zadania. Widać 
było, ze mimo ograniczone-
go czasu na próby włozyli 
w to dużo serca i starań.

Wszyscy poradzili so-
bie z rolami znakomicie, 
natomiast żywe reakcje 
na widowni wywoływały 
zwłaszcza popisy Papki-
na (Ryszard Nalepka), 
Dyndalskiego (Tomasz 
Fopke) oraz Cześnika 
Raptusiewicza (Mirosław 
Lademann). Ci trzej pa-
nowie zasługują na szcze-
gólne uznanie. 

- Spektakl „Wieczór z 
Fredrą” to wydarzenie arty-
styczne przygotowane przez 
ludzi dobrej woli. Bardzo 
się cieszę, że dzięki hojności 
mieszkańców Wejherowa, 
Szemuda, Bolszewa i Gnie-

wina, udało się nam zebrać 
sporą sumę dla wejherow-
skiego hospicjum, które-
go podopieczni potrzebują 
wsparcia - powiedziała Da-
nuta Balcerowicz, dyrek-
tor Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Wej-
herowie. - Patron bibliote-
ki, Aleksander Majkowski 
to nie tylko wybitny pisarz 
i polityk, ale także lekarz, 
czuły na ubóstwo, który z od-
daniem leczył ludzi. Dlatego 
staramy się naśladować A. 
Majkowskiego w niesieniu 
pomocy chorym i cierpiącym. 

- Wspierając naszą fun-
dację daliście Państwo świa-
dectwo jak ważny jest dla 
was człowiek chory i jego po-
trzeby – powiedziała Teresa 
Dzięcielska, prezes Stowa-
rzyszenia Hospicjum pw. św. 
Judy Tadeusza w Wejhero-
wie, dziękując  uczestnikom 
i organizatorom spektaklu 
za tak szczytny dar.

W ramach tej samej ak-
cji, w bibiotece prowadzony 
był kiermasz  upominków i 
podarowanych przedmiotów, 
z którego dochód również 
przeznaczono na potrzeby 
hospicjum domowego. Tam 
również nie brakowało ofia-
rodawców.                     AK.
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O TYM SIĘ MÓWI
wycieczka urzędników jest dofinansowana z funduszu socjalnego

pojadą za własne pieniądze

Radny Gafka zarzucił 
władzom Wejherowa, że 
chcą wysłać pracowników 
Urzędu Miejskiego na wy-
cieczkę do Grecji. Podkreśla-
jąc, że wycieczka planowana 
jest w sytuacji, kiedy bra-
kuje środków na miejskie 
inwestycje radny sugerował, 
iż przeznaczono na nią pie-
niądze z budżetu miasta. 

Tymczasem środki na do-
finansowanie wyjazdu pra-
cowników pochodzą - jak za-
wsze  w takich przypadkach 
- z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych Urzę-
du Miejskiego. Pieniądze 
odkładane na koncie zakła-
dowego funduszu świadczeń 
socjalnych nie mogą być wy-
datkowane na budowę dróg 
czy też inne inwestycje, a 
tylko na cele pracownicze  – 
tak stanowią przepisy. 

O przeznaczeniu fun-
duszu socjalnego decydu-
ją pracownicy, gdyż to są 
ich pieniądze. Znaczną 
część kosztów wyjazdu mu-
szą pokryć dodatkowo we 
własnym zakresie osoby 
uprawnione do skorzysta-
nia z tej formy wypoczynku.  

ANI ZŁOTÓWKI 
Z BUDŻETU
– Wycieczka pracowni-

ków Urzędu Miejskiego do 
Aten zostanie sfinansowa-
na z zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych, 
który jest odkładany z pie-
niędzy pracowników oraz z 
ich środków własnych. Ani 
złotówka nie zostanie prze-
znaczona z budżetu miasta 
Wejherowa – wyjaśnia Bo-
gusław Suwara, Sekre-
tarz Miasta Wejherowa. – 
Jedną z form działalności 
socjalnej jest świadczenie 
przez pracodawców usług 
na rzecz różnych form wy-
poczynku pracowników. 
Wszystkie wyjazdy inte-
gracyjno-wypoczynkowe 

Wycieczki integracyjne pracowników firm i instytucji, 
dofinansowane  z funduszu socjalnego to powszechna i po-
pularna praktyka. Takie wyjazdy organizowane są od kilku 
lat m.in. przez urzędy. Na wycieczki wyjeżdżają zarówno 
pracownicy Urzędu Miasta, jak i Starostwa w Wejherowie. 
A jednak miejski radny PO Jacek Gafka, na co dzień pra-
cownik Starostwa, ostro skrytykował planowany wyjazd 
urzędników miejskich do Grecji. 

są tylko w części dofinan-
sowywane z zakładowego 
funduszu świadczeń so-
cjalnych, pozostałą część 
pracownicy pokrywają z 
własnych środków, w pro-
porcjach ustalonych przez 
komisję socjalną. Najczę-
ściej pracownicy pokrywają 
koszty w wysokości od 30 
do 50 procent.

