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Nagroda i uznanie
za olimpijski brąz

W Komendzie Hufca ZHP im. Partyzantów Kaszubskich w Wejherowie otwarto Izbę Pamięci. Można
w niej zobaczyć gromadzone przez dwa lata kroniki, zdjęcia, dokumenty i inne cenne pamiątki wejherowskich harcerzy. 			Str. 4

Pomoc dla uczniów
Prezydent Wejherowa przedłużył do 3 października br. termin składania wniosków o pomoc materialną dla uczniów w postaci wyprawki
szkolnej. Podwyższone zostało także kryterium
dochodowe. Wszelkie informacje można otrzymać pod nr tel. 58 672 19 66 lub 58 736 29 22.
			
		
Str. 9

Nowe informacje w sprawie Adeli, a właściwie Anny Charlotty Adelheid Lynaar hrabiny
von Keyserlingk, pochowanej na kalwaryjskim
wzgórzu w 1811 roku.
Str. 11

O tym, że warto wspierać niepełnosprawnych sportowców, nie trzeba przekonywać władz Wejherowa. Alicja Eigner, brązowa medalistka Igrzysk Paraolimpijskich w Londynie odbierała we wtorek gratulacje od prezydenta miasta,
jego zastępców i sekretarza. Zarówno tenisistka, jak i jej trener Maciej Bieniasz,
otrzymali nagrody od prezydenta Krzyszofa Hildebrandta. Oboje reprezentują Integracyjnego Stowarzyszenie Sportowe „Start”, od lat wspierane przez samorząd.
54-letnia Alicja Eigner,
mieszkanka Wejherowa,
wywalczyła brązowy medal
w tenisie stołowym w rozgrywkach drużynowych.
O swoich przeżyciach w
Londynie, a także o wspaniałej atmosferze podczas
paraolimpiady, opowiadała
podczas spotkania z wła-

dzami miasta. Tenisistka
zawsze marzyła o udziale
w olimpiadzie, ale udział
ten był okupiony ciężką
pracą i ogromnym wysiłkiem.
- Alicja powinna być
wzorem dla innych – mówił
trener Maciej Bieniasz.
Prezes ISS „Start” w

Wejherowie, Krzysztof
Ruchalski przypomniał,
że wejherowianka grała
wcześniej na wózku inwalidzkim. Mimo trudności
w poruszaniu się zdołała
przejść na grę na stojąco,
co wymagało wielkiej determinacji i intensywnej
rehabilitacji.

- Jesteśmy dumni i pełni
uznania dla tak wielkich
sukcesów, to dla nas prawdziwy honor gościć państwa, życzymy wszystkiego
najlepszego – mówił prezydent K. Hildebrandt,
który otrzymał od Alicji
Eigner maskotkę olimpijską z Londynu.
AK.
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AKTUALNOŚCI
Starymi samochodami z Wejherowa do greckiej Olimpii

Charytatywny Złombol
Dziesięć starych samochodów wyruszyło po raz kolejny na
trasę charytatywnego maratonu samochodowego „Złombol
2012”. Tym razem rajdowcy mają dotrzeć do Grecji, a metę
zaplanowano w Archaia Olimpia. Na miejsce eskapada miała dotrzeć wczoraj, 19 września (w tym czasie „Puls Wejherowa” był już w drukarni).
Wśród „staruszków” na
czterech kołach była skoda,
syrena, fiaty, łada, żuk, a
także motocyklista na MZ-etce. Wszyscy wspierani
są medialnie przez lokalną
telewizję oraz sponsorów.
Celem rajdu jest charytatywna pomoc, bo pieniądze z reklam umieszczanych na pojazdach trafią do
domów dziecka.
W tej szczególnej wyprawie biorą udział ekipy z
Wejherowa, które w piątek
14 września przed godz. 10
rano wyruszyły na trasę
z wejherowskiego rynku.
Żegnali ich mieszkańcy,
rodziny uczestników oraz
władze Wejherowa, Redy i
Rumi.
Jak co roku, gorącym

orędownikiem i inicjatorem
rajdu jest Leszek Glaza,
przewodniczący Rady Miasta w Wejherowie.
Przewodniczący
RM
prowadzi pierwszy pojazd,
jakim jest Skoda 105. To
dzięki jego zaangażowaniu
impreza powtarzana jest
kolejny raz, a uczestnicy
chętnie biorą w niej udział.
- W trasę wyruszam jak
zwykle z rodziną – mówi
Leszek Glaza. – Oprócz
stałych uczestników wspomagają nas ekipy z pobliskiego Bojana i Orla. Jedziemy naszą starą Skodą,
która kolejny raz będzie
musiała udowodnić swoją
przydatność i sprawność
w tak długiej trasie. Czeka nas wszystkich wielka

przygoda i zapewne również trudności, bo będziemy zdani wyłącznie na
siebie.
Coroczny „Złombol” to
ekstremalna eskapada samochodami wyprodukowanymi w czasach PRL oraz
oraz w krajach tzw. bloku
sowieckiego. Po latach te
cuda komunistycznej motoryzacji będą mogły zarobić
na zakup wielu potrzebnych rzeczy dla dzieci z domów dziecka.
Wcześniej trasy Złomboli
prowadziły m.in. z Katowic
do Monaco, a także na koło
podbiegunowe i do Azji. W
ub. roku rajdowcy dotarli
na wyspy brytyjskie nad
szkockie jezioro Loch Ness.
		
DK.

Złombol wystartował 14 września. U dołu uczestnicy rajdu przed rozpoczęciem.

OgłoszeniE

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

Punkt Informacji Europejskiej
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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.

Rekrutacja
do Policji
wstrzymana

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

Komendant
Wojewódzki Policji w Gdańsku
informuje, że podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu
przyjmowania
dokumentów od kandydatów do służby w Policji.
Przyjmowanie zawieszono na okres od dnia 1
października 2012 do 31
grudnia 2012 r.

K O N D O L EN C J E

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

Pana Henryka Grzelaka
rodzinie i bliskim
wyrazy szczerego współczucia
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

redakcja@pulswejherowa.pl
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Gryf Orlex Wejherowo szantażuje władze miasta

O TYM SIĘ MÓWI

Klub domaga się dotacji
Władze II-ligowej drużyny piłki nożnej Gryf Orlex postanowiły zastosować szantaż wobec władz miasta Wejherowo. Prezes klubu, jak też główny
sponsor, zagrozili wycofaniem zespołu z rozgrywek, jeśli samorząd lokalny
nie przekaże co najmniej 200 tys. zł w 2012 roku oraz 400 tys. zł w 2013 roku
na funkcjonowanie prywatnego przedsięwzięcia sportowego.
Gryf Orlex Wejherowo
jest zaledwie jednym z
trzech klubów II ligi piłki
nożnej (obok Elany Toruń
i Drutexu Bytovii Bytów),
który w nazwie używa logo
sponsora. Pozostałych 15
zespołów nie afiszuje się z
eksponowaniem swoich darczyńców. Wiadomo bowiem,
iż z takiej sytuacji profity
czerpie nie tylko klub, ale
też sponsor, który ma dodatkową reklamę firmy.
Tymczasem władze klubu
Gryf Orlex Wejherowo chciałyby za pieniądze wszystkich
podatników reklamować
markę znanego dewelopera.
Takiego kuriozum nie ma
nigdzie w Polsce.
Wystarczy podać przykład sąsiada - Bytovii Drutex Bytów, grającej w tej
samej lidze co Gryf Orlex
Wejherowo. Zajmuje pozycję
lidera z wielkimi aspiracjami na awans do I ligi.

Sytuacja jest tam klarowna. Firma Drutex sponsoruje budżet zespołu w ponad 80 procentach. Na jego
funkcjonowanie w 2011 r.
przedsiębiorca przeznaczył
1,6 mln zł, a budżet klubu
zamknął się kwotą niespełna 1,9 mln zł. Około 300 tys.
zł udało się pozyskać władzom klubu od innych firm.
Co więcej - właściciel
przedsiębiorstwa Leszek
Gierszewski zafundował piłkarzom przejażdżkę autokarem na mecz FC Barcelony,
a na mecz Pucharu Polski
z Wisłą Kraków w tydzień
rozbudował mały stadion
tak, żeby zmieściło się na
nim 5 tys. kibiców. Prowincjonalny Bytów powoli puka
do bram dużej piłki.
Dlaczego w Wejherowie
ma być inaczej? Dlaczego
za funkcjonowanie klubu
ma płacić Urząd Miasta z
pieniędzy, na które składają

się wszyscy mieszkańcy?
Dlaczego Orlex (sponsor tytularny) zamierza zapewnić
zaledwie 50 proc. środków
na działalność sekcji piłkarskiej?
Dlaczego za reklamowanie
prywatnego biznesmena,
widniejącego w nazwie klubu, władze miasta Wejherowo mają rezygnować z
bardzo potrzebnych inwestycji? Podobne pytania można
mnożyć...
Kolejnym przykładem
może być klub Raków Częstochowa, zajmujący 2.
miejsce w tej samej klasie
rozgrywkowej co Gryf Orlex
(tuż za Bytovią Drutexem).
Władze miasta nie rozpieszczają działaczy sportowych
i zawodników, którzy będąc
na szczycie tabeli stoją przed
dużą szansą awansu do I ligi.
Częstochowa przeznacza corocznie na tzw. sport
kwalifikowany (dla stowa-

