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Setki sympatyków Telewizji TRWAM  przemaszerowały w minioną niedzielę główną ulicą Wejherowa - z kościoła 
św. Stanisława Kostki na plac Jakuba Wejhera. Uczestnicy manifestacji w obronie wolności słowa i wolności mediów, 
nieśli flagi narodowe, plakaty i transparenty. W proteście wzięli udział mieszkańcy Wejherowa, ale też wielu innych 
miejscowości Pomorza, m.in. gdańszczanie. Nie zabrakło radnych miejskich i powiatowych, księży proboszczów parafii 
św. Leona Wielkiego i św. Trójcy, a także parlamentarzystów.                       str. 4

w obronie telewizji TrwAM

Według danych Głównego Urzędu Sta-
tystycznego, w 2010 roku wydatki na ad-
ministrację publiczną w Urzędzie Miasta 
Wejherowo zmalały z 16,4 mln zł do 11,7 
mln zł. To rekordowy wynik (zaraz po gmi-
nie miejskiej Kwidzyn) na skalę wojewódz-
twa pomorskiego. W sumie na redukcję 
urzędniczych wydatków zdecydowały się 

rekordowe 
oszczędności

To ewenement na skalę kraju, aby w ciągu zaledwie roku 
zmniejszyć wydatki na administrację samorządową o nie-
mal 30 procent. Takie właśnie cięcia wprowadził w wejhe-
rowskim Ratuszu prezydent Krzysztof Hildebrandt.

Dwie 
zbrodnie 

tylko 22 gminy, natomiast w pozostałych 
101 jednostkach samorządowych nakłady 
na ten dział wzrosły w porównaniu z ro-
kiem poprzednim.

W powiecie wejherowskim wydatki ad-
ministracyjne ograniczyły w tym czasie 
tylko miasta Wejherowo (o 28,8 proc.) oraz 
Rumia (o 5,1 proc.).      str. 3

W nocy z 8 na 9 kwietnia, 
przed jednym z wejherow-
skich lokali, doszło do zabój-
stwa 33-letniego mężczyzny. 
Kilka dni później, w lesie 
w Strzebielinie znaleziono 
zwęglone zwłoki 45-letniego 
mieszkańca Gdyni.

W obu sprawach Proku-
ratura Rejonowa w Wejhe-
rowie postawiła zarzuty po-
dejrzanym o zabójstwa.

        str. 2 

Mieszkańcami Wej-
herowa i okolicznych 
miejscowości wstrzą-
snęły dwie zbrodnie, 
do których doszło w 
kwietniu.

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. A. 
Majkowskiego w Wejherowie zajęła trzecie miejsce w 
konkursie „Mistrz Promocji Czytelnictwa”, organizowa-
nym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Uroczy-
stość wręczenia nagród odbędzie się podczas III Warszaw-
skich Targów Książki, 10 maja br. 

Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła Miejska Bibliote-
ka w Chrzanowie, drugie - biblioteka w Cieszynie, a trzecie 
ex aequo placówki w Wejherowie i w Wągrowcu.  Jest to 
duże wyróżnienie dla wejherowskiej  placówki, kierowanej 
przez Danutę Balcerowicz, ale nas ta nagroda wcale nie 
dziwi. Ubiegły rok obfitował w wiele wydarzeń kulturalnych 
odbywających się w bibliotece lub przez nią inicjowanych. 
Podobnie jest w tym roku. W każdym numerze „Pulsu” in-
formujemy o wystawach, przedstawieniach, spotkaniach i 
konkursach przy ul. Kaszubskiej.

 O kolejnych propozycjach biblioteki piszemy na str. 13

Wejherowska biblioteka znalazła się 
wśród czterech placówek w Polsce, któ-
re najlepiej promują czytelnictwo. 

Biblioteka 
nagrodzona
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Z KRONIK POLICJI I STRAŻY MIEJSKIEJ

W nocy z 8 na 9 kwietnia, 
czyli podczas Świat Wielka-
nocnych, policjanci z Wejhe-
rowa otrzymali zgłoszenie 
o zabójstwie 33-letniego 
mężczyzny w jednym z wej-
herowskich lokali, znajdują-
cych się w centrum miasta.  

Natychmiast do działań 
operacyjnych zostali skiero-
wani policjanci wraz z psami 
tropiącymi. Funkcjonariusze 
bardzo szybko zatrzymali 
kilka osób podejrzewanych 
w tej sprawie. Sprawnie 
ustalili, że to jednym z za-
trzymanych jest prawdopo-
dobny sprawca zabójstwa. 

W świąteczną noc w Wejherowie doszło do tragedii. Od ciosu nożem w plecy 
zginął 33-letni mieszkaniec miasta. Pozostawił żonę, osierocił małe dziecko. Po-
dejrzany o dokonanie zbrodni 20-latek przebywa w areszcie. 

kłótnia w lokalu skończyła się tragedią

Morderstwo w centrum miasta

Okazał się nim 20-latek. 
Śledczy szukali również 

narzędzia zbrodni, którego 
sprawca zbrodni pozbył się 
podczas ucieczki. Po kilku 
godzinach poszukiwań, nóż 
także został znaleziony. 

W krótkim czasie poli-
cjanci z Wejherowa wyja-
śnili również okoliczności 
zabójstwa 33-latka. W 
świąteczną noc z niedzieli 
na poniedziałek około go-
dziny drugiej w klubie roz-
rywkowym  w centrum przy 
ul. Mickiewicza. W trakcie 
nocnej zabawy, pomiędzy 
kilkorgiem mężczyzn do-

szło do sprzeczki. W wyni-
ku kłótni doszło do szarpa-
niny. Czterech mężczyzn 
zaatakowało 33-latka, któ-
ry wyszedł z lokalu. Praw-
dopodobnie próbował uciec. 
Na ulicy 20-latek zadał wy-
chodzącemu cios nożem w 
plecy, po czy uciekł. 

Pomimo pomocy udzielo-
nej przez strażników miej-
skich i jednego z gości lokalu, 
a także przez wezwane na-
tychmiast pogotowie, młody 
mężczyzna zmarł w szpitalu.

Prokurator postawił 
20-latkowi zarzut zabójstwa. 
Sąd tymczasowo aresztował 

mężczyznę na okres 3 mie-
sięcy. Za popełnione prze-
stępstwo sprawcy śmiertel-
nego ataku grozi dożywocie.

W pogrzebie zmarłe-
go mężczyzny, oprócz jego 
najbliższych, uczestniczyły 
tłumy wejherowian. Ta tra-
gedia wstrząsnęła miesz-
kańcami miasta. Klub 
muzyczno-rozrywkowy, w 
którym doszło do ataku i 
zabójstwa był popularny i 
jak twierdzą bywalcy - bez-
pieczny. Niestety, wśród 
gości pojawili się uzbrojeni 
w noże napastnicy. Skoń-
czyło się tragedią.

pobity i podpalony

Zwłoki w lesie

Podczas służby policjan-
ci dostrzegli, że ktoś kręci 
się w pobliżu nieczynnego 
szlaku kolejowego. Gdy 
dojeżdżali na miejsce zda-
rzenia, spostrzegli szybko 
odjeżdżającego volkswage-
na. Na torach zauważyli 
poodkręcane od szyn meta-
lowe śruby i podkładki, za-
pakowane do pojemników 
i wiader. Wszystko przy-
gotowane było do dalszego 
transportu. 

Funkcjonariusze w krót-
kim czasie zatrzymali pię-
ciu mężczyzn w wieku od 
22 do 45 lat.  Dodatkowo 
policjanci ustalili, że zatrzy-
mani mężczyźni najprawdo-
podobniej odpowiadają za 
inne kradzieże infrastruk-
tury kolejowej z tego roku. 
Dlatego już niebawem usły-
szą kolejne zarzuty. 

Jak ustalili policjanci, 
wcześniej sprawcy zrabo-
wali około 7 ton elementów 
infrastruktury kolejowej. 
Kradzione elementy sprze-
dawali w punktach skupu 
złomu. Teraz grozi im na-
wet do 5 lat wiezięnia.

Policjanci z Wy-
działu Kryminalnego 
Komendy Powiatowej 
Policji w Wejhero-
wie zatrzymali trzech 
sprawców rozboju, 
którzy 10 kwietnia za-
atakowali rowerzystę 
i ukradli mu rower. 

Młody mężczyzna jechał 
rowerem drogą wzdłuż lasu 
na terenie gminy Wejhe-
rowo. Trzech mężczyzn, 
którzy wyskoczyli z auta, 
przewrócili rowerzystę na 
ziemię, pobili go, a następ-
nie ukradli rower. 

Pobity i okradziony cy-
klista szybko zgłosił na-
paść, dzięki czemu poli-
cjanci mogli błyskawicznie 
przystąpić do poszukiwa-
nia rozbójników. Już na-
stępnego dnia zatrzymali 
jednego ze sprawców, a 
kolejnego dnia pozostałych 
chuliganów. 

Policjanci odzyskali tak-
że skradziony rower o war-
tości 1000 zł. 

Zatrzymani chuligani 
zostali doprowadzeni do 
Prokuratury Rejonowej w 
Wejherowie, gdzie posta-
wiono im zarzuty. Za rozbój 
grozi im kara pozbawienia 
wolności nawet do 12 lat.

Funkcjonariusze  Straży Miejskiej w Wejherowie na 
zatrzymali w bezpośrednim pościgu 24-letniego mieszkań-
ca Wejherowa, podejrzanego o kradzież torebki,  w której 
znajdowały się wartościowe dokumenty , pieniądze i tele-
fony komórkowe. 

Do zdarzenia doszło wieczorem, ok. 23.00. Po ujęciu  
mężczyzny i kontroli osobistej  ujawniono przy  nim dwa 
telefony komórkowe oraz dokumenty osoby poszkodowa-
nej. Sprawca przyznał się do kradzieży  i  trafił do policyj-
nej izby zatrzymań. 

Złodzieje rozkręcali urządzenia kolejowe

Szyny i śruby na złom
Dzięki skutecznej akcji policjantów z Gniewina udaremniono 

kradzież elementów infrastruktury kolejowej o wadze 500 kg. 
Złodzieje próbowali zabrać elementy z nieczynnej linii kolejowej 
Lębork - Gniewino - Wejherowo.  

Zatrzymany w pościgu

Sprawcy rozkręcali elementy infrastruktury kolejo-
wej, aby ją sprzedać w punkcie skupu złomu. Wstęp-
nie oceniono, że zrabowane mienie było warte kilka-
naście tysięcy złotych. 

Sprawcy ujęci

Napad na 
rowerzystę

27 marca br. ok. godz. 16.30 - 17.30  w Luzinie doszło do 
zdarzenia na tle seksualnym z udziałem 7-letniej dziewczynki. 
Policjanci poszukują mężczyzny, który mógł mieć związek z 
tym zdarzeniem. Na podstawie zeznań świadków sporządzo-
no jego rysopis: wiek ok. 30 lat, szczupła budowa ciała, wzrost 
ok. 170-175 cm, włosy ciemne, krótkie, z uniesioną ku górze 
grzywką, ciemne brwi, trzydniowy zarost, ubrany w ciemną 
kurtę i granatowe spodnie oraz czarne obuwie sportowe z 
czarnymi sznurowadłami. 

Osoby, które były świadkami lub na podstawie rysopisu 
mogą wskazać opisaną osobę, proszone są o kontakt z KPP w 
Wejherowie: 58 672 97 50, 58 672 97 22 lub najbliższą jed-
nostką Policji. Można też dzwonić pod nr tel. 800 677 777. 
Policja zapewnia pełną anonimowość.

policja apeluje o pomoc

Gdy policjanci, lekarz medycyny sądowej oraz pro-
kurator zjawili się na miejscu makabrycznego odkrycia, 
zwłoki mężczyzny jeszcze się paliły. Z pierwszych ustaleń 
śledczych wynikało, że doszło do zabójstwa. Kolejne go-
dziny śledztwa ujawniały nowe fakty, dotyczące tożsamo-
ści zamordowanego, obrażeń oraz sprawców. 

- Sekcja zwłok, przeprowadzona w Zakładzie Medycy-
ny Sądowej w Gdańsku, wykazała, że spalony mężczy-
zna ma obrażenia głowy oraz uszkodzenia twarzoczaszki 
– informował Dariusz Witek-Pogorzelski, prokurator 
rejonowy w Wejherowie.  