POJADĄ TEŻ 
EMERYCI
Urząd Miejski w Wejhe-

rowie nie jest jedyną insty-
tucją, organizującą swoim 
pracownikom wyjazdy, na-
tomiast jest jednym z nie-
licznych zakładów pracy, 
które sprawują opiekę nad 
emerytami i rencistami - 
byłymi pracownikami urzę-
du. Oni również korzystają 
z wyjazdów integracyjno-
-wypoczynkowych organi-
zowanych przez Urząd i 
finansowanych ze środków 
funduszu.

– Co ważne, żadna wy-
cieczka nie zakłócała dotąd 
działań naszego urzędu i 
sprawności obsługi intere-
santów – dodaje Bogusław 
Suwara. – Pracownicy na 
czas wycieczki korzystają 
z urlopu wypoczynkowego. 
Ponadto wycieczki organi-
zowane są w długi weekend 
majowy, kiedy zdecydowa-
nie maleje ruch interesan-
tów w Urzędzie.

PACZKI, POŻYCZKI
ZAPOMOGI ...
Sekretarz miasta za-

znacza również, że wy-
cieczki nie są jedyną formą 
korzystania z funduszu 
socjalnego. Z tych środków 
finansowana jest innego 
rodzaju pomoc dla pracow-
ników, na przykład zapo-
mogi lub pożyczki miesz-
kaniowe. 

Dzięki funduszowi przy-
gotowywane są świąteczne 
paczki dla dzieci i talony, 

m.in. dla emerytów i renci-
stów, można też skorzystać 
z dofinansowania do wyjaz-
du na urlop.

– Tylko w ubiegłym, 
2011 roku 53 pracowników 
otrzymało dofinansowanie 
do wypoczynku urlopowe-
go, 6 osób dostało zapomogi, 
a 5 pożyczki mieszkaniowe 
– informuje Bogusław Su-
wara. – Z funduszu socjal-
nego przygotowaliśmy 155 
talonów dla pracowników, 
emerytów i rencistów oraz 
97 paczek świątecznych dla 
dzieci. W ubiegłym roku na 
wycieczki pojechało 50 pra-
cowników urzędu, a także 
28 emerytów i rencistów. 

Co miesiąc 210 osób 
korzysta z wejherowskiej 
pływalni. Zajęcia te dofi-
nansowywane są również z 
funduszu socjalnego i mają 
na celu zadbanie o kondy-
cję fizyczną i psychiczną 
pracowników.

BĘDĄ 
NEGOCJACJE
Zgodnie z ustawą Pra-

wo zamówień publicznych, 
urząd ogłosił przetarg na 
zorganizowanie wyjazdu 
dla około 50 osób. Obowiąz-
kiem zamawiającego jest 
podanie ramowego progra-
mu imprezy integracyjno-
-wypoczynkowej, bo na tej 
podstawie będą prowadzo-
ne z ewentualnymi wyko-
nawcami negocjacje. 

- Koszt wycieczki zo-
stanie określony w drodze 
przetargu, a kwota z fun-
duszu socjalnego jaką za-
mawiający przeznaczy na 
wycieczkę zostanie ujaw-
niona w momencie otwar-
cia ofert, zgodnie z arty-
kułem 86 ustęp 3 ustawy o 
zamówieniach publicznych 
– informuje sekretarz Bo-
gusław Suwara.  - Bezpo-
średnio przed otwarciem 
ofert zamawiający podaje 

OBOwIĄZKOwY FuNDuSZ
Obowiązek utworzenia zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych na pracodawców nakłada ustawa z dnia 4 stycznia 
1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (t.j. 
Dz.U. z 1996 Nr 70, poz. 335 ze zmianami). Stanowi ona, że fun-
dusz tworzą pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 
1 stycznia danego roku co najmniej dwudziestu pracowników. 
Art. 3 ust.2 jeszcze bardziej restrykcyjnie podchodzi do praco-
dawców prowadzących działalność w formach organizacyjno-
-prawnych jednostek sektora finansów publicznych, bo wręcz 
nakłada obowiązek tworzenia tegoż funduszu. 

Zgodnie z zapisami tej samej ustawy osobami uprawniony-
mi do korzystania z Funduszu są zarówno pracownicy, jak i ich 
rodziny, a także emeryci i renciści. 

kwotę, jaką zamierza prze-
znaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Negocjacje z 
ogłoszeniem są postępowa-
niem etapowym.

DOTACJE ZALEŻNE 
OD ZAROBKÓW
Przewidywany termin  

składania ofert w tym po-
stępowaniu, mieści się w 
okresie od 15 do  23 marca 
2012 r. W wycieczce weź-
mie udział około 50 osób, 
uprawnionych do korzysta-
nia z zakładowego fundu-
szu świadczeń socjalnych.