rzyszeń i spółek) 150 tys.
zł, z czego najwięcej (65 tys.
zł) przypadło. zespołowi
siatkarskiemu SSS-J. Futboliści KS Raków otrzymali
60 tys. zł, chociaż w tabeli II
ligi przewyższają aktualnie
Gryf Orlex o sześć miejsc.
- Nasze oczekiwania były
nieco większe. Ale dostaliśmy 60 tys. zł i to nas cieszy.
Na pewno dobrze spożytkujemy te pieniądze - powiedział
Krzysztof Kołaczyk, prezes
Rakowa Częstochowa.
Prezes Gryfa Orlex żąda
sporych dotacji od miasta.
Zbiera podpisy pod petycją
do władz miasta i szantażuje wycofaniem zespołu z
rozgrywek II ligi.
A dlaczego nie udał się do
starosty Józefa Reszke? Powiat także posiada możliwości dofinansowania. Czyżby
więc czysta polityka?
A może trzeba wreszcie
oddzielić w WKS Gryf Orlex
politykę od sportu? Z pewnością skorzystają na tym
wszyscy, a szczególnie kibice.
Ryszard Wenta
Teksty tego autora czytaj na
http://www.ryszardwenta.
blogspot.com

Oświadczenie UM
Urząd Miejski w Wejherowie nie jest organem nadrzędnym i nie jest właścicielem Klubu Sportowego Gryf Orlex
Wejherowo i stadionu. W tegorocznym budżecie na działania
z zakresu sportu, rekreacji i utrzymania obiektów sportowo-rekreacyjnych władze miasta przeznaczyły ok. 2 mln zł.
Klub Sportowy Gryf Orlex otrzymał 35 tys. zł. na szkolenie
młodzieży oraz 85 tys. zł na promocję i nagrody dla piłkarzy.
Łącznie daje to kwotę 120 tys. zł, czyli więcej niż w latach ubiegłych i więcej niż otrzymują inne kluby. Tym bardziej jesteśmy
zmartwieni jego trudną sytuacją finansową w obliczu gry w
nowym sezonie piłkarskim.
Prawdą jest, że miasto zyskuje na grze klubu piłkarskiego
Gryf Orlex Wejherowo, jednak w obecnej sytuacji finansowej
i powszechnie znanych problemów jakie przeżywa gospodarka, mieszkańcy Wejherowa nie mogą sobie pozwolić na wyższe dotacje na Klub.
Należy przy tym zaznaczyć, że „Gryf” funkcjonuje na zasadzie prywatnego przedsiębiorstwa, z którego właściciel czerpie korzyści m.in. z tytułu reklam. Zatem to zarząd Klubu musi
dbać o budżet, w tym pozyskać pieniądze od sponsorów i
innych podmiotów komercyjnych. Jeżeli jednak zarząd Klubu
Sportowego Gryf Orlex Wejherowo, przerzucając winę za brak
środków oraz zabezpieczenia finansowego na Urząd Miejski,
być może jest to znak, że sobie nie radzi. Niepokoi nas również
fakt konfliktu Zarządu Klubu z kibicami co może prowadzić do
ucieczki sponsorów.
Należy dodać, że Klub Sportowy Gryf Orlex szykując się do
awansu do II ligi z pewnością przewidywał poziom wydatków
na funkcjonowanie drużyny seniorskiej w rozgrywkach II ligi.
Na podstawie informacji płynących z klubu wynika jednak, że
środki te nie zostały zabezpieczone w dostateczny sposób, a
winą za tę sytuację niesłusznie obarczane jest miasto. Dlatego
w naszym odczuciu brakujące środki finansowe w budżecie
Klubu Sportowego Gryf Orlex Wejherowo, poza tym co Klub
otrzymał od miasta, powinien zorganizować Zarząd Klubu,
bowiem bezpośrednio wynika to z jego zadań.
Priorytetem dla władz miasta jest znalezienie środków na
braki w finansowaniu oświaty przez Rząd i zapewnienie edukacji dzieci i młodzieży na odpowiednim poziomie.
			
Urząd Miejski w Wejherowie

Oświadczenie kibiców Gryfa

Władze Gryfa Orlex Wejherowo oraz działacze i sympatycy zbierają podpisy pod
petycją do prezydenta Wejherowa i Rady Miasta, w sprawie dotacji dla klubu. Pod
apelem podpisują się mieszkańcy miasta (dorośli i dzieci), zachęcani do tego na ulicach przez wolontariuszy. Wczoraj na rynku odbyła się manifestacja w tej sprawie,
o której napiszemy w następnym wydaniu gazety.

Członkowie Stowarzyszenia Kibiców Wejherowskiego Gryfa „Żółto-Czarni” ubolewają nad
faktem, że zarząd klubu WKS Gryf Orlex Wejherowo na czele z Prezesem Rafałem Szlasem nie
radzi sobie z finansami i przygotowuje się do
opuszczenia szeregów drużyn drugoligowych.
Naszym zdaniem zarząd powinien lepiej przygotować się do rozgrywek, a nie po rozegraniu
kilku meczy szukać kolejnej sensacji medialnej
poprzez próbę zaszachowania Urzędu Miasta.
Uważamy, że środki finansowe przeznaczane
przez miasto na klub powinny zostać zwiększone.
Nie mniej jednak doceniamy fakt, że w stosunku
do lat poprzednich jest znaczna poprawa. Po

dzisiejszym oświadczeniu Urzędu nie ma się co
łudzić, że znajdą się pieniądze, o których mowa w
oświadczeniu klubowym. Tym samym pozbawione sensu jest pisanie petycji, będzie to tylko strata
czasu. W zamian proponujemy zakasać rękawy i
szukać nowych sponsorów.
Czas pokaże czy klub mówił poważnie o degradacji, czy była to tylko próba szantażu? My mamy
nadzieję, że jest to drugie.
Czy stanie się tak czy inaczej My powrócimy na
stadion po przeprosinach bądź rezygnacji Prezesa
nawet na mecze A-klasy.
Członkowie Stowarzyszenia Kibiców
Wejherowskiego Gryfa „Żółto-Czarni”
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ORGANIZACJE
W nowym roku harcerskim otwarto Izbę Pamięci Hufca ZHP w Wejherowie

Wartości niezmienne od lat
Uroczyste spotkanie instruktorów i
harcerzy, a także niecodziennych gości
w Bazie „Cedron” zainaugurowało nowy
rok pracy w Hufcu ZHP w Wejherowie.
Tego samego dnia, czyli 15 września,
odbyła się inna ważna uroczystość. W
wejherowskim Hufcu otwarto harcerską
Izbę Pamięci.
W rozpoczęciu harcerskiego roku uczestniczyła
komendantka Gdańskiej
Chorągwi ZHP, hm. Hanna
Piotrowska, która wręczyła hm. Halinie Kurpiewskiej, długoletniej instruktorce wejherowskiego
hufca (w latach 1980-2000),
Srebrny Krzyż za Zasługi
dla ZHP.
Komendantka Hufca
ZHP im. Partyzantów Kaszubskich, phm. Zofia Wysocka odczytała rozkaz, w
którym przypomniała m.in.
minione obozowe lato.
Podczas wakacyjnych
obozów 11 harcerzy wyszkoliło się na ratowników wodnych, a 15 przeszło szkolenie
żeglarskie. Trwa jeszcze
kurs na płetwonurka, w
którym również uczestniczą
wejherowscy harcerze.
Część uczestników inauguracji roku w harcer-
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skiej bazie wzięła też udział
w otwarciu Izby pamięci
Hufca ZHP, urządzonej w
siedzibie Komendy przy ul.
Ofiar Piaśnicy. Gromadzenie
materiałów, w tym zdjęć,
starych kronik, dokumentów i pamiątek z kilkudziesięciu lat trwało dwa lata.
Zajmował się tym głównie
phm. Jacek Stefaniszyn,
inicjator utworzenia Izby
Pamięci. Pomagało mu wiele
innych osób. M.in. hm. Zofia
Wysocka dotarła do nazwisk
ponad 400 instruktorów,
pracujących z młodzieżą w
Wejherowie. To jednak nie
wszyscy dawni członkowie
kadry Hufca ZHP, składającego się obecnie z 11 drużyn,
2 kręgów instruktorskich
oraz szczepu w Luzinie.
- Wracanie do historii,
ukazywanie działalności
naszych poprzedników jest
bardzo potrzebne. Nasz

Druh Jacek Stefaniszyn (z mikrofonem), hm. Zofia Wysocka oraz harcerki i harcerze w nowej Izbie Pamięci.