W nocy z piątku na sobotę policjanci zatrzymali w tej 
sprawie w Mostach trzy osoby w wieku 19, 24 i 53 lat, z 
Gdyni i z powiatu puckiego. Jeden ze sprawców był po-
szukiwany listem gończym, a drugi wcześniej odbył karę 
25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo! Teraz grozi im 
kara dożywotniego pozbawienia wolności. 

- Mężczyźni przyznali się do zarzucanych czynów, zło-
żyli wyjaśnienia - powiedział prokurator D. Witek-Po-
gorzelski. - Główny sprawca otrzymał zarzut zabójstwa 
ze szczególnym okrucieństwem, jego dwaj koledzy zabój-
stwa.

Jak informuje asp. Anetta Potrykus, rzeczniczka 
policji w Wejherowie, w nocy z 10 na 11 kwietnia  br.  
45-latek spotkał się ze znajomymi. Wszyscy spożywali 
alkohol, ale doszło między nimi do nieporozumienia i 
przepychanek. W efekcie gdynianin został brutalnie po-
bity. Sprawcy zapakowali nieprzytomnego mężczyznę do 
samochodu, wywieźli do lasu pod Strzebielinem, a na-
stępnie podpalili. 

Prawdopodnie wtedy ofiara zbrodni jeszcze żyła

Mężczyzna, który biegał rekreacyjnie ran-
kiem po lesie, odkrył zwęglone, tlące się zwło-
ki. Wszystko działo się 11 kwietnia, nieopodal 
dworca kolejowego w Strzebielinie-Paraszy-
nie. Zwłoki, jak się później okazało 45-letnie-
go gdynianina, leżały w rowie między drogą a 
torami, z dala od zabudowań. 
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SAMORZĄD

Tunel musi powstać!
Rozmowa z Piotrem Bochińskim, za-
stępcą prezydenta Wejherowa

       W uzasadnieniu podjętej 20 marca br. uchwały Rady Miasta czy-
tamy m.in.:  „Bezkolizyjne powiązanie drogowe przedstawione w pla-
nie zapewni dogodne warunki ruchu wszystkim rodzajom środków 
komunikacji i transportu drogowego, zarówno publicznego, jak i pry-
watnego, w tak newralgicznym miejscu, jakim jest przeznaczony na lo-
kalizację węzła obszar dworca PKP. Bezkolizyjne połączenie drogowe 
między południową i północną częścią miasta zdecydowanie poprawi 
dostępność drogową do obszaru Śródmieścia (...). 
     Bardzo ważnym elementem funkcjonalnym rozwiązania drogowe-
go jest możliwość włączenia planowanej drogi w rejonie ulicy Kwia-
towej do Ronda Solidarności na drodze krajowej nr 6 – ul. I Brygady 
Pancernej  WP.”

Bezkolizyjne połączenie

To ewenement na skalę kraju, aby w ciągu zaledwie 
jednego roku zmniejszyć wydatki na administrację samo-
rządową o niemal 30 procent. Takie właśnie cięcia wpro-
wadził w wejherowskim Ratuszu prezydent Hildebrandt.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w 
2010 r. wydatki na administrację publiczną w Urzędzie 
Miasta Wejherowo zmalały z 16,4 mln zł do 11,7 mln zł. 
To rekordowy wynik (zaraz po gminie miejskiej Kwidzyn) 
na skalę województwa pomorskiego. 

W sumie na redukcję aministracyjnych wydatków zde-
cydowały się tylko 22 gminy, a w pozostałych 101 jednost-
kach samorządowych nakłady na ten dział wzrosły w po-
równaniu z poprzednim rokiem.

Spodziewano się, iż z powodu kryzysu włodarze gmin 
wstrzymają się z podwyżkami płac dla pracowników, za-
kupami nowych samochodów, kserokopiarek czy też ogra-
niczą na przykład ryczałty samochodowe. Niestety, w 
zdecydowanej większości samorządów wydatki te wzrosły. 
Rekordzistą okazała się gmina wiejska Człuchów, w któ-
rej w ciągu zaledwie jednego roku na biurokratyczną ma-
chinę przeznaczono 31 proc. więcej środków finansowych.

W powiecie wejherowskim na ograniczenie administra-
cyjnych wydatków zdecydowały się jedynie miasta Wej-
herowo (o 28,8 proc.) oraz Rumia (o 5,1 proc.). Pozostałe 
zwiększyły nakłady: Reda o 2,0 proc., Linia o 2,6 proc., 
Łęczyce o 7,6 proc., Choczewo o 8,8 proc., gmina Wejhero-
wo o 11,2 proc., Luzino o 12,7 proc., Szemud o 12,8 proc., 
zaś Gniewino aż o 21,5 proc.

Oszczędności szukają wielkie miasta. Zamożny Poznań 
planuje zredukować koszty administracji o 9 proc. Kraków 
oprócz redukcji etatów (pracę straci 160 urzędników) re-
zygnuje z utrzymywania najbardziej kosztownych lokali.

Utrzymanie urzędniczej machiny najwięcej kosztuje 
mieszkańców Gniewina. Gmina posiada jedną z najdroż-
szych administracji na Pomorzu. Każda osoba (od oseska 
do stulatka) musiała wysupłać rocznie ze swojej kieszeni 
519 zł. To niemal tyle samo, co przeciętny sopocianin. 

Mniej za utrzymanie urzędników płaci się w Choczewie 
(382 zł), Szemudzie (314 zł), Gdyni (306 zł), Lini (302 zł), 
Luzinie (268 zł) czy Gdańsku (265 zł). 

W tej kategorii do najtańszych zalicza się Wejherowo 
(247 zł rocznie na jednego mieszkańca).

Przedstawione dane pochodzą z 2010 roku, bo innymi GUS 
na razie nie dysponuje. Dane Głównego Urzędu Statystycz-
nego za 2011 rok będą znane za około 3 miesiące.             

Ryszard Wenta

Tną wydatki 
na administrację
Prezydent Krzysztof Hildebrandt za-
oszczędził prawie 5 mln zł na urzędni-
kach. To rekordowy wynik.

Gdzie w 2010 r. między innymi najbardziej wzrosły 
wydatki na administrację (w woj. pomorskim)? 
Człuchów gm. wiejska + 31,2 proc., Sztum + 25,9 proc., Dzie-
miany + 25,4 proc., Gniewino - 21,5 proc., Kościerzyna miasto 
+ 21,3 proc., Konarzyny + 20,9 proc., Chojnice miasto + 20,7 
proc., Kościerzyna gmina wiejska  + 18,0 proc., Karsin + 17,9 
proc., Słupsk gm. wiejska - 17,0 proc., Sulęczyno - 16,3 proc., 
Kartuzy + 15,8 proc., Gniew + 15,3 proc., Krynica Morska + 14,1 
proc.,  Szemud + 12,8 proc., Luzino + 12,7 proc., Żukowo +11,3 
proc., Wejherowo gmina wiejska + 11,2 proc., Kaliska + 11,0 
proc., Sierakowice + 10,4 proc., Sopot + 9,4

Gdzie w 2010 r. najbardziej spadły wydatki?
Kwidzyn miasto - 31,0 proc., wejherowo miasto - 28,8 proc., 
Wicko - 18,6 proc., Lębork - 18,0 proc., Puck gm. wiejska - 17,5 
proc., Ustka gm. wiejska - 14,6 proc., Kolbudy - 14,3 proc., 8. 
Główczyce - 10,1 proc., Hel - 7,4 proc., Władysławowo - 5,3 proc.

- Na niedawnej sesji 
Rady Miasta, na wniosek 
prezydenta Wejherowa, 
radni podjęli uchwałę o 
przystąpieniu do zmian 
miejscowego planu za-
gospodarowania prze-
strzennego fragmentu 
miasta w rejonie ulicy 
Kwiatowej. Czemu służą 
te zmiany?

- Tak jak napisaliśmy 
w uzasadnieniu uchwały i 
jak pokazaliśmy na załącz-
niku graficznym, tereny o 
powierzchni ponad 1,3 hek-
tara przeznaczone zostaną 
pod układ dróg publicz-
nych, zaplanowanych w 
ramach szerszego przedsię-
wzięcia drogowego. Chodzi 
o budowę węzła komunika-
cyjnego o randze metropoli-
talnej. Na terenie pomiędzy 
planowanymi drogami bę-
dzie funkcjonował handel i 
obsługa komunikacyjna.

- Nowe zadanie nosi 
nazwę „Poprawa dostęp-
ności komunikacyjnej 
w Wejherowie poprzez 
budowę metropolitalne-
go węzła integracyjne-
go oraz tunelu w ciągu 
ulicy Kwiatowej – pra-
ce projektowe”. Chodzi 
więc także o tunel?

- Oczywiście. Przede 
wszystkim chodzi o budowę 
przejazdu pod torami w cią-
gu ulicy Kwiatowej. Zmoto-
ryzowani mieszkańcy, nie 
tylko tej części Wejherowa, 
dobrze znają problemy ko-
munikacyjne w rejonie wej-
herowskiego dworca i ulicy 
Kwiatowej. Tworzące się tam 
korki są spowodowane za-
mykanym kilkadziesiąt razy 
dziennie przejazdem przez 
tory. Drogowo-pieszy tunel 
jest jedynym i koniecznym 
rozwiązaniem, o którym wła-
dze miasta mówią od dawna, 
co najmniej od kilku lat.

- Co zaplanowano 
oprócz tunelu?

- Zgodnie z przygoto-
waną przez specjalistów 
koncepcją, przed dworcem 
PKP powstanie duże rondo, 
od którego poprowadzona 
zostanie nowa droga w kie-
runku zachodnim, blisko 
torów kolejowych, równole-
gła do ulicy Kwiatowej. Tą 
drogą będzie można doje-
chać do wspomnianego tu-

nelu. Dojazd z obecnej ulicy 
Kwiatowej byłby możliwy 
tylko dla małych aut, dla-
tego potrzebna jest druga 
droga.

- Jadąc przez teren 
obecnego dworca PKS?

- Częściowo tak, ponie-
waż  trasa obejmie teren, 
na którym obecnie stoi 
budynek z kasami bileto-
wymi, ale nikt nie chce li-
kwidować dworca autobu-
sowego. Koncepcja zakłada, 
że między ulicą Kwiatową 
i nową drogą pozostanie 
miejsce na dworzec PKS. 

- Obecni na sesji Rady 
Miasta przedstawiciele 
PKS nie kryli niezado-
wolenia z tych planów. 
Chcieli podczas obrad 
przedstawić swoje racje. 
Dlaczego nie dopuszczo-
no ich do głosu?

- Procedura zmiany miej-
scowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego 
przewiduje ponad 30 dni na 
wnioski i dyskusję dla zain-
teresowanych stron, a ten 
termin już minął. Sadzę, że 
właśnie dlatego większość 
radnych nie zgodziła się na 
wypowiedzi przedstawicie-
li Pomorskiej Komunikacji 
Samochodowej na sesji. Po 
drugie, przez cały czas infor-
mujemy dyrekcję tej firmy 
o naszych planach, w które 
wpisuje się obiekt PKS. Jak 
wiadomo przedsiębiorstwo 
pozbyło się wcześniej części 
terenu, sprzedając dawny 
plac manewrowy pod budo-
wę marketu. 

- Czy ta rozpoczęta na 
początku tego roku bu-
dowa koliduje z planami 
inwestycyjnymi miasta?

- Owszem. Ubolewamy, 
że doszło do sprzedaży tego 
terenu i do rozpoczęcia bu-
dowy nowego marketu. Tym 
bardziej, że informowaliśmy 
inwestorów o planach budo-
wy drogi i tunelu. Mimo to 
starosta wejherowski wydał 
pozwolenie na budowę takie-
go obiektu w tym miejscu. 
Funkcjonowanie tak dużego 
sklepu wiąże się  z dosta-
wami towaru i dojazdami 
klientów, co jeszcze bardziej 
utrudni ruch pojazdów na ul. 
Kwiatowej i życie mieszkań-
com tej ulicy. Trwają prace 
projektantów obiektu han-

dlowego i autorów rozwią-
zania drogowego mające na 
celu współistnienie obu in-
westycji. Oczekiwanym efek-
tem byłby sprawny układ 
drogowy i dobrze skomuni-
kowany obiekt handlowy.