- Na wycieczkę co roku 
jadą osoby chętne, nikogo 
przecież nie zmuszamy do 
zwiedzania Grecji czy inne-
go kraju – dodaje sekretarz 

miasta, B. Suwara. – Nato-
miast  dofinansowanie jest 
zróżnicowane, w zależności 
od wynagrodzenia pracow-
nika. Ci, którzy zarabiają 
więcej muszą ponieść nie-
co wyższy koszt wyjazdu, 
a pracownicy o niższym 
wynagrodzeniu otrzymują 
większe dofinansowanie. 
Decyduje o tym komisja 
socjalna, która w uzasad-
nionych przypadkach opi-
niuje pozytywnie wnioski 
pracowników o rozłożenie 
płatności za wycieczkę na 
raty.  Zgodnie z opinią ko-
misji dysponent, czyli kie-
rownik jednostki, zatwier-
dza taki wniosek.

AK.

Jak dużo hipokryzji, a także politycz-
nej manipulacji jest w informacjach prze-
kazywanych przez radnych J. Gafkę i M. 
Łukowicza, widać gołym okiem. Czy moż-
na tak zakłamywać rzeczywistość? Ano 
można, z poczucia nienawiści i przekona-
nia, że może uda się coś na tym „ugrać”. 

Każda okazja jest dobra do zaatakowa-
nia władz miasta, zwłaszcza jak ma się po-
rachunki za przegrane wybory. Tym razem 
okazją stała się wycieczka do Grecji, orga-
nizowana dla pracowników Urzędy Miasta. 

To nic, że korzystanie z funduszu so-
cjalnego jest rzeczą normalną i zwyczajo-
wą w przedsiębiorstwach, samorządach 
i różnych placówkach zatrudniających 
dużą liczbę osób. Na fundusz składają się 
przecież pracownicy poprzez comiesięczne 
potrącenia z wynagrodzeń. Mają prawo 
korzystać z tych pieniędzy według własne-
go uznania, zgodnie z regulaminem, który 
sami opracowują. Pieniądze z zakładowe-
go „socjalu” nie mogą być nagrodą dla pra-
cownika, bo są ustawowym obowiązkiem 
pracodawcy wobec niego. 

Skąd więc ten problem, skąd afera 
medialna? 

Otóż nie ma afery. Jest wyłącznie hi-
steryczne pokrzykiwanie „platformianej” 
opozycji. Kolejny raz chodzi o wywołanie 
zamieszania i podgrzanie sytuacji. Tak było 
(i jest, bo sprawy powracają) ze stadionem, 
nagrodami dla piłkarzy, filharmonią, itp.  

Każdy bez trudu może dostrzec tu 
polityczną grę, ale niestety bywa, że – 
zgodnie z goebbelsowską zasadą - nawet 
bezpodstawne oskarżenie wielokrotnie 
powtarzane, może stać się dla odbiorców 
prawdą. I właśnie na to liczą pomysło-
dawcy zamieszania. 

Afery nie ma, bo być nie może. Ina-
czej ta pseudo-afera dotyczyłaby wielu 
firm i instytucji, które organizują imprezy 
dla pracowników w oparciu o fundusz 
socjalny. Również starostwa, w którym 
pracuje J.Gafka.

Z funduszu socjalnego dofinansowy-
wane są wycieczki i inne imprezy inte-
gracyjne, paczki i talony na zakupy. Sam 
„odkrywca afery” uczestniczy w takich 
imprezach, korzysta zapewne również z 
innych form „socjalu”, i nie przeszkadza 
mu w tym ani kryzys, ani społeczne ubó-
stwo, ani dziurawe ulice. 

Masowa komunikacja społeczna 
miała umożliwić dostęp do pełnej infor-
macji, wymuszając przejrzyste i zgodne 
z prawem działania. Tak, aby każdy mógł 
dostrzec i odrzucić zakłamaną rzeczywi-
stość, dojrzeć manipulację. Tymczasem w 
pogoni za sensacją, poprawnością poli-
tyczną, świadomie lub nie, przekazywany 
obraz bywa fałszywy. 

Wydobycie prawdy spod warstwy 
manipulacji, drobnych kłamstewek, wy-
maga wysiłku. Jednak choćby był to wy-
siłek katorżniczy, warto walczyć o prawdę 
i pokazywać hipokryzję politycznych ose-
sków.                                             Doktor Puls

- Na wycieczkę pracowników urzędu nie zostanie wy-
dana ani złotówka z budżetu miasta - mówi Bogusław 
Suwara, sekretarz Miasta Wejherowa.

Afera, której 
... nie ma
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EDUKACJA, ZABAWA I SPORT

Aż 82 uczniów zakładów 
fryzjerskich rywalizowało 
w konkursie wojewódzkim, 
zorganizowanym przez Izbę 
Rzemieślniczą w Gdańsku. 
Wśród zawodników znaleź-
li się wejherowianie, którzy 
pokonali rywali w trzech 
konkurencjach.

