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Dlaczego warto tego dnia przyjść do Urzędu Skar-
bowego? Choćby po to, aby uzyskać:  informacje 
na temat rozliczenia podatku za rok 2012 r. oraz 
instruktaż wysłania PIT-u przez Internet.

W tym celu należy zabrać do Urzędu dowód oso-
bisty, informacje o dochodach,  informacje o odlicze-
niach, rozliczenie za rok ubiegły – dotyczy to osób, 
które rozliczały się za 2011r. 

Z pomocą urzędników będzie też można złożyć lub 
wysłać przez Internet zeznanie podatkowe za ub. rok.

W najbliższą sobotę, 16 marca 2013 r., w 
godzinach od 9.00 do 13.00 zaplanowano 
Dzień Otwarty w Urzędzie Skarbowym 
w Wejherowie.

sobota w urzędzie 
skarbowym

Cyfrowa szkoła

Laptopy na ławkach uczniów i na biurku nauczyciela, interdysplinarne tablice, pisanie klasówki 
za pomocą pilota i ekranu oraz e-dzienniki, do których dostęp mają rodzice dzieci i młodzieży to 
nie bajka ani plany na daleką przyszłość. Cyfrowa szkoła już funkcjonuje, na razie w nielicznych 
placówkach. W Wejherowie taki program realizuje Szkoła Podstawowa nr 11.    Str. 9

Jak co roku w Wejherowie, w Niedzielę palmową, 24 
marca odbędzie się inscenizacja wjazdu Chrystusa 
do Jerozolimy Kaszubskiej, z udziałem Młodzieżowej 
Miejsko-Parafialnej Orkiestry Dętej  „Fermata”. 

Zbiórka przy Bramie Oliwskiej, skąd o godz. 10.30 
nastąpi przemarsz do wejherowskiej Kolegiaty.

Tego samego dnia o godz. 15.00 na Kalwarii Wejhe-
rowskiej zaplanowano pierwszą inscenizację Misterium 
Męki pańskiej. Początek drogi krzyżowej nastąpi jak 
zwykle przy Kaplicy Piłata. 

Drugie i najważniejsze Misterium odbędzie się w 
Wielki piątek, 29 marca o godz. 10.00.

W najbliższy oraz kolejny piątek Wielkiego Postu wier-
ni mogą uczestniczyć zarówno w drodze krzyżowej na 
Kalwarii, jak i w podobnych nabożeństwach w kościołach.

Wjazd Chrystusa 
do Jerozolimy

Kwiaty i znicze 
dla żołnierzy

12 marca br., w 68. rocznicę zakończenia działań 
wojennych w Wejherowie, odbyła się patriotyczna 
uroczystość z udziałem władz miasta. Oddano hołd 
żołnierzom, poległym podczas wyzwalania Wejhero-
wa i powiatu spod okupacji hitlerowskiej.  Str. 4

Nowe stawki 
do poprawki

Nowelizacja powszechnie krytykowanej ustawy 
tzw. śmieciowej pozwala na przyjęcie bardziej ela-
stycznych kryterów naliczania opłat przez gminy, niż 
zakładała to pierwotnie sejmowa ustawa.

Jutro wejherowscy radni będą głosować nad projek-
tem uchwały, przedłożonym przez prezydenta miasta, 
zakładającym nowy sposób naliczania opłat.  

Od 1 lipca 2013 odpady będą odbierane przez 
przedsiębiorstwo, wyłonione przez Gminę Miasta 
Wejherowa w drodze przetargu.    Str. 6

Uchwalone w grudniu 2012 roku stawki 
opłat za wywóz śmieci na terenie Wejhero-
wa mają wejść w życie 1 lipca br. Prawdo-
podobnie jednak zostaną zmienione przez 
Radę Miasta, ponieważ Sejm znów zmienił 
ustawę. Obrady zwołano na 15 marca br.
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AKTUALNOŚCI
Z POLICJI

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość
o nagłej śmierci 

śp.

Pana Zbigniewa Engelbrechta

Wójta Gminy Szemud

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie i Przyjaciołom
wyrazy głębokiego współczucia składa

      
Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami 

K O N D O L E N C J E 

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość 
o śmierci

Pana Alfonsa Wesołki

byłego, wieloletniego pracownika 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie.

Rodzinie i bliskim wyrazy szczerego współczucia

składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

wraz ze współpracownikami

Zbigniew Engelbrecht.
Fot. ze strony internetowej 

Gminy Szemud

Zmarł Zbigniew Engelbrecht

pożegnanie 
wójta

Rodzina, współpracownicy i przyjacie-
le, a także mieszkańcy gminy Szemud i 
liczni goście żegnali w minioną środę 6 
marca br. zmarlego wójta Gminy Sze-
mud, śp. Zbigniewa Engelbrechta.

Wójt Szemuda zmarł nagle 
22 lutego br., podczas urlopu 
w Egipcie. W poniedziałek 
25 lutego, po krótkim wypo-
czynku miał wrócić do pracy 
w Urzędzie Gminy w Szemu-
dzie. Tym razem jednak fotel 
wójta pozostał pusty.

Uroczystości pogrzebowe 
odbyły się w kościele i na 
cmentarzu w Smażynie. 
Uczestniczyli w nich m.in. 
samorządowcy z Wejherowa 
i innych gmin powiatu, a 
także przedstawiciele władz 
wojewódzkich.

Zbigniew Engelbrecht 
miał 63 lata. Funkcję wójta 
sprawował już trzecią kaden-
cję (właśnie minęło 10 lat jego  
wójtowania), ale z szemudz-
kim samorządem związany 
był dłużej, od 23 lat.

W ostatnich wyborach sa-
morządowych Z.Engelbrecht 

uzyskał 55,38 procent popar-
cia mieszkańców gminy.

Wkrótce w tej gminie odbę-
dą się przedterminowe wybo-
ry wójta. Na razie funkcję tę 
będzie pełnił zastępca wójta, 
Krzysztof Brzezicki.        MD.

Po odebraniu zgłoszenia 
od właściciela pojazdu zapar-
kowanego w Rumi, funkcjo-
nariusze udali się na miej-
sce. Byli zaskoczeni, kiedy 
w osobowym volkswagenie 
zobaczyli śpiacego w najlep-
sze młodego mężczyznę. 

Okazało się, że 26-latek 
wybił szybę w samochodzie, 
po czym dostał się do jego 
wnętrza i próbował urucho-
mić silnik. Udało mu się je-
dynie zniszczyć stacyjkę, ale 
tak się zmęczył zmaganiem 
ze stacyjką, że usnął w aucie. 
Gdy właściciel volkswagena 
otworzył swój samochód klu-
czykiem, młody rabuś popro-
sił, aby zamknąć drzwi bo jest 
bardzo zimno i zasnął dalej. 

Policjanci byli jednak 
mniej wyrozumiali dla sen-
nych potrzeb 26-latka i za-
brali go do komisariatu. 

Po przesłuchaniu włamy-
wacz usłyszał zarzuty, które 

Drzemka podczas kradzieży

Zmęczony 
złodziej

Policjanci z Rumi bez żadnych proble-
mów zatrzymali samochodowego włamy-
wacza. Ułatwił im to sam złodziej, śpiący 
w samochodzie do którego się włamał.

obejmują także inne kradzie-
że.  Za usiłowanie kradzieży 
z włamaniem do samochodu 
grozi kara pozbawienia wol-
ności nawet do 10 lat.

Inaczej wygladało włama-
nie do samochodu w Wejhe-
rowie, gdzie złodziej - mimo 
udziału wcześniej w imprezie 
alkoholowej - miał znacznie 
więcej energii. Bezskutecz-
nie jednak uciekał przed 
wejherowskimi policjantami.

Wczesnym niedzielnym 
rankiem właściciel renaulta 
zgłosił włamanie do swoje-
go samochodu. W rejonie 
Osiedla 1000-lecia policjan-
ci zauważyli podejrzanego 
mężczyznę, który po krótkim 
pościgu został zatrzymany. 

Okazało się, że 33-letni 
włamywacz jest nietrzeźwy. 
Za popełnione przestępstwo 
mu grozi kara pozbawienia 
wolności nawet do 10 lat.

Oprac. MD.

Kradzież prądu
Policjanci z Referatu dw. z Przestępczością Gospodarczą Komen-

dy Powiatowej Policji w Wejherowie 4 marca odkryli, że właściciel 
jednej że stacji paliw, wprowadził przeróbki w instalacji elektrycz-
nej i ominął obwód prowadząco do licznika, Dzięki temu ukradł 
energię elektryczną za ponad 2 tys. zł. Grozi mu kara pozbawienia 
wolności do 5 lat.

Kłusownik zatrzymany
Policjanci z Komisariatu Policji w Gniewinie podczas wspólnej 

akcji ze Strażą Leśną natrafili na porozstawiane na leśną zwierzynę 
sidła. Funkcjonariusze po śladach dotarli do prywatnej posesji w 
Choczewie i zatrzymali 50-letniego kłusownika. Zaleźli też służące 
do kłusownictwa wnyki oraz inne przedmioty służące do uśmier-
cania zwierząt. Policjanci odnaleźli także głowę martwej sarny. 
Kłusownikowi grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Alkohol uderza na mózg
Tylko w ciągu jednego dnia policjanci zatrzymali dwóch nie-

trzeźwych kierowców. W Gościcinie na ul. Słonecznej, mundurowi 
zauważyli kierowcę opla, którego jazda wskazywała, że może być 
pod wpływem alkoholu. 50-latek został zatrzymany do kontroli. 
Miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.  Na ul. Necla w 
Wejherowie 22-letni mężczyzna kierował samochodem osobo-
wym daewoo tico. Gdy funkcjonariusze otworzyli drzwi od razu 
wyczuli zapach alkoholu. 22-latek miał prawie 2 promile alkoholu w 
organizmie. Nietrzeźwym kierowcom policjanci zatrzymali prawo 
jazdy. Grozi im kara pozbawienia wolności do lat 2 oraz sądowy 
zakaz kierowania pojazdami mechanicznymi.

próba wyłudzenia 100 tys. zł
Policjanci z zespołu dw. z przestępczością gospodarczą ustalili 

tożsamość kobiety, która na podstawie sfałszowanych przelewów 
bankowych chciała wyłudzić z banku 100 tys. zł. 31-letnia kobieta  
usiłowała uzyskać kredyt gotówkowy. 

Wpadli w trakcie kradzieży
Policjanci z Rumi zatrzymali na gorącym uczynku złodziei, 

którzy z garażu skradli sprzęt budowlany oraz kuchnię polową. 
48- i 60-latek zostali zatrzymani. Jeden z mężczyzn włamał się 
wcześniej do tego samego garażu i ukradł piłę do cięcia betonu 
o wartości 5 000 zł, skrzynkę elektryczną o wartości 1500 zł i 
narzędzia budowlane o wartości 1000 zł. Odzyskano narzędzia o 
łącznej wartości 10 tys. zł. 
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AKTUALNOŚCI

Pani Marzenie Łęgowskiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

O J C A
składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E 

Prezydent K. Hildebrandt 
zadeklarował, że w tym roku 
miasto przekaże klubowi 40 
tys. zł na szkolenie dzieci i 
młodzieży oraz 50 tys. zł na 
promocję poprzez sport.

– Wejherowski Klub Spor-
towy Gryf Orlex co roku 
otrzymuje dotację na szkole-
nie dzieci i młodzieży – przy-
pomniał prezydent, który 
podkreślił, że w tegorocznym 
podziale środków między 
organizacje sportowe i inne, 
właśnie Gryf Orlex otrzymał 
największą sumę. - W 2011 i 
2012 roku, kiedy klub odno-
sił największe sukcesy, jako 
samorząd w uznaniu zasług 
nagrodziliśmy piłkarzy i 
kierownictwo klubu. 

Przekazaliśmy także środ-
ki na promocję poprzez sport. 
Moim zdaniem proponowana 
suma prawie 100 tys. złotych 
nie jest małą kwotą – dodał 
Krzysztof Hildebrandt. 

Jak informowano na spo-
tkaniu, w latach 2010-2012 
klub otrzymał z budżetu 
miasta 234 tys. zł. Dlatego 
prezydent apelował do kie-

Dotacje na szkolenie i na promocję

prawie 100 tys. zł 
dla gryfa Orlex

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt spotkał się w 
ratuszu z przedstawicielami Gryfa Orlex Wejherowo na czele 
z prezesem klubu, Rafałem Szlasem. Rozmawiano o dotacjach 
miasta dla klubu piłkarskiego.

rownictwa WKS Gryf Orlex, 
aby nie przekazywało me-
diom i społeczeństwu infor-
macji, jakby rzekomo miasto 
nie wspierało piłkarzy ani 
wejherowskiego sportu.