- Radni Platformy 
Obywatelskiej twierdzili 
na sesji, że w związku z tą 
inwestycją miasto naraża 
się na straty finansowe. 
Ich zdaniem inwestor 
może zażądać odszkodo-
wania.

- Każda inwestycja ob-
ciążona jest ryzykiem wnie-
sienia przez kogoś skargi 
czy żądania rekompensaty 
za poniesione jego zdaniem 
straty. W tym przypadku 
jest podobnie, ale nie ma ja-
kiegoś specjalnego czy nad-
miernego  ryzyka. Uchwała 
Rady Miasta nie podważa 
wydanego pozwolenia na bu-
dowę. Legalność tego pozwo-
lenie wydanego przez sta-
rostę bada wojewoda a nie 
Rada Miasta.

- Dyskusja na ten te-
mat na sesji Rady Miasta 
była długa i emocjonu-
jąca, a radni PO wyszli 
przed głosowaniem.

- To pokazuje, że są prze-
ciwni inwestycji drogowej w 

rejonie ul. Kwiatowej. Mar-
twią się przede wszystkim 
o losy prywatnej firmy, o 
losy marketu znanej sieci. 
Nie chcemy nikogo skrzyw-
dzić i szukamy rozwiązań 
korzystnych dla wszystkich 
stron, ale myślimy przede 
wszystkim o mieszkańcach 
miasta. Ten tunel musi 
powstać! Trzeba poprawić 
komunikację w tym rejonie 
miasta. Dlatego cieszę się, 
że mimo „ucieczki” z sali ob-
rad przez opozycje, uchwałę 
przyjęto większością głosów. 

- Decyzją radnych 
„Wolę Wejherowo” i PiS 
zadanie to wpisano do 
Wieloletniej Prognozy 
Finansowej. 

- Tak. To ważne, ponie-
waż dzięki temu będziemy 
mogli starać się o środki ze-
wnętrzne na budowę węzła 
wraz z tunelem. Jeśli doj-
dzie do kolejnego rozdania 
dotacji unijnych, będziemy 
przygotowani do złożenia 
wniosku. Mam nadzieje, że 
uda się w ciągu najbliższych 
lat zrealizować potrzebną 
inwestycje, mimo że wejhe-
rowska Platforma próbowa-
ła  zablokować te plany.

- Dziękuje za rozmowę.
Anna Kuczmarska



4

19 kwietnia 2012 www.pulswejherowa.pl

WYDARZENIA

Po mszy św. w kościele 
św. Stanisława Kostki tłum 
uczestników przeszedł na 
plac Jakuba Wejhera. W 
marszu poparcia dla Telewi-
zji Trwam wzięli udział nie 
tylko mieszkańcy Wejhero-
wa, ale również Gdańska, 
Rumi i Redy, Lęborka i in-
nych miejscowości Pomorza.

Uczestnicy domagali się 
wolności słowa i wolności 
mediów, w tym mediów ka-
tolickich. Mówiono o tym 
m.in. podczas manifesta-
cji pod pomnikiem Jakuba 
Wejhera.

- Jako katolicy mamy 
prawo do dobrej, bezpiecz-
nej i kulturalnej telewi-
zji – powiedziała Jolanta 
Węsierska, szefowa Akcji 
Katolickiej przy parafii św. 
Anny w Wejherowie. 

- Już ten bój wygraliście! 
Liczne akcje przyniosą po-
zytywne efekty – powie-
dział poseł PiS Jarosław 
Sellin. – Dwa miliony Po-
laków podpisało się pod 
apelem o przyznanie Te-
lewizji Trwam miejsca na 

Apelują o miejsce na multipleksie cyfrowym i o wolność mediów

Marsz poparcia dla TV TrwAM

cyfrowym multipleksie, a 
tysiące ludzi bierze udział 
w innych akcjach, m.in. 
takich jak ta. Niesprawie-
dliwa decyzja zostanie na 
pewno zmieniona albo zwe-
ryfikowana przez Naczelny 
Sąd Administracyjny, który 
rozpatruje skargę w spra-
wie telewizji TRWAM. 

Demonstrantom podzię-
kowała posłanka Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk, 
która na rynku w Wejhero-
wie zadała pytanie, czy Pol-
ska jest wolnym państwem? 

- Nie ma wolności me-
dialnej, a nas katolików 
traktuje się jak obywateli 
drugiej kategorii – mówiła 
D. Arciszewska-Mielew-
czyk. - Nie chcemy takiej 
pseudowolności!

Jak informowaliśmy w 
poprzednim „Pulsie Wejhe-
rowa”, pismo do przewod-
niczącego Krajowej Rady 
Radiofonii i Telewizji w 
Warszawie wystosowali 
wcześniej radni i przed-
stawiciele władz Wejhe-
rowa. Stanowisko w spra-

wie przyznania Telewizji 
Trwam miejsca na multi-
pleksie cyfrowej telewizji 
naziemnej, uprawniającej 
do nadawania programów 
w technologii cyfrowej od-
czytał na sesji Rady Miasta 
radny Henryk Jarosz, a 
podpisali się pod nim rad-
ni „Wolę Wejherowo” i PiS 
oraz prezydent Wejherowa, 
jego zastępcy, skarbnik i 
sekretarz miasta. Do akcji 
nie przyłączyli się radni 
Platformy Obywatelskiej. 

W piśmie, wystosowa-
nym do KRRiT napisano 
m.in.: „W imieniu posza-
nowania demokracji pro-
simy o przyznanie miejsca 
na multipleksie dla TV 
TRWAM, bo jest ona w ta-
kich samych prawach, jak 
inne większe lub mniejsze 
stacje telewizyjne. (...) So-
lidaryzując się ze swoimi 
mieszkańcami zwracamy 
się do Przewodniczącego 
Krajowej Rady Radiofonii 
i Telewizji o uszanowanie 
praw widzów TV TRWAM.”

AK.

Nieprzyznanie Telewizji TRWAM możliwości nadawa-
nia programów w technologii cyfrowej wzbudziło protesty 
widzów i sympatyków tej katolickiej stacji. Domagają się 
miejsca dla niej na multipleksie cyfrowym. Jedna z organi-
zowanych w całym kraju akcji protestacyjnych odbyła się 
w niedzielę 15 kwietnia w Wejherowie, z inicjatywy Akcji 
Katolickiej i innych organizacji.

Ecce patria 
poświęcona

Ecce Patria - taką nazwę nosi nowy pomnik, zwa-
ny popularnie Bramą Piaśnicką. Wczoraj odbyła się 
podniosła uroczystość poświęcenia pomnika, który 
powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Rodzina Pia-
śnicka przy parafii Chrystusa Króla i bł. Alicji Ko-
towskiej w Wejherowie. 

Organizatorzy zaprosili na uroczystość znakomitych 
gości na czele z Metropolitą Gdańskim, ks. arcybiskupem 
Sławojem Leszkiem Głódziem. Nie zabrakło władz sa-
morządowych i mieszkańców miasta.

Ponieważ nasza gazeta w tym czasie została wysłana 
do druku, o poświęceniu pomnika Ecce Patria napiszemy 
w następnym wydaniu. Zdjęcia z tego wydarzenia zamie-
ścimy wkrótce na stronie: www.pulswejherowa.pl

Ponieważ za dwa 
tygodnie będziemy 
obchodzić Święto 3 
Maja, a wiele osób 
skorzysta zapewne z 
okazji do wypoczyn-
ku i wyjazdu podczas 
przedłużonego week-
endu, kolejny numer 
„pulsu wejherowa” 
ukaże się wyjątkowo 
za trzy tygodnie, 10 
maja br.

„puls” 
za trzy 
tygodnie
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R E K L A M A

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

W kwietniu - Miesiącu 
Pamięci Narodowej, od-
była się uroczystość pod 
pomnikiem w Piaśnicy. 
Hołd zamordowanym tam 
Polakom oddali posłowie, 
samorządowcy, kapłani, 
żołnierze i kombatanci, a 
także młodzież. 

Organizatorem uroczy-
stości jest wójt gminy Wej-
herowo, przy współudziale 
prezydenta Wejherowa, 
Stowarzyszenia „Rodzina 

Piaśnicka” oraz Społecz-
nego Komitetu Opieki nad 
Mogiłami Piaśnicy. 

Hitlerowską zbrodnię 
sprzed 73 lat i jej ofiary przy-
pomniał  wójt gminy Wej-
herowo Henryk Skwarło: 
-  Oni wszyscy stanowią dla 
nas, a w szczególności Ka-
szubów, symbol męczeństwa 
i najwyższego poświęcenia. 
Ofiary nie zaznały spokoju 
nawet po śmierci. W koń-
cowej fazie wojny naziści 

próbowali zatrzeć ślady tej 
kaźni, dokonując spalenia 
ekshumowanych zwłok.

Apel pamięci zakończony 
salwą honorową  poprowa-
dził kmdr ppor. Jarosław 
Dziekoński z Centrum 
Wsparcia Teleinformatycz-
nego i Dowodzenia Mary-
narki Wojennej. 

Delegacje złożyły pod 
pomnikiem kwiaty, a mło-
dzież z Gimnazjum w Bol-
szewie recytowała wiersze.

pamiętamy o ofiarach zbrodni sprzed 73 lat

kwiaty i salwa w piaśnicy

10 kwietnia w kościele 
pw. Chrystusa Króla i Błogo-
sławionej s. Alicji Kotowskiej 
odbyło się okolicznościowe 
nabożeństwo. Przedstawi-
ciele władz Wejherowa z 
prezydentem Krzysztofem 
Hildebrandtem na czele 
złożyli kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą śmierć pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego 
i jego małżonki oraz wszyst-

Wejherowianie oddali hołd ofiarom katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem w drugą rocznicę tragedii. 

kich 96. ofiar katastrofy. 
Kwiaty złożyli też przedsta-
wiciele PiS i niektórych or-
ganizacji.

Proboszcz parafii, ks. 
prałat Daniel Nowak po-
dziękował ofiarodawcom 
i fundatorom tablicy pa-
miątkowej, zamontowanej 
w kościele w pierwszą rocz-
nicę smoleńskiej tragedii. 
Kapelan wejherowskiej 

„Solidarności”, mówił o po-
trzebie nieustannego dąże-
nia do poznawania prawdy. 
Ksiądz Nowak przywołał 
słowa Pisma Świętego cyto-
wane przez Jana Pawła II 
„poznajcie prawdę, a praw-
da was wyzwoli”. Wspo-
mniał także o odważnych 
ludziach sumienia, którzy 
potrafią odróżniać dobro od 
zła i prawdę od fałszu. 

w drugą rocznicę tragedii pod Smoleńskiem

pamięć i modlitwa
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Prezydent Hildebrandt 
podczas marcowej sesji Rady 
Miejskiej zapowiedział, że 
podległe jemu ulice miejskie 
będą na Święta Wielkanoc-
ne sprzątnięte. I były. 

Na ulicach powiatowych 
w Wejherowie praktycznie 
niewiele zrobiono i na świę-
ta ulice powiatowe straszy-
ły mieszkańców brudem.

Po świętach prywatna 
firma zatrudniona przez 
starostę (Zakład Usług Ko-
munalnych  nie otrzymał 
zlecenia na sprzątanie dróg 
powiatowych od starostwa) 
przystąpiła do prac porząd-
kowych. Niestety, w opinii 
wielu mieszkańców, pra-
ce przebiegały niemrawo, 
powoli, mało skutecznie i 
mało profesjonalnie.

Dopiero niedawno firma 
wynajęła zamiatarkę, wcze-
śniej prace porządkowe wy-
konywała ręcznie! Zła jest 
jakość tych prac, ponieważ 

pozimowe (nie)porządki na wejherowskich drogach

Jak brudne to ...powiatowe
Telewizja raczy nas rządowymi reklamami, o pardon! kampa-

nią informacyjną, zalet i uroków późniejszego przechodzenia na 
emeryturę. Że to nic takiego, że nic się nie stanie i w ogóle jak to 
jest potrzebne i jak będzie dobrze. 