Dominika Lidzbarska 
zdobyła pierwsze miejsce 

w konkursie układania 
włosów w fale, natomiast 
Dawid Dering zwyciężył 
w kategorii fryzjerstwo mę-
skie. 

Puchar Prezesa Pomor-
skiej Izby Rzemieślniczej 
zdobył Aleksander Twork 
z Wejherowa.

Gratulujemy laureatom 
i życzymy dalszych sukce-

sów. Tym bardziej, ze nasi 
reprezentanci wybierają się 
w marcu na fryzjerskie Mi-
strzostwa Polski w Pozna-
niu.

Jak poinformowała nas 
Marzena Blokus, zasiada-
jąca w komisji konkursowej, 
wejherowska młodzież co 
roku zdobywa nagrody na 
konkursach wojewódzkich, 
a nierzadko również na 
ogólnopolskich. Większość 
laureatów to uczniowie klas 
fryzjerskich w Niepublicz-
nej Szkole Rzemiosła przy 
ul. Kalwaryjskiej w Wejhe-
rowie, prowadzonej przez 
Powiatowy Cechu Rzemiosł.

Fryzjerska rywalizacja

Nagrody dla wejherowian
Młodzi fryzjerzy z Wejherowa zdobywają ko-

lejne laury w konkursach. Niedawno pisaliśmy 
o sukcesie Mateusza Kępki, który zajął siódme 
miejsce na międzynarodowym konkursie w Me-
diolanie, a tymczasem w lutym troje młodych 
ludzi znakomicie wypadło na turnieju fryzjer-
skim na Pomorzu.

Zawody te były elimi-
nacją do półfinału woje-
wódzkiego, który odbył się 
wczoraj w Przodkowie ( już 
po zamknięciu tego numeru 
gazety). 

W turnieju uczestniczyło 
ponad 20 zawodniczek. 

Zespoły zostały nagro-
dzone pucharami i medala-
mi które wręczali: wicedy-
rektor ZSP nr 3 - Krystyna 

Na hali sportowej Zespołu Szkół Ponad-
gimnazjalnych nr 3 odbyły się Mistrzostwa 
Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimna-
zjalnych w Drużynowym Tenisie Stołowym 
Dziewcząt. Zawody wygrał zespół gospodarzy.

Mistrzostwa powiatu wejherowskiego

Tenisistki przy stołach

Radziak oraz dyrektor 
Powiatowego Zespołu Pla-
cówek Oświatowo -Wy-
chowawczych – Andrzej 
Byczkowski. 

Organizatorami zawo-
dów byli: Zespół Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 3 w 
Wejherowie oraz Powiato-
wy Zespół Placówek Oświa-
towo – Wychowawczych w 
Wejherowie.

Wyniki turnieju:
I miejsce – Zespół Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 3, 
a dokładnie duet: 

Emilia Wściubiak i  
Alicja Dosz.

Opiekunem drużyny jest 
Małgorzata Mika.

II miejsce:
ZSP nr 1 w Wejherowie
III miejsce: 
ZSP nr 4 w Wejherowie
IV miejsce: 
Niepubliczna Szkoła Rze-

miosła w Wejherowie
V miejsce: 
ZSP nr 2 w Wejherowie
VI miejsce:
ZSP w Redzie.

- Dla dzieci, które w tym 
roku rozpoczęły naukę w 
czwartej klasie wiele się 
w szkole zmienia – mówi 
Olga Tomaszewska, dy-
rektor Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Wejherowie. – To 
trudny moment również 
dla ich rodziców. Chcemy, 
aby poznali się, a także na-

wiązali kontakt z nauczy-
cielami, którzy uczestniczą 
w integracyjnej imprezie. 
Z pewnością pomoże to 
wszystkim w ostatecznym  
przełamaniu barier i poko-
naniu stresu.

 Pomysł na zabawę, zor-
ganizowaną w ostatnich 
dniach karnawału, był zna-

komity. Ciekawe, wspólne 
zajęcia uczniów, rodziców i 
nauczycieli, takie jak ukła-
danie origami, karaoke, 
kalambury i przeciąganie 
liny, były punktowane. 
Dzięki temu zabawom to-
warzyszyły spore emocje, a 
na końcu wszyscy otrzymy-
wali słodkie nagrody.

„Karnawałowy zawrót głowy” to tytuł imprezy integracyjnej w Szko-
le Podstawowej nr 9 w Wejherowie. Zabawa była przeznaczona dla 
uczniów klas czwartych oraz ich rodzin, ale w ciekawą rywalizację 
włączyli się też uczniowie innych klas. Cel, czyli bliższe poznanie się w 
ramach szkolnej społeczności – został osiągnięty.

rodzinna integracja czwartoklasistów

uczniowie, rodzice
i nauczyciele

Ciekawe popołudnie w szkole spędziły całe rodziny.
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WEJHEROWIANIE

Marzena Blokus, fry-
zjerka i perukarz z wielolet-
nim doświadczeniem oraz 
odpowiednim wykształce-
niem, prowadzi swoją firmę 
od ponad 20 lat, kształcąc 
uczniów w tym zawodzie. 