– Nieprawdziwe infor-
macje powodują złe emo-
cje, a powinniśmy dążyć do 
poprawy relacji – zwrócił 
się do kierownictwa klubu 
prezydent Wejherowa.

Prezes Rafał Szlas stwier-
dził, że klub potrzebuje około 
400 tys. zł, a pieniądze, 
proponowane przez władze 
Wejherowa wystarczą zda-
niem prezesa na miesiąc 
działalności. Nie wiadomo, 
czy klub będzie mógł kon-
tynuować swój udział w 
rozgrywkach II ligi.

Zdaniem przedstawicieli 
władz miasta prywatny klub 
sportowy Gryf Orlex musi 
opierać się głównie na po-
mocy finansowej sponsorów, 
a dotacje z miasta stanowią 
uzupełnienie budżetu klubu. 
Tym bardziej, że pieniadze z 
budżetu miasta potrzebne są 
również innym klubom i sto-

warzyszeniom sportowym.
W ciągu ostatnich trzech 

lat miasto wspierało dota-
cjami działalność 24 stowa-
rzyszeń kultury fizycznej, 
ponadto dofinansowało or-
ganizację imprez sporto-
wo-rekreacyjnych, zajęcia 
pozalekcyjne w szkołach 
oraz utrzymanie obiektów 
sportowych.

- Kultura fizyczna i sport, 
to bardzo ważna dziedzina 
życia lokalnej społeczności – 
mówi prezydent Wejherowa. 
- Wspieramy tę działalność 
poprzez coroczne dotacje 
dla klubów i stowarzyszeń 
sportowych. Ponadto finan-
sujemy rozgrywki Miejskich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej, 
wspieramy organizatorów 
międzynarodowych, ogólno-
polskich i lokalnych imprez 
sportowych organizowanych 
na naszym terenie, pokry-
wamy koszty wyjazdów re-
prezentacji wejherowskich 
klubów na zawody sportowe, 
nagradzamy najlepszych 
sportowców, trenerów i dzia-
łaczy.                     AK.

W sali ratusza spotkali się przedstawiciele władz miasta oraz piłkarskiego klubu 
Gryf Orlex. Rozmawiano o finansowej pomocy dla klubu.

Jak powiedział zastępca 
prezydenta Wejherowa Bog-
dan Tokłowicz, organizacje 
podjęły się bardzo ważnego 
zadania – pracy na rzecz 
mieszkańców w różnych 
dziedzinach życia.

Umowy podpisali już m.in. 
przedstawiciele Wejherowskiej 
Akademii Piłki Nożnej „Błękit-
ni”, Klubu „Tytani” Wejherowo, 
Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego „Basket - Ósemka”, UKS 
„Szóstka”, UKS „Jedenastka”, 
Stowarzyszenia „Trampolina” 
oraz Klubu Sportowego „Maxi-
mus”. O dotacjach dla „Gryfa” 
piszemy też obok.

Przedstawiciele organizacji pozarządowych podpisali umowy 
na dotacje. W tym roku w ramach konkursu prezydenta Wej-
herowa, dla organizacji społecznych działających w dziedzinie 
sportu, promocji, kultury i sztuki oraz ochrony zdrowia przezna-
czono w miejskim budżecie łącznie prawie pół miliona złotych.

Na kulturę, sztukę, zdrowie, sport

Rozdano dotacje 
dla organizacji

Wejherowska Straż Miej-
ska otrzymała anonimowe 
zgłoszenie, że z nieczynne-
go cmentarza przy ulicy 3 
Maja w Wejherowie nieznani 
sprawcy kradną metalowe 

Złomiarze okradali cmentarz

potrzebne kamery
elementy z grobowców i  na-
grobków. Od tego momentu 
o różnych porach dnia i nocy 
cmentarz był kontrolowany 
przez Straż Miejską i policję. 
7 marca o godz. 07.45 policja 

zatrzymała sprawców dwóch 
młodzych mieszkańców Wej-
herowa, którzy sprzeda-
wali metalowe elementy 
z cmentarza w punktach 
skupu złomu. Grozi im kara  
pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat. 

Wstępnie starty osza-
cowano na 3 500 zł, ale 
nie wszyscy poszkodowani 
zgłosili się na policję. Nie-
które grobowce są stare i 
zapomniane. 

Okradanie i dewastacja 
grobów na cmentarzach zda-
rza się często w całym kraju. 
Cmentarz przy ulicy Rosz-
czynialskiego w Wejherowie  
jest monitorwany. Okazuje 
się, że  na starym cmentarzu 
przy ulicy 3 Maja  bardzo 
przydałyby się  ukryte ka-
mery. Dzięki nim można by 
przegonić złodziei z zabytko-
wej nekropolii.                ZH
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MIASTO
skuteczny protest miejskich radnych

Drzewa ocalone 
Dzięki protestowi radnych „Wolę Wejherowo”, którzy 5 lutego br. zwołali 

sesję nadzwyczajną Rady Miasta Wejherowa, nie dojdzie do wycinki około 
50 drzew, rosnących wzdłuż ulicy 12 Marca. Planowana przez starostę wej-
herowskiego i Zarząd Drogowy dla Powiatu Wejherowskiego i Puckiego 
wycinka była związana z projektem rozbudowy ulicy. Prawdopodobnie 
zostanie usuniętych tylko 8 sztuk, które zdaniem eksperta-dendrologa są 
niebezpieczne. Większość okazałych lip została ocalona!

Oznakowanie starych lip taśmą i numerami wywołalo 
niepokój mieszkańców i radnych. Ich protest okazał się 
skuteczny. Po zbadaniu drzew taśmy zniknęły z pni, a 
większość lip została ocalona.

Kombatanci, przedstawiciele władz miasta, młodzież 
szkolna i żołnierze spotkali się obok czołgu na ul. Strze-
leckiej i złożyli kwiaty pod pomnikiem żołnierzy 1 Bry-
gady Pancernej Wojska Polskiego. Honorowe posterunki 
wystawiło tam Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i 
Dowodzenia Marynarki Wojennej z Wejherowa.

O walkach z niemieckim okupantem w marcu 1945 
roku opowiedział krótko Stanisław Harasiuk - prze-
wodniczący Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych 
przy Staroście Powiatu oraz przy Prezydencie Miasta 
Wejherowa.

W 68. rocznicę wyzwolenia miasta spod okupacji hitle-
rowskiej złożono też kwiaty i zapalono znicze na mogiłach 
żołnierskich na starym cmentarzu przy ul. 3 Maja oraz 
na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. ks. Rosz-
czynialskiego. W Wejherowie pochowano ich ponad 700, 
natomiast największy cmentarz żołnierzy radzieckich i 
polskich, którzy zginęli w marcu 1945 roku, znajduje się w 
Łężycach koło Rumi. Spoczywa tam ponad 4 tysiące osób. 

1 marca br. do Prezydenta 
Miasta Wejherowa wpłynął 
wniosek  Zarządu Drogo-
wego dla Powiatu Puckiego 
i Wejherowskiego z dnia 
27.02.2013 roku o wydanie 
decyzji administracyjnej na 
pilną wycinkę 8 lip drobno-
ziarnistych w ciągu drogi 
powiatowej 1487G (ul. 12 
Marca) z uwagi na zagro-
żenie życia ludzkiego, spo-
wodowanego złym stanem 
zdrowotnym. 

Pierwszy wniosek z po-
wiatu z dnia 12 listopada 
2012 r. dotyczył wycinki 50 
drzew. Okazałosię tym sa-
mym, że jednak można było 
odstąpić od wycinki niemal 
całej lipowej alei. Kontrower-
syjna sprawa drzew na ulicy 
12 Marca była przedmiotem 
publikacji w mediach, m.in. 
na łamach „Pulsu Wejhe-
rowa”.

PRZEWIDyWAnO 
WyCInKę 50 DRZEW
Przypomnijmy, że sta-

rosta wejherowski Józef 
Reszke zaplanował prze-
budowę ul. 12 Marca na 
odcinku między przejazdem 
kolejowym a skrzyżowa-
niem z ulicą Torową (ok. 
330 metrów). W projekcie 
technicznym przebudowy 
przyjętym przez starostę 
zaplanowano wycinkę 50 
drzew i przesadzenie 11, co 
zostało oznaczone wyraźnie 
krzyżykami na rysunkach 
(publikowaliśmy ten rysunek 
w lutowym „Pulsie”). 

Oznakowanie taśmiami i 
numerami na pniach wszyst-
kich 61 drzew na ulicy 12 
Marca wywołało niepokój 
mieszkańców i oficjalny pro-
test radnych „Wolę Wejhe-
rowo”. W tej sprawie radni 
podjęli uchwałę na sesji 
nadzwyczajnej. 

nAJPIERW PROJEKT 
POTEM BADAnIE
Prezydent Wejherowa kil-

kakrotnie wypowiadał się w 
obronie tych drzew, ale sta-
rosta w mediach twierdził, że 
drzewa zostały oznakowane 
nie do wycinki, lecz na po-
trzeby inwentaryzacji tych 
drzew. Takie wyjaśnienie 
otrzymała równieŻ nasza 
redakcja.

Tylko dlaczego projekt 
przebudowy ulicy 12 Marca 
wykonano przed zbadaniem 
drzew i określeniem na tej 
podstawie wytycznych do 
projektowania? Czy podat-
nicy zapłacą teraz podwój-
nie, tzn. za poprawianie 
projektu, gdyż większość 
drzew nie zostanie wycięta? 

Co ciekawe, oznakowanie 
drzew, niby do badania, wy-
konano 29 stycznia 2013 r., 
ale umowa z dendrologiem 

(specjalistą od drzew) dr 
Andrzejem Dąbrowskim na 
zbadanie tych drzew zosta-
ła zawarta .... następnego 
dnia, czyli 30 stycznia 2013 
roku. Tego samego dnia, w 
którym radni „Wolę Wejhe-
rowo” zaprosili media na 
zorganizowany protest na 
ul. 12 Marca.

SESJA ByŁA 
POTRZEBnA
Podczas niedawnej se-

sji Rady Powiatu starosta 
Reszke przekonywał rad-
nych powiatowych, a także 
widzów TTM, że pięciogo-
dzinna sesja nadzwyczajna 
i protest radnych „Wolę Wej-
herowo” były bezzasadne. 

Jednak decyzje starosty 
temu przeczą, bo przecież 
obecne plany obejmują wy-
cięcie 8 drzew, a nie 50 jak w 
pierwotnym projekcie przyję-
tym przez władze powiatu. 

Przed opracowaniem 
pierwszego projektu staro-
sta nie zlecił inwentaryzacji 
drzew. Należy przypuszczać, 
że starosta nie miał zamiaru 
sprawdzać ich stanu, skoro 
projekt z planowaną wycinką 
był już gotowy. 

Z ekspertyzy dendrologa 
wynika, że spośród 50 drzew 
28 jest chorych, ale tylko 8 
lip zagraża bezpieczeństwu 
użytkowników ulicy. Dlatego 
pilnie należy je wyciąć.

- Co by się stało, gdyby 
nie protest i szum wokół tej 
sprawy? - zastanawia się 
radna Teresa Patsidis. - 
Drzewa zapewne poszłyby 
pod topór, ponieważ projekt 
wykonawczy, który trafił do 
ratusza wyraźnie zakładał 
wycinkę 50 drzew. W wyniku 
protestu radnych „Wolę Wej-
herowo” inwestor wycofał ten 
projekt. Okazaliśmy się po 
prostu skuteczni.

CO Z POZOSTAŁyMI 
DRZEWAMI?
Podczas wspomnianej 

nadzwyczajnej sesji radni 
„Wolę Wejherowo”, podobnie 
jak prezydent podkreślali, 
że nie widzą problemu jeśli 
chodzi o wycinkę kilku cho-
rych drzew stanowiących 
zagrożenie. Jednak wszyst-
kie drzewa nie stanowiły 
zagrożenia. Jak się okazało, 
radni mieli rację! 

Co sie stanie z pozosta-
łymi 20 chorym drzewami? 
Jeśli nie są niebezpieczne ani 
przeznaczone do natychmia-
stowej wycinki, powinno się 
je leczyć i pielęgnować. Moż-
na też dokonać nasadzeń w 
miejscu chorych i wyciętych 
drzew. Miejmy nadzieję, że 
sprawa zostanie raz jeszcze 
wnikliwie rozważona.

Czekamy zatem na finał 
sprawy i do tematu wrócimy. 

uczcili rocznicę
zakończenia wojny

12 marca, w samo południe odbyły 
się uroczystości upamietniające zakoń-
czenie II wojny światowej na terenie 
Wejherowa. 