Niestety mam fatalne skojarzenia z propagandą  w TV pół-
nocnokoreańskiej, która podczas tragicznej klęski głodu w latach 
90-tych pokazywała nieszczęśników, którym pękły żołądki, gdy 
jedli... trzy razy dziennie. Dla swojego dobra powinni jeść dwa 
razy dziennie, a więc to nic takiego złego, że brakuje żywności, co 
miało uzasadniać, że  Wielki Kim panuje nad sytuacją.  

A my dla swojego dobra powinniśmy zaharowywać się do 67 
roku życia, czyli dla wielu z nas praktycznie  do śmierci. 

Oczywiście, chce jednoznacznie podkreślić, że Polska to nie 
Korea Północna i te sprawy mają zupełnie inny wymiar moralny i 
społeczny. Nikogo o nic nie oskarżam, ale czy te późniejsze eme-
rytury to jest ludzkie podejście do problemu? 

Efektem będą starzy, schorowani ludzie stojący przez 8 godzin 
dziennie w fabryce przy maszynie, za ladą w sklepie, pracujący 
przy kopaniu rowów na budowie, przenoszący skrzynie w maga-
zynie, albo – o łaskawy rządzie! – zamiennie mogą dostać wcze-
śniej 50 proc. i tak głodowej emerytury. 

Poza tym absurdalność i nachalność tych emerytalnych „re-
klam” za - jak podały media - 3 mln zł z pieniędzy podatników 
rodzi takie ponure skojarzenia.

W polityce generalnie jest wiele zwykłych - czasami bezczel-
nych -  kłamstw, również na lokalnym podwórku. Nasz ulubieniec 
to radny miejski Jacek Gafka z Platformy Obywatelskiej. Na ła-
mach „Pulsu” już wytykaliśmy mu – delikatnie mówiąc - mijanie 
się z prawdą. 

Podczas ostatniej sesji Rady Miasta kłamał „w żywe oczy”. 
Pomimo, że udowodniono mu, iż nie mówi prawdy, pokazano 
na zdjęciach, że fakty są inne, dalej się upierał i nie przedstawił 
żadnych dowodów potwierdzających jego oskarżenia. Nie po-
trafił po prostu się wycofać i zwyczajnie przeprosić, powiedzieć 
chociażby „pomyliłem się” i tyle. 

Pierwsza sprawa dotyczyła podwyżki cen biletów MZK na 
2012 rok. Radny Gafka twierdził m.in., że w zeszłym roku MZK 
podawało taka samą przyczynę podwyżek, co w tym roku, czyli 
wprowadzanie przez rząd opłat za przejazd autobusów MZK dro-
gą krajową nr 6, tzw. Via-toll. Wokół tego radny uczynił oś ataku 
na prezydenta. Tyle, że to nieprawda! 

Opłaty Via-toll wprowadzono dość nagle w maju-czerwcu 
2011 roku, a wiec na sesji w lutym 2011, kiedy przyjęto podwyż-
ki, nie mogło być o tym mowy. Powodem wzrostu cen był przede 
wszystkim drastyczny wzrost ceny paliw i podwyżka VAT, wpro-
wadzona z początkiem 2011 roku. Radny otrzymał nawet na sesji 
kopie artykułów prasowych i informacji z internetu z tamtego 
okresu, w których o Via-toll rzecz jasna  nie było ani słowa, ale i 
tak szedł z zaparte.  

W drugiej sprawie zaatakował ZUK, że jedna z ulic jest nie 
sprzątnięta, że zalega na niej piach po zimie. Jeszcze na tej samej 
sesji radni otrzymali wykonane godzinę wcześniej przez pracow-
ników ZUK zdjęcia tej ulicy pokazujące ...sprzątniętą ulicę. Poin-
formowano też, że została ona uprzątnięta tydzień przed sesją, 
gdyż taki był po prostu harmonogram prac w ZUK. 

Co ciekawe, okazało się, że radny Gafka mieszka przy tej ulicy. 
Nie zauważył?  Cóż, taka jest w opinii wielu mieszkańców jego 
wiarygodność i styl. Przecież gorszących incydentów na sesjach 
sprowokowanych przez radnego Gafkę było dużo więcej. 

Stało się to nawet - niestety - wejherowską normą.   
                                            Dr Puls

Zarządcy dróg różnie radzą sobie z wiosennymi porządkami. Na ulicach i 
chodnikach długo zalegał piach po zimowym utrzymaniu dróg i czasami zwy-
kłe śmieci, które schowały się pod śniegiem, a potem ujrzały światło. Droga 
krajowa nr 6, będąca w gestii Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz ulice 
miejskie zarządzane przez prezydenta Wejherowa są zasadniczo sprzątnięte. 
Natomiast starosta nie poradził sobie na czas z utrzymaniem ulic powiatowych 
w Wejherowie.

po sprzątnięci nadal zale-
gał piach, co ilustrują zdję-
cia, nadesłane do redakcji 
przez mieszkańców.

Dodatkowo niektórzy 
nasi Czytelnicy twierdzą, 
iż widzieli, jak pracownicy 
tej firmy zamiatali piach 
do studzienek kanalizacji 
deszczowej. Takie praktyki 
są oczywiście niedopusz-
czalne, bowiem piach zapy-
cha kanalizację deszczową, 
co podczas większych desz-
czów doprowadza do podto-
pień i zalewania posesji. 

Podsumowując, porząd-
ki na drogach powiatowych 
rozpoczęły się najpóźniej, 
były mało skuteczne i jesz-
cze się nie zakończyły (tak 
było w momencie oddawa-
nia gazety do druku). 

Z uwagi na częste pyta-
nia i skargi mieszkańców w 
tej bulwersującej  sprawie, 
do tematu wrócimy. 

AK.

Ulica Św. Jana w poniedziałek 16 kwietnia br. - piach 
na poboczach i na środku jezdni. 
Nie dość, że na powiatowych ulicach brakuje ławek i 
koszy na śmieci, to piach zalegał na jezdni w momen-
cie, gdy inni zarządcy dróg już sobie z tym tematem 
poradzili. 

Tak wyglądała ul. Partyzantów już po „sprzątnięciu” 
w poniedziałek, 16 kwietnia br. Zresztą nie tylko ona. 
Mieszkańcy, m.in. za pośrednictwem „Pulsu”, wiele 
razy w przeszłości informowali o brudzie na drogach
podległych staroście. Jednak tak źle jak przed Świę-
tami jeszcze było! Wstyd!

Starosta Powiatu Wejherowskiego odpowiada za 
następujące ulice w Wejherowie:

Sobieskiego, Sucharskiego.
partyzantów, pomorska, prusa , rybacka
Chopina, Jagalskiego
Graniczna, przemysłowa, Tartaczna
Sikorskiego, Odrębna
12 Marca, Judyckiego, rzeźnicka , Św. Jana, 10 lutego, 
Dworcowa
wniebowstąpienia, reformatów, Mickiewicza, 
kościuszki, Strzelecka

Drogi powiatowe w wejherowie

kim Ir Sen a 
sprawy polskie

Czytaj nas również w internecie: www.pulswejherowa.pl
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MIASTO
Inwestowanie w  młodych wejherowian

Trójwymiarowe kino w wCk
Oferta nowego Wejherowskiego Cen-

trum Kultury będzie o wiele bogatsza, 
aniżeli była w starym obiekcie. Wła-
śnie po to jest on budowany - przeko-
nywał radnych opozycji przezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - Stwierdzenie, 
że oferta kulturalna nie zmieni się jest 
po prostu nieprawdziwe.

Na budowie Wejherowskiego Centrum Kultury u zbiegu ulic Sobieskiego i Hallera z 
miesiąca na miesiąc widać duże zmiany. Nowoczesny budynek jest prawie gotowy. 
Teraz prace będa prowadzone głównie wewnąrz obiektu. 

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
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

ZUK -  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

WAŻNE 
TELEFONY

uSŁuGI 
pOGrZEBOwE

Zup „Ostatnia posługa”
Ł. M. Słowikowscy

   pełen zakres usług
całodobowo: 
58 77 12 800 
501-163-354

Przysłuchując się obra-
dom ostatniej sesji Rady 
Miasta Wejherowo przypo-
mniało się mi przysłowie 
„Gadał dziad do obrazu, a 
obraz do niego ani razu”. 
Bo czy komuś udało się 
porozmawiać ze stołem, ze 
ścianą, ze słupem? 

Tematem wiodącym 
opozycyjnych radnych z 
Platformy Obywatelskiej 
była - jak zwykle zresztą, co 
stało się wręcz ich obsesją  
- budowa nowego obiektu 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury, zwanego też Fil-
harmonią Kaszubską. Moż-
na było odnieść wrażenie, 
że argumenty prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta 
przechodzą między uszami 
najbardziej zacietrzewio-
nych radnych i najwyraź-
niej chyba  chcieliby oni, 
aby budowę WCK wstrzy-
mać. A co potem? Zburzyć?  

- Filharmonia Kaszubska 
(a naprawdę Wejherowskie 
Centrum Kultury - dop. auto-
ra) sama w sobie jest bardzo 
droga - rozpoczął awanturę 
radny PO Jacek Gafka. - 
Okazuje się, że droższa niż 
planowano na początku i nie 
wiadomo, co nas spotka do 
końca tej inwestycji. W sto-
sunku do deklarowanych na 
początku 48 mln zł, bo o ta-
kiej kwocie niejednokrotnie 
słyszałem w wypowiedziach 
medialnych, 2,6 mln zł ma 
być przeznaczone na dosto-
sowanie technologii do ak-
tualnych wymagań i zwięk-
szenia atrakcyjności obiektu 
– twierdził J.Gafka.

Radnego Platformy Oby-
watelskiej z błędu próbował 
wyprowadzić m.in. radny 
Henryk Kaczkowski (po-
mijając fakt, że radny PO 
wiedzę o budżecie miasta cze-
repie z ... mediów, a nie czy-
ta dokumentów, które każdy 
radny otrzymuje na sesje).

- To przecież nikt inny, 
jak Rada Miasta Wejhero-
wo już na wstępie projekto-
wania zatwierdziła 70 mln 
zł na tę inwestycję. Tak 
było na samym początku. 
Później w wyniku różnych 
działań i starań władz mia-
sta udało się obniżyć koszty 
do poziomu poniżej 50 mln 
zł. Proszę więc nie wprowa-
dzać społeczeństwa w błąd. 
Inwestycja jest realizowa-
na kosztem mniejszym o 20 
mln zł od pierwotnie zakła-
danego - prostował radny 
Kanczkowski. 

A w tym obecnym koszcie 
jest też - dodajmy - dotacja 
unijna! Czyli nie wszystkie 
obecnie wydatkowane środki 
pochodzą z budżetu miasta.

- Wzrost kosztów o 2,8 
mln zł wynika z koniecz-
ności dostosowania sali ki-
nowej do nowych wymagań 
technologicznych. Projekt z 
2008 roku przewidywał wy-
świetlanie filmów w syste-
mie analogowym, lecz mu-
simy iść z duchem czasu. 
To już przestarzały system 
i dlatego chcemy zastoso-
wać technologię 3D. 

Dzisiaj produkuje się 
coraz więcej filmów trójwy-
miarowych, dzięki czemu 
widzowie uzyskują wraże-
nie głębi. Zmiana techno-
logii wiąże się oczywiście z 
przeobrażeniem nagłośnie-
nia w sali głównej - wyja-
śniał Piotr Bochiński, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa.

Opozycja w Radzie Mia-
sta nie chciała jednak słu-
chać tych argumentów. 
Maciej Łukowicz (PO) 
próbował wręcz kpić sobie z 
poważanej w końcu sprawy 
jaką jest inwestycja.

- Zaskakuje mnie, że 
po to mamy w mieście 
50-milionową inwestycję, 
aby oferta kulturalna nie 

zmieniła się w stosunku 
do obecnej. A jeśli ma się 
zwiększyć, to przypomnę, 
że wszystkie miasta dopła-
cają niemal do każdej im-
prezy. Nie wierzę więc w sy-
mulację, którą przedstawia 
prezydent Hildebrandt, że 
utrzymanie nowego obiektu 
będzie w skali roku tylko o 
jeden milionn złotych droż-
sze od dotychczasowego 
centrum kultury. Chyba, że 
oferta się nie zmieni. Więc 
pytanie - po co właściwie 
Wejherowu taka inwesty-
cja? - kpił najwyraźniej rad-
ny Łukowicz.