Jako przewodnicząca 
Sekcji Fryzjerskiej w Powia-
towym Cechu Rzemiosł 
Małych i Średnich Przed-
siębiorstw, Związku Pra-
codawców w Wejherowie, 
pani Marzena zasiada w 
komisjach egzaminacyjnych 
podczas egzaminów czelad-
niczych, a także podczas 
konkursów, organizowanych 
m.in. przez Izbę Rzemieślni-
czą w Gdańsku. 

Wejherowianka jest 
również sekretarzem sek-
cji branżowej w gdańskiej 
Izbie Rzemieślniczej, gdzie 
spotykają się sekcyjni z ce-
chów na całym Pomorzu.

- Omawiamy problemy, 
zastanawiamy się, co zmie-
nić na lepsze, miedzy inny-
mi w zasadach egzaminów, 
a także jak bronić intere-
sów przedstawicieli nasze-
go zawodu – mówi Marzena 
Blokus.

Z KONIECZNOŚCI
Jej działalność w wejhe-

rowskim Cechu świadczy o 
tym, że M. Blokus ma duszę 
społecznika. Wykonywany 
przez nią zawód wymaga 
natomiast nie tylko talentu 
i umiejętności, które ciągle 
rozwija, ale także precyzji, 
cierpliwości, staranności o 
każdy szczegół. Dotyczy to 
klientek i klientów salonu 
fryzjerskiego, ale jeszcze 
bardziej osób, zaintereso-
wanych kupnem peruki. 
Zwłaszcza, że peruki nie 
nosi się dla przyjemności. 
Korzystanie z peruki to nie 

wejherowscy rzemieślnicy: Marzena Blokus

peruki i szkolenie młodzieży
Wydawałoby się, że salon fryzjerski 

Marzeny Blokus nie różni się od innych 
tego typu placówek w Wejherowie. Nic 
bardziej mylnego, bo takiego drugie-
go zakładu nie ma w naszym mieście 
ani w wielu innych miejscowościach. 
Oprócz pięknych fryzur na głowach 
klientek, powstają tam peruki, cieszą-
ce się dobrą opinią w całym kraju.

tyle wybór, co konieczność.
- Większość klientek, to 

panie, które straciły włosy 
z powodu choroby i lecze-
nia. Mam umowę z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia, 
ukończyłam kursy medycz-
ne i świadczę usługi  m.in. 
pacjentkom poradni onko-
logicznych – mówi Marze-
na Blokus. – Trafiają też 
do nas osoby, które mają 
problemy z wczesnym ły-
sieniem albo zbyt rzadkimi 
włosami. Staramy się, aby 
zamówiona u nas peruka 
nie różniła się od natural-
nych włosów, a klienci czuli 
się komfortowo.

MIKROSKÓRA 
Z AMERYKI
Peruki są czesane, strzy-

żone lub farbowane zgodnie 
z trendami mody, tak jak 
w przypadku naturalnych 
włosów. Zresztą w więk-
szości są wykonywane z 
prawdziwych włosów, któ-
re zakład skupuje. Do wy-
konania peruki potrzebne 
są też dobrej jakości mate-
riały, na których tkane są 
włosy. Niektóre są sprowa-
dzane aż ze Stanów Zjedno-
czonych.

- Najlepsze efekty uzy-
skuje się na amerykań-
skiej mikroskórze, która 
jest lekka, cieniutka, po 
prostu przypomina skórę  
– wyjaśnia pani Marzena. 
– Mamy też inne dobre ma-
teriały, lekkie i przepusz-
czające powietrze, bardzo 
dobrze przylegające do 
głowy. Na takiej podstawie 
włosy są tkane pojedynczo, 
każdy osobno, za pomocą 
specjalnego szydełka. 

Ile trwa uszycie jednej 
peruki? Okazuje się, że pra-
cując codziennie po osiem 

godzin, właścicielka zakła-
du lub jedna z jej pracowni-
czek może wykonać perukę 
w ciągu tygodnia. 

Praca jest żmudna i cza-
sochłonna, ale Marzena 
Blokus lubi to zajęcie, które 
działa na nią uspokajająco. 

PROMOCJA 
WEJHEROWA
Aby spełnić oczekiwania 

klientów, trzeba ciągle się 
dokształcać i rozwijać, to-
też Marzena Blokus bierze 
udział w szkoleniach. Po-
znaje nowe techniki, mate-
riały, narzędzia. 

To pozwala utrzymać do-
brą renomę zakładu, którą 
cieszy się nie tylko na Po-
morzu wejherowska firma.

- Klienci przyjeżdżają do 
nas właściwie z całej Pol-
ski, bo takich zakładów jest 
mało – mówi Marzena Blo-
kus. – Cieszymy się dobrą 
opinią, klienci przekazują 
sobie informacje i w ten 
sposób kolejne osoby trafia-
ją do mnie, a jednocześnie 

do Wejherowa. Nierzadko 
są w naszym mieście po raz 
pierwszy.

