NR 6 (45)
28 MARCA
2013
NAKŁAD
6 000
KOLEJNE
WYDANIE
11 kwietnia

i powiatu wejherowskiego

ISSN: 2083-5671

Ulice, trasy
i parkingi

Ulica Śmiechowska znalazła się na liście tegorocznych
inwestycji drogowych, o których rozmawiano we wtorek na konferencji w ratuszu.
Str. 3

Pasja na
Kalwarii
Już jutro, 29 marca na
Kalwarii Wejherowskiej
odbędzie się wielkopiątkowe Misterium Męki
Pańskiej.
Początek Drogi Krzyżowej nastąpi przy Kaplicy
Piłata, o godz. 10.00.
Pierwsze tegoroczne
Misterium miało miejsce
na Kalwarii w minioną niedzielę, a wcześniej tego
dnia odbyła się inscenizacja wjazdu Chrystusa do
Jerozolimy.
Zdjęcia z tych uroczystości wewnątrz numeru.

Niedziela Palmowa, w czasie której Chrystus wjeżdża do Jerozolimy (lub jak widać na zdjęciu do Wejherowa), zwiastuje Triuduum
Paschalne, rozpoczynające się dzisiaj, w Wielki Czwartek.
W tych dniach oraz w niedzielę wierni w kościołach wezmą
udział w liturgii, przypominającej ostatnie dni życia Pana Jezusa
i Jego Zmartwychwstanie. Przed nami radosne i najważniejsze
w roku Święta Wielkanocne. Życzymy naszym Czytelnikom, aby
były rodzinne i ciepłe, mimo nieprzychylnej aury.
A może pogoda zrobi nam miłą niespodziankę?

Zimowa aura, śnieg i przenikliwy wiatr nie odstraszyły rzemieślników, którzy 19 marca świętowali dzień
św. Józefa. Członków Powiatowego Cechu Rzemiosł
MiŚP ZP na uroczystość do Kolegiaty prowadziła kaszubska orkiestra dęta Zdzisława Plichty.
Str. 4

Nowoczesne centrum biurowo-usługowe Wejher Park
jest już prawie gotowe. Trwa komercjalizacja obiektu.
Można w nim wynająć lub kupić atrakcyjne lokale.
Otwarcie zaplanowano w maju br.
Więcej na str. 2
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Pierwsze takie centrum biurowo-usługowe mieście

Wkrótce otwarcie
Wejher Park
Ponad 2,5 tysiąca metrów kwadratowych, w dodatku w nowym eleganckim budynku o wysokim
standardzie i dobrej lokalizacji, przy głównej trasie komunikacyjnej. Do tego podziemna hala
garażowa oraz budynek pomocniczy (garażowo-usługowy) – tak można najkrócej scharakteryzować Wejher Park, jedyne tego rodzaju centrum biurowo-usługowe w Wejherowie.
Budynek wyposażony jest
wentylację mechaniczną, centralne schładzanie powietrza w
okresie letnim, instalacje sygnalizacji pożaru oraz całodobowy
monitoring. Obiekt zaprojektowano i wykonano w energooszczędnej, nowoczesnej technologii mając na uwadze niskie
koszty eksploatacyjne zarówno
dla najemców jak i właścicieli.
Co ciekawe, lokale wybudowane są w opcji open space,
umożliwiającej konfiguracje
powierzchni pod indywidualne
potrzeby klienta.
Na otwarcie obiektu trzeba
poczekać jeszcze kilka tygodni,
ponieważ zaplanowano je w
maju 2013 roku.
- Obecnie jesteśmy na etapie
prac wykończeniowych i aranżacyjnych – wyjaśnia Katarzyna
Szulc, prezes spółki Wejher
Park.
Natomiast już teraz powinni
się zgłosić do centrum Wejher
Park wszyscy zainteresowani
wynajmem lub kupnem tam
lokalu biurowego. Trwa bowiem
komercjalizacja obiektu, a do
wynajęcia pozostało kilkanaście, może kilkadziesiąt procent
powierzchni. Prestiżowa lokalizacja i wysoki standard budynku
powodują, że zainteresowanie
lokalami jest duże.
- Aktywne działania rynkowe zaplanowaliśmy tuż przed
uruchomieniem obiektu, na
okres poświąteczny – mówi
prezes Katarzyna Szulc. - Chcemy sprzedawać i wynajmować
istniejące powierzchnie. Na
życzenie przyszłych najemców
wykonujemy aranżacje lokali i
dostosowujemy je do ich indywidualnych potrzeb.
Jaki jest koszt wynajmu lokalu w tym atrakcyjnym obiekcie ?
Jak wyjaśnia pani prezes spółki,
czynsze są zależne od wielkości
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Zginął w płomieniach
Nieszczęśliwy wypadek
był prawdopodobnie przyczyna tragedii. Mężczyzna
zginął w pożarze, do którego
doszło w sobotę nad ranem
w pustostanie przy ul. Sobieskiego 312 w Wejherowie.
Po godzinie 5.00 nad ranem zapalił się dawny budynek mieszkalny z garażem.
Płonący garaż, w którym