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

Stanisław Harasiuk (po prawej) przedstawił historię 
walk o Wejherowo w marcu 1945 roku.
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ROCZNICA

Rywalizacja składa się z trzech części: testu, który przy 
pomocy interaktywnej tablicy rozwiązują wszyscy zawodnicy, 
podchodów w terenie oraz pytań i odpowiedzi, udzielanych 
drużynowo. Najwięcej emocji dostarczyły dzieciom podcho-
dy, podczas których każda drużyna musiała odnaleźć różne 
punkty na terenie miasta i wykonać określone zadania. 

Ostatnia część konkursu przypominająła nieco teleturniej. 
Podobnie jak podczas wcześniejszych etapów, pytania i za-
dania dotyczyły historii Wejherowa, zasłużonych i znanych 
mieszkańców oraz ważnych miejsc i obiektów.

Uczniowie piątych klas świetnie sobie radzili. Ostateczna 
punktacja wyłoniła zwycięzców, którymi okazali się gospoda-
rze. Zarówno oni, jak i zdobywcy kolejnych miejsc otrzymali 
nagrody rzeczowe, ufundowane przez Urząd Miasta.

Konkurs przygotowali nauczyciele SP 9: Barbara Pa-
tock-Myszewska, Renata Pawlikowska, Krzysztof 
Wesołowski. Zarówno oni, jak i opiekunowie uczniów 
pozostałych szkół otrzymali podziękowania, wręczane przez 
dyrektor SP nr 9 Olgę Tomaszewską i zastępcę prezydenta 
Wejherowa – Bogdana Tokłowicza.

W Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie 
odbył się międzyszkolny konkurs, zorgani-
zowany z okazji 68. rocznicy wyzwolenia 
miasta spod okupacji hitlerowskiej. W ry-
walizacji, łączącej edukację z zabawą, brali 
udział uczniowie piątych klas kilku wejhe-
rowskich szkół. 

uczniowie znają historię

Edukacja 
i zabawa

Zwycięzcy konkursu, reprezentanci Szkoły Podsta-
wowej nr 9 z dyplomem i nagrodami. Więcej zdjęć w 
Galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl

Uczestnicy spotkania 
wysłuchali relacji świad-
ków tamtych wydarzeń, 
odczytanych, a także opo-
wiadanych przez gości: 
Edmunda Mehringa i 
Afonsa Grubę. 

Edmund Mehring opo-
wiadał co widział jako 
13-letni chłopak w marcu 
1945 roku, kiedy do miasta 
z trzech stron weszli żoł-
nierze radzieccy. W czasie 
ostrych walk, ostrzału i 
bombardowań, mieszkańcy 
ukrywali się w piwnicach 
lub schronach. Słychać było 
odgłosy artylerii i gąsienice 
czołgów, które wjechały do 
Wejherowa. 

Z relacji świadków wy-
nika, ze Rosjanie najpierw 
szukali Niemców, a gdy 
opanowali miasto, niszczyli 
domy i inne obiekty, okra-
dali mieszkańców (zaintere-
sowaniem cieszyły się głów-
nie zegarki), a co najgorsze 
– gwałcili kobiety. W wielu 
domach młode dziewczyny 
ukrywały się, m.in. wysoko 
na strychu, pod kominem. 
Niestety, nie wszystkim 
wejherowiankom udało się 
uniknąć okrutnego losu. 
Padały ofiarą żołnierzy, na 
ogół pijanych. 

Radzieccy oficerowie - 
przełożeni szalejących i do-
puszczających się gwałtów 
czerwonoarmistów (wielu 
z nich miało kryminalną 
przeszłość) starali się za-
prowadzić porządek i dys-
cyplinę, strzelając nawet do 
swoich podwładnych.

Pijaństwo jednak było 

Wyzwolenia Wejherowa spod władzy okupanta niemieckiego w 1945 roku było 
tematem spotkania Klubu Miłośników Wejherowa. Temat nie mógł być inny, skoro 
spotkanie odbyło się w wejherowskim ratuszu 12 marca, w 68. rocznicę zakończenia 
działań wojennych w mieście. W pierwszych dniach po wyzwoleniu mieszkańcy 
nie mieli powodów do radości. Marzec 1945 roku przyniósl pozorną wolność, ale 
także chaos, strach, zniszczenia, choroby i gwałty.

powszechne. Żołnierze ra-
dzieccy dostali się do wy-
twórni wódek i likierów w 
centrum miasta, którą po-
tem podpalili. Zniszczyli też 
wiele budynków. Podpalali 
je,  jeśli tylko dowiedzieli 
się lub przypuszczali, że 
mieszkali w nich Niemcy. 
Z tego powodu podpalono 
sześć kamienic na rynku, 
na przeciwko ratusza, tam 
gdzie obecnie stoi ciąg bu-
dynków z lat pięćdziesiątych  
z arkadami na dole.

Jak wspomina pan Ed-
mund Mehring, wcześniej 
mieściła się tam m.in. apte-
ka, zakład zegarmistrzowski 
i kilka sklepów. W połowie 
marca kamienice płonęły, 
podobnie jak kilka innych 
domów, na przykład na ulicy 
Puckiej .

- Pamiętam, jak podpalo-

no Cafe Rose Elwart na ul. 
1 Maja, na przeciw kościoła 
ewangelickiego – mówi E. 
Mehring, który opowiadał 
też o panującym głodzie i 
braku żywności. Dzieciom 
udawało się czasem dostać 
chleb od Rosjan, którzy 
wypiekali pieczywo w pie-
karni przy obecnej ul. Nad-
rzecznej.

Z relacji świadków wiemy 
także o chorobach (w mie-
ście panował tyfus) oraz o 
pochówkach zabitych żołnie-
rzy radzieckich. Chowano 
ich m.in na rynku, w pobliżu 
kościoła Trójcy Świętej, od-
dając salwy honorowe. Na 
grobach postawiono postu-
ment z czerwoną gwiazdą 
oraz z sierpem i młotem. 

Żołnierze zostali też po-
chowani na obecnym Skwe-
rze Jana Pawła II na tyłach 

 I  miejsce Szkoła Podstawowa nr 9
II  miejsce Szkoła Podstawowa nr 8
III miejsce Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 6
V miejsce Szkoła Podstawowa nr 11
VI miejsce Szkoła Podstawowa nr 5

Wyniki konkursu:

Miłośnicy Wejherowa wysłuchali wspomnień sprzed 68 lat

Była wolność, ale
nie było radości 

Kolegiaty, a także w brzo-
zowym lesie przy drodze na 
Kąpino, tam, gdzie obecnie 
znajduje się szpital. W tych i 
innych miejscach pochówku 
potem dokonywano ekshu-
macji, a szczątki czerwo-
noarmistów z Wejherowa 
i okolicznych gmin zostały 
przewiezione na obecny 
cmentarz na wzgórzu przy 
ul. ks. Roszczynialskiego. 

O powstaniu tego cmen-
tarza w 1948 roku opo-
wiadał na spotkaniu w 
ratuszu historyk Maciej 
Kurpiewski, ilustrując 
swoją prelekcję archiwal-
nymi zdjęciami. Na Cmen-
tarzu Żołnierzy Radzieckim 
spoczywa 742 ciał.

Spotkanie prowadził pre-
zes Kluby Miłośników Wej-
herowa, Paweł Formela.

      Anna Kuczmarska

na spotkaniu Klubu Miłośników Wejherowa słuchano spisanych relacji świadków 
oraz opowiadań gości: Edmunda Mehringa i Afonsa Gruby (pierwsi z lewej).
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MIASTO

O G Ł O S Z E N I E

ZAKŁAD usŁug KOMuNALNYCh 
w Wejherowie  sp. z o.o.
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

Jak czytamy w oficjal-
nym komunikacie Urzędu 
Miasta, 4 marca br. pre-
zydent Wejherowa otrzy-
mał od Jarosława Pergoła 
rezygnację ze stanowiska 
prezesa Zakładu Usług 
Komunalnych sp. z o.o. w 
Wejherowie. 

Rezygnację przekazał 
Radzie Nadzorczej spół-
ki ZUK, która podczas 
posiedzenia 5 marca br. 
powołała na to stanowisko 
mgr. inż. Romana Czerwiń-
skiego. Nowy prezes został 
przedstawiony załodze Za-
kładu Usług Komunalnych 
i rozpoczął wykonywanie 
swoich obowiązków. 

Prezydent szanując tę 
decyzję, pragnie podzięko-
wać Jarosławowi Pergołowi 

W marcu nastąpiła zmiana na stano-
wisku prezesa spółki Zakład Usług Ko-
munalnych w Wejherowie. Od 5 marca 
br. zakładem kieruje Roman Czerwiński. 

prezydent przyjął rezygnację

Nowy 
prezes ZuK

za dotychczasową pracę, w 
szczególności za przepro-
wadzenie zakładu przez 
trudny proces przekształ-
cenia w spółkę. 

Roman Czerwiński to 
były prezes firmy Abruko 
z Władysławowa. Pełni też 
funkcję przewodniczącego 
Rady Powiatu Puckiego.

Roman Czerwiński

Przypomnijmy, że rad-
ni zostali zobowiązani do 
wprowadzenia do końca 2012 
roku nowych opłat przez tzw. 
ustawę śmieciową przyjętą 
przez Sejm. Przepisy ustawy 
narzuciły sztywne i nieko-
rzystne zasady naliczania 
opłat przez gminy. Po kry-
tyce ze strony samorządów 
posłowie niedawno ponownie 
znowelizowali ustawę, co 
umożliwia skorygowanie już 
podjętych uchwał. 

Nowe stawki wywołały 
kontrowersje, a w lutym 
br. na stronie internetowej 
Urzędu Miasta Wejherowa 
ukazał się komunikat, w któ-
rym czytamy m.in. „ ...Urząd 
Miejski w Wejherowie czeka 
na wejście w życie znoweli-
zowanej ustawy i dopiero po 
jej analizie podjęta zostanie 

Jutro, 15 marca odbędzie się sesja Rady Miasta Wejherowa, 
dotycząca nowego systemu gospodarki odpadami komunal-
nymi. Pod obrady powrócą stawki opłat za wywóz śmieci, 
obowiązyjące od 1 lipca br. Ich wysokość została uchwalona 
pod koniec grudnia 2012, ale postulowana przez samorządow-
ców nowelizacja ustawy przez Sejm umożliwia inny, bardziej 
elastyczny sposób naliczania opłat. Prezydent Miasta chce 
skorzystać z możliwości, jaką niedawno dali posłowie.

ostateczna decyzja w sprawie 
opłat za gospodarowanie od-
padami komunalnymi w na-
szym mieście. Zmiany m.in. 
pozwolą gminom naliczać 
opłaty za wywóz odpadów 
według różnych metod, a nie 
tylko jednej”.

Informacje o zmianach 
pojawią się na stronie urzę-
du: www.wejherowo.pl, a 
także w następnym „Pulsie 
Wejherowa”. 

Niedawno prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt spotkał się z 
przedstawicielami dwóch 
spółdzielni mieszkaniowych: 
Wejherowskiej Spółdziel-
ni Mieszkaniowej i Spół-
dzielni Mieszkaniowej 
„Energetyk”. 

Wymieniono opinie, doty-
czące sposobu i metod nali-

czania opłat za wywóz śmie-
ci. Przedstawiciele spółdziel-
ni mówili o zagrożeniach, 
wynikających ze specyfiki 
wielorodzinnych budynków.  
Postulowali wprowadzenie 
zmian w uchwale Rady Mia-
sta z grudnia 2012 roku. 

Do takich zmian dojdzie 
prawdopodobnie już jutro, 
podczas nadzwyczajnej sesji 
Rady Miasta. 

Niezależnie od wysokości 
opłat, właściciele nierucho-
mości zamieszkałych po-
winni wypowiedzieć dotych-
czasowe umowy na odbiór 
odpadów komunalnych ze 
skutkiem na dzień 30 czerw-
ca 2013 r. Od 1 lipca odpady 
będą odbierane przez przed-
siębiorstwo, wyłonione przez 
Gminę Miasta Wejherowa w 
drodze przetargu.           AK.

Będą zmiany w opłatach za wywóz śmieci

Decyzja w piątek Projekt uchwały, który 
trafi pod obrady Rady 
Miasta 15 marca, przewi-
duje naliczanie opłat za 
wywóz śmieci w oparciu 
o gospodarstwa domowe, 
jednak różnicuje je pod 
względem liczby miesz-
kańców (wcześniej nie 
było to mozliwe).

W przypadku prowa-
dzenia selektywnej zbiórki 
odpadów w gospodar-
stwie liczącym do 2 osób 
miesięczna opłata ma wy-
nosić 19 zł (bez segregacji 
śmieci 28 zł) .

W gospodarstwie zło-
żonym z 3 lub 4 domow-
ników opłata wyniesie 
32 zł (bez segregacji 48), 
natomiast w liczącym 5 i 
więcej osób - 39 zł (58).