Okazuje się, że przy oka-
zji pani Marzena promuje 
nasze miasto, nie tylko z 
powodu popularności wej-
herowskiego zakładu w 
kraju. Klienci, którzy przy-
jeżdżają zamówić, przymie-
rzyć lub odebrać perukę, są 
zainteresowani miastem.

- Pytają mnie, co można 
w Wejherowie ciekawego 
zobaczyć, a ja oczywiście 
polecam stare miasto, park 
i naszą wspaniałą Kalwa-
rię – mówi właścicielka 
zakładu perukarskiego i 
fryzjerskiego. – Robię to z 
przyjemnością, tym bar-
dziej, że potem słyszę o 
Wejherowie same dobre 
opinie. Przyjezdni goście 
twierdzą, że nasze miasto 
jest bardzo ładne, zadbane 
i czyste, Jestem dumna, że 
tutaj mieszkam od dziecka 
i nie zamierzam się nigdzie 
wyprowadzać.

Anna Kuczmarska

Marzena Blokus przy pracy, razem ze swoimi uczennicami.

PREZENTUJEMY RZEMIEŚLNIKÓW
W naszym cyklu prezentujemy rzemieślni-

kjów, zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Małych i 
Średnich Przedsiębiorstw, Związku Pracodaw-
ców w Wejherowie.

- PERUKI z włosów naturalnych i sztucznych

- wplatanie warkoczyków
- peruki na mikroskórze
- przedłużanie włosów
- treski – dopinki
- skup włosów
- wszelkie usługi fryzjerskie

  Wejherowo, ul. Okrężna 6
    pon.-pt. w godz. 8-18, sob. 8-14
      www.peruki.bizn.pl

R E K L A M A

Zakład 
Perukarski-Fryzjerstwo
Marzena Blokus
 OFERUJE
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14 lutego, z okazji Walentynek w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Książąt Pomorskich w Rumi zor-
ganizowano I Powiatowy Konkurs Piosenki o Te-
matyce Miłosnej „Miłość nie jeden zna język”

Do konkursu zgłosiło się 6 szkół z Rumi, Redy i Wejhe-
rowa – każdą z nich reprezentowało dwóch wykonawców.

Konkurs wygrała Marcela Kanczkowska z III LO w 
Wejherowie, która zaśpiewała pięknie piosenkę „Mercy”. 
Drugie miejsce zdobył uczeń I LO w Rumi Marek Pa-
kieser wykonując utwór „Ring of Fire”, a trzecie miejsce 
wywalczyła Lidia Ziąbka z ZSP w Redzie wykonaniem 
utworu „Shy Boy”. 

Swoją nagrodę przyznała również publiczność – zdoby-
ła ją Dagmara Mikołajewska wykonując piękną polską 
piosenkę „Kasztany”. Jury przyznało również jedno wy-
różnienie dla Eweliny Machalewskiej z I LO za wyko-
nanie piosenki „Warwick Avenue”. 

Wyróżnieni otrzymali nagrody w postaci bonów towa-
rowych EMPIK.

Po ogłoszeniu wyników odbył się koncert laureatów, 
którzy zostali zmuszeni przez owacje publiczności do bi-
sowania. 

Projekt został przygotowany przez nauczycieli I LO 
Adrianę Marasz, Joannę Klein-Szalkowską i Alicję Kle-
in-Abramczyk. Doskonałą konferansjerkę prowadzili 
uczniowie klasy III a, Jakub Struck i Mateusz Kriesel. 

Uczniowie od ponad ty-
godnia uczą się i pracują, 
ale warto przypomnieć, że 
w czasie zimowej przerwy 
w nauce mogli korzystać z 
wielu ciekawych zajęć.

Wejherowskie Centrum 
Kultury przygotowało „art-
FERIE w mieście”, czyli 
warsztaty filcowania (Jo-
lanta Stecewicz), gobelinu 
(Barbara Słowińska-Galon), 
origami (Jolanta Mańska), 
komiksu (Tomasz Mering), 
wikliniarstwa (Monika La-
demann), linorytu i grafiki 
(Aneta Fittkau) oraz wokal-
ne (Ewelina Kuc). 

W hali sportowej Zespo-
łu Szkół nr 1 przy ul. Śmie-
chowskiej przez całe zimo-
we wakacje trwały pełne 
emocji rozgrywki sportowe 
w halową piłkę nożną. 

Codzienne zajęcia spor-
towe dla dzieci szkół pod-
stawowych i młodzieży 
gimnazjalnej prowadzili 
nauczyciele wf i trenerzy 
UKS „Szóstka”: Anna Sar-
nowska, Jarosław Krause, 
Remigiusz Rostankowski i 
Arkadiusz Szlas.

Ciekawe zajęcia odby-
wały się też w Powiatowej 
i Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej, a także w szkołach 
i kilku innych placówkach.