program zawiera aktualne
propozycje, atrakcyjne dla
młodzieży, ale zawsze podkreślamy wartości, jakie
istnieją w harcerstwie od
początku – stwierdził hm.
Wiesław Laskowski, były
komendant Hufca ZHP w
Wejherowie, pracujący obecnie w Radzie Naczelnej ZHP

w Warszawie. – Te wartości
odróżniają nas od innych
organizacji. Odwoływanie
się do historii motywuje do
przedłużania działalności
harcerskich drużyn.
Izbę Pamięci urządzono
dzięki finansowemu wsparciu Urzędu Miasta.
Anna Kuczmarska

Na zdjęciach poniżej uroczysta inauguracja roku w
harcerskej bazie „Cedron”.

redakcja@pulswejherowa.pl
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ROZMAITOŚCI
Strażnik w przedszkolu

r e klama

Sport i porządek
W ramach realizowanego przez Niepubliczne Przedszkole „Krecik” w Wejherowie programu pn. „Przedszkolaki poznają zawody”, starszy inspektor Maciej Cichoń
odwiedził dzieci z tego przedszkola. Opowiedział dzieciom
o wykonywanym przez siebie zawodzie. Dzieci zainteresowane były pracą strażników oraz środkami przymusu
bezpośredniego, które strażnicy noszą na pasie.
Strażnik opowiadał też przedszkolakom o potrzebie
uprawiania sportu, bo sam jest sportowcem i bierze udział
w wielu maratonach.
Na koniec dzieci, które mają w domu psy otrzymały specjalny pakiet higieniczny „WC Pies”, który służy do sprzątania psich odchodów. Strażnik prosił aby dzieci przypomniały rodzicom o obowiązku sprzątania po swoich psach,
które wyprowadzają w miejsca publiczne.
ZH
REKLAMA
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IMPREZY I uroczystości

Europejskie Dni Dziedzictwa w muzeum

Modlitwa na kalwaryjskich wzgórzach

Spotkanie z kulturą regionu

Odpust Podwyższenia
Krzyża Świętego

Gry i konkursy dla dzieci, stoiska z pieczywem i miodami
kaszubskimi, pokaz haftu oraz koncerty odbywały się w miniony weekend w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w ramach Europejskich Dni
Odpust Podwyższenia Krzyża Świętego odbył się w minioną soDziedzictwa .
botę i niedzielę w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie.
Imprezy odbywały się w
Pałacu Przebendowskich i
Keyserlingków oraz wokół
niego. Przygotowano m.in.
okolicznościową wystawę w
muzeum, grę terenową dla
dzieci i młodzieży, a także
produkty regionalne Stowarzyszenia Kobiet Nieza-

leżnych z Chmielna i pokaz
haftu w wykonaniu Teresy
Domnik z Wejherowa. W
przygotowanie
wystawy
oraz własnego stoiska zaangażował się Powiatowy
Cech Rzemiosł Małych i
Średnich Przedsiębiorstw
ZP w Wejherowie.

Przed publicznością wystąpili: Tadeusz Makowski z
kapelą „Pleskota” z Chmielna, Krystyna i Jerzy Walkusz, Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka
(na zdjęciu powyżej) oraz
kapela „Czarne Kapelusze”
z Mechowa.
MD.

W całej Europie
Europejskie Dni Dziedzictwa to największy w Europie
projekt społeczny i edukacyjny, zainicjawany przez
Radę Europy w 1991 r.
Głównym celem Europejskich Dni Dziedzictwa jest
promowanie regionalnego
dziedzictwa
kulturowego
oraz przypominanie o wspólnych korzeniach kultury europejskiej. Co roku we wrześniu
organizatorzy udostępniają
do zwiedzania szerokiej publiczności zabytki i miejsca
kultury, przygotowują festyny, imprezy plenerowe, inscenizacje, wystawy i wiele innych imprez o różnorodnym
charakterze.
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Wierni modlili się na Kalwarii Wejherowskiej.
Odpust rozpoczął się
Drogą Krzyżową na kalwaryjskich wzgórzach oraz
sobotnią mszą św. przy kościele Trzech Krzyży. W tym
samym miejscu odprawiono
uroczystą sumę odpustową
w niedzielę. Zanim rozpoczęła się liturgia, kapłani i

wierni przeszli na Kalwarię
w procesji z Najświętszym
Sakramentem. Mszy świętej przewodniczył ks. Bartłomiej Stark, dyrektor
Wydziału Katechetycznego
Kurii Metropolitalnej w
Gdańsku.
Jak zwykle wejherowia-

nie, a także pielgrzymi z
innych miejscowości, licznie
uczestniczyli w uroczystościach odpustowych, podczas których modlono się
m.in. w intencji nauczycieli
i uczniów w związku z rozpoczętym nowym rokiem
szkolnym.

redakcja@pulswejherowa.pl
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MIASTO
Dla pielgrzymów oraz turystów

Informacje
i chwila relaksu
W pobliżu Kalwarii Wejherowskiej od początku sezonu letniego funkcjonuje punkt informacji dla pielgrzymów oraz
turystów. Placówka powstała w części budynku zaplecza
technicznego Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych. Punkt ten został wyposażony oraz urządzony
przez miasto, a dokładnie przez wspomniane WZNK
- Począwszy od wiosny
stopniowo wyposażaliśmy
nowy punkt informacji, w
którym pielgrzymi oraz turyści mogą nie tylko uzyskać wiadomości, ale też odpocząć, wypić kawę lub inny
napój, zjeść coś słodkiego
– mówi Stanisław Makles,
dyrektor WZNK. – Do placówki u podnóża wzgórz
kalwaryjskich trafiły m.in.
stoły z parasolami oraz ławki przy których można posiedzieć i odpocząć. Teren
wysypano drobnym żwirem,
zaopatrzono w kosze na
śmieci. Na miejscu znajduje
się również bardzo potrzeb-

na toaleta.
Placówka na podstawie
przetargu została wydzierżawiona osobie prywatnej,
która pod nazwą firmową
„Kaszubskie Złoto” prowadzi sprzedaż artykułów pamiątkarskich oraz promujących region kaszubski i
Wejherowo. W ofercie posiada także sprzedaż napojów
i słodyczy. Ponadto zainteresowanym osobom oferują
materiały informacyjne i
promocyjne, dotyczące zabytków i innych atrakcji turystycznych
Wejherowa.
Oferuje je na co dzień zatrudniony w sezonie w tym

miejscu Piotr Kurek.
- Przez całe lato codziennie przychodzili tutaj turyści, zwiedzający Wejherowo
oraz Kalwarię Wejherowską, m.in. w ramach wycieczek z przewodnikiem.
Zmęczeni wędrówką goście
chętnie korzystali z naszego
punktu – mówi pan Piotr. –
Oczywiście najwięcej osób
przybywa tu podczas odpustów i uroczystości religijnych. Wśród naszych gości
są nie tylko pielgrzymi z
odległych miejscowości, ale
też mieszkańcy Wejherowa,
wracający z Kalwarii lub
udający się na nią.
AK.

Punkt dla pielgrzymów i turystów znajduje się przy ul. Marynarki Wojennej, biegnącej między miejskim parkiem i Kalwarią Wejherowską. Można tam dostać materiały promocyjne, napić się kawy, zjeść ciasto.

O GŁ O SZENIE

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

OFERUJE:
- 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.

MASZ ODPADY
- MASZ ZUK

DODATKOWA ZBIÓRKA
ODPADÓW tzw. Zielonych
Zakład Usług Komunalny stwarza dodatkową możliwość pozbycia się odpadów biodegradowalnych w
uporządkowany sposób.
Od 5.05.2012 roku w każdą kolejną sobotę, w
godz. 15.00 – 20.00 Klienci ZUK mogą dostarczyć
skoszoną trawę i inne tzw. odpady zielone do bazy
przy ul. Obrońców Helu 1 (wjazd od ul. Staromłyńskiej).
Odpady należy dostarczyć własnym transportem
oraz rozładować przy pomocy pracowników ZUK.
Dostawca zobowiązany będzie wnieść symboliczną opłatę, zależną od ilości odpadów (od 1 zł do 5 zł),
przeznaczoną na koszty kompostowania. Zobowiązany będzie również podać swoje dane.
Powyższa akcja jest działaniem dodatkowym ZUK
w stosunku do selektywnej zbiórki odpadów w workach, sprzed posesji, która realizowana będzie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
Wejherowo, maj 2012 r.