Inny projekt uchwały 
zakłada określenie wzo-
ru deklaracji, którą będą 
składać własciciele nieru-
chomości do 31 maja br. 

Podczas jutrzejszej sesji 
odbędzie się dyskusja nad 
projektem, przedłożonym 
przez prezydenta miast. 

O przyjęciu uchwały 
lub nie radni zdecydują w 
głosowaniu.

prezydent 
proponuje
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AKTUALNOŚCI

Szpital Specjalistyczny 
im. Floriana Ceynowy 
w Wejherowie, największy 
w północnej części regionu, 
przyjmuje pacjentów z Wej-
herowa i powiatu wejhe-
rowskiego, ale też z Gdyni 
oraz powiatów ościennych 
- puckiego kartuskiego, lębor-
skiego. Placówka cieszy się 
bardzo dobrą opinią, przede 
wszystkim z powodu osią-
gnięć lekarzy poszczególnych 
oddziałów. Dzięki remontom 
i zakupom, szpital jest nowo-
czesny i wyposażony w sprzęt 
medyczny wysokiej klasy.

CIEPLEJ I ŁADnIEJ
- W ubiegłym roku udało 

nam się zakończyć termo-
modernizację – przypomi-
na Andrzej Zieleniewski, 
dyrektor Szpitala Specja-
listycznego w Wejherowie. 
– Warstwa styropianu ocie-
pliła ściany, które dodatkowo 
otrzymały elewację w paste-
lowych kolorach. Stopnio-
wo wymieniliśmy też okna. 
Gruntowny remont przeszedł 
Szpitalny Oddział Ratunko-
wy. Udało się też uruchomić 
całodobowe lądowisko dla 
śmigłowców.

Jak informuje dyrektor 
szpitala, poprawiły się wa-
runki leczenia w Poradni On-
kologicznej, w której powięk-
szono gabinet chemioterapii. 
W ubiegłym roku odnowiono 
główny hol szpitala, zmienia-
jąc jego wystrój i ozdabiając 
jedną ze ścian m.in. certyfi-
katami i akredytacjami.

– Chcemy się pochwalić 
osiągnięciami i wyróżnie-
niami, z których jesteśmy 
dumni – mówi dyrektor Zie-
leniewski.

nOWE GABInETy
W tym roku zaplanowa-

no kolejne inwestycje. Fi-
nalizowany jest remont w 
pracowniach bronchoskopii 
i spirometrii na Oddzia-
le Chorób Płucnych, które 
funkcjonowały dotąd w trud-

nych warunkach. Oddział po-
większy się o zaadaptowane 
na pracownie pomieszczenia 
po dawnej kuchni. Nowe ga-
binety zostały wyposażone w 
niezbędne meble oraz bardzo 
potrzebny videobronchoskop. 
Ten nowoczesny sprzęt me-
dyczny kosztuje 200 tys. zł.

DLA nAJMŁODSZyCH
Najważniejszym zada-

niem jest modernizacja i 
wyposażenie w nowy sprzęt 
Oddziału Neonatologii, czu-
wającego nad prawidłowym 
rozwojem noworodków i 
leczącego schorzenia naj-
młodszych pacjentów. 

- Modernizacja i doposaże-
nie tego oddziału są koniecz-
ne, m.in. z powodu bardzo 
dużej liczby noworodków  – 
wyjaśnia dyrektor szpitala. 
– W naszym szpitalu odbywa 
się najwięcej porodów w 
województwie. W 2012 roku 
urodziło się tu 2900 dzieci, 
a rok wcześniej  aż 3250. 
Tym większe znaczenie ma 
nie tylko oddział położniczy, 
ale również neonatologiczny. 
Pracuje tam wykwalifiko-
wana  kadra, są znakomici 

Kolejne modernizacje w wejherowskim szpitalu

Noworodki i serce
Dzięki remontom i modernizacjom w wejherowskim szpitalu poprawiły się 

warunki leczenie pacjentów. To nie koniec remontów i zakupów, których w tym 
roku doczekają się m.in. oddziały kardiologii i neonatologii. Mimo problemów 
finansowych, z którymi boryka się większość szpitali, udaje się zdobyć pieniądze 
na najbardziej potrzebne inwestycje.

lekarze, ale trzeba zadbać o 
polepszenie warunków pracy 
na tym oddziale. Staramy się 
o dotację na ten cel z tzw. 
funduszu norweskiego.

Projekt architektoniczny 
jest prawie gotowy. Zapla-
nowano zakupy niezbędnych 
urządzeń, służących m.in. do 
stałego monitorowania porodu. 

Drugi obszar, objęty te-
gorocznymi planami remon-
towymi to kardiologia. Rów-
nież w tym wypadku apliko-
wano o środki zewnętrzne, 
a głównym zadaniem będzie 
urządzenie i wyposażenie 
gabinetu elektrokardiologii.

- W naszym szpitalu wy-
konywane są m.in. zabie-
gi zakładania pacjentom 
kardiostymulatorów, które 
odbywają się na sali w bloku 

operacyjnym  – wyjaśnia 
A. Zieleniewski. – Chcemy, 
aby kardiologia miała wła-
sną salę do tego rodzaju 
zabiegów. W przyszłym roku 
będziemy starali się o środki 
unijne na modernizację Od-
działu Kardiologii. 

POMAGAJą
Jak podkreśla dyrektor 

placówki, w jej rozwoju i 
poprawie warunków leczenia 
pomagają samorządy.  

– Dzięki pozytywnemu 
nastawieniu władz Wejhero-
wa, powiatu wejherowskiego 
oraz pozostałych gmin udało 
się już wiele zrobić. W trud-
nych chwilach pomaga nam 
wiara, że możemy zawsze li-
czyć na taką pomoc – dodaje 
dyr. Andrzej Zieleniewski. 

Anna Kuczmarska

szpital w liczbach
Do wejherowskiego Szpitala Specjalistycznego w ciągu 

roku trafia ok. 30 tysięcy pacjentów
SOR przyjmuje rocznie ok. 60 tysięcy pacjentów, z 

których niektórzy zostają w szpitalu na dłużej
Szpital im. Floriana Ceynowy dysponuje 16 oddziałami 

– jest tam 8 oddziałów zabiegowych i 8 niezabiegowych.

Jest to placówka poby-
tu dziennego dla  15 osób 
dorosłych - niepełnospraw-
nych intelektualnie i z za-
burzeniami psychicznymi. 
Wspólną pracą uczestników, 
rodziców, wolontariuszy i 
terapeutów udało się wypo-
sażyć wszystkie pracownie w 
odpowiedni sprzęt i potrzeb-
ne materiały. Wolontariusze 
składali meble, szyli firanki, 
a także włączali się w prace 
porządkowe. Każdy pomagał 
na tyle ile mógł. 

W Środowiskowym Domu 
Samopomocy działa pracow-
nia plastyczna, haftu i ręko-
dzieła, kulinarna i stolarska. 
Odbywają się tam zajęcia 
rehabilitacyjne, psychoedu-
kacyjne, a także konsultacje 
z rodzicami i opiekunami. 

- W planach mamy zago-

Pod koniec lutego odbyło się oficjalne 
otwarcie Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w nowym budynku przy ul. Odrębnej 
17 w Wejherowie. Od  1 lutego 2013 roku 
placówka ta prowadzona jest przez Stowa-
rzyszenie Pomocy Osobom niepełnospraw-
nym „Przystanek”. 

spodarowanie działki wokół, 
m.in. stworzenie zieleniaka 
z warzywami - mówi Iwona 
Januszewska, prezes Sto-
warzyszenia „Przystanek”. 

Środowiskowy Dom Sa-
mopomocy działa z myślą o 
wspieraniu osób niepełno-
sprawnych, i ich rodzin w 
trudnych sytuacjach życio-
wych, ma na celu poprawę 
jakości życia uczestników, 
naukę zaradności życiowej.

Na otwarciu placówki 
nie zabrakło gości, którzy 
gratulowali wytrwałości i ży-
czyli pracownikom placówki 
zapału i energii. 

Zadanie publiczne w za-
kresie pomocy społecznej, 
dotyczące prowadzenia Środo-
wiskowego Domu Samopomo-
cy zleca Starostwo Powiatu 
Wejherowskiego.             

„przystanek” na Odrębnej 17

uroczyste 
otwarcie 

Od lewej: prezes stowarzyszenia Iwona Januszewska, 
zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, 
członek Zarządu Powiatu Gabriela Lisius oraz poseł 
Jerzy Budnik przecinają tradycyjną wstęgę.

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa
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Podczas tegorocznych ferii 
zimowych 43 harcerzy Hufca 
ZHP Wejherowo wyjechało do 
Słupska. Ta niedaleka, ale 
pełna atrakcji podróż dostar-
czyła harcerzom i zuchom 
wielu wspaniałych wrażeń.          

Zuchy  przygo towały 
przedstawienie kukiełkowe, 
do którego rekwizyty wy-
konały własnoręcznie. Inny 
spektakl pokazany na wspól-
nym kominku z gospodarza-
mi ze Słupska, nawiązywał 
do przyjaźni i braterstwa, a 
zrealizowany został w formie 
cieni. Wielką atrakcją był 
udział zuchów w spektaklu 
„Brzechwolandia” w którym 
występowali z aktorami Te-
atru Nowego w Słupsku.

Starsi harcerze zwiedzali 
miasto, muzeum bursztynu, 
Basztę Czarownic i inne 
obiekty.  Odbył się też marsz 
na orientację oraz turniej 
wiedzy o morzu i regionie. 

Dla kilku harcerzy ten 
wyjazd był szczególny, gdyż  
właśnie w Słupsku złożyli 
przyrzeczenie harcerskie, a 
zuchy obietnicę zuchową.

Tymczasem w Wejhe-
rowie w Harcerskiej Bazie 
Obozowej Cedron spotka-
li się instruktorzy Hufca 
Wejherowo. W spotkaniu 
uczestniczyła komendantka 
Chorągwi Gdańskiej hm. 
Hanna Piotrowska oraz 
inni goście. Wszyscy wspól-
nie świętowali Dzień My-

śli Braterskiej, obchodzony 
przez harcerzy na całym 
świecie. Druhna komendant-
ka wręczyła instruktorom 
w imieniu Prezydenta RP 
Bronisława Komorowskiego 
pamiątkowe orzełki z lilijką. 

Druhna pwd. Klaudia 
Koss rozpoczęła gawędę 
o harcerzu, instruktorze i 
jego służbie. Komendantka 
Hufca Wejherowo -  phm. 
Zofia Wysocka opowiedzia-
ła dalszą część gawędy  o 
dotychczasowej służbie dh. 
phm Jacka Stefaniszyna, 
który tpodczas tego spotka-
nia został udekorowany od-
znaką „Zasłużony Instruktor 
Gdańskiej Chorągwi ZHP”. 

KK.

Obóz w słupsku i Dzień Myśli Braterskiej

harcerska zima 

Harcerze z Wejherowa zwiedzali Słupsk, w którym spędzali zimowe ferie.

W czasie niedawnych ferii wejherowscy harcerze zwiedzali 
Słupsk i świetnie się tam bawili. Instruktorzy spotkali się 
natomiast na uroczystości w bazie Cedron.

Pięcioosobowa komisja 
sędziowska Jubileuszowego 
X Przeglądu Form Ta-
necznych w Pucku oce-
niała właściwy dobór muzyki 
oraz kroków i elementów 
tanecznych, a także techni-
kę taneczną, choreografię, 
bogactwo i różnorodność 
figur, pomysłowość, estetykę 
i dobór kostiumów. Liczył 
się również ogólny wyraz 

Kolejne sukcesy tancerzy z WCK

Rytm, umiejętności
i choreografia

Propagowanie tańca wśród dzieci i młodzieży, integracja 
zespołów, wymiana pomysłów pomiędzy instruktorami i 
uczestnikami - to niektóre cele turnieju tanecznego, który 
odbył się 4 marca w Pucku. Uczestniczyły w nim z powodze-
niem grupy z Wejherowskiego Centrum Kultury.

artystyczny i poziom prezen-
tacji, a także rytmiczność i 
dynamika wykonania.

W tanecznej rywalizacji 
udział wzięło 21 formacji oraz 
13 solistów i 5 duetów.Grupy 
z WCK pod kierunkiem Elż-
biety Czeszejko wywalczyły 
kolejne laury i zdobyły uzna-
nie publiczności.