Na zakończenie przygo-
towano prezentacje, wysta-
wy i zabawy. Były też na-
grody m.in. dla sportowców.

Na naszych zdjęciach po-
kazujemy imprezy, kończą-
ce i podsumowujące ferie.

AK.

wrócili 
do szkoły

walentynkowy konkurs 

wejherowianka 
wyśpiewała nagrodę

Konkurs wokalny wygrała Marcela Kanczkowska (w 
środku) z III LO w Wejherowie.
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Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.

Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowa-
ne wynajęciem proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej 

dane o powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i 
proponowanej wysokości miesięcznego czynszu. 

Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym 
standardzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).

Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 

przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103

Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu:  
(58) 677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.

OGŁOSZENIA DROBNE ZA DARMO
Prywatne ogłoszenia (nie dotyczy firm) zamiesz-

czamy bezpłatnie. Firmy mogą zamieszczać bezpłatnie 
ogłoszenia o zatrudnieniu (poszukiwaniu pracow-
ników). Każde ogłoszenie ukaże się trzy razy (chyba że 
nadawca zaznaczy inaczej). Należy wysłać ogłoszenie 
e-mailem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl  
       lub sms-em na numer telefonu:   606-101-502.

OGŁOSZENIA

Archiwalne numery „Pulsu Wejherowa” 
znajdziesz na naszej stronie:

www.pulswejherowa.pl

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę – Mosty koło 

Lęborka, przy drodze krajowej nr 6, 
1800 metrów kw. – pod działalność 
gospodarczą. 

Tel.: 604-626-623 
 ***
Wynajmę mieszkanie lub na 

biuro w centrum Wejherowa – Wa-
łowa – Orlex , 38,4 m2, 2 pokoje z 
aneksem kuchennym.  

Tel. 58 672 67 94 , 
664 935 300
 ***
Wynajmę mieszkanie w Rumi - 

dwa pokoje z kuchnią.
Tel.: 604-350-800
 ***
Sprzedam mieszkanie 2-poko-

jowe, II piętro, 43,5 m kw. Wejhe-
rowo Os. 1000-lecia. Cena 155 tys. 
zł.   Tel. 608-619-599

 ***
Wynajmę mieszkanie 40 m kw. 

z ogrzewaniem, w centrum Bolsze-
wa.   Tel.: 513-104599

 ***
Magazyn 80 m kw., wys. 3,20 – 

do wynajęcia w Wejherowie. 
Tel.: 608-083-608
 ***
Mam do wynajęcia kawaler-

kę-2 pokoje w Wejherowie na Os. 
Fenikowskiego. Umeblowane i 
wyposażone. Niskie koszty utrzy-
mania. Tel.: 889 269 459

 

SPRZEDAM 
Sprawną drukarkę atramento-

wą HP Deskjet 3816 - sprawdzona 
technologia hp, specjalnie opraco-
wane atramenty i papiery hp. 

Cena drukarki 60 zł. 
Rumia.  Tel. 516-256-424
 ***
Telewizor sprawny z pilotem 21 

cali z telegazetą. Okolice Wejhero-
wa, możliwość dostarczenia. Cena 
150 zł.  Tel.: 516-256-424

 ***
Spacerówka firmy BERTONI, 

niebieska, przednie koła kręcone. 
180 zł. Wejherowo. 

Tel.: 507-543-912

Sprzedam suknię ślubną roz-
miar 36-38, bolerko, welon. Stan 
bardzo dobry, cena 380 zł. 

Tel. 788-459-785
 ***
Sprzedam suknię ślubną rozm. 

38-40. Cena 250 zł. 
Tel.: 508-274-302
 ***
Sprzedam telewizor Thomson 

52 cale, stan idealny, atrakcyjna 
cena. Tel.: 504-343-040

PRACA
Doświadczona niania zaopieku-

je się dzieckiem lub osobą starszą. 
Wejherowo lub okolice.  

Tel.: 504-258-064
 ***
Przyjmę pracę chałupniczą  
Tel.: 668-076-468
 ***
Szukam pracy: remonty miesz-

kań, szpachlowanie, malowanie, 
glazura itp. 

Tel.:  793-263-586
 ***
Pani 37 lat poszukuje pracy: 

opieka nad osobami starszymi lub 
dziećmi, obiady, sprzątanie – prak-
tyka.  Tel.: 604-705-711

NAUKA
Korepetycje z fizyki i chemii, w 

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

 ***
Indywidualna nauka języka 

szwedzkiego.
Tel.: 781-830-808
 ***
Język niemiecki branżowy.  
Tel.: 506 - 082 - 134 
 ***
Korepetycje dla dzieci klas I-III 

szkoły podstawowej z trudnościa-
mi w nauce czytania i pisania oraz 
matematyki, a także dla dzieci 
starszych klas podstawówki i gim-
nazjum z matematyki, udzieli miła 
i cierpliwa nauczycielka.