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt natychmiast za-
przeczył dywagacjom Ma-
cieja Łukowicza.

- To radny Łukowicz 
twierdzi - nie wiem zresztą, 
na jakiej podstawie - że nie 
zwiększy się oferta kultural-
na nowego WCK. Ja nic ta-
kiego nie powiedziałem, więc 
wyciąganie takich wniosków 
jest nieuprawnione. Takie 
stwierdzenie jest po pro-
stu nieprawdziwe - oburzył 
się Krzysztof Hildebrandt. 
- Otóż twierdzę, że oferta 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury będzie o wiele bo-
gatsza, aniżeli była w sta-
rym obiekcie. Właśnie po to 

jest on budowany! 
Jak przypomniał prezy-

dent, znajdą się tam sale, 
w których codziennie będą 
odbywały się zajęcia na sze-
roką skalę. Propozycja jest 
bardzo bogata - od garncar-
stwa, zajęć tanecznych, gim-
nastycznych, fotograficz-
nych, po mnóstwo innych. 
Młodzież będzie mogła wy-
kazać się talentem, kształ-
tować go i udoskonalać i 
przede wszystkim spędzać 
pożytecznie wolny czas. 

- To jest inwestycja w 
młodych wejherowian! Nie 
chcę, aby Wejherowo było 
dla naszych mieszkańców 
pustynią kulturalną - kon-
tynuował prezydent miasta.

Jeszcze gorętsza dysku-
sja wywiązała się, gdy opo-
zycyjni radni zaczęli mówić 
o dochodach i zyskach z 
działalności WCK.

- Chciałbym, aby radni 
Platformy Obywatelskiej 
wreszcie zrozumieli, że kul-
tura nie przynosi  zysków 
finansowych - stwierdził 
prezydent Hildebrandt. - 
Budujemy szkoły, ale prze-
cież nie po to, aby osiągały 
zysk. Budujemy boiska nie 
dla zysku, ale po to, aby 
młodzież mogła spędzać 
czas na uprawianiu sportu. 

Działania samorządu nie 
są nastawione na zarabia-
nie na mieszkańcach. One 
mają służyć ludziom, na-
szym mieszkańcom, prze-
cież po to płacą podatki. 
Dla zysku powstają firmy 
i zakłady tworzone przez 
przedsiębiorców. Taka jest 
różnica, której nie potrafi 
zrozumieć Platforma Oby-
watelska. Nie zarabiać na 
mieszkańcach Wejherowa, 
a im służyć! Taka jest filo-
zofia działania samorządu.

Prezydent poinformo-
wał radnych, że dyrektorka 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury rozpoczęła już 
starania zakrojone na sze-
rokąskalę, aby wzbogacić 
ofertę nowego WCK. Mię-
dzy innymi prowadzi roz-
mowy z Teatrem Miejskim 
w Gdyni. Premiery teatral-
ne mają się w przyszłości 
pojawiać równocześnie na 
deskach gdyńskiego teatru, 
jak i w Wejherowskim Cen-
trum Kultury.

W kuluarach tymczasem 
zastanawiano się, czy opo-
zycja ma jakiekolwiek po-
mysły na funkcjonowanie 
Wejherowa, oprócz ciągłej 
krytyki rządzącego nim 
prezydenta Hildebrandta?

Ryszard Wenta
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POMOC

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

Polowy zestaw katastro-
ficzny, przydatny zwłaszcza 
podczas imprez masowych, 
mieści się na przyczepie sa-
mochodowej. Po rozłożeniu 
powstaje mini-szpital w na-
miocie, a w nim m.in. agre-
gat prądotwórczy, radiote-
lefony, reduktor tlenowy, 
ssak ręczny, defibrylator, ci-
śnieniomierze, strzykawki, 
zestawy opatrunkowe, deski 
i kołnierze usztywniające.

Jak poinformowała 
Gabriela Lisius, prezes 
Zarządu Rejonowego Pol-
skiego Czerwonego Krzyża 
w Wejherowie, przekaza-
nie sprzętu wejherowskim 
ratownikom PCK to efekt 
trzyletniej współpracy z 
Niemieckim Czerwonym 
Krzyżem i wspólnie reali-
zowanego projektu. Zestaw 
kosztuje ok. 12 tys. zł. 

Na parkingu na terenie 
Ochotniczej Straży Pożar-
nej ratownicy PCK zapre-
zentowali nowy sprzęt, go-
ściom, wśród których był 
m.in. starosta wejherowski 
Józef Reszke, sekretarz 
miasta Bogusław Suwa-
ra, szef Zarządu Kryzy-
sowego przy Starostwie 
Powiatowym Kazimierz 
Grubba oraz ordyna-
tor Szpitalnego Oddziału 

Zestaw katastroficzny otrzymała w darze i zaprezento-
wała zaproszonym gościom Grupa Ratownictwa PCK „Wej-
herowo”. Pod niepokojącą nazwą daru od Niemieckiego 
Czerwonego Krzyża kryje się bardzo potrzebny i pożytecz-
ny sprzęt do udzielania pierwszej pomocy.

Ratunkowego dr Witold 
Hladny. Przybył również 
o. Ewaryst Gręda z para-
fii św. Anny, który poświę-
cił zestaw do ratowania ży-
cia i zdrowia. 

Druga część spotkania 
odbyła się w sali obrad Sta-
rostwa Powiatowego, gdzie 
przedstawiciele 24-osobowej 
Grupy Ratowniczej PCK za-
prezentowali szeroko swo-
ją działalność, polegającą 
m.in. na zabezpieczaniu 
wielu imprez w powiecie, 
województwie i w kraju. 

Ratowników wejherow-
skiego PCK nie zabrakło 
m.in. na Mistrzostwach 
Świata Juniorów w Bie-
gach na Orientację, na 
popularnym festiwalu mu-
zycznym Heineken Music 
Open’er w Gdyni czy pod-
czas Misterium Męki Pań-
skiej na Kalwarii Wejhe-
rowskiej. Nie zabraknie ich 
także podczas nadchodzą-
cych Mistrzostw Europy w 
Piłce Nożnej Euro 2012.

Gabriela Lisius, prezes 
Zarządu Rejonowego PCK 
podziękowała za współ-
pracę i wsparcie zarówno 
staroście wejherowskiemu 
jak również – za pośred-
nictwem sekretarza B. Su-
wary - prezydentowi Wej-

herowa. G. Lisius wręczyła 
również stopnie ratownicze 
i wyróżnienia.  

Starosta wejherowski 
dziękował członkom PCK 
za ich pracę, podkreślając, 
że im więcej ratowników, 
tym więcej osób może czuć 
się bezpiecznie.   Dr Witold 
Hladny zwrócił uwagę, że  
młodzi ludzie z PCK mają 
wspaniałą pasję, polegającą 
na pomaganiu i ratowaniu 
innych.                            AK.

Zestaw katastroficzny czyli polowy miniszpital pod namiotem

ratownicy pCk lepiej wyposażeni

Franciszkanin, o. Ewaryst Gręda poświęcił nowy sprzęt medyczny.

Monika Sikora z Grupy Ratowniczej PCK prezento-
wała nowy sprzęt, a w drugiej części jej koleżanka 
Karolina Grzenkowicz opowiadała o działaniach 
ratowników PCK.

Prezes Zarządu Rejonowego PCK Gabriela Lisius 
wręczyła stopień starszego ratownika Bartłomiejowi 
Błoszykowi, członkowi i współzałożycielowi Grupy 
Ratowniczej PCK w Wejherowie.
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KULTURA I REKREACJA

Krew można było oddać 
w specjalistycznym nowo-
czesnym  autobusie z Re-
gionalnego Centrum Krwio-
dawstwa w Gdańsku. Przed 
stacją krwiodawstwa na 
kółkach przez kilka godzin 
stała długa kolejka krwio-
dawców – kobiet i mężczyzn, 
bardzo młodych i nieco star-
szych.

Nie brakowało też okazji 
do zabawy oraz do ogląda-
nia motocykli. Skorzystali 
z tego mieszkańcy Wejhe-
rowa, których interesują 
szybkie maszyny. Dzieci 
mogły wsiąść na jeden z 
motorów, a rodzice robili 
zdjęcia swoim pociechom.

W akcji krwiodawstwa 
i towarzyszącej jej impre-
zie plenerowej wzięli udział 
motocykliści z klubów: 
Storm Riders Ziemia Pucka, 
Bad Seven Ustka, Kaszub-
skie Czarty, HOG chapter 
Gdańsk, Motolegion oraz in-
nych stowarzyszeń i klubów 
motocyklowych. 

Na scenie, pomiędzy 
występami artystycznymi, 
Adam Hojrak prezydent 
wejherowskiego Klubu Mo-
tocyklowego  Nine Six MC 
Poland chapter North  dzię-
kował prezydentowi Wejhe-
rowa za wsparcie i pomoc w 
zorganizowaniu tej chary-
tatywnej imprezy.  A. Hoj-
rak zapraszał wszystkich 
zainteresowanych na spo-
tkania klubu.

- Nasza siedziba mie-
ści się na zapleczu Dworca 
Głównego PKP, w budyn-
ku Ekspedycji Kolejowej, 

W sobotę 14 kwietnia wejherowski plac Jakuba Wejhera wypeł-
nił się wspaniałymi motocyklami i ich właścicielami w tradycyj-
nych czarnych strojach ze skóry. Miłośnicy  motocykli postanowi-
li na początek sezonu wziąć udział w akcji charytatywnej „Moto 
Krew”, zorganizowanej po raz piąty pod patronatem Prezydenta 
Miasta Wejherowa przez Klub Motocyklowy Nine Six MC Poland 
chapter North w Wejherowie. Oddawali krew na rzecz chorych 
dzieci i zachęcali innych do udziału w akcji krwiodawstwa.

Motocykliści, ich przyjaciele i sympatycy motorów oddawali krew dla dzieci

Akcja charytatywna na początek sezonu

a spotykamy się w środy 
o godz. 18.00 – mówił pre-
zydent klubu, który opo-
wiedział też o najbliższych 
planach wejherowskich 
miłośników i posiadaczy 
motocykli. W tym roku wy-
bierają się oni do Norwegii, 
ale myślą już o kolejnej wy-
prawie – do Maroka.

Podczas akcji „Moto 
Krew” na estradzie wy-
stąpiły zespoły muzyczne: 
M22, White Room i Sons, 
zespół akordeonowy pod 
kierunkiem Marty Forte-
li, zespół „Basic Layout” 
ze Szkoły Społecznej pod 
kierunkiem Aleksandry 
Kotłowskiej. Przezentowa-
ło się rónież Kaszubskie 
Towarzystwo Sportowo-
-Kulturalne „Rytm – Dan-
ce” wraz z pokazem par ta-
necznych pod kierunkiem 
Ewy Rostankowskiej, a 
także młodzieżowe zespoły 
taneczne z Wejherowskie-
go Centrum Kultury. Dla 
uczestników imprezy za-
tańczyły „Bąbelki”, „Bac-
carki” i „Baccara Junior”, 
prowadzone przez instruk-
tor Elżbietę Czeszejko.

N A S Z  P A R T N E R

Rockowy zespół „Basic Layout” ze Szkoły Społecznej 
w Wejherowie.

Zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz obdarowany 
przez motocyklistów, chwilę później wręczył im upo-
minki z Urzędu Miasta.

Ambulans pobierania krwi cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem...

...podobnie jak wspaniałe maszyny, które chętnie 
oglądali starsi, młodzi i najmłodsi.
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MIASTO I POWIAT

zDaNIeM CzyteLNIKóW

Gdy nasza Czytelniczka, mieszkanka Rumi otrzymała skiero-
wanie do szpitala, nie była zachwycona. Jak każdy potencjalny 
pacjent, obawiała się pobytu w szpitalu, a zwłaszcza koniecz-
nego zabiegu. Tymczasem kilkudniowy pobyt na Oddziale Po-
łożnictwa i Ginekologii Szpitala Specjalistycznego w Wejhe-
rowie okazał się bardzo miły, mimo problemów zdrowotnych. 