Już od 17 lat w WCK dzia-
ła kilka grup tańca dla dzieci 
i młodzieży, prowadzonych 
przez Elżbietę Czeszejko - 
zawodową tancerkę, absol-
wentkę Państwowej Szkoły 
Baletowej w Gdańsku, która 

ZeSPOły:
Bąbelki - 4 miejsce w kat. szkół podstawowych, klasy 1-3 
Baccarki - 1 miejsce w kat. szkoła podstawowa klasy 1-3
Baccara Junior - 2 miejsce w kat. szkół podstaw. klasy 4-6 
Baccara - 1 miejsce w kat. szkół gimnazjalnych

SOLIśCI I DueT: 
4  miejsce - Weronika Dudek, Agata Bojke, Zuzanna Cyman
3 miejsce - Natalia pranga, Natalia Orchel
2 miejsce - duet Klaudia Łuczak i Nadia Narloch

tańczyła na deskach Opery 
Bałtyckiej. E. Czeszejko jest 
choregrafem i pedagogiem 
nagradzanym za osiągnięcia 
artystyczne w pracy z dzieć-
mi. Jest też laureatka Nagro-
dy Prezydenta Wejherowa.  
Od kilku lat do współpracy z 
dziećmi i młodzieżą zaprasza 
znanych trenerów i tancerzy.

Wszystkie grupy prowa-
dzone przez Elżbietę Czeszej-
ko regularnie uczestniczą w 
konkursach tańca, z których 
wielokrotnie przywożą nagro-
dy, czego dowodem są ostat-
nie osiągnięcia. Gratulujemy!

Wyniki tancerzy z WCK

Uzdolnieni tancerze z Wejherowskiego Centrum Kultury cieszą się z nagród.

straż Miejska szuka 
właściciela roweru.

W Komendzie Straży Miej-
skiej w Wejherowie znajduje 
się  nowy rower górski gIANt, 
który został  znaleziony 4 marca 
br. o godz. 1.30 w nocy na tere-
nie Wejherowa. 

Właściciela roweru prosi się 
o kontakt z dyżurnym Straży 
Miejskiej: tel. 58 677-70-40 
(całą dobę) gdyż  rower nie 
figuruje w kartotekach policyj-
nych jako utracony. 

górki gIANt

Czyj to rower?

Komisja Artystyczna Fe-
stiwalu pod przewodnictwem 
prof. Zbigniewa Bruny 
zakwalifikowała do udziału 
w wejherowskim konkursie 
11 chórów spośród 13 zgło-
szonych. W festiwalu pod 
patronatem Ministra Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego 

wezmą udział następujące 
chóry: Chór SP nr 9 w Wej-
herowie, Chór „Cantabile” z 
Zespołu Szkół nr 1 w Redzie, 
Chór „Canto” ze Szkół Mu-
zycznych we Włocławku, Chór 
Państwowej Szkoły Muzycz-
nej I st. w Wejherowie, Chór 
żeński „Gaudeamus” z Wej-

herowa, Chór męski „Harmo-
nia” przy WCK, Chór Sceny 
Muzycznej w Gdańsku, Zespół 
„Art'n'Voices” z Wejherowa, 
Chór mieszany „Echo” przy 
Gminnym Ośrodku Kultury 
w Zebrzydowicach, Zespół 
„Sensus Musicus” z Łęczyc i 
Chór „Akolada” z Bydgoszczy.

11 chórów wystąpi w XXI Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni o Mo-
rzu, który odbędzie się 8 czerwca 2013 roku w Wejherowie.

Festiwal pieśni o Morzu odbędzie się 8 czerwca

Zaśpiewa 11 zespołów
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Projekt został przygoto-
wany przez nauczycieli tej 
szkoły pod kierunkiem dy-
rektora Andrzeja Gredec-
kiego, w oparciu o program 
rządowy „Cyfrowa Szko-
ła”. Dzięki temu placówka 
uzyskała dotację na zakup 
sprzętu do stosowania no-
woczesnych technologii w 
procesie nauczania. 

Komputery, laptopy, in-
teraktywne tablice, ekrany 
z pilotami przy pomocy któ-
rych uczniowie rozwiązują 
testy na lekcjach, e-dzienniki 
– to wszystko zaprezentowa-
no kilka dni temu podczas 
konferencji w SP nr 11.

W spotkaniu wzięli udział 
dyrektorzy pozostałych szkół 
gminnych w Wejherowie, 
zastępca prezydenta miasta 
Bogdan Tokłowicz, Pomor-
ski Kurator Oświaty – Elż-
bieta Wasilenko, a także 
przedstawiciel wojewody 
pomorskiego. Goście nie tyl-
ko wysłuchali ciekawych in-
formacji, ale też uczestniczyli 
w lekcjach z wykorzystaniem 
nowoczesnego sprzętu infor-
matycznego.

Dyrektor A. Gredecki 
wyjaśniał, na czym polega 
wprowadzanie informatyki 
na różne płaszczyzny na-
uczania, a także w komuni-
kacji szkolnej. Informatyka 
usprawnia też komunikację 
z rodzicami. Dzięki elektro-
nicznym dziennikom, mogą 
oni w każdej chwili spraw-
dzić oceny swojego dziecka 
i frekwencję na lekcjach, 
ale także wysłać e-maila 
z pytaniem do wybranego 
nauczyciela.

W grudniu do szkoły trafił 
nowoczesny sprzęt, a nad 
odpowiednim zastosowaniem 
komputerów i innych urzą-
dzeń oraz nad szczegółami 
programu czuwają koor-
dynatorzy. W kilku salach 
uczniowie pracują na lek-
cjach z laptopami, ucząc się 

Szkoła Podstawowa nr 11 zmienia się nie do poznania. I nie chodzi tylko o efekt 
modernizacji, która poprawiła wygląd oraz warunki nauki i pracy. Projekt „Cy-
frowa Szkoła” realizowany przez wejherowską „Jedenastkę” zmienia oblicze te 
placówki. Wykorzystanie nowoczesnych technologii ułatwia pracę nauczycielom, 
a dla uczniów lekcje z laptopem czy interaktywną tablicą to prawdziwa frajda.

398 szkół w Polsce bierze udział w pilotażowym pro-

gramie rządowym „Cyfrowa Szkoła”

24 szkoły uczestniczą w tym programie na terenie 

województwa pomorskiego

2 szkoły w Wejherowie realizują program „Cyfrowa 

Szkoła – obok SP nr 11 również szkoła w Ośrodku Szkolno-

-Wychowawczym dla Niesłyszących

150 laptopami dysponują nauczyciele i uczniowie w 

wejherowskiej  „jedenastce”

różnych przedmiotów, piszą 
blogi na stronie internetowej 
szkoły, a dyrekcja wprowa-
dziła karty elektroniczne, 
służące bezpieczeństwu. W 
„jedenastce”, biorącej udział 
w programie „Szkoła z kla-
są”, działa też monitoring. 

Jednym z celów progra-
mu jest m.in. szkoła bez 
tornistra, co umożliwi za-
stosowanie systemu Docu-
master Campus. Ale to już 
przyszłość.  

       Anna Kuczmarska

CYFROWA sZKOŁA W LICZBACh

szkoła podstawowa nr 11 w programie „Cyfrowa szkoła”

Lekcje z laptopem
Wejherowskie Centrum Kultury pozyskało kolejne dofi-

nansowania z polskiego Instytutu sztuki Filmowej na dwa 
projekty: „przegląd - Kino dla Wszystkich. Zastosowanie 
audiodeskrypcji - umożliwienie korzystania z dorobku 
filmowego osobom niewidomym i słabo widzącym” oraz  
„ABC Filmu Magia – Kina – ukryte zawody. promocja sztuki 
filmowej wśród społeczności lokalnej”.  WCK otrzyma 16,5 
tys. zł.  W ubiegłym roku na zakup i wdrożenie sprzętu w 
kameralnej sali kinowej wejherowska placówka uzyskała z 
pIsF 50 tys. zł

Audiodeskrypcja to narracja, która przy pomocy dodatko-
wych, opisów pozwala osobom niewidomym i słabowidzącym 
na odbiór treści wizualnych. W trakcie seansu kinowego w 
specjalnych słuchawkach słychać głos lektora, dzięki czemu 
niepełnosprawni z dysfunkcją wzroku mogą pełniej odbierać 
sztukę filmową. 

- Od 2005 roku prowadzimy kino oraz działania w dziedzinie 
upowszechniania kultury filmowej – mówi Jolanta Rożyńska, 
dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury. - Nowy budynek WCK, 
jego wyposażenie pozwoli nam rozszerzyć i wzbogacić edukację 
filmową. Stwarza to warunki do popularyzacji kultury i sztuki 
filmowej, a także do współpracy z filmowcami, pozwala również 
tworzyć własne etiudy filmowe podczas letnich warsztatów. 

WCK jest partnerem projektu „Animacja dla każdego 2013” 
dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego. Warsztaty odbędą się w dniach 15-19 lipca.

- Zadanie „Kino dla Wszystkich”, obejmujące Przegląd Fil-
mów z audiodeskrypcją oraz działania okołoprzeglądowe (m.in. 
prezentacje replik filmów w czasie kolejnej edycji Festiwalu 
Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni oraz warsztaty dla pra-
cowników Wejherowskiego Centrum Kultury dotyczące obsługi 
w czasie wydarzeń kulturalnych osób z niepełnosprawnościami, 
a w szczególności osób niewidomych) są zaledwie namiastką 
stworzenia świata dostępnego dla wszystkich, a w każdym razie 
dla grupy osób, która do tej pory ma bardzo ograniczony dostęp 
do dorobku filmowego – dodaje koordynator ds. kina w WCK 
sebastian Niewola. 

Wejherowskie Centrum Kultury przygotowuje Przegląd 
Filmowy „Kino dla Wszystkich” obejmujący 4 seanse kinowe z au-
diodeskrypcją. Filmy zostaną wybrane, a potem zaprezentowane 
z wykorzystaniem doświadczonych lektorów poleconych przez 
Fundację Audiodeskrypcja. udział w seansach w ramach Prze-
glądu będzie bezpłatny. Pierwszeństwo korzystania z prezentacji 
będzie przysługiwać osobom niewidomym i słabowidzącym.

Kolejny realizowany przez WCK program to: ABC Filmu – Ma-
gia Kina – ukryte zawody. promocja sztuki filmowej wśród 
społeczności lokalnej.

- Kino to miejsce magiczne, które pozwala zanurzyć się wi-
dzom w nieznany, stworzony świat. udział w naszym projekcie 
pozwoli uzyskać uczestnikom projektu wiedzę na temat arkanów 
sztuki filmowej, na temat tego, na czym polega magia kina - wy-
jaśnia sebastian Niewola. - Odbiorcy będą mogli zdobyć wiedzę 
na temat poszczególnych etapów tworzenia filmu oraz tego, co 
jest niezbędne do jego realizacji. Będą mogli dowiedzieć się, jak 
wielu rozmaitych specjalistów jest zaangażowanych w tworzenie 
jednego filmowego dzieła. 

Spotkania będą prowadzone na żywo i z użyciem współcze-
snych technologii, a także wykorzystaniem możliwości tech-
nicznych nowego budynku, takich jak system rejestracji, system 
nagłośnienia, system oświetlenia, projektory cyfrowe.

Kolejne dotacje dla WCK

Kino dla 
wszystkich
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W tym etapie konkursu 
uczestniczyło 82 uczniów 
30 szkół podstawowych (20 
z powiatu wejherowskiego 
i 10 z pow. lęborskiego), 46 
uczniów 14 gimnazjów oraz 
20 uczniów szkół ponadgim-
nazjalnych. Po raz pierwszy 
w rywalizacji udział wzięła 
młodzież z Technikum Nr 4 
w Ośrodku Szkolno-Wycho-
wawczym nr 1 w Wejherowie.

Ewangelia Św.  Marka w konkursowych pytaniach

uczniowie znają Biblię
W auli ZSP nr 2 czyli tzw. Elektryku odbył się IX Finał Rejonowy Konkursu Bi-

blijnego im. Sł. B. Kardynała Augusta Hlonda. Zakres wiedzy w tym roku szkolnym 
objął Ewangelię Świętego Marka.

Wśród szkół podstawo-
wych pierwszą nagrodę 
otrzymała Kamila Treder, 
drugą Aleksandra Brzeska 
(obydwie z SP Orle), a trzecią 
Wiktoria Kodłubańska z 
SP 8 w Lęborku. 

Wśród gimnazjalistów 
najlepszy był Dominik Sy-
nowiec z Lęborka, przed 
natalią Wasilke z Gimna-
zjum w Bolszewie i Roksaną 

Trocką z Gimnazjum 1 w 
Wejherowie. 

Wśród szkół ponadgim-
nazjalnych pierwszą lokatę 
wywalczyła Marta Boja-
nowska, a drugą Maciej 
Klamrowski - oboje z I 
LO w Wejherowie, a trzecią 
Julita Hinz z ZSP nr 4 w 
Wejherowie.   