Dyrektor ZUK
Jarosław Pergoł
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kultura, rozrywka, pomoc

Charytatywny festyn w parku

Zakręcone Wejherowo
„Zakręcone Wejherowo” – to tytuł charytatywnego festynu, który odbył się w
Parku Miejskim. Rodzinna zabawa połączona była ze zbiórką pieniędzy oraz plastikowych nakrętek w ramach akcji pomocy dla chorej Małgosi. O kilkumiesięcznej bardzo chorej wejherowiance pisaliśmy kilkakrotnie, podobnie jak inne media. Nic dziwnego, skoro sprawa jest bardzo ważna!
Tak uważają również
członkowie trzech organizacji:
Wejherowskiego
Stowarzyszenia Sportowe, Klubu Miłośników
Wejherowa oraz Stowarzyszenia „Naprzód
Wejherowo”. To one, przy
współudziale Wejherowskiego Centrum Kultury
oraz Polskiego Czerwonego Krzyża, zorganizowały festyn. Najważniejsze
jednak, że na zaproszenie
organizatorów odpowiedzieli licznie mieszkańcy miasta, bawiący się na festynie.
Do puszek PCK zebrano
pieniądze (blisko 3 tysiące złotych), a do foliowych
worków tysiące nakrętek
(ponad pół tony!), które zostaną sprzedane. W całej

wakacyjnej akcji zebrano
razem ok. 3 ton nakrętek.
Wszystko po to, aby sfinansować rehabilitację i leczenie dziewczynki, która urodziła się z licznymi wadami.
Na scenie wystąpili artyści i sportowcy. Odbywały
się występy grup tanecznych i zespołów muzycznych, w tym pokazy tańca
irlandzkiego i szkockiego,
występy bractwa historycznego, pokazy młodych kickboxerów oraz pokazy udzielania pierwszej pomocy.
Firma TAXI PLUS oferowała przejażdżki piękną
żółtą syrenką, a pani Anna
Drewa prezentowała jedyną
w swoim rodzaju wystawę
aniołków z własnej kolekcji.
Dla najmłodszych uczest-

ników festynu przygotowano malowanie twarzy i karaoke. Dużym powodzeniem
cieszyło się szkicowanie portretów. Zabawę zakończyło
ognisko.
- Po odwiedzeniu Małgosi uznaliśmy, że trzeba
jej pomóc – mówi współorganizator imprezy Paweł
Formela, radny miejski i
przewodniczący Klubu Miłośników Wejherowa. - W czynieniu dobra ważne są miłe
słowa, ale najważniejsze są
czyny.
W akcję pomocy dla Małgosi angażują się różne
środowiska i różne miasta.
Imprezę na rzecz chorej wejherowianki zorganizowano
latem w Helu, a ostatnio
włączyli się w nią nawet

więźniowie ze Szczecina. Kolejna impreza charytatywna dla Małgosi odbędzie się
w Starogardzie Gdańskim,
gdzie wystąpi Kabaret Limo.
Dzięki
dotychczasowej
pomocy charytatywnej udało się zebrać pieniądze na
pierwszą operację rozszczepu
podniebienia. Małgosia obecnie uczestniczy w turnusie
rehabilitacyjnym na Półwyspie Helskim, ufundowanym
podczas imprezy w Helu.
Dziecko czeka jeszcze
wiele różnego rodzaju operacji, które ze względów
oczywistych muszą być rozłożone w czasie i będą uzależnione od stanu zdrowia
oraz możliwości poddania
dziecka narkozie.
Monika Dudek

Open Air Rock Festival
Wejherowska
młodzież bawiła się podczas
dziewiątego Open Air
Rock Festivalu w amfiteatrze. Muzyczna impreza odbywała się pod
hasłem „Stop przemocy
i terrorowi”. Podczas
rockowego pikniku zagrało sześć kapel, a tegoroczną gwiazdą była
grupa Flapjack.
Kilkugodzinny
koncert
odbywał się, jak co roku, w
wejherowskim amfiteatrze,
Również jak co roku organizatorem imprezy było Wejherowskie Centrum Kultury.
Podczas imprez wystąpiły
zespoły, prezentujące różne
odmiany muzyki rockowej.
Więcej zdjęć z tegorocznego festiwalu mozna obejrzeć
w galerii na naszej stronie:
www.pulswejherowa.pl
MD
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Rodzinny festyn z charytatywnym celem przyciągnął
do wejherowskiego parku wielu mieszkańców w różnym wieku, od dzieci po seniorów.

Imprezy kulturalne
OBRAZY W RATUSZU

W sali wystawowej na parterze wejherowskiego Ratusza można oglądać wystawę prac trójmiejskich artystów plastyków.
Swoje prace wykonane różnymi technikami prezentują: Danuta Joppek, Elżbieta Kowalska-Matuszewska, Alicja Bach, Sławomir Grabowy, Jan Misiek, Mariusz Kułakowski i Zbigniew Wąsiel.
Wystawę w Ratuszu na pl. J. Wejhera mozna będzie
oglądać do 12 października br. Wstęp wolny

TEATRY NA RYNKU

Stowarzyszenie Kaszëbskô Jednota przy współpracy
Wejherowskiego Centrum Kulturyorganizuje przegląd
kaszubskojęzycznych teatrów ulicznych WEKWIZER,
który będzie miał miejsce w najbliższą sobotę 22 września 2012 r. na placu jakuba Wejhera w Wejherowie.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu!
Prezentacje grup teatralnych rozpoczyna się o godz.
14.00 i trwa do godz. 18.30. Pomiędzy spektaklami,
dwukrotnie (o godz. 15.30 i 18.30) wystąpi Marcin Molendowski z Kosakowa – Kaszubski Idol 2012.
Rozstrzygniecie konkursu i wręczenie nagród zapanowano o godz. 19.00.

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA I EDUKACJA
Gimnazjaliści jak maturzyści

Zdolni
z Pomorza

KONKURS CZYTELNICZY

Janusza Korczaka
znamy i lubimy

Najzdolniejsi gimnazjaliści z powiatu
wejherowskiego w I Liceum Ogólnokształcącym, im. Króla Jana II Sobieskiego w Wejherowie sprawdzali swoją
wiedzę i inteligencję.
97 uczniów I i II klasy gimnazjalnej z powiatu
wejherowskiego zasiadło w
minioną sobotę do pisania
tekstów, sprawdzających ich
wiedzę i inteligencję. Sposób
przeprowadzenia konkursu
przypominał egzamin matu-

ralny, a wszystko odbywało
się w I LO w Wejherowie, w
ramach projektu „Zdolni z
Pomorza”.
Gimnazjaliści wytypowani przez szkoły przeszli
badanie w poradni psychologicznej, gdzie zostali za-

kwalifikowani do dalszych
etapów projektu.
Projekt, realizowany
przez Urząd Marszałkowski oraz powiat wejherowski ma na celu wyłonienie
młodzieży, uzdolnionej w
dziedzinach ścisłych, takich

Więcej zdjęć w Galerii na
www.pulswejherowa.pl

jak matematyka, fizyka,
informatyka.
Chodzi o stworzenie w
województwie pomorskim
systemu wspierania zdolnych uczniów, organizowania dla nich zajęć pozalekcyjnych, objęcia opieką
mentorską, organizowania
obozów naukowych. Szczególnie uzdolniona młodzież
powinna korzystać ze stypendiów oraz brać udział
w cyklicznych konkursach.
- W ubiegłym roku w naszym projekcie brali udział
starsi uczniowie, w tym
roku pierwszo- i drugoklasiści z gimnazjów. Dzięki
temu objęliśmy działaniami
młodzież z gimnazjów i liceów w powiecie – informuje
Krystyna Redlicka z lokalnego Centrum Nauczania Kreatywnego w Zespole
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznych w Wejherowie.
Projekt rozpoczął się
1 września 2010 roku, a
zakończy 31 sierpnia 2013
roku. Więcej na ten temat
można się dowiedzieć na
stronie www.zdolnizpomorza.pl

Pomoc materialna dla uczniów
Urząd Miejski w Wejherowie informuje o możliwości ubiegania się o pomoc
materialną dla uczniów.
Formy oferowanej pomocy to
stypendium szkolne, pomoc
rzeczowa, zasiłek szkolny,
wyprawka szkolna.
Uprawnionymi do ubiegania się o stypendium szkolne
są mieszkańcy Wejherowa,
którzy znajdują się w trudnej

sytuacji materialnej.
Formą stypendium szkolnego może być m.in.: pokrycie kosztów poniesionych na
zakup podręczników, artykułów szkolnych, stroju sportowego oraz pokrycie kosztów
zajęć edukacyjnych i abonamentu internetowego na
podstawie imiennych faktur
lub rachunków wystawionych na ucznia, rodzica lub

opiekuna prawnego. Pomoc
rzeczowa o charakterze edukacyjnym to w szczególności
zakup podręczników szkolnych i pomocy naukowych.
Wnioski o przyznanie
stypendium są dostępne w
Kancelarii Ogólnej i w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Miejskiego w Wejherowie, a także w sekretariatach wejherowskich szkół i

Miejskim Zespole Obsługi
Placówek Oświatowych w
Wejherowie.
Poprawnie wypełniony
formularz składa się w Urzędzie Miejskim w Wejherowie
przy ul. 12 Marca 195. Do
wniosku należy dołączyć
zaświadczenia o wysokości
dochodów za sierpień 2012 r.
Szczegóły pod nr tel. 58
672 19 66

W związku z przypadającymi w tym roku obchodami
Roku Janusza Korczaka Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Wejherowie zaprosiła do udziału w VI Powiatowym Konkursie Czytelniczym pt. „Janusza Korczaka znamy i lubimy”.
Ponieważ terminy zgłoszeń do wybranych części konkursu upływają w październiku i listopadzie br., przypominamy, że konkurs składa się z czterech modułów:
I moduł - warsztaty czytelnicze oraz konkurs rysunkowy skierowany do dzieci z przedszkoli i szkół podstawowych z terenu Powiatu Wejherowskiego klasy 0-III
II moduł - konkurs teatralny dla uczniów klas IV-VI
ze szkół podstawowych z terenu Powiatu Wejherowskiego.
III moduł - konkurs wiedzy o Januszu Korczaku
i jego twórczości, którego adresatami są uczniowie szkół
gimnazjalnych z terenu Powiatu Wejherowskiego.
IV moduł – konkurs pięknego czytania i oryginalnej
interpretacji dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu Wejherowskiego.
Do każdego z konkursów jest odrębny regulamin.
Szczegóły na stronie internetowej:
www.biblioteka.wejherowo.pl
Wręczenie nagród i wyróżnień nastąpi 26 listopada br. w
bibliotece podczas uroczystego zakończenia VI Powiatowego Konkursu Czytelniczego.