Tel. 507-931-173

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

Ogłoszenia drobne  
Szpital Specjalistyczny 
centrala 58 572-70-00 

Pogotowie Ratunkowe  
58 677-61- 02 
lub 677-61-03

Komenda Powiatowa 
Policji
Dyżurny 58 672 97 22 
Komisariat w Śmiechowie
58 677 91 44

Komenda Powiatowa
Państwowej 
Straży Pożarnej
Dyżurny  58 677-61-00

Straż Miejska 
58 677-70-40
 
Urząd Miejski
centrala 58 677-70-00

Starostwo Powiatowe
centrala 58 572-95-50

Miejski Ośrodek 
Pomocy Społecznej
58 677-79-60

Zakład Usług 
Komunalnych - Dział 
Sanitarno- Porządkowy  
58 672-35-68, 
58 672-17-18

Wejherowski 
Zarząd Nieruchomości
Komunalnych 
58 677-50-00, 
58 672-47-97
telefon alarmowy:  
668 12 72 45

Miejski Zakład 
Komunikacji
58 572-29-30  
58 572-29-32

Wejherowskie 
Centrum Kultury
672-27-75 ; 58 672-43-84

MiP Biblioteka Publiczna
- Wypożyczalnia 
58 677-65-74

WAŻNE 
TELEFONY
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ROZRYWKA

ENEMEF: Oscary 2012 
to wielkie tytuły, wielkie 
nazwiska i wielkie emo-
cje - idealny repertuar 
na noc poprzedzającą 
rozdanie nagród Amery-
kańskiej Akademii Fil-
mowej. 

W tym wyjątkowym re-
pertuarze znalazły się cztery 
najważniejsze filmy sezonu, 
które otrzymały 24 nomina-
cje: „Artysta”, „O północy 
w Paryżu”, „Mój tydzień 
z Marilyn” i „Szpieg”. 

Trzy z nich weszły na 
ekrany polskich kin w 
ostatnich tygodniach.

Prezentowane filmy są 
nie tylko najgłośniejszymi 
produkcjami zeszłego roku, 
to kino z najwyższej półki, 
które bawi, wzrusza i zaska-
kuje. Ta noc jest gwarancją 
prawdziwej kinowej uczty, 

która odbędzie się 24 lute-
go (piątek) w kinach sieci 
Multikino w Trójmieście.

Więcej informacji na te-
mat tego ENEMEFu, cen 
biletów, jak również głoso-
wanie na kolejność emisji 
filmów znajdziesz pod adre-
sem: www.enemef.pl - na 
stronie można również:

- zagłosować na repertu-
ar kolejnych ENEMEFów,

- zapisać się do listy osób 
BEZPŁATNIE otrzymują-
cych informacje o zbliżają-
cych się ENEMEFach ma-
ilem i/lub SMSem,

- wygrać zniżkę - przed 
każdym ENEMEFem lo-
sowanych jest kilkaset za-
rejestrowanych na stronie 
osób, które otrzymują zniż-
kowego SMSa, z którym 
można kupić bilety ze zniż-
ką nawet do 10 zł!

R E K L A M A

ENEMEF: Oscary 2012, czyli nocny maraton w kinie

Zanim dostaną nagrodę

ENEMEF: Oskary 2012 odbędzie się 24 lutego (piątek) 
w kinach sieci Multikino w Trójmieście:
Gdańsk: Multikino, Al. Zwycięstwa 14, 
tel. 58 732 10 10
Gdynia: Multikino, ul. Waszyngtona 21, 
tel. 58 731 39 10
rumia: Multikino, ul. Sobieskiego 14 A, 
tel. 58 731 38 10
Bilety w cenie od 22 zł są już do nabycia w kasach kina.
Dokładny repertuar dla każdego z kin oraz pełny cennik 
biletów znajdziesz na www.enemef.pl

R E K L A M A

Cztery nominowane do Oskarów filmy można zo-
baczyć podczas pokazu, który rozpocznie się o godz. 
22.00. Przewidywany koniec seansu ok. 5.00 rano.

Konkurs dla Czytelników

wygraj bilet 
na cztery filmy

po raz kolejny mamy dla Czytelników „pulsu wejhero-
wa” bezpłatne bilety do Multikina w „Galerii rumia”, więc 
ponownie proponujemy konkurs filmowy. Tym razem 
związany z Nagrodami Amerykańskiej Akademii Filmowej, 
które zostaną wręczone już 26 lutego. Czy wiecie państwo

JAKI pOlSKI FIlM OTrZYMAŁ w TYM 
rOKu NOMINACJę DO OSKArA?

Na odpowiedż czekamy w czwartek 23 lutego od 
godz. 15.00 pod numerem telefopnu: 606-101-502.

pięć osób, które pierwsze dodzwonią się do nas i poda-
dzą prawidłową odpowiedź otrzymają pojedyncze bilety 
na ENEMEF: Oskary 2012 w Multikinie w rumi.