Tradycyjnie przeprowa-
dzono również konkurs pla-

styczny, który cieszył się 
ogromny powodzeniem. Spo-
śród 132  prac wyłoniono zwy-
cięzców w różnych katego-
riach, a ich prace rozwieszono 
w holu szkoły i przed aulą.

W czasie oczekiwania na 
wyniki konkursu odbyła się 
projekcja filmu dokumental-
nego pt. „Wszystko o człowie-
ku” - Po co żyję? - Dlaczego 
jestem?”.

Uczestnicy i laureaci konkursu ustawili się do pamiątkowego zdjęcia.

KULTURA I edUKACjA

punkt Informacji Europejskiej
W urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o unii europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat unii europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać  
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać  
w godzinach pracy punktu. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych problematyką unii europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

urząd Miejski w Wejherowie
plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

Czy chcesz zdobyć 
dodatkowe zarobki, 

pracując jako 

spECJALIstA 
Ds. REKLAM 

w „pulsie Wejherowa?

Zapraszamy osoby
kontaktowe,
operatywne,

z minimum średnim 
wykształceniem, 

posiadające 
doświadczenie 
lub pragnące 

je zdobyć.

Zadzwoń: 
606 629 454

W powiatowej i Miejskiej Bibliotece publicznej 
można oglądać wystawę prac Longiny Wysockiej, 
zatytułowaną „Wiosna w sztuce”. Autorka jest znaną 
wejherowską artystką i zarazem społecznikiem.

Pasją życiową mieszkanki Wejherowa, Longiny Wysoc-
kiej jest malarstwo. Maluje różnymi technikami – olejami, 
pastelami i akwarelami. Próbuje też swoich możliwości w 
kowalstwie artystycznych na miedzi. 

Temate prac L. Wysockiej są pejzaże, obiekty, ulice miast, 
a także portrety i kwiaty. Malarka prezentowała swoje obrazy 
na wielu wystawach. 

Longina Wysocka pełni funkcję prezesa Stowarzyszenia 
Artystów Plastyków „Pasja” w Wejherowie, które skupia ok. 
30 artystów-amatorów z Wejherowa, Lęborka, Słupska, Redy, 
Rumi, Gdyni i innych miejscowości. Miłośnicy malowania 
spotykają się i razem tworzą, wyjeżdżają na plenery, orga-
nizują wystawy. 

Autorka wystawy w bibliotece włącza się aktywnie w 
różnego rodzaju inicjatywy społeczne i charytatywne, 
współpracuje też ze  stowarzyszeniami artystycznymi na 
Pomorzu, a nawet w szwedzkim mieście Tereso.

Obrazy Londiny Wysockiej mozna ogladać w gaelrii 
na piętrze biblioteki przy ul. Kaszubskiej 14 w godzinach 
otwarcia placówki.

Wiosna w sztuce
i na wystawie

gryfy Literackie
już rozdane

Wczoraj po południu, gdy nasza gazeta była już 
w drukarni, w wejherowskiej Bibliotece publicznej 
odbyło się uroczyste wręczenie nagród w konkursie 
„gryf Literacki” na najpopularniejszą książkę minio-
nego roku.

Nagrodę, przyznawaną przez bibliotekarzy otrzymała 
Aleksandra Michalak, autorka popularnej książki i bloga 
„Matka sanepid”, natomiast w głosowaniu czytelników, 
przeprowadzonym na stronie internetowej  „Dziennika 
Bałtyckiego”  zwyciężył „Al-manach Biblioteki publicznej 
gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie” 
pod redakcją Janiny Borchmann i Bartłomieja Wiszowa-
tego.

Laureatom już dziś gratulujemy, ale relację z uroczystości 
wręczenia nagrody „Gryf Literacki” przedstawimy w następ-
nym „Pulsie Wejherowa”.
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HISTORIA

W marcu, z okazji Narodowego Dnia pamięci Żoł-
nierzy Wyklętych odbyły się spotkania i uroczystości, 
zorganizowane z inicjatywy Instytutu pamięci Naro-
dowej i innych instytucji. przypominano tragiczne 
losy członków podziemia antykomunistycznego po 
zakończeniu II wojny światowej. 

WEJhEROWIANIE O gENERALE NILu
W gdańskim teatrze Miniatura przedstawiono spek-

takl, poświęcony jednemu z bohaterów, zamordowanych 
w latach pięćdziesiątych, gen. Augustowi Emilowi Fieldor-
fowi „Nilowi”. Dokładnie 24 lutego minęła 60. rocznica 
śmierci dowódcy Kedywu AK. 

Scenariuszem i reżyserią tego historycznego widowiska, 
zaprezentowanego w wypełnionym teatrze  zajął się wejhero-
wianin Wojciech Rybakowski, a muzykę napisał pochodzący 
z Wejherowa Cezary paciorek. Na scenie wystąpili wokaliści, 
m.in. z naszego powiatu. a połączenie fragmentów filmu, 
zdjęć, wspomnień i piosenek (m.in. rapu!) dało znakomity 
efekt. Z autorów i wykonawców przedstawienia możemy 
być dumni!

W LuZINIE pAMIEtAJĄ BOhAtERÓW
W kaplicy parafii pw. Matki Boskiej Różańcowej w 

Luzinie odsłonięto tablicę pamiątkową upamiętniającą 
żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK majora Zygmunta 
szendzielarza „Łupaszki”. 

uroczystość poświęcenia tablicy odbyła się z udziałem 
Metropolity Gdańskiego abp sławoja Leszka głódzia. 
Arcybiskup przewodniczył mszy św. w intencji Żołnierzy 
Niezłomnych: generała A. e. Fieldorfa  oraz majora Z. Szen-
dzielarza, a także w intencji wszystkich zamordowanych lub 
prześladowanych po wojnie Polaków. 

W podniosłej uroczystości wzięli udział samorządowcy, 
kombatanci oraz liczni mieszkańcy gminy. Nie zabrakło 
pocztów sztandarowych.

hIstORIA W sALI JANA pAWŁA II
Klub gazety polskiej zaprosił do Wejherowa histo-

ryka z gdańskiego oddziału IpN - piotra szubarczyka. 
spotkanie odbyło się 9 marca w sali Jana pawła II przy 
Kolegiacie.

- Jesteśmy winni pamięć żołnierzom wyklętym i walczącej 
młodzieży - tak Piotr Szubarczyk zakończył spotkanie w Wej-
herowie. Historyk przypomniał o marcowych rocznicach: 69. 
śmierci por. J. Dambka, dowódcy TOW „Gryf Pomorski”, 161. 
urodzin Hieronima Derdowskiego, autora hymnu kaszubskie-
go i 103 urodzin mjra Zygmunta Szendzielarza ps. łupaszko. 
Przypomniał, że hitlerowcy i stalinowcy z NKWD realizowali 
uzgodniony plan wyniszczenia polskiej inteligencji. Badacz 
IPN wspomniał o Janie Kaszubowskim, który zasłynął szcze-
gólnym okrucieństwem wobec polskich partyzantów i który 
zabił por. J. Dambka. 

Jednak zasadniczym tematem spotkania było przypo-
mnienie ludzi walczących z sowiecką okupacją  po zakoń-
czeniu II wojny światowej. W partyzantce albo w konspiracji 
antysowieckiej i antykomunistycznej było ok. 400 tys. osób. 
Wśród nich m.in.: ks. Stanisław Gurgacz, płk Hieronim Deku-
towski „Zapora”, mjr Marian Bernaciak „Orlik”, kpt. Stanisław 
Sojczyński „Warszyc”,  sierż. Mieczysław Dziemiaszkiewicz 
„Rój”, Danuta Siedzikówna „Inka”, gen. August Fieldorf „Nil”, 
płk łukasz Ciepliński, komandorzy Marynarki  Wojennej” 
Mieszkowski, Przybyszewski, Staniewicz. Takich bohaterów 
były setki, a wszyscy oddali życie za „Boga, Honor i Ojczyznę”.   

- śp. Prezydent Lech Kaczyński wydobył większość boha-
terów z zapomnienia i oddał im symboliczne podziękowanie 
za służbę Polsce – powiedział P. Szubarczyk. – A my jesteśmy 
im winni pamięć.  

pamięć o Bohaterach

Okazała kamienica przy ul. Kopernika 15 oraz sąsiadujący z nią budynek z nume-
rem 13 mają w swojej historii ponury epizod. Tutaj mieściła się siedziba PUBP, w 
której więziono, torturowano, a nawet mordowano niewinnych ludzi.

1 marca 1951 roku w więzieniu urzędu Bezpieczeństwa 
przy Rakowieckiej w Warszawie od strzału w tył głowy zginął 
ppłk łukasz Ciepliński ps. „Pług”, ostatni dowódca IV Zarządu 
Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość. Ta data została wybrana 
na święto – Narodowy Dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych. 

Święto Żołnierzy Wyklętych

przewodnik po miejscach represji komunistycznych

Śladami zbrodni 

Przed wojną oba budynki 
przy obecnej ulicy Koperni-
ka pełniły funkcję mieszkal-
ną, tak jak obecnie. Tuż po 
wojnie, przez kilka tygodni 
w domu przy ul. Kopernika 
15 znajdowała się placówka 
NKWD, a do sąsiedniego 
budynku z numerem 13 
wprowadził się Powiatowy 
Urząd Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, który powstał w 
drugim kwartale  1945 r. 

Po likwidacji siedziby 
NKWD, opuszczone pomiesz-
czenia w kamienicy z nume-
rem 15 również zajął polski 
aparat bezpieczeństwa. 

Jak czytamy w albumie 
„Śladami Zbrodni”, UB funk-
cjonowało tam prawdopodob-
nie do 1956 roku. W piwni-
cach mieścił się areszt (pod 
schodami w budynku nr 13 
był też karcer), na górze po-
koje administracji i referatu 
śledczego. Według informacji 
zawartych w książce, od 
stycznia do marca 1947 roku 
zamordowano tam 7 osób. 

Jedną z ofiar był Leon 
Kowalewski, żołnierz Pol-
skich Sił Zbrojnych na Za-
chodzie, który powrócił do 
ojczyzny, na Kaszuby i do 
rodzinnego Zelewa. O tej 
postaci, podobnie jak o funk-
cjonowaniu UB przy ul. Ko-
pernika 15 pisała wcześniej 
Regina Osowicka, m.in. w 
„Bedekerze Wejherowskim”. 

Wprawdz ie  oprawcy 
twierdzili, że L. Kowalewski 
popełnił samobójstwo, ale 
dzięki staraniom jego żony 
Anastazji przeprowadzono 
ekshumację zwłok oraz prze-
słuchano świadków. W 1959 
roku (jeszcze w okresie tzw. 
odwilży) Sąd Wojewódzki 
w Gdańsku uznał, że Leon 
Kowalewski – pochowany na 
cmentarzu przy ul. 3 Maja 
w Wejherowie – zmarł w 
wyniku pobicia przez funk-

cjonariuszy UB. Miał m.in. 
zmasakrowane pięty... 

W tamtych latach nie 
ujawniano nazwisk opraw-
ców i morderców z UB, ale w 
najnowszym wydawnictwie 
IPN znalazła się informacja, 
że Kowalewskiego (w książce 
jego nazwisko brzmi Kowal-
ski) przesłuchiwał śledczy 
Tadeusz Sikora, zwolniony 
ze służby w marcu 1947 r. 

Od października 1945 do 
maja 1946 kierownikiem 
PUBP w Wejherowie był 
Przemysław Garczyński, 
który osobiście bił areszto-
wanych - zwolniony dyscy-
plinarnie za przestępstwa 
kryminalne i obyczajowe.

Prześladowania dotknęły 
wielu innych mieszkańców 
Wejherowa. Ofiarą represji 
był m.in. Augustyn West-

phal, sekretarz starostwa 
morskiego, ostatni komen-
dant TOW „Gryf Pomorski”. 
W wyniku tortur A.Westphal 
zmarł we wrześniu 1946 r. 

On również spoczywa na 
Wejherowskich Powązkach, 
o których wkrótce powstanie 
książka (informowaliśmy o 
tym w poprzednim wydaniu).

W następnym wydaniu 
„Pulsu Wejherowa”, przypo-
mnimy postać innego boha-
tera i  „Żołnierza Wyklętego”.

       Anna Kuczmarska

Pod koniec lutego w Gdańsku odbyła się prezentacja albumu „Śladami Zbrodni. Prze-
wodnik po miejscach komunistycznych represji 1944-1956”, wydanego przez Instytut 
Pamięci narodowej – Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko narodowi Polskiemu. W 
albumie znajdują się zdjęcia i informacje na temat siedzib urzędów bezpieczeństwa 
oraz więzień stalinowskich w Polsce, m.in. w Wejherowie. Dwie kamienice przy ów-
czesnej ul. Marszałka M. Roli-Żymierskiego mają w swojej historii ponury epizod. 