często przebywały osoby bezdomne, gasiły trzy zastępy
straży pożarnej.
Wewnątrz strażacy znaleźli zwęglone ciało mężczyzny, jak się potem okazało w
wieku 42 lat
. Lekarz, który pojawił
się na miejscu zdarzenia,
stwierdził zgon.
MD.

Z POLICJI
Pijany miał szczęście

Policjanci z Wejherowa uratowali od niechybnej śmierci
przez zamarznięcie 40-letniego mężczyznę. Tydzień temu po
godz. 22 funkcjonariusze odebrali zgłoszenie, że przy drodze
krajowej nr 6 w Strzebielinie idzie mężczyzna, który zatacza
się i stwarza zagrożenie w ruchu drogowym.
Patrol interwencyjny szybko wyruszył w tym kierunku. Na
miejscu policjanci dostrzegli na poboczu drogi wystającą spod
śniegu rękę. Okazało się, że zamroczony alkoholem mężczyzna
przewrócił się i został przysypany przez śnieg. Był praktycznie
niezauważalny. Gdyby nie policjanci, mógłby tej mroźnej i
śnieżnej nocy nie przetrwać.

KRADLI TORY KOLEJOWE

W ręce policjantów z Komisariatu Policji w Gniewinie po
raz kolejny wpadli kolejowi złodzieje. Dzięki efektywnej akcji
policji, 21 marca udaremniono kradzież 23 m szyn na nieczynnym szlaku kolejowym.
Dwóch złodziei w wieku 23 i 28 lat zatrzymano, gdy cięli
szyny na mniejsze kawałki. Mężczyźni byli znani funkcjonariuszom, gdyż wcześniej już odpowiadali za podobne
przestępstwa.
i usytuowania lokalu w budynku. Najdroższe są powierzchnie
na parterze, gdzie znajdują się
dwa lokale o powierzchni ok.
150 i 300 m2 z przeznaczeniem
na działalność handlową lub
finansową.
- Jeden z tych lokali będzie
najprawdopodobniej zajmował
bank, którego nazwy nie mogę
jeszcze zdradzić – informuje
Katarzyna Szulc - Koszt wynajmu powierzchni biurowych
na wyższych kondygnacjach
zaczyna się od 39 zł netto za
metr kwadratowy. W naszym
biurowcu są też lokale, w których czynsz za metr kwadratowy
oscyluje w granicach ok. 50 zł.
Niższe czynsze zapłacą najemcy,
którzy zdecydują się na lokale w
budynku pomocniczym.
Katarzyna Szulc nie chce na
razie ujawniać żadnych konkretnych informacji na temat przyszłych użytkowników biurowca.
- Mogę jedynie powiedzieć,
że w budynku znajdą się kancelarie prawne i finansowe,
siedziby biur projektowych oraz

działalność usługowa. Będzie
też coś dla osób dbających o
kondycje fizyczną i zdrowy tryb
życia – mówi prezes spółki. –
Chętnie widzielibyśmy też w budynku usługi medyczne, które
obecnie są mocno rozproszone
na terenie Wejherowa. Scentralizowanie ich w jednym miejscu
z pewnością ułatwiłoby potencjalnym pacjentom dotarcie do
niech i przyniosłoby wymierne
korzyści samym usługodawcom.
– Jest jeszcze kilka wolnych,
niewynajętych lokali, które można kupić. Ceny za metr kwadratowy kształtują się od 4 560 zł
netto. Lokale dostępne są w
standardzie deweloperskim –
informuje Katarzyna Szulc.