Rok Janusza Korczaka
Lekarz, pedagog, pisarz, publicysta i
działacz społeczny. Urodził się 22 lipca
1878 lub 1879 roku w Warszawie. Zginął
6 sierpnia 1942 w Treblince.
W 2012 r. przypadają dwie rocznice
związane z postacią J. Korczaka – 70.
rocznica śmierci w obozie zagłady w
Treblince i 100. rocznica założenia przez
niego Domu Sierot. Sejm ustanowił rok
2012 Rokiem Janusza Korczaka.

Powiew Weny
Do końca października 2012 r. można przysyłać prace w ramach VII Edycji Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny”
pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandta.

Tegoroczny konkurs przebiega pod hasłem „Navigare
necesse est” („Żeglowanie jest koniecznością”) i skierowany jest zarówno do debiutantów jak i dojrzałych autorów,
mieszkających na terenie woj. pomorskiego. Motto konkursu ma stanowić dla autorów inspirację.
Na laureatów czekają nagrody, ufundowane przez prezydenta Wejherowa, a ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w pierwszej połowie listopada 2012 roku.
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Wieści z Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Zbliża się nowy rok
Po spotkaniu z wykładowcami, którzy podejmą się w bieżącym roku prowadzenia zajęć w Wejherowskim Uniwersytecie, dyrektor YMCA pan Grzegorz Arabczyk
życzliwie ocenił stan przygotowania do nowego roku. Przede wszystkim był pełen
uznania dla atmosfery i zaangażowania wszystkich wolontariuszy w działalność
uczelni w Wejherowie.
Cały wrzesień wypełniony jest przygotowaniem
nowego roku i możemy już
dziś zapowiedzieć, jakie
nowe propozycje przygotowane zostały dla naszych
studentów.
A zatem do języków niemieckiego i angielskiego
dołączy rosyjski. Z dziedziny
psychologii
będą
wykłady „Żyć świadomie”
prowadzone przez Lilię
Obrocką. Bogusława Zubrzycka wspólnie z Teresą
Dembkowską
poprowadzą historię sztuki. Wanda
Kantecka już pod koniec
października zawozi nas do
teatru Wybrzeże na komedię „Baba Chanel”, a Alicja
Orszulak i Edwin Nawrocki przygotowali bardzo ciekawy i obszerny program pieszych wycieczek.

Zebranie wolontariuszy WUTW.

To tylko niewielki zarys
tego, co proponuje Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku w pierwszym

semestrze. Zapewniamy też
naszych słuchaczy, że będą
kontynuowane
wszystkie
zajęcia sportowe, które od-

ogłoszeniE

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.
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Fot. Grażyna Szczepanowska
bywały się poza naszą siedzibą, a więc fitness, tai-chi,
basen z nauką pływania, a
także zajęcia w salach gimnastycznych.
Kontynuowana
będzie
też nauka posługiwania się
komputerami w bibliotece,
a także bardzo lubiane zajęcia komputerowe w liceum
na ul. Bukowej.
Słuchacze WUTW spotkają się wkrótce na inauguracji, która tradycyjnie
odbędzie się w auli Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły
Wyższej, 9 października
o godz.16.00.
		
		
BoZ

Trwają zapisy
na I semestr
Od 17 września trwają
zapisy na zajęcia Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku.
Słuchacze przyjmowani są w siedzibie WUTW
przy ul. Kopernika 13,
codziennie (poza sobotą i niedzielą) w godz.
10.00–14.00.

Nagrodą jest satysfakcja
„Najbardziej niezmiennym i ważnym pytaniem życia jest: Co robisz dla innych?”
			
Martin Luther King Jr.
Wolontariusze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku „Polska YMCA” w Wejherowie już ponad 6 lat dzielą się
swoją wiedzą i umiejętnościami ze słuchaczami. Ich pomoc,
zachęta, różnorodna forma zajęć daje naszym ponad 200 słuchaczom możliwość ciekawego i - mamy nadzieję pożytecznego - spędzania wolnego czasu, a niektórym także możliwość pozbycia się stresu i samotności.
Obecnie jest nas, wolontariuszy 26. Są wśród nas osoby
o różnym statusie społecznym, z różnym wykształceniem,
młodsi i starsi, ale wszyscy mają wielkie serce.
Znajomi często pytają; „ile z tego masz, nie szkoda Ci czasu,
zdrowia, a po co Ci taki wysiłek ?” Pytania normalne w naszym
konsumpcyjnym świecie. A jaka jest nasza odpowiedź? My jesteśmy po prostu szczęśliwi, bo tworzymy coś dobrego dla innych. Zapominamy przy tym o swoich chorobach, słabościach
i zmęczeniu życiem.
Prowadzenie zajęć na naszym uniwersytecie wymaga przygotowania merytorycznego oraz psychicznego. Wielkim sukcesem jest dla wolontariusza zadowolenie słuchaczy. Kiedy
po zajęciach wolontariusz słyszy: „To już koniec? Kiedy będzie
następny wykład czy spotkanie?” to czuje przyjemność ze
spełnionego dobrego uczynku.
Cieszy nas ukazywana w mediach praca naszego uniwersytetu, nagrody literackie otrzymywane przez naszych
słuchaczy w konkursach organizowanych przez biblioteki w
Wejherowie i Bolszewie, zdobycie Odznaki Turystycznej PTTK
„Turysta Senior” przez 10 osób Sekcji Turystycznej oraz prezentacja prac malarskich i rękodzieła na wystawach.
Cieszy nas również własne lokum na ulicy Kopernika 13, za
które jesteśmy wdzięczni władzom miasta. Nie brak nam jednak trosk, które zakłócają nam pracę. Brakuje nam w naszej
siedzibie przede wszystkim komputera, drukarki, xero, czy
rzutnika.
Rok 2012 został ustanowiony Rokiem Uniwersytetów Trzeciego Wieku. warto zwrócić uwagę na bezinteresowną działalność wolontariuszy, którzy są filarem tych instytucji. To piękna
idea pracy społecznej.
Rozpoczyna się nowy rok akademicki 2012/2013 i wolontariusze naszego uniwersytetu podejmą swoją pracę z uśmiechem, radością tworzenia dobra dla innych.
Edwin Nawrocki
wolontariusz Turystyki Pieszej WUTW
N A SZ P A R T NE R

redakcja@pulswejherowa.pl
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Tajemniczy grób na wzgórzu

Kim była Adela?
Anną Charlottą!
Na kalwaryjskim wzgórzu, powyżej kościoła Trzech Krzyży, znajduje się samotny grób. Można na nim wyczytać imię
i nazwisko pochowanej tam w XIX wieku młodej dziewczyny, Adeli de Lynar z domu Keyserlingk. Tym grobem i spoczywającą w nim historyczną postacią zainteresowali się
członkowie Klubu Miłośników Wejherowa i zdobyli informacje na ten temat.
O staraniach i poszukiwaniach Klubu pisaliśmy
w jednym z tegorocznych
wydań „Pulsu Wejherowa”.
Miłośnicy Wejherowa, którzy
pielęgnują historię miasta i
pamięć o jego mieszkańcach,
zwrócili się do prezydenta Wejherowa Krzysztofa
Hildebrandta z wnioskiem
w sprawie upamiętnienia
najstarszych miejsc spoczynku wejherowian. M.in.
o tabliczkę z informacją
na temat grobu nieznanej
Adeli. Informacje na temat
dziewczyny postanowili zdobyć sami.
Niedawno Klub Miłośników Wejherowa dotarł do
wiadomości na ten temat.
Tablica informacyjna, która
zostanie postawiona przy
grobie na kalwarii będzie
miała następującą treść:
„W tym miejscu spoczywa Anna Charlotte Adelheid Lynaar hrabina von
Keyserlingk, najstarsza z
trzech córek pierwszego
właściciela dóbr wejherowsko-rzucewskich z rodu
Keyserlingk, Otto Aleksandra i hrabiny Emilii Aleksandryny von Donhoff.
Urodzona 12 czerwca
1792 roku, zmarła 11 maja
1811 roku w Wejherowie.
5 czerwca 1810 roku poślubiła Carla von Lynaar,
podporucznika Gwardii
Przybocznej Króla Pruskiego, który jako kapitan
kawalerii poległ 26 maja
1813 roku pod Hainau.”
- Dowiedzieliśmy się, że
Anna Charlotte Adelheid
miała dwie młodsze siostry:

Klementynę Zofię - ur. 29
maja 1795 roku oraz Emmę
Karolinę - ur. 26 kwietnia
1798 roku – mówi Paweł
Formela, prezes Klubu
Miłośników Wejherowa. Nasza „Adela” miała ślub w
tym samym dniu co jej młodsza siostra Klementyna Zofia, co podważa domysły, że
została odrzucona od rodziny
za poślubienie katolika. W
takim przypadku nie byłoby
mowy o ślubie dwóch sióstr
w tym samym dniu. Ślubie,
który odbył się na pewno z
wielką fetą.
Klementyna Zofia otrzymała dobra wejherowskie
(zapewne po śmierci siostry),
a że wyszła za swojego kuzyna Archibalda Ernesta von
Keyserlingka to majątek ten
pozostał w rodzinie Keyserlingk. Jej młodsza siostra
Emma Karolina wychodząc
za mąż za Eugena von Below
weszła w posiadanie dóbr
rzucewskich. Doszło w ten

sposób do rozdziału dotychczasowych dóbr wejherowsko-rzucewskich.
Jak sądzi Paweł Formela
i jego przyjaciele z klubu,
najprawdopodobniej Adela była pierwszą z rodziny
Keyserlingk, która zmarła
w Wejherowie (data nabycia miasta przez rodzinę
- 1790 rok) i najpewniej nie
było jeszcze koncepcji, gdzie
będzie miejsce spoczynku
właścicieli. Stąd być może
samotny grób w lesie.
Później jak wiadomo
Keyserlingkowie urządzili
rodzinny cmentarzyk na
terenie dzisiejszego parku.
Jako że rodzina była m.in.
opiekunami Kalwarii, a miejsce na wzgórzu było bardzo
romantycznie położone (na co
zwracano uwagę w tamtych
czasach), zdecydowano tam
pochować córkę.
Tak z pewnością mogło
być, ale poszukiwania wiadomości nadal trwają.

ROZMAITOŚCI
REKLAMUJ SIĘ
W PULSIE WEJHEROWA
606 629 454

redakcja@pulswejherowa.pl
www.pulswejherowa.pl
O GŁ O SZENIE

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA
WEJHEROWA
W SPRAWIE PRZEPROWADZENIA POWSZECHNEJ AKCJI DERATYZACJI
Na podstawie § 48 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Wejherowa - Uchwała Nr Vk/XXXIX/434/2009 Rady Miasta Wejherowa z dnia 28 września 2009r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta
Wejherowa (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009r. Nr 154 poz. 2875) Prezydent Miasta
Wejherowa zarządza:
				§ 1
W okresie od 01.10.2012r. do 02.11.2012r. przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji na terenie Miasta Wejherowa.
				
§2
Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażone bytowaniem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Miasta
Wejherowa, dotyczy to:
- zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.)
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych,
- pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, piwnic, kotłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,
- urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.
				
§3
Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, prywatne, spółdzielcze i komunalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz
właściciele urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej i właściciele nieruchomości (w rozumieniu ww.
Regulaminu) władające obiektami wymienionymi w § 2, które przeprowadzają akcję deratyzacji na
własny koszt w sposób i w formie właściwej dla tego typu czynności.
				
§4
1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny
nakładam na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z
tych samych powodów szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.
2. Zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji odpadów i innych zanieczyszczeń powstałych w związku z działalnością i bytowaniem człowieka, a w
szczególności odpadów mogących stanowić pożywienie dla gryzoni.
				
§5
1. Trutkę należy wyłożyć w dniach od 1 października do 10 października 2012r. i pozostawić do
dnia 26 października 2012r., uzupełniając ją w miarę spożywania przez gryzonie. W czasie wyłożenia trutki należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie.
2. W dniach od 27 października do 2 listopada 2012r. należy zebrać pozostałe trutki oraz padłe
gryzonie.
3. Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.
				
§6
Nadzór i kontrolę nad wykonywaniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (PPIS) w Wejherowie. W terminie do dnia 17 października
2012r. podmioty wymienione w § 3 są obowiązane do przedłożenia PPIS w Wejherowie informacji
o formie i sposobie przeprowadzenia deratyzacji, w szczególności poprzez przekazanie informacji o
wyłożeniu trutek, sposobie utylizacji padłych gryzoni, danych firmy prowadzącej działalność w zakresie deratyzacji, z którą umowa została zawarta wraz z wykazem obiektów objętych deratyzacją,
a w przypadku posiadania stałej umowy również kserokopii umowy, natomiast w terminie do dnia
15 listopada 2012r. do przedłożenia PPIS w Wejherowie protokołu lub oświadczenia potwierdzającego wykonanie deratyzacji.
				
§7
Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami
o wykroczeniach.
				
§8
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych oraz w formie plakatów w miejscach
publicznych na terenie miasta Wejherowa.
PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
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Piłka ręczna. Zagrają Tytani

Przyjdź na mecz
już w sobotę!
KS Tytani Wejherowo rozpoczął rozgrywki od wyjazdowego meczu w Koszalinie. W nabliższą sobotę Tytani zagrają pierwszy w tym sezonie mecz w
hali przy ul. Śmiechowskiej w Wejherowie. Zawodnicy i trener liczą na wsparcie kibiców!

Piłka nożna. Pięć remisów i porażka

Pudłowanie na zawołanie
W szóstej kolejce rozgrywek II ligi zachodniej, Gryf Orlex Wejherowo bezbramkowo zremisował z drużyną MKS Oława.
Natomiast w ostatnim pojedynku wyjazdowym w Kaliszu, nasi zawodnicy przegrali z Calisią w stosunku 2:1. Wczoraj,
gdy „Puls” był już drukowany, gryfici grali z Chrobrym Głogów.
W pierwszym meczu na
Wzgórzu Wolności, wejherowianie starali się grać z
kontry i dokładnie strzec
własnego przedpola, przez
co stworzyli niewiele sytuacji pod bramką oławian, ale
też nie dopuszczali do zagrożenia pod bramką W. Ferry.
Z przekroju całego pojedynku widać było, że celem
nadrzędnym obu drużyn
było nie stracić bramki.
W drugiej połowie szansę na zdobycie bramek dla
Gryfa zaprzepaścili R. Siemaszko oraz G. Gicewicz.
Mecz był po prostu nudny.
W pojedynku wyjazdowym w Kaliszu gryfici zagrali przebojowo, ale
nieskutecznie. Gola dla
wejherowian zdobył R. Siemaszko. Od początku pojedynku widać było, że nasza
drużyna chce wygrać wreszcie pierwszy mecz, i wszystko na to wskazywało. Pierwsi bramkę zdobyli jednak
kaliszanie, ale jeszcze przed
końcem pierwszej połowy R.
Siemaszko wyrównał.
Druga połowa to w dalszym ciągu przewaga na-
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szych zawodników, niestety
nie zakończona strzeleniem
gola.
Bramki na wagę zwycięstwa powinni zdobyć: K.
Wicki, R. Siemaszko, M. Fidziukiewicz. Za to gospodarze okazali się sprytniejsi,
bo to oni jedną z nielicznych
akcji pod bramką W. Ferry zakończyli strzeleniem
gola, który dał Calisii zwycięstwo.
Najbliższy pojedynek ligowy drużyna Gryfa Orlex
Wejherowo rozegra 22 września z Bytovią w Bytowie.
Skład Gryf Orlex Wejherowo (mecz z Oławą): Ferra - Kowalski (46' Osyra),
Kostuch, Kochanek, Warcholak - Gicewicz, Kołcz,
Szymański (72' Więcek), Fidziukiewicz (70' Krzemiński) - Siemaszko
Skład Gryfa Orlex Wejherowo (mecz z Kaliszem):
Ferra – Osyra, Kostuch,
Kochanek, Warcholak – Felisiak (55’Wicki), Szymański(32’Pietroń),
Stefanowicz (83’Szlas), Gicewicz,
Siemaszko - Fidziukiewicz.
DK.

Nasze zdjęcia pochodza z meczu Gryfa Orlex z MKS
Oławą w Wejherowie,w sobotę 8 września.