- Hospitalizacja jest dla każdego stresująca, ja też się bałam 
i denerwowałam, zwłaszcza że o naszych szpitalach słyszy się 
niezbyt pochlebne opinie – mówi Łucja Słowikowska. – Jed-
nak w wejherowskim szpitalu przeżyłam wielkie zaskoczenie. 
Spotkałam się z bardzo dobrą opieką ze strony życzliwych i 
troskliwych pielęgniarek oraz z bardzo dobrymi warunkami. Co 
najważniejsze, byłam pod opieką doświadczonych lekarzy na 
czele z panem ordynatorem, lek. med. Krzysztofem Maciejew-
skim. To świetny specjalista i organizator, o czym świadczy nie 
tylko sprawowana funkcja. Przekonałam się naocznie, jak wy-
gląda oddział ginekologiczny i jak panuje w nim  przyjazna at-
mosfera. A do tego na sali zabiegowej pojawiły się dwie sympa-
tyczne lekarki anestezjolożki, ciepłe i serdeczne nie tylko mnie 
znieczuliły, ale też dodały otuchy. Podobnie było z pielęgniarka-
mi, które były uczynne i opiekuńcze nie tylko wobec mnie. 

Po powrocie do domu, pani Łucja rozmawiała o szpitalu ze 
znajomymi. Spotkała się z podobnymi pochlebnymi opiniami, 
nie tylko o oddziale ginekologii, który cieszy się m.in. dużym za-
interesowaniem ciężarnych kobiet. Do Wejherowa często tra-
fiają przyszłe mamy z Trójmiasta i innych miejscowości Kaszub.

- Bardzo proszę o opublikowanie mojej opinii, bo to nie-
prawda, że w szpitalu brakuje właściwej opieki medycznej i 
innej. Chorzy wprawdzie zmagają się z chorobami i dolegliwo-
ściami, ale opiekę mają bardzo dobrą, przynajmniej w Wejhe-
rowie - twierdzi Ł. Słowikowska.

Dobra opieka 
w szpitalu

powiatowy urząd pracy pomaga znaleźć pracę lub rozpocząć własną działalność

Coraz więcej  bezrobotnych
Ponad 9 tysięcy mieszkańców Wejherowa i powiatu wej-

herowskiego nie ma pracy. Fakt, że rosnące bezrobocie do-
tyczy nie tylko naszego miasta i regionu, ale całego kraju, 
nie jest pocieszające. Nadzieją dla bezrobotnych jest nad-
chodzący sezon letni, w którym łatwiej o zatrudnienie i za-
robek, a także pomoc m.in. ze strony Powiatowego Urzędu 
Pracy w Wejherowie.

Na koniec marca tego 
roku w powiecie wejhe-
rowskim zarejestrowanych 
było dokładnie 9 283 bez-
robotnych. Ponad połowa 
osób, pozostających bez 
pracy stanowią kobiety, dla 
których ofert pracy jest naj-
mniej. Około jedna czwarta 
tej liczby, która zmienia się 
co miesiąc, to  młodzi ludzie 
poniżej 25 roku życia. 

ZA DALEKO 
DO PRACY
Stopa bezrobocia w po-

wiecie wejherowskim, wy-
nosząca w styczniu i lutym 
br. ponad 16 procent jest 
wyższa niż ten sam wskaź-
nik w województwie pomor-
skim (13,4). Wynika to m.in. 
z faktu, że w samych Trój-
mieście bezrobotnych jest 
mniej, niż w małych mia-
stach i wsiach Pomorza. 

Na dużą ich liczbę wpły-
wa też fakt, że powiat wej-
herowski jest największy w 
województwie pod względem 
liczby ludności. W trzech 
miastach i siedmiu gminach 
mamy w sumie prawie 197 
tysięcy mieszkańców. 

W dużych miastach, ta-
kich jak Gdynia i Gdańsk, 
pracy jest więcej, ale dla 
mieszkańców wsi w gmi-
nie Gniewino, Choczewo 
czy Łęczyce istnieje barie-
ra odległości, związana z 
brakiem połączeń komu-
nikacyjnych. Nie wszyscy 
mieszkają w pobliżu stacji 
SKM, a samochód bywa 
tylko marzeniem. 

Zresztą dojazdy autem 
są zbyt kosztowne, zwłasz-
cza w sytuacji gdy praco-
dawcy oferują  tylko mini-
malne wynagrodzenie.

POTRZEBNE 
DOŚWIADCZENIA
W ubiegłym roku do Po-

wiatowego Urzędu Pracy 
w Wejherowie pracy trafiło 
ok. 3 000 ofert od pracodaw-

ców. Było wśród nich około 
2 000 wolnych miejsc pracy 
oraz ponad 900 miejsc pra-
cy subsydiowanej (np. prace 
interwencyjne) i miejsc ak-
tywizacji zawodowej (staże 
oraz prace społecznie uży-
teczne).

 - Miejsca subsydiowa-
ne i miejsca aktywizacji 
zawodowej finansowane są 
przez nasz Urząd z Fundu-
szu Pracy – wyjaśnia Gra-
żyna Sobieraj, dyrektor 
PUP w Wejherowie. – Ze 
względu na ograniczone 
środki, nie możemy ich 
przyznać wszystkim chęt-
nym. W 2011 roku ponad 
sześćset osób skorzystało 
z kilkumiesięcznych staży, 
zdobywając cenne doświad-
czenia. To ważne zwłaszcza 
dla młodzieży, której bra-
kuje doświadczeń zawodo-
wych, wymaganych przez 
pracodawców. Szkoda tyl-
ko, że firmy i instytucje 
rzadko zatrudniają staży-
stów po skończonym stażu 
– dodaje pani dyrektor.

DORADZTWO 
I SZKOLENIA 
W ub. roku Powiatowy 

Urząd Pracy w Wejherowie 
przeznaczył na aktywizację 
zawodową osób bezrobot-
nych  prawie 7,5 mln zł, 
znacznie mniej niż w 2010 r. 
W tym roku środków na ten 
cel będzie nieco więcej (o ok. 
400 tys. zł). Dyrektor PUP 
informowała o tym radnych 
powiatowych podczas ostat-
niej sesji w Starostwie. W 
stosunku do potrzeb pienię-
dzy na aktywizację zawo-
dową  jest wciąż za mało, a 
zadań do realizacji sporo. 

Pracownicy Powiatowe-
go Urzędu Pracy wykonują 
nie tylko zadania typowo 
administracyjne, takie jak 
rejestracja bezrobotnych 
i naliczanie zasiłków, ale 
koncentrują się głównie na 
realizacji usług i instru-

mentów rynku pracy kiero-
wanych do swoich klientów. 
Poza pośrednictwem pracy 
oferują również   zajęcia w 
Klubie Pracy i spotkania 
z doradcami zawodowymi, 
wśród których są psycholo-
dzy i pedagodzy.

Wiadomo, że aby zna-
leźć pracę, trzeba mieć nie 
tylko odpowiednie kwa-
lifikacje i doświadczenia. 
Ważne jest, aby odpowied-
nio zaprezentować się pra-
codawcy, „umieć się sprze-
dać” na rynku pracy, a to 
nie wszystkim się udaje. 
Aktywności i otwartości w 
kontaktach z potencjalny-
mi pracodawcami, ale też 
przyszłymi klientami, moż-
na się nauczyć w Klubie 
Pracy, a nowe umiejętności 
i uprawnienia zdobyć na 
bezpłatnych szkoleniach, 
organizowanych przez PUP. 

AKTYWIZACJA 
DAJE EFEKTY
Ponadto Urząd organi-

zuje targi pracy, w czasie 
których osoby poszukujące 
pracy mogą nawiązać bez-
pośredni kontakt z praco-
dawcami poszukującymi 
pracowników, a w gminach 
instaluje tzw. infokioski 
z informacjami o ofertach 
pracy i działaniach Urzędu.

- Staramy się, aby nasze 
działania były efektywne, 
żeby dzięki nim bezrobotni 
znajdowali zatrudnienie – 
mówi dyrektor G. Sobieraj. 
– To bardzo trudne zadanie, 
ale w ubiegłym roku udało 
się osiągnąć efektywność 
realizowanych przez Urząd 
różnych form wsparcia na 
poziomie około 50 procent. 
Oznacza to, że co druga 
spośród aktywizowanych 
osób znalazła zatrudnienie. 
Aby zwiększyć efektywność 
naszych działań przygoto-
wujemy programy dla kon-
kretnych grup wiekowych. 
Jeden z nich skierowany 

jest do osób po 50. roku ży-
cia, inne do młodzieży. Poza 
tym wspieramy dotacjami 
osoby, które zdecydują się 
otworzyć własną firmę. W 
ciągu roku przyznajemy na 
ten cel około stu dotacji, 
obecnie w wysokości 16 ty-
sięcy złotych.

Późną wiosną i latem 
łatwiej o pracę. Przybywa 
ofert w budownictwie, w 
rolnictwie i ogrodnictwie, a 
także w turystyce. Dla wie-
lu osób, m.in. mieszkańców 
powiatu wejherowskiego, 
to nadzieja na zdobycie za-
trudnienia przynajmniej na 
sezon, a może na dłużej.

Anna Kuczmarska

Wczoraj w zespole Szkół 
przy ul. Dworcowej w Wej-
herowie odbyły się targi 
Pracy, organizowane przez 
wejherowski PUP. zaintere-
sowanie było duże, zwłasz-
cza ze strony młodzieży.

z kolei 9 maja br. w 
nowym obiekcie targów 
gdańskich amberexpo w 
Gdańsku Letnicy (w są-
siedztwie Stadionu PGe 
arena) odbędą się Me-
tropolitalne Targi pracy, 
współorganizowane m.in. 
przez Powiatowy Urząd w 
Wejherowie.

Na stoiskach pracodaw-
ców pojawią sie oferty pra-
cy, m.in. za granicą.

TArGI prACY
w GDAŃSku
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MIASTO I POWIAT

-  Kilka tygodni temu na 
naszej ulicy wymieniano 
słup energetyczny, a na sta-
rym drewnianym słupie było 
zawsze gniazdo bocianów – 
powiedział jeden z mieszkań-
ców ul. Zamostnej w Orlu, 
który zadzwonił do naszej re-
dakcji. – Ekipa z firmy Ener-
ga zamontowała na nowym 
słupie metalową konstruk-
cję, która zupełnie nie przy-
pomina gniazda. Obawiamy 
się, że bociany nie będą mo-
gły tu zamieszkać. Przelecia-
ły tyle tysięcy kilometrów i 
nie znalazły dawnego gniaz-
da. Teraz krążą nad ulicą 
zdezorientowane.

Kilka dni później ptaki 
zaczęły budować gniazdo 
na nowym słupie, ale miesz-
kańcy nadal się martwili. 
Przynoszony przez bociany 
materiał spadał, ponieważ 
metalowa obręcz nie miała 
odpowiedniej podstawy, na 
której mogłyby utrzymać 
się przynoszone przez pta-
ki patyki i inne elementy. 
Poproszono redakcje o po-
moc i interwencję w spółce 
Energa.

- Może trzeba poprawić 
to gniazdo? – zastanawiali 
się mieszkańcy. Ich zda-
niem ptakom groziło nie-
bezpieczeństwo, bo spadają-
ce patyki zatrzymywały się 
na linii wysokiego napięcia. 

- Jeśli na słupie w Orlu 

wymiana słupa zaniepokoiła mieszkańców

Bociany zostały
Mieszkańcy miejscowości Orle zaniepokoili się losem bo-

cianów, które wiosną przyleciały do ich miejscowości. Krą-
żyły nad miejscem, gdzie kiedyś było ich gniazdo i trudno 
im było rozpoznać dawne miejsce. Nic dziwnego, bo zamiast 
drewna i patyków zastały metalową obręcz. Na szczęście 
wszystko dobrze się skończyło.

została założona specjal-
na platforma i jeżeli na 
niej pojawiły się bociany, 
nie możemy już ingerować 
ani niczego poprawiać, bo 
spłoszylibyśmy ptaki – 
wyjaśnia Alina Geniusz-
-Siuchnińska, rzecznik 
prasowy Energa-Operator 
SA. – Rozumiem niepokój 
mieszkańców, ale w uwagi  
na ptasie gniazda na urzą-
dzeniach energetycznych, 
współpracujemy ściśle z 
ornitologami. Kierujemy 
się ich wskazówkami przy 
zakładaniu platform pod 
gniazda i wiemy, ze ptaki 
sobie na pewno poradzą. 