Większość ofiar stalinow-
skich zbrodni została zreha-
bilitowana w 1956 roku, ale 
nigdy nie ujawniono, gdzie 
znajdują się ciała zamordo-
wanych ludzi. 

Latem 2012 r. na tzw. łącz-
ce na wojskowych Powąz-
kach w Warszawie rozpo-
częto prace archeologiczno-
-ekshumacyjne. Odnaleziono 
szczątki ponad stu więźniów. 
W kwietniu br. rozpocznie się 
drugi etap prac. 
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 Kursy kat.  A1, A, B  oraz  szkolenia
 okresowe  i  kwalifikacje  wstępne

dla  kierowców  zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Arkadiusz Żukowski

Wejherowo,  ul. Polna 3/41  - koło SKM Nanice
58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Najbliższy kurs kat. B 
rozpoczyna się  21 marca

„puls Wejherowa” 
czytaj również w internecie: 
www.pulswejherowa.pl

R E K L A M A

Wejherowianie z determinacją atakowali GKS. Po ok. 15 
minutach Tytani wywalczyli jednobramkowa przewagę. Do-
brą zmianę w bramce dał Sz. Cholcha, który popisał się bar-
dzo dobrymi interwencjami i pomógł obronie powstrzymywać 
ataki gości. Tytani powoli powiększali przewagę bramkową. 
Zdobytych przez gospodarzy bramek mogłoby być więcej, 
lecz Tytani kilka razy nie wykorzystali dogodnych okazji. 

W ostatnim pojedynku na wyjeździe Tytani zremisowali 
z Samborem Tczew 29:29 (29:13). Wejherowianie do prze-
rwy zagrali bardzo słabo, tracąc aż 19 bramek. Wiadomo, 
że Tytani się łatwo nie poddają i walczą do końca, czego 
efektem była bardzo dobra gra w drugiej odsłonie meczu w 
Tczewie. Tytani grali bez dwóch podstawowych zawodników: 
Roberta Wiconia i Marcina Wickiego, którzy borykają się z 
problemami zdrowotnymi. Tym bardziej cieszy wywalczony 
punkt na trudnym parkiecie w Tczewie. 

W sobotę 16 marca o godz. 17.00  w Zespole Szkół nr 1 
przy ul. Śmiechowskiej w Wejherowie Tytani podejmą 
drużynę LKS Kęsowo. 

Ten mecz nasza drużyna musi koniecznie wygrać. Tym 
bardziej potrzebne jest wsparcie kibiców.                        DK. 

piłka ręczna. W sobotę mecz 

tytani powoli
odrabiają straty

Tytani Wejherowo po długim oczekiwaniu 
kibiców zeszli z boiska w glorii chwały, wygry-
wając na własnym parkiecie z GKS Żukowo 28:22 
(do przerwy 13:11). Mimo problemów, naszym za-
wodnikom udało się pokonać drużynę plasującą 
się wyżej w tabeli rozgrywek II ligi piłki ręcznej.

Imprezę otworzyła dyrek-
tor ośrodka Ewelina Lu-
lińska-Kuklik, a następnie 
zaprezentowano 25 nomino-
wanych sportowców. Po wy-
stępie teatru „PINESKA” ze 
Słupska, nastąpiło ogłosze-
nie wyników głosowania na 
10 najlepszych sportowców. 

- Gala to podsumowanie 
dorobku oraz bieżących do-
konań naszych sportowców i 
trenerów – mówi Jarosław 
Janiec, prezes PZSN. - Nasza 
organizacja zrzesza 35 klu-
bów sportowych z całej Polski. 

Pierwsze miejsce w ple-
biscycie wywalczył  Rafał 
nowak,  złoty medalista 
na Mistrzostwach Świata 
w Toronto w biegu z prze-
szkodami na 3000 m. Drugi 
był pływak Artur Pióro, a 
trzeci lekkoatleta Tomasz 
Rozumczyk. 

Łukasz Szczerba z ośrod-
ka w Wejherowie, reprezentu-
jący Klub „Olimp” zajął piąte 
miejsce. Na Mistrzostwach 
Europy Juniorów w Byd-
goszczy zdobył złoty medal w 
pchnięciu kulą, złoty medal w 

rzucie dyskiem oraz srebro w 
rzucie oszczepem.

- Gratulujemy Łukaszowi. 
Jesteśmy wzruszeni i ogrom-
nie dumni z jego sukcesów 
- mówi dyrektor Ewelina 
Lulińska- Kuklik. 

Łukasz pojawił się na sce-
nie w towarzystwie rodziców 
i brata. W nagrodę otrzymał 
wymarzony rower, który 
wręczyli mu przedstawiciele 
Urzędu Marszałkowskiego.

K. Ruta-Rakowska

W Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla niesłyszących odbyła się Gala Mistrzów 
Sportu niesłyszących, wydarzenie o zasięgu ogólnopolskim. Polski Związek Sportu nie-
słyszących oraz Międzyszkolny Klub Sportowy niesłyszących „Olimp”  z Wejherowa zor-
ganizowali  po raz piąty „Plebiscyt na 10 najlepszych Sportowców niesłyszących Polski”.

gala Mistrzów sportu Niesłyszących w Wejherowie

Łukasz szczerba piąty
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W marcowych Otwartych Drużynowych Mistrzo-
stwach Powiatu Wejherowskiego w Boccia startowało 
12 zespołów. Tytuł mistrzowski i puchary ufundowane przez 
starostę wejherowskiego, zdobyła ekipa rumskiego JAnO-
WA, która pokonała 14:1 EUROPOL Wejherowo.

JANOWO: Gabriela i Adam Andrzejewscy, Jerzy Gajewski.
EUROPOL: Genowefa i Leszek Lendowie oraz Adam Hebel.
Kolejne miejsca zajęli: III - RynEK Wejherowo (H. 

Szpunar, A.Białas i H. Ptach), IV - JEDynKA Wejherowo 
(Z. Miotk, E. Mudlaff, A.Bułakowski), V - SnAJPER Wejhe-
rowo (Rodzina Westphal), VI - RUMIAnIE (M. Wolska-Gie-
ryk, S. Gieryk, A.Puchowski) oraz Orlęta Reda, Bolszewianka 
Bolszewo, Elektrociepłownie Gdynia, BorHyd Wejherowo, 
Śmiechowianka Wejherowo i Nanice Wejherowo.

Organizatorem zawodów, które miały charakter inte-
gracyjno-rodzinny było Integracyjne Stowarzyszenie 
Sportowe START Wejherowo.       L.L.

Boccia. Mistrzostwa powiatu
Rumia kontra Wejherowo

Złoty medla Agaty Syski 
w Otwartych Mistrzostwa 
UKS Galeon w Judo Dzieci 
„Gdynia 2013” był sukcesem 
Wejherowskiej Szkółki Judo. 

Oprócz judoków z Pomo-
rza, wystartowali tam re-
prezentanci Warmii i Mazur,  
woj. zachodniopomorskiego 
i  kujawsko-pomorskiego, a 
także silna ekipa judoków z 
Kaliningradu.

 Agata Syska z Wejherow-
skiej Szkółki Judo nie dała 
szans rywalkom, powtórzyła 
sukces z przed dwóch mie-
sięcy, zdobywając ponownie 
złoty medal w  kategorii 
wagowej do 24 kg. Wszystkie 
cztery walki wygrała przed 
czasem.

Inni zawodnicy tego klubu 
zajeli dobre pozycje: Fausty-
na Konkol 5 miejsce i Jakub 
Konkol 7miejsce.

Wejherowscy judocy tre-
nują pod okiem trenerów 
Macieja Syski i Mariusza 
Jaszewskiego. Zajęcia odby-
wają się we wtorki i czwartki 
w salce judo „elektryka” w 
Wejherowie. 

 * * *
W hali Zespołu Sporto-

wego Marynarki Wojennej 
na Oksywiu odbyły się Mi-
strzostwach Regionu Po-
morskiego młodzików, ju-
niorów młodszych, juniorów 
Pomorskiego Okręgowego 
Związku Judo w Gdańsku.W 
turnieju wystartowało 259  
zawodniczek i zawodników.
Wśród medalistów byli za-
wodnicy Małego Trójmiasta 

Sukcesy na matach w Gdyni zdobywali ostatnio młodzi judocy 
z Wejherowa, Rumi i Redy.

Kaszubskiego. Złoto zdobył  
Jakub Rosłonowski (ju-
nior młodszy)z Redy, uczeń 
wejherowskiego ”Elektryka”. 

Aby stanąć na najwyż-
szym stopniu podium po-
konał w efektownym stylu 
przeciwników. W kategorii  
juniorów Jakub wywalczył 
drugie miejsce. Po pokonaniu 
przez ippon czterech prze-
ciwników w finale uległ do-
świadczonemu zawodnikowi 
z gdańska, Tobiaszowi Puzyr.

W kat. junior młodszy  
trzecie miejsce zajął uczeń 
Gimnazjum nr 4 w Rumi - 
Miłosz Pozański.

Obaj zawodnicy trenują 
w gdyńskich klubach.   MK.

Michał Rosłonowski podczas jednej z walk.

Agata Syska.

Judo. Rywalizacja na matach

Nasi na podium

W Hali im. Marszałka 
M. Płażyńskiego w Luzi-
nie odbył się II turniej  III-
-go Grand Prix Luzina w 
tenisie stołowym o puchar 
Wójta Gminy Luzino. 

Oto wyniki.  W kat. szkoły 
podstawowe i gimnazjum:

I miejsce Katarzyna Płot-
ka, Luzino + 40 pkt

II -  Magda Płotka, Luzino 
+ 35 pkt

III - Miłosz Grubba, Luzi-
no + 32 pkt 

W kat.OPEn:
I - Waldemar Płotka, Lu-

zino + 40 pkt
II - Karol Palach, Robako-

wo + 35 pkt
III - Krystian Angel, Kę-

błowo + 32 pkt
Klasyfikację generalną 

po dwóch turniejach można 
zobaczyć na na www.tslu-
zino.pl 

Organizatorzy zapraszają 
na III - ostatni turniej III-go 
Grand Prix Luzina, który od-
będzie się 16 marca o godz. 
9.30 na hali w Luzinie. 

tenis stołowy

turniej 
w Luzinie

Była to już druga konku-
rencja, w której nauczyciele 
mieli okazję ze sobą rywali-
zować. W zawodach wzięło 
udział 6 zespołów. Drużyny 
składały się z pięciu zawod-

ników, a w zespole musiały 
grać minimum dwie zawod-
niczki. Mistrzem Powiatu 
została drużyna Zespołu 
Szkół Ponadgimnazjal-
nych nr 4 w Wejherowie.

Organizatorami zawodów 
byli: Powiatowy Zespół Pla-
cówek Oświatowo-Wycho-
wawczych w Wejherowie, 
ZSP nr 4 oraz ZSP nr 2.

B. Woźniak

unihokej. Mistrzostwa Nauczycieli 

Mistrzowie z Zsp nr 4
W hali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie odby-

ły się Mistrzostwa nauczycieli Powiatu Wejherowskiego w Unihokeju. 

6 drużyn startowało w 
Futsalowym Turnieju Old-
bojów o puchar Prezesa 
Wejherowskiego Towarzy-
stwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej.

W zawodach startowali 
zawodnicy 35-letni i starsi. 
Eliminacje (system każdy 

z każdym) zakończyły się 
zwycięstwem Sychowianki 
Sychowo( 15 pkt.), która 
wyprzedziła BorHyd Wejhe-
rowo ( 9 pkt.), Prosport Wej-
herowo ( 7 pkt.), BorHyd II 
Wejherowo ( 7 pkt.), Europol 
Wejherowo ( 5 pkt.) i Elektro-
ciepłownie Gdańsk ( 0 pkt.).

W finale, po bardzo zacię-
tym i wyrównanym meczu 
lepszym okazał się BorHyd. 
Dzięki bramce Sławomira 
Kozikowskiego zwyciężył Sy-
chowiankę, zdobywając głów-
ne trofeum – puchar Prezesa 
Wejherowskiego TKKF.   
                          L.L.

piłka nożna. grali Oldboje

puchar dla Borhydu
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O G Ł O S Z E N I E

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe 

bez kaucji w Wejherowie. 
Tel. 519 733 335
 * * *
Zamienię mieszkanie w Ciechanowie 

(90 km od Warszawy) – wysoki parter, 
pokój z kuchnią, na mieszkanie w Wej-
herowie – parter lub I piętro. 