Według przeprowadzonych
przez spółkę badań, w Wejherowie brakuje profesjonalnej
powierzchni biurowej, zlokalizowanej w dogodnym miejscu,
w budynku spełniającym wysokie, nowoczesne standardy.
Wiele firm i instytucji narzeka na
problemy lokalowe i ciasnotę w
starszych budynkach.
– Obecnie wiele mówi się o
kryzysie i spowolnieniu gospodarczym, ale nasza inwestycja
będzie działać wiele lat i wraz ze
wzrostem aktywności w rejonie
Wejherowa stanie się jednym
z ważniejszych punktów na
gospodarczej mapie regionu –
dodaje prezes K. Szulc.
Tekst na prawach ogłoszenia

W ofercie spółki Wejher Park znajduje się najem na okresy
kilkuletnie, najem z prawem pierwokupu, dla tych którzy
zdecydowali się zainwestować własne środki w aranżacje
pomieszczeń lub możliwość kupna powierzchni biurowej czy
usługowej. W przyszłości obiekt będzie funkcjonował na zasadach wspólnoty lokali użytkowych, gdzie najemcy i właściciele
sami decydować będą o wizerunku i charakterze budynku.

Szczegóły na stronie: http://wejherpark.pl/

ktokolwiek WIE...

Zaginęło dwoje młodych mieszkańców powiatu wejherowskiego. Poszukuje ich Wydział Kryminalny Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie. Osoby, które mogą pomóc w
ustaleniu miejsca pobytu zaginionych proszone są o kontakt
pod numerem telefonu: 58 672-97-42 lub 112, 997.
21 lutego br. zaginęła Katarzyna Lejkowska z Rumi, która w trakcie wycieczki
podopiecznych Ogniska Wychowawczego w Wejherowie ddaliła się od grupy i
nie powróciła. Rysopis: wiek z wyglądu
około 15-16 lat; wzrost 162 cm, szczupła;
włosy czarne do ramion, oczy szare, twarz
owalna, nos mały prosty, uszy odstające.
Ubrana w niebieskie spodnie-dżinsy,
brązowe kozaki do kolan i czarną kurtkę. Katarzyna
4 marca opuścił miejsce zamieszkania Lejkowska
i do chwili obecnej nie powrócił Marcel
Procajło, zam. w Gniewinie. Rysopis:
wiek z wyglądu ok. 19 - 20 lat, wzrost ok.
170 cm; waga ok. 60 kg, szczupła budowa
ciała, włosy proste, krótkie, ciemny blond,
twarz owalna, oczy koloru piwnego,
uszy przylegające, nos średni, prosty,
uzębienie pełne. Ubrany był w granatową
pikowaną kurtkę z kapturem, jasnobrązowe buty typu traper m-ki TIMBERLEND,
Marcel Procajło
granatowe dżinsy.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Zależnie od liczby osób

Ulice, trasy rowerowe i parkingi

Mniejsze stawki W ratuszu
za wywóz śmieci o inwestycjach

Od 1 lipca wejherowianie będą płacić za wywóz śmieci od 19 do
58 zł, w zależności od liczby domowników oraz od tego, czy będą
prowadzić selektywną zbiórkę odpadów. Prezydent Krzysztof Hildebrandt zaproponował zmianę sposobu naliczania i wysokości
opłat, korzystając z możliwości, jakie dała nowelizacja ustawy,
która weszła w życie 5 marca br. Uchwalone 15 marca przez Radę
Miasta Wejherowa stawki są jednymi z niższych, które przyjęły
samorządy województwa pomorskiego.
Stawki opłat za wywóz
śmieci, obowiązujące od 1
lipca br., naliczane będą od
gospodarstwa domowego
a nie – jak np. w Gdańsku
i Gdyni - od powierzchni
mieszkania. Ich