Mogę uspokoić mieszkań-
ców, ze bociany potrafią na 
takiej obręczy urządzić so-
bie gniazdo.

Wszystko wskazuje na 
to, że rzeczniczka Energi 
ma rację, a budząca nie-
pokój historia skończy się 
dobrze. Bociany cały czas 
ulepszają swoje gniazdo 
na nowym słupie na ul. Za-
mostnej i raczej już się tam 
zadomowiły. Miejmy na-
dzieję, że tego lata docho-
wają się potomstwa. 

Tym bardziej, że w tej 
miejscowości sprzyja im at-
mosfera i sympatia mieszka-
jących wokół ludzi.               AK.

Podczas naszej wizyty w Orlu, w nowym gnieździe 
zastaliśmy skrzydlatego gospodarza.

Oficjalna inauguracja 
działalności stowarzysze-
nia miała miejsce niedaw-
no w ratuszu. W spotkaniu 
wzięli udział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, 
zastępca prezydenta Bog-
dan Tokłowicz i Jacek 
Thiel, szef promocji w 
Urzędzie Miejskim.

Gości przywitał i prezen-
tacji dokonał prezes Wejhe-
rowskiego Stowarzyszenia 
Sportowego, Rafał Karcz. 
Wiceprezesem WSS jest 
Tomasz Hirsz, sekreta-
rzem Paweł Formela, a 
członkiem Zarządu - Wal-
demar Białk.

Prowadzenie szkolenia sportowego oraz promowanie 
sportowców i miasta wyznaczyło sobie za cel nowe Wej-
herowskie Stowarzyszenie Sportowe, zarejestrowane pod 
koniec marca.  Inicjatorzy organizacji, tworzący jej zarząd 
spotkali sie w ratuszu z przedstawicielami władz miasta.

wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe

Sport, rekreacja i 
promocja miasta

- Nasza organizacja 
sportowa wywodzi się z 
KTS-K „Fight Zone” w 
Luzinie, zajmującego się 
kickboxingiem, ale nowe 
stowarzyszenie będzie 
promowało różne dziedzi-
ny sportu wśród dzieci i 
młodzieży - wyjaśniał ra-
fał Karcz. - Planujemy już 
charytatywny turniej piłki 
nożnej.

Stowarzyszenie chce pro-
mować Wejherowo i liczy na 
współpracę władz miasta. 
WSS będzie też współpraco-
wać z Klubem Miłośników 
Wejherowa.

- Mogę tylko pochwalić 

tego rodzaju inicjatywę. 
Jeżeli pojawiają się nowe 
propozycje dla mieszkań-
ców, głównie tych najmłod-
szych, miasto zyskuje na 
atrakcyjności – powiedział 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. – Popieramy 
działania na rzecz sportu i 
rekreacji, tym bardziej, że 
Wejherowo ma odpowied-
nie miejsca i klimat, ma ku 
temu warunki. 

Dodajmy, że stowarzy-
szenie posiada już własną 
stronę internetową: www.
sportwejherowo.pl oraz 
pierwsze sukcesy, o których 
piszemy na str. 14.

W Hodowli kaktusów i sukulentów w Rumi, 
jak co roku, zanosi się na ciekawy początek se-
zonu. W dniach 28 kwietnia do 6 maja zaplano-
wano Dni Otwarte w Kaktusiarni. Najciekaw-
sze imprezy odbędą się tam 1, 2 i 3 maja br.

- Zapraszam mieszkańców Rumi, Wejherowa  i powiatu 
nie tylko do obejrzenia kaktusów i innych ciekawych rośli, 
ale także na wystawę gołębi,  drobiu ozdobnego i króli-

rusza sezon w kaktusiarni w rumi - warto tam zajrzeć!

rośliny, ptaki i pyszne racuchy
ków – mówi Andrzej Hinz, właściciel hodowli w Rumi. 
– Uczestników naszej imprezy czekają też takie przyjem-
ności, jak skosztowanie pysznych racuchów, którymi czę-
stujemy gości co roku w długi majowy weekend.

Przypomnijmy, że kaktusiarnia, licząca kilka tysięcy 
roślin, w tym interesujące egzotyczne gatunki, mieści się 
w szklarniach przy ul. Partyzantów 2 w Rumi, gdzie moż-
na dojechać z Wejherowa autobusem J (trzeba wysiąść na  
końcowej pętli).
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KULTURA I EDUKACJA

Do końca maja w Powia-
towej i Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Wejherowie 
można oglądać wystawę 
prac słuchaczy Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku. Są 
to interesujące prace z czte-
rech dziedzin: malarstwa, 
rzeźby, rękodzieła arty-

Spotkania z pisarzami

literacka wiosna 
w bibliotece

stycznego i arteterapii. 
Już jutro (piątek, 20 

kwietnia) o godz. 13.00 
zaplanowano spotkanie z 
Wojciechem Kuczokiem, 
który m.in. wręczy nagrody 
zwycięzcom konkursu dla 
uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. Konkurs, który 

odbył się w miniony ponie-
działek dotyczył wiedzy o 
twórczości W. Kuczoka.

Piątkowe spotkanie z 
tym autorem rozpocznie 
cykl spotkań w bibliotece 
w ramach „Literackiej Wio-
sny”. Szczegóły na plakacie 
poniżej.

„Karta do kultury”, bo o 
niej mowa, jest dostępna za 
symboliczną złotówkę dla 
czytelników Powiatowej 
i Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej w Wejherowie. 

Dzięki karcie moż-
na również taniej kupić 
książki, bilet do kina, te-
atru, opery, galerii, czy na 
koncert. Właściciel karty 
uprawniony jest do korzy-
stania z wielu zniżek, m.in. 
na bilety do Teatru Wy-

Dostęp do książek, tańsze bilety do teatru

karta do kultury
Uprawnia do ko-

rzystania ze zbiorów 
wszystkich placó-
wek Wojewódzkiej 
Biblioteki Publicz-
nej w Gdańsku, a 
także bibliotek pu-
blicznych w Redzie, 
Rumi i Wejherowie.

brzeże, Opery Bałtyckiej, 
czy Teatru Miejskiego w 
Gdyni. 

Właścicielem karty może 
zostać każdy czytelnik Po-
wiatowej i Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Wejhero-
wie i mieszkaniec powiatu, 

jeśli przyjdzie do biblioteki i 
wyrazi chęć nabycia Karty.

„Kartę do kultury” za-
prezentowano w wejherow-
skiej bibliotece. Pierwszą 
kartę wręczono zastępcy pre-
zydenta Wejherowa, Bogda-
nowi Tokłowiczowi.

Spotkanie rozpoczęło 
się od kilku słów wprowa-
dzania. O tragedii piaśnic-
kiej - historii nie do końca 
poznanej, ale zajmującej 
ważne miejsce w pamięci 
narodowej mówił Marcin 
Drewa, prowadzący zaję-
cia na WUTW. 

Zrealizowany w ubie-
głym roku film jest kolejną 

Martyrologia w filmowym kadrze

Tajemnice lasów piaśnicy
Słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku YMCA 

mieli okazję zobaczyć film „Pamięć. Tajemnice Lasów Piaśnicy”. 
Projekcja spotkała się z zainteresowaniem zebranych, nie obyło się 
bez wzruszeń i emocji podczas tego poruszającego seansu. 

już próbą ukazania prawdy 
o zbrodni, dokonanej pod-
czas II wojny światowej w 
Lesie Piaśnickim, oddalo-
nym 10 km od Wejherowa. 
To tam oddziały SS i Selb-
stsutzu zamordowały ok. 
12 tys. ludzi. 

Przypomnijmy, że w zaję-
ciach Wejherowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 

mogą uczestniczyć osoby w 
wieku dojrzałym (55+), któ-
re pragną poszerzyć wiedzę 
i umiejętności. 

Zapisy na zajęcia odby-
wają się dwa razy w roku. 
Nie ma obowiązku uczest-
niczenia we wszystkich za-
jęciach, nie ma egzaminów, 
a cała struktura ma cha-
rakter dobrowolny.
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SPORT

14 kwietnia br. w Dział-
dowie odbył się ogólno-
polski turniej sztuk walki 
WARMIA OPEN Universal 
Fighting Rules. 

Po raz pierwszy start 
na zawodach zaliczyli za-
wodnicy Wejherowskiego 
Stowarzyszenia Sportowe-
go,  niegdyś reprezentujący 
KTS-K „Fight Zone”. 

W nowych barwach klu-
bowych, reprezentacja w 
składzie: Paulina Stenka, 
Nikola Siecińska, Filip 
Stark, Remigiusz Zalew-
ski, Oliwer Laskowski, 
Marcin Wołoszyn wywal-
czyła dwa złote, trzy srebne 
i dwa brązowe medale.

Na początku kwietnia w 
hali sportowej ZSP nr 1 w 
Rumi, odbyły się Mistrzo-
stwa Powiatu Wejherow-
skiego Szkół Ponadgim-
nazjalnych w Koszykówce 
Chłopców. Zawody były eli-
minacją do Półfinału Woje-
wódzkiej Licealiady. 

W ścisłym finale wystą-
piły 4 najlepsze drużyny 
spośród 7. 

Zwycięzcą turnieju zo-
stała drużyna gospodarzy, 
czyli Zespołu Szkół Ponad-

Wejherowska 
Akademia 

Piłki Nożnej
Błękitni Wejherowo

prowadzi zapisy dzieci 
do drużyn piłkarskich 

roczniki 2004, 2005, 
2006, 2007

Szczegółowe informacje 
na stronie 
internetowej: 

www.blekitni-wejherowo.pl
lub u trenera Stefana 

Machalinskiego, 
pod nr tel. 

600 244 072

W sali sportowej Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 3 w Wejherowie zakoń-
czył się Wojewódzki Fut-
salowy Turniej Oldbojów 
o Puchar 54-lecia Wejhe-
rowskiego Towarzystwa 
Krzewienia Kultury Fi-
zycznej. 

W zawodach wystar-

I miejsce – ZSp nr 1 w rumi 
II – ZSp nr 2 w wejherowie 
III – ZSp nr 4 w wejherowie
IV – ZSp nr 1 w wejherowie
V – ZSp II lO w wejherowie
VI – ZSp nr 3 w wejherowie
VII – ZSp  w redzie

Mistrzostwa powiatu 

koszykarze z 
rumi najlepsi

Najmłodsi 
piłkarze

Oldboje grali w piłkę

puchar dla Sychowianki 

Nowe Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe, o inauguracji które-
go piszemy na str. 11,  ma już pierwsze sukcesy sportowe. Młodzi za-
wodnicy przywieźli z turnieju 7 medali. 

Sukcesy młodych zawodników wSS

wrócili z medalami

gimnazjalnych nr 1 w Rumi. 
Organizatorami zawo-

dów byli: Powiatowy Zespół 
Placówek Oświatowo Wy-
chowawczych w Wejhero-
wie oraz ZSP nr 1 w Rumi.

towało 6 drużyn, składa-
jących się z zawodników 
35-letnich i starszych. 

W meczu finałowym SY-
CHOWIANKA Sychowo po-
konała 2:0 BORHYD Wej-
herowo. 

W meczu o III miejsce 
PROSPORT Wejherowo 
pokonał 2:0 AMATORA 

Gościcino, a w spotkaniu o 
V miejsce ELELKROCIE-
PŁOWNIE WYBRZEŻE 
Gdynia pokonały 3:0 OLD-
BOYS Rumia.

Najlepszym strzelcem 
został Witold Cirocki 
(AMATOR) - 7 bramek. 

Organizatorem było Wej-
herowskie TKKF.         L.L.

Zwycięska drużyna z Rumi: Aneta Bonk, Marta Duraj, Karolina Węgrzyniak, Amanda 
Rochalska, Weronika Kaciuba, Adriana Trepczyk, Magda Skrzypkowska, Joanna Kwiat-
kowska, Paulina Majkowska, Joanna Obst, Dominika Bisewska, Marta Grzegorzewska.