- Treningi rozpoczęliśmy
latem od przygotowania indywidualnego. W sierpniu
były to treningi fizyczne,
stawiające na siłę, wytrzymałość i szybkość - mówi
trener Piotr Rembowicz.
Tytani na początku rozgrywek podejmują głównych faworytów do awansu.
W pierwszej kolejce rozagrali mecz wyjazdowy
z Gwardią Koszalin (15
września), a w drugiej zmierzą się u siebie z Sokołem
Gdańsk (22 września).
Trzecia kolejka (29/30.09)
to mecz z AZS UKW Bydgoszcz, natomiast w czwartej Tytani zagrają w Wejherowie z drużyną Energetyk
Gryfino (06/07.10)
Pierwszy mecz, rozegrany
w miniona sobotę w Koszalinie zakończył się porażką
wejherowian. Tytani przegrali z Gwardia 25-19, mimo
że do 40 minuty spotkania
Tytani wygrywali 15-12.
Zamiast spokojnie podwyższyć prowadzenie, niestety
je stracili. Zbyt szybka i nerwowa gra doprowadziła do
szarpaniny i w ciagu kilku

Turniej niepełnosprawnych
W Indywidualnym Powiatowym Turnieuj Boccia Osób Niepełnosprawnych o Puchar Dyrektora
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie startowało 30 zawodników i zawodniczek.
Wśród kobiet zwyciężyła
Genowefa Lenda (BorHyd
Wejherowo) , która w meczu finałowym 11:1 pokonała Marię Wolską-Gieryk
(Sępy Wejherowo). Kolejne

miejsca zajęły: 3. Renata
Westphal (Snajper Wejherowo), 4. Gabriela Andrzejewska ( Janowiacy Rumia), 5.
Aneta Krzesińska (Europol
Wejherowo), 6. Helena Szpunar (Europol Wejherowo)
Wśród mężczyzn zwyciężył Jerzy Gajewski (Rumianie Rumia), który w
meczu finałowym pokonał
8:1 Dominika Andrzejewskiego (Janowiacy Rumia).
Kolejne miejsca zajęli: 3.

Zdzisław Szczodrowski (Bolszewianka Bolszewo) , 4. Zbigniew Miotk (Nanice Wejherowo), 5. Waldemar Konik
(Orlęta Reda), 6. Henryk
Ptach (Rynek Wejherowo).
Organizatorem zawodów,
które zostały współfinansowane przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie
w Wejherowie, było Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START Wejherowo.
L.L.

minut stracilismy 5 bramek
z rzedu i do tego 2 graczy
dostalo kary na 2 minuty.
Szkoda, że przegraliśmy na
własne życzenie.
Najbliższy
pojedynek
odbędzie się już pojutrze,
w sobotę 22 września o
godz. 18.00. Ten pierwszy
mecz na własnym boiksu, z
Sokołem Gdańsk odbędzie
się w hali w SP 6 przy ul.
Śmiechowskiej 36 w Wejherowie.
Tytani zapraszają swoich
kibiców do wypchania hali
do ostatniego miejsca. Dla
posiadaczy Kart Kibica bezpłatny caternig.
Więcej na http://www.
tytaniwejherowo.pl

Juniorzy w
rozgrywkach
Dzięki
podpisanemu
porozumieniu z UKS Olimp
Bolszewo udało się zgłosić
zespół KS Tytani Wejherowo
do rozgrywek wojewódzkich juniora starszego, co dla
klubu jest dużym sukcesem.
Dzięki temu trener seniorów Piotr Rembowicz będzie
miał dużo większy zasób
zawodników i będzie mógł
uzupełniać i wprowadzać
młodych zawodników do
pierwszego zespołu.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Piłka nożna. Turniej seniorów i młodzików

Puchar Solidarności
dla BORHYDU

29 drużyn startowało w Turnieju Piłki Nożnej o Puchar
32– lecia Solidarności, ufundowany przez Prezydenta Miasta
Wejherowa. Zawody rozegrano w dwóch grupach (seniorzy –
rocznik 1976 i starsi oraz młodzicy – rocznik 1977 i młodsi),
systemem pucharowym, na boisku TKKF w Wejherowie.
Wśród seniorów zawody
zakończyły się zwycięstwem
wejherowskiej
drużyny
BORHYD, który w meczu
finałowym, po zaciętym spotkaniu pokonał 1:0 CISZĘ
Wejherowo. Bramkę w ostatniej minucie zdobył Leszek
Stebnicki.
Skład zwycięskiej drużyny podajemy pod zdjęciem.
Wśród młodzików najlepszą drużyną okazały wejhe-

rowskie NANICE, które w
meczu finałowym 5:3 pokonały SZERSZENIE Wejherowo.
Wynik ustalono po serii
rzutów karnych, w regulaminowym czasie był remis 1:1.
Zwycięzcy w tej kategoriiwystąpili w następującym
składzie: Dominik Giec,
Paweł Muszka, Kordian
Roepke, Patryk Puppel, Szymon Dymarczyk,

Karol Grubba, Klacper
Dymarczyk,
Dominik
Rietz( najlepszy zawodnik turnieju), Maksymilian Zakrzewski, Mikołaj Jakubowski, Patryk
Otrombke.
Zawody, których organizatorem było Wejherowskie
Towarzystwo
Krzewienia
Kultury Fizycznej, sędziowali: Eugeniusz Mudlaf
oraz Leszek Lenda.
L.L.

Zwycięzcy wystąpili w składzie: Kacper Ziętkowski, Krystian Sobczak, Jarosław Pytel, Marcin Sychta, Tomasz Koliński, Leszek Stebnicki, Ryszard Westphal, Tomasz
Dzienisz (najlepszy zawodnik turnieju), Jakub Leske, Jakub Wróblewski, Tristan
Tomecki.

Wkrótce mecze na Jamajce Piłka nożna. Wakacyjna Liga TKKF zakończona

Wejherowska Liga
Piłki Nożnej
Rusza Wejherowska Liga Piłki Nożnej
dla amatorów. Miejscem rozgrywania meczów ligowych będzie sztuczne boisko na
tzw. „Jamajce”. Start Ligi został zaplanowany na 22 września. Honorowy patronat
nad Wejherowską Ligą Piłki Nożnej Prezydent Miasta Wejherowa.
W pierwszej edycji Wejherowskiej Ligi Piłki Nożnej zagra 8 drużyn. Amatorskie zespoły złożone z maksymalnie
12 zawodników rozegrają po 7 meczów, systemem każdy z
każdym. Łącznie w pierwszej edycji WLPN zostanie rozegranych 28 meczów.
Zapisy zespołów prowadzone były od początku września.
Znane są już wszystkie ekipy które wystąpią w naszych
rozgrywkach. Są to drużyny:
Chopina Wejherowo, Kobry Wejherowo, Stare Szopena, Nowy Dwór, Jama Zła, FC Bukowa, Błękitni
Wejherowo, Avans Wejherowo.
W tym tygodniu odbyło się spotkanie organizacyjne z
udziałem kapitanów drużyn, podczas którego omówiono regulamin i harmonogram rozgrywek.
Wiadomo już, że nagrodą główną będzie piłkarski komplet strojów (koszulka, spodenki, getry), a zespoły, które
zajmą drugie i trzecie miejsca otrzymają nagrody rzeczowe.
Przewidziano nagrody dla najlepszego strzelca ligi, oraz
najlepszego bramkarza ligi.
Bieżące informacje o na stronie:
www.blekitni-wejherowo.pl

Najlepsza Śmiechowianka
Zakończyła się tegoroczna edycja Wakacyjnej Ligi Piłki TKKF drużyn pięcioosobowych. Zwycięzcą został zespół Śmiechowianki, która o 1 punkt wyprzedziła Pantery.
Oto tabela końcowa wakacyjnej ligi TKKF:
1. Śmiechowianka 40 76-34
2. Pantery
39 71-23
3. Rekiny
37 58-35
4. Rysie
35 55-26
5. Lwy 		
35 46-29
6. Feniks
26 49-38
7. Tygrysy
22 39-33
8. Zieloni
21 39-46
9. Gladiator
17 29-37
10. Harcerska
11 34-38
11. Harcerze
10 29-49
12. Czerwoni
8 35-47
13. Dziewiątka
8 26-48
14. Biali
5 34-45
15. Orzeszki
5 19-58
16. Realowcy
5 19-72
Najlepsi strzelcy:
32 bramki: Jakub Petke
(Rekiny), Dominik Klimczak (Pantery).
LL.
Na zdjęciu obok:
Śmiechowianka - najlepsza
drużyna ligi.