Tel. 782 662 026
 * * *
Dom w Wejherowie, budynki gospo-

darcze, działka 1202 m sprzedam. 
Tel. 501 549 579
 * * *
Gowino. Sprzedam dom typu bun-

galow. Pow. 320 m2, użytkowa 212 m2, 
działka 1179 m2. 5 pokoi, kuchnia, ja-
dalnia, salon z antresolą, 2 łazienki. Dom 
podpiwniczony, garaż na 2 samochody. 
Ogrzewanie na ekogroszek.Kolektory 
słoneczne. Cena: 690 tys. DO NEGOCJACJI .

Tel. 603 290 243
 * * *
Wynajmę pokój umeblowany Os. 

1000-lecia, cena do uzgodnienia. 
Tel. 508 071 417
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie 

Śmiechowie na Osiedlu Sikorski Park 31, 
40 m, pierwsze piętro + pom. gospo-
darcze 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.

 * * *
Nowy dom parterowy typu dworek, 

132 m2, 3 sypialnie, kuchnia-jadalnia, 
salon z tarasem, dwie łazienki, strych i 
piwnica, działka 900 m2ogrodzona. Od 
północnego zachodu przylega do lasu. 2,5 
km od śródmieścia Wejherowa. Sprzedam 
lub zamienię na mieszkanie trzypokojowe 
lub inne propozycje. Tel. 661 664 085

 * * *
Sprzedam działkę budowlaną w 

Bolszewie 1939 m kw. 200 m od kościoła 
i szkoły. Tel. 512 867 750

 * * *
Sprzedam mieszkanie  2-pokojowe, 

os. 1000-lecia, 3 piętro. Tel. 511 286 140
 * * *
Poszukuje do wynajęcia 2-pokojowe 

mieszkanie do II pietra, najchętniej Os. 
Kaszubskie lub Chopina. Tel. 605 966 593

 * * *
Sprzedam mieszkanie 59 m kw., 3 po-

koje  z aneksem kuchennym, z 2007 roku, 
Wejherowo-Śmiechowo, ul. Necla, 269 
tys. zł. (do negocjacji). Tel. 505 597 770

 * * *
Mam do wynajęcia lokal 40 m na dzia-

łalność gospodarczą. Tel. 507 708 413

SPRZEDAM
Piła tartaczna, stalowa, silnik 2,5 KW, 

2800 obr, 400V, duża tarcza + 40 mb kabla 
z różnymi wtyczkami. Cena 400 zł. 

Tel. 661 664 085.
 * * *
Książki z biblioteki domowej. Kilkadzie-

siąt sztuk o różnej tematyce: SF, przygodo-
we, historyczne, techniczne, inne. Cena 45 
zł/sztuka. Tylko w całości. 

Tel. 661 664 085.
 * * *
Biblia wg. ks. Jakuba Wujka. Oryginalna 

wersja, wydanie z 1956 r. Cena 250 zł. 
Tel. 661 664 085.
 * * *
Stolik RTV z szafką i dwoma półkami, 

nowy, 170 zł. Tel. 884 999 221 
 * * *
Rzeźbiony, nie używany bęben (wys. 50 

cm), cena 200 zł. Tel. 502-351-988
 * * *
Krzesła składane, czarne, miękkie w 

kartonach (16 szt.), cena za sztukę 20 zł, w 
tym  jedno gratis. Tel. 502-351-988

 * * * 
Niemiecki magnetofon z kolumnami na 

płyty CD, 20-29 cm. Cena 150 zł. 
Tel. 502-351-988 
 * * *
Telefon stacjonarny bezprzewodowy 40 

zł.  Tel. 884 999 221 
 * * *
Lampę podłogową stojącą, drewnianą, 

30 zł. Tel. 884 999 221 
 * * *
Buty do gry w koszykówkę, NIKE, 

rozmiar 45, niebiesko-czarne, stan bardzo 
dobry, mało używane. Cena do uzgodnienia. 
Tel. 606 953 320

 * * *
Piętnaście krzeseł czarnych, składanych, 

miękkich (nowe) po 20 zł za szt. 
Tel. 502 351 988
 * * *
Głośniki do wieży JVC60W i dwa 

zestawy głośników do kina domowego 
SEG Digital i EASY TOUCH z wbudowanym 
wzmacniaczem. Używane. Tanio. 

Tel. 512 504 583 sms
 * * *
Nową lampę – plafon na ścianę w 

kwadracie, nowa, cena 30 zł.  Sprzedam 
też lampę podłogową, stojącą za 50 zł. 

Tel. 884 999 221
 * * *
Sprzedam torbe do laptopa w bardzo 

dobrym stanie za 30 zł Wejherowo. 
Tel. 784 808 700
 * * *
Sprzedam kino domowe PANASONIC 

5.1 srebrne, czyta wszystkie formaty , 
wejście USB za 400 zł Wejherowo 

Tel. 784 808 700
 * * *
Komoda sosnowa 2 szuflady i wnęka 

60x80x40 cm - może być pod rtv, 200 zł. 

Dodatkowo blat sosnowy 90x90 cm po 
ułożeniu na szafce powstaje wygodne, 
narożne biurko.  Tel. 501 957 499

 * * *
Sprzedam tanio biurko do komputera, 

prawie nowe, nieużywane. 
Tel. 782-662-026
 * * *
Nową lampę – plafon na ścianę w 

kwadracie, nowa, cena 30 zł.  Sprzedam 
też lampę podłogową, stojącą w cenie 50 
zł. Tel. 884 999 221

 * * *
Dwa polary, rozmiar L, 15 zł sztuka. 
Tel. 884 999 221
 * * *
Telefon bezprzewodowy stacjonarny 

nowy, 50 zł. Tel. 884 999 221
 * * *
Sprzedam kurtki: damską na wiosnę, 

malinową, w rozmiarze XL za 19 zł oraz 
dwie chłopięce na wiosnę/jesień - 140 
cm za 10 zł i 122 cm za 19 zł (zielona z 
kapturem), a także kurtkę dziewczęcą na 
wiosnę, 140/146 cm, z odblaskami za 22 
zł.  Tel. 505-816-262

 * * *
Sprzedam Nokię N70 + ładowarka + 

zapasowa obudowa, stan bdb, bez sim locka 
100 zł. Tel. 505-816-262 

 * * *
Sprzedam gitary elektryczne (rytm i 

bas), używane,. niedrogo, cena do uzgod-
nienia. Tel. 500 761 082

 * * *
Elegancką suknię ślubną z dodatkami. 

Cena 199 zł. Tel. 511 822 410
 * * *
Sprzedam butlę turystyczną gazową 2 

kg, cena 40 zł, oraz 11 kg cena 75 zł. Możliwy 
odpłatny transport. 

Tel.  516 256 424
 * * *
Ławę rozkładaną 136 cm dł.,  56 cm 

szer., cena 100 zł, możliwy odpłatny trans-
port. Tel 516 256 424 

 * * *
NOKIĘ 311, ekran dotykowy, pudło, 

gwarancja, nowy czerwony, ma 3 miesiące. 
Cena 350 zł. Tel. 725 171 656

 * * *
Telefon Samsung e1107 z ładowarką za 

90 zł, a także łóżeczko dziecięce za 550 zł 
oraz kanapę 115x200 cm za 100 zł. 

Tel. 725 171 656
 * * *
Sprzedam tanio nową sofę 3-osobową z 

pojemnikiem na pościel + 2 fotele + 2 pufy 
- stylowe, w kolorze złotym. Cena 1320 zł. 

Tel. 510 519 919

NAUKA
Korepetycje i pomoc w redagowaniu 

i pisaniu prac licencjackich, magisterskich 
itp.  Pedagogika, socjologia, pielęgniar-
stwo, ekonomia, ochrona środowisk, inne. 
Komputeropisanie. 501 957 499

Korepetycje z fizyki i chemii, w tym 
uczę matematyki. Wejherowo.   

Tel. 58  677 01 50
 * * *
Indywidualne lekcje języka szwedz-

kiego w Rumi.  Tel. 781 830 808
 * * *
Nauczyciel muzyki emeryt w Wejhe-

rowie,-udziela lekcji muzyki na gitarze, 
akordeonie, mandolinie wyłącznie z nut 
za niewielką opłatą. Tel. 665 570 808

 JESt PRACA
POSZUKUJĘ OSÓB W WIEKU 18-40 LAT 

DO PRACY W FM GROUP. 
TEL. 727-923-981.

SZUKAM PRACy
Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą 

osobą na terenie Wejherowa i okolic za 5 
zł na godzinę. Mam doświadczenie. 

Tel. 516 548 824
 * * *
Emerytka niepaląca, doświadczenie 

w opiece i wychowaniu dzieci – zaopie-
kuje się dzieckiem   u siebie lub w miejscu 
zamieszkania dziecka. Tel. 661 664 085

 * * *
Pani 40 lat, absolutnie każda praca 

dorywcza. Proszę o smsy. 517 733 379
 * * *
Pani 53 lata zaopiekuje się starszą 

osobą na terenie Wejherowa. Posiadam 
doświadczenie. Tel. 663 015 518

 * * *
Wykonam drobne prace remontowo-

-porządkowe.  Tel. 882 021 753
 * * *
19-letnia dziewczyna szuka pracy na 

terenie Wejherowa i okolic. Skończyłam 
szkołę zawodową, bez uprawnień do 
wykonywania zawodu sprzedawcy. Tylko 
poważne oferty.  Tel. 507 690 558

 * * *
26-latka podejmie się pracy przy 

układaniu towaru. Tel. 502 542 900
 * * *
Poszukuję pracy - malarz-tapeciarz, 

pomocnik. Jestem z Wejherowa. 
Tel. 515 595 311

POtRZEBNA POMOC
Przyjmę meble (pokojowe, kuchen-

ne), lodówkę, pralkę i inny sprzęt AGD 
na terenie Wejherowa. Pilnie potrzebne 
także dla chłopca w wieku 5 lat i dla 
rocznej dziewczynki. Rodzice proszą też 
o zakup żywności dzieci i wszelka pomoc. 

Tel. 515 595 311
 * * *
Rodzina wielodzietna pilnie potrze-

buje pralki i łóżka. Dobroczyńcę proszę 
o kontakt pod numerem: 882 021 753
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KULTURA

R E K L A M A

EnEMEF: Polskie Kultowe Komedie to niepowta-
rzalny repertuar, którego nie może przegapić żaden 
fan najważniejszych polskich komedii. To jedyna 
okazja, aby zobaczyć „Misia”, „Rejs”, „Seksmisję” i 
„Hydrozagadkę” w kinie, na dużym ekranie!

Bareja, Kondratiuk, Machulski, Piwowski - te nazwiska 
gwarantują niebanalny humor, doskonałe dialogi i świetną 
rozrywkę przez całą noc!

ENEMEF: Polskie Kultowe Komedie odbędzie się 22 
marca 2013 r. (piątek) w 26 kinach sieci Multikino, m.in. 
w najbliższym nam Multikinie w Rumi, a także w Gdyni 
i w Gdańsku. Komediowy maraton rozpocznie się o godz. 
22.00, a przewidywany koniec seansu nastąpi ok. 4.30 rano.

Ceny biletów ulgowych wahają się od 19 do 24 zł, a nor-
malny bilet kosztuje 27 zł. Bilety w przedsprzedaży można 
kupić w kinie oraz przez Internet. 

Ograniczenie wiekowe: 15 lat, osoby poniżej 18 lat za 
zgodą rodziców

Więcej informacji pod adresem http://www.enemef.pl

ENEMEF: polskie Kultowe Komedie

Od seksmisji po Rejs
Dla Czytelników  „Pulsu 

Wejherowa” mamy 5 poje-
dynczych biletów na eNeMeF 
- Polskie Kultowe Komedie w 
Multikinie w „Galerii Rumia”. 

Aby wziąć udział w losowa-
niu, należy wysłać e-maila do 
16 marca na adres: redakcja@
pulswejherowa.pl 

Temat wiadomości:  pol-
skie komedie,  a w treści 
należy podać imię i nazwisko. 

Do pięciu wylosowanych 
osób odpiszemy. Warunkiem 
uzyskania biletu będzie od-
powiedzenie na tego e-maila.

Uwaga:
Wszystkie informacje o se-

nasie, jego dacie i godzinach są 
zawarte w tekście obok.

Dzisiaj, 14 marca o godz. 17.00 
w Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie (Pałac Przebendow-
skich/Keyserlingków) zostanie 
otwarta wystawa „Muzealne 
spotkania z fotografią”. 

W najbliższą sobotę, 16 mar-
ca w muzeum odbędzie się 
otwarcie wystawy zatytułowa-
nej „Święci Kaszub”, połączo-
ne z koncertem. 

To wydarzenie kulturalne 
poprzedzi msza św. w kościele 
Trójcy Świętej, o godz. 15.  

Szczegóły na stronie:
www.muzeum.wejherowo.pl

W Muzeum 

Dwie 
wystawy