W hali Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 
w Rumi, rozegrano półfinał 
wojewódzkiej Licealiady w 
Piłce Siatkowej Dziewcząt. 
Zawody były eliminacją do 
finału wojewódzkiego, któ-
ry odbędzie się w rumskiej 
hali MOSiR 19 kwietnia 
(czyli dziś). 

W turnieju wystąpiły 
cztery drużyny reprezen-
tujące powiat: pucki, lębor-

I miejsce – zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Rumi       
II miejsce – zespół Szkół zawodowych i Ogólnokształcących 
w Kartuzach
III miejsce – zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Lęborku
IV miejsce – I Liceum Ogólnokształcące w Pucku

licealiada w piłce siatkowej dziewcząt

Zwyciężyły rumianki
ski, kartuski i wejherowski. 
Najlepszą drużyna okazały 
się gospodynie zawodów, 
czyli dziewczęta z ZSP nr 
1 (I LO) w Rumi, aktualne 
mistrzynie województwa 

pomorskiego. 
Drużyny grające w tur-

nieju otrzymały puchary i 
nagrody od dyrektora szko-
ły, Janusza Wolańskiego. 

A.B.

wYNIkI ZAwODÓw:

Chemik police – Gryf Orlex wejherowo 0:1 (0:1) 

Chemik pokonany

Pojedynek miał dwa ob-
licza. W pierwszej połowie 
przeważali wejherowianie, 
co udokumentowali zdoby-
ciem bramki. W tej samej 
połowie drugą bramkę zdo-
był jeszcze M. Skwiercz, 
ale ze spalonego. Gryfici 
mogli zdobyć jeszcze przy-
najmniej dwa gole, jednak 
M. Fidziukiewicz i Ł. Krze-
miński nie potrafili poko-

Drużyna Gryfa Orlex Wejherowo rozegra-
ła kolejny meczligowy w Policach. Tamtejszy 
Chemik to trudny przeciwnik, ale Gryf wygrał 
mecz 0:1 (0:1).  Zwycięskiego gola zdobył G. Gi-
cewicz w 23 min. pierwszej połowy. 

nać bramkarza z Polic.
W drugiej połowie za-

atakowali policzanie. Całe 
szczęście ataki gospodarzy  
nie były skuteczne. Sku-
tecznością wykazał się na-
tomiast nasz bramkarz W. 
Ferra. 

Dzięki zwycięstwu nasza 
drużyna awansowała na 
drugie miejsce w tabeli III 
ligi bałtyckiej. 

21 kwietnia o 17.00 Gryf 
na własnym boisku zagra 
z Dębem Dębno, a w na-
stępnym tygodniu spotka 
się na wyjeździe w liderem 
rozgrywek ligowych, czyli 
Kotwicą Kołobrzeg. 

To będzie najważniejszy 
mecz rozgrywek ligowych. 

Skład  Gryfa Orlex: 
Ferra - Felisiak, 

Skwiercz, Kochanek, 
Oleszczuk - Kotwica, 
Kołc, Pietroń (62’ Wicki), 
Krzemiński (46’Toporkie-
wicz), Gicewicz - Fidziu-
kiewicz.
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Tani-Fotograf.pl

fotografia ślubna 
zdjęcia urodzinowe 
chrzciny i przyjęcia 

imprezy 
integracyjne 

fotografia mody 
fotografia 

reklamowa 

502 178 344

Prywatne ogłoszenia drobne zamieszczamy bezpłatnie. 
Firmy mogą korzystać z tej rubryki , jeśli szukają i chcą za-
trudnić pracowników. 

Każde nadesłane ogłoszenie ukaże się trzy razy, chyba 
że nadawca zaznaczy inaczej. 

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres: 
 redakcja@pulswejherowa.pl  
lub sms-em  na numer telefonu:   606-101-502.

OGŁOSZENIA ZA DARMO

  OGŁOSZENIA  DrOBNE 

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska 
tel.: 606-101-502,  606-629-454 
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Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 

i redagowania nadesłanych tekstów.
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84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 
Uwaga -  spotkanie z dziennikarzem możliwe tylko po 
telefonicznym umówieniu się (pracujemy w terenie).

Prawidłowe hasło krzyżówki, która ukazała się w świątecznym 
„Pulsie Wejherowa” 5 kwietnia brzmi:  Wejherowska Kalwaria.

rozwiązanie krzyżówki z 5 kwietnia

książki dla Czytelników

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

R E K L A M A

Oto hasła, które należało  
wpisać w diagramie. 

Rzędami: Kuwejt, areszt, 
Hektor, owsiki, karnet, tafla, 
wyspa, antykwariat.

Kolumnami: kokarda, 
ulewa, Elton, tarot, traw-
ka, wersja, Falski, szakal, 
aliant.

Spośród prawidłowych 
odpowiedzi, a tylko takie 
otrzymalismy od naszych 
Czytelników e-mailem i na 
kartkach, wylosowalismy 
dwoje nadawców, którzy 
tym razem wygrywają na-
grody książkowe. 

Wydawnictwa albumo-

we otrzymają od nas:
Barbara Ponka i Wa-

cław Zabiegliński.
Gratulujemy!

Kolejna krzyżówka i 
okazja do tego rodzaju za-
bawy w następnym „Pulsie 
Wejherowa”, 10 maja.

uwaga ! uwaga ! uwaga !

Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi

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

Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowane 
wynajęciem proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej dane o 

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

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

Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 

przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103
Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu:  

(58) 677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.

NIERUCHOMOŚCI
Proszę o pomoc dobrych 

ludzi: matka z trójką dzieci 
poszukuję małego miesz-
kanka do 600 zł z opłatami 
lub za opiekę nad osoba 
starszą, chodzącą. 

Tel. 511-107-480
 * * *
Sprzedam mieszkanie z 

2007 roku, o powierzchni 60 
m kw. , pierwsze piętro, trzy 
pokoje, w Wejherowie Śmie-
chowie przy ul. Necla. Cena 
320 tys. zł – do negocjacji.  

Tel. 505-597-770
 * * *
Sprzedam działkę bu-

dowlaną 2000 m kw. (prąd, 
woda, las), Gowino, 

Tel. 602-416-530
 * * *
Dom w surowym stanie, 

atrakcyjna lokalizacja w 
Wejherowie. 

Tel. 608-083-608
 * * *
Sprzedam działkę bu-

dowlaną  1181 metrów kw. 
(prąd, woda), Kapino, gmi-
na Wejherowo. 

Tel. 781-186-895
 * * *
Magazyn 80 m kw., wyso-

kość 3,20 m w Wejherowie - 
do wynajęcia.

Tel. 608-083-608

SPRZEDAM
Sprzedam używaną ku-

chenkę elektryczno-gazową 
marki Mastercook, cena 380 
zł.  Tel. 505-588-160

 * * *
Sprzedam 2 kseroko-

piarki HP z wyświetlaczem, 

mało uzywane, stan ideal-
ny, 259 zł oraz LEXMARK  50 
zł .  Tel. 668-294-942

 * * *
Sprzedam 3 sztuki DVD 

do wyboru: Samsung z DIVX 
kompletne z kablami i pilo-
tami, po 60 zł za szt. 

Tel. 668-294-942
 * * *
Sprzedam TV THOMP-

SON 26 cali 200 HZ, 7 głośni-
ków, super obraz i dźwięk, 
plus DVD SONY za komplet 
350 zł.  Tel. 668-294-942

 * * *
Sprzedam fotel rozkłada-

ny,  jednoosobowy -  150 zł i 
kanapę + 2 fotele finki - 400 
zł.  Tel. 503-713-505

 * * *
Pralkę Bosch energoosz-

czędną, otwieraną z góry, 
przywieziona z Niemiec. Tyl-
ko 320 zł. Tel. 608-083-608

 * * *
Sprzedam tanio telewi-

zor kolorowy 21"z pilotem. 
Telewizor jest sprawny i 
w bardzo dobrym stanie. 
Posiada wejście anteno-
we i eurozłącze. Możliwość 
transportu cena 110zł 

Tel. 516 256 424

Z powodu wyjazdu sprze-
dam psa, dwuletniego bok-
sera maści brązowej - uło-
żony, wykastrowany, ma 
książeczkę zdrowia, smycz, 
kaganiec. Suma 250 zł. 

Tel. 514-061-981

PRACA
Szukam pracy jako pogo-

towie domowe – wykonam 
w Twoim domu wszystko, 
co potrzeba, o każdej porze. 
Zadzwoń: 519-617-240

 * * *
Przyjmę pracę chałupni-

czą .  Tel. 668-076-468
 * * *
Pani w średnim wieku 

zaopiekuje się dzieckiem u 
siebie w domu. Wejherowo.

Tel. 504-258-064
 * * * 
Pracownik wykończeń 

budowlanych poszukuje 
pracy – szpachlowanie, ma-
lowanie, układanie wełny 
itd.   Tel. 510-275-967

 * * *
Pani 37 lat poszukuje 

pracy: opieka nad osobami 
starszymi lub dziećmi, obia-
dy, sprzątanie – praktyka.  

Tel. 604-705-711
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ROZRYWKA
Redakcja 
Pulsu 
Wejherowa 

poszukuje 

AGENTA 
REKLAM
który będzie po-

zyskiwał reklamy i 
ogłoszenia.

 
Oferujemy dobre 

warunki pracy.

     Zainteresowanych 
    prosimy o kontakt 
    pod nr telefonu:

606-629-454

R E K L A M A

W repertuarze znalazł się premierowy pokaz najnow-
szej, trzeciej części hiszpańskiego hitu „Rec”. Sa także trzy 
filmy, które weszły na ekrany polskich kin w ciągu kilku 
ostatnich miesięcy: tajemnicza „Kobieta w czerni”, nie-
pokojące „Oczy Julii” oraz ciekawostka z Norwegii, czyli 
„Łowca trolli”. 

Ta noc to doskonała okazja, aby przekonać się, że rów-
nież w tym gatunku kino europejskie potrafi zaskoczyć i w 
niczym nie ustępuje amerykańskim produkcjom.

Oto repertuar ENEMEFu Europejskie Kino Grozy:
Rec 3, Oczy Julii, Kobieta w czerni i Łowca trolli
Te filmy bedzie można obejrzeć w ciągu jednej nocy, 

w piątek 20 kwietnia w kinach sieci Multikino, m.in. w 
Gdańsku, Gdyni i Rumi. Początek seansu o godz. 22.00, 
koniec ok. 5.00 rano.Bilety w cenie od 17 zł są już do na-
bycia w kasach kina.

Więcej informacji na temat tego ENEMEFu, cen bile-
tów, jak również głosowanie na kolejność emisji filmów 
znajdziesz pod adresem: www.enemef.pl 

Na stronie można również zagłosować na repertuar ko-
lejnych ENEMEFów oraz wygrać zniżkę - przed każdym 
ENEMEFem losowanych jest kilkaset zarejestrowanych 
na stronie osób, które otrzymują specjalnego zniżkowego 
SMSa. Z nim można kupić ze zniżką nawet do 10 zł!

ENEMEF: Europejskie kino Grozy
ENEMEF: Noc Europejskiego Kina Grozy, który odbędzie sie w Multikinie 20 

kwietnia br. to propozycja dla tych, którzy lubią się bać, a jednocześnie cenią 
posępny klimat oraz stopniowo narastające napięcie bardziej niż efekciarskie 
sztuczki. Pokazane zostaną filmy oryginalne, groźne, klimatyczne, mroczne i 
poruszające.

Dla naszych Czytelników 
mamy 5 pojedynczych bile-
tów na ENEMEF Europejskie 
kino Grozy na jutro na godz.  
22.00 w Multikinie w Galerii 
rumia.

Żeby je zdobyć, trze-
ba dzwonić do nas dzisiaj 
(czwartek) od godz. 15.00 i 
wymienić tytuł jednego z fil-
mów, prezentowanych jutro 
w ramach eNeMeFu. Prosimy 
dzownić pod nr tel.:

606-101-502 
UWaGa: zawsze po wyzna-

czonej godzinie odbieramy 
telefony, chociaż sygnał bywa 
mylący. trudnoci z dodzwonie-
niem się wynika tylko z bardzo 
zajętej linii. zainteresowanie 
biletami jest duże!

Za darmo 
do kina

N A S Z  P A R T N E R