Zwycięska drużyna w składzie: Dominik Rietz ( najlepszy zawodnik ligi), Patryk
Puppel, Szymon Dymarczyk, Maksymilian Zakrzewski, Mikołaj Jakubowski, Kacper
Dymarczyk, Patryk Otrombke.
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam działkę ogrodniczą w
Wejherowie przy Sucharskiego. Działka
o powierzchni 300 m kw. Domek o
powierzchni 60 m kw. Domek ocieplony
okna PCV glazura terakota CO wszystkie
media. Tel. 501-441-856
***
Pilnie sprzedam mieszkanie w
Wejherowie, 44 m, centrum, parking,
nowe budownictwo. Tel. 510 343 667
***
Zamienię mieszkanie komunalne
2 pokoje 39 m na 3 lub 4 pokoje w
Wejherowie. Tel. 665 237 947
***
Dom wolnostojący w Wejherowie.
Budynek gospodarczy, strych, działka
1202 m kw., nadający się na działalność
gospodarczą – pilnie sprzedam.
Tel. 501 549 579, 58 672 34 13
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie Śmiechowie na Osiedlu Sikorski
Park 31, 40 m pierwsze piętro + pom.
gospodarcze o pow. 1,4 m, salon z
aneksem, sypialnia, łazienka, balkon.
Blisko sklepy, plac zabaw, boisko, mzk,
skm. Mieszkanie bardzo zadbane. Tanie
w utrzymaniu. POLECAM!
Tel. 516 033 798
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie, na osiedlu 1000-lecia, 37 m kw.,
2 pokoje kuchnia, łazienka.
Tel. 510 562 633
***
Sprzedam działkę ogrodniczą z
domem murowanym całorocznym,
pomieszczenie gospodarcze, kotłownia
piec co, własne szambo i woda, działka
zadbana, łazienka po remoncie, cena do

negocjacji 58 tys. zł. Wejherowo.
Tel. 667 505 671
***
Szukam mieszkania 1 lub 2-pokojowe w Wejherowie, bez kaucji, opłaty do
800 zł. Tel. 515 66 44 69 Dorota
***
Wejherowo. Sprzedam mieszkanie,
ścisłe centrum – Plac Wejhera, 54 m2,
dwa pokoje, WC, kuchnia z jadalnią, co,
gaz, niskie koszty utrzymania.
Tel. 600 664 930
***
Magazyn 80 m kw. wys. 3,20 do
wynajęcia w Wejherowie.
Tel. 608 083 608
***
Zamienię mieszkanie własnościowe, 2-pokojowe w Wejherowie na
większe.
Tel. 660 436 573 lub 660 436 574
***
Kupie kawalerkę lub mieszkanie
2-pokojowe może być zadłużone i/lub
do remontu. Tel. 784 808 700
***
Tuchom. Sprzedam działkę 1500
m, ogrodzona, uzbroijoną, domek
gospodarczy, garaż. 270 tys. zł.
Tel. 505 690 827
***
Przetoczyno,. Sprzedam działkę
1700 m zadbana, domek letniskowy
25 m pietrowy, działka ogrodzona,
uzbrojona. Tel. 505 690 827

SPRZEDAM

Sprzedam za symboliczną kwotę
gałęzie ze świerka syberyjskiego i
innych iglaków świeżo ścięte, na wieńce, wiązanki, stroiki itp. Wejherowo
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Śmiechowo, tel 889 269 459
Kurtkę skórzaną damską, czarną z
futerkowymi wykończeniami (klapy i
mankiety), pikowane wykończenie na
biodrach, bardzo efektowna, rozm. 3638 - kurtka nowa przywieziona z Turcji.
Cena ok. 550 zł. Wejherowo
Tel. 889 269 459
***
Sprzedam torbę do laptopa za 30 zł.
Wejherowo. Tel. 784 808 700
***
Sprzedam rower dla dziewczynki
w wieku ok. 5-8 lat, czerwonym, w
dobrym stanie. Cena 70 zł.
Tel. 586 770 102
***
Sprzedam meble do pokoju oraz
kanape w dobrym stanie.
Tel. 510 343 667
***
Sprzedam plac zabaw dla dzieci
idealny do ogrodu, w skład wchodzi
domek drewniany kolorowy z tarasem
, huśtawka oraz zjeżdżalnia plasikowa
kolorowa i piaskownica, cena zestawu
1000 zł, możliwość kupna osobno.
Tel. 665 237 947
***
Sprzedam telewizor kolorowy TV
Panasonic 21 z pilotem cena 130 zł.
Możliwy odpłatny transport.
Tel 516 256 424
***
Tanio sprzedam kurtkę dla dziewczynki, na podszewce, z cienkim kapturem lekko ocieplaną, na 5 lat, 116
cm. Cena 10 zł. Stan bardzo dobry.
Wejherowo. Tel. 505 816 262
***
Sprzedam katanę dla chłopca na
122 cm na misiu. Stan dobry, dżinsowa.
10 zł. Okazja. Wejherowo.
Tel. 505 816 262
***
Odsprzedam tanio 3 części mebli
kuchennych w kolorze niebieskim ,
dwie szafki wiszące i jedna stojąca.
Cena 100 zł.
Tel. 505 816 262 Wejherowo.
***
Sprzedam lampę ogrodową, betonową, dwuczęściową, w stylu japońskim. Cena 90 zł.
Tel. 58 678 56 98
***
Sprzedam dywan, 140x180, kolor
zielono-beżowy, z motywem tulipana.
Cena 110 zł.
Tel. 58 678 56 98
***

Sprzedam sofę 2-osobową, z funkcją spania, w kolorze zielonym, w
bardzo dobrym stanie. Cena 160 zł.
Tel. 58 678 56 98
***
Sprzedam nową ze sklepu butlę
gazową turystyczną 2 kg z legalizacją,
cena 50 zł. Tel. 516 256 424
***
Sprzedam łóżeczko z szufladą i
materacem, stan b. dobry. Cena 120 zł.
Tel. 58 672 50 25
***
Mam do sprzedania rower górski
młodzieżowy z pierwszej komunii św.
za 80 zł. Ma 10 lat. Tel. 506 327 217
***
Sprzedam kurtkę skórzaną, czarną
kanadyjską modny styl za 200 zł.
Tel. 784 808 700
***
Sprzedam pufę w bardzo dobrym
stanie za 30 zł, Wejherowo.
Tel. 784 808 700
***
Tanio sprzedam kurtkę dla dziewczynki, na podszewce, z cienkim kapturem lekko ocieplaną, na 5 lat, 116
cm. Cena 10 zł. Stan bardzo dobry.
Wejherowo. Tel. 505 816 262
***
Sprzedam katanę dla chłopca na
122 cm na misiu. Stan dobry, dżinsowa.
10 zł. Okazja. Wejherowo.
Tel. 505 816 262
***
Sprzedam 2 butle turystyczne z
palnikami, stan bdb., po 40 zł za sztukę.
Tel. 668 294 942
***
100 sztuk kluczy płaskich do zakładu lub warsztatu, 100 zł.
Tel. 668 294 942
***
Sprzedam 2 kserokopiarki: HP z
wyświetlaczem mało używana, stan
idealny – 200 zł oraz LEXMARK 50 zł.
Tel. 668 294 942
***
Sprzedam perfumy męskie Chanel
Allure, Boss Selection i Azzaro Chrome
Collector, Dolce & Gabbana the One
i perfumy damskie Giorgio Armani,
Acqua di Gioia, Gucci Guilty – wszystkie
po 80 zł. Wejherowo. Tel. 784 808 700
***
Sprzedam wózek coneco gon dola
+ spacerówka, w dobrym stanie, pod
dwójce dzieci. 200 zł.
Tel. 516 932 864
***

OGŁOSZENIA ZA DARMO
Prywatne ogłoszenia drobne
zamieszczamy bezpłatnie

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502
uwaga: Każde ogłoszenie ukaże się dwa razy (w dwóch
kolejnych wydaniach), chyba że nadawca zaznaczy inaczej.
Sprzedam, zestaw wypoczynkowy:
sofa 3-ka rozkładana, 2 fotele, kolor
jasny, stan bardzo dobry, cena 1000 zł.
Tel. 665 265 863
***
Sprzedam telefon samsung gdc
3530 . Ma mms, neta, karton, gwarancję, 350 zł. Sieć orange.
Tel. 515 664 469. Dora

SZUKAM PRACY

Szukam pracy jako opiekunka do
dziecka lub osób starszych od zaraz na
terenie Wejherowa. Tel. 515 66 44 69
***
Pani lat 40 lat, dodatkowa praca
dorywcza. Wejherowo, Reda. Tylko sms
proszę: 504 745 642

RÓŻNE

Szukam osoby, która mogłaby
przywozić mojego 11-letniego syna ze

szkoły w Gdyni do Wejherowa. Tel. 608
751 947 M.
***
Nauczyciel muzyki emeryt w Wejherowie ,udziela lekcji gry na gitarze
i akordeonie wyłącznie z nut za niewielką opłatą.
Wiadomość tel. 665 570 808.
***
Profesjonalne przygotowanie do
matury i do testów gimnazjalnych z
języka polskiego. Indywidualne podejście. Olbrzymie doświadczenie w tym
zakresie. Gwarancja jakości nauczania.
Praca tylko z aktualnymi materiałami
dydaktycznymi, odpowiadającymi
ogólnopolskim wymaganiom z języka
polskiego. Ciekawe i przyjemne zajęcia.
Zainteresowanych proszę o kontakt
osobisty: 661-201-779 - Justyna.
***
Pan 45, 170, pozna panią 38-45.
Tel. 531 661 915
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REKLAMA I INFROMACJE

Więcej o uroczystościach w Piaśnicy, zaplanowanych na 7
października br. napiszemy w następnym wydaniu „Pulsu
Wejherowa” 4 października.
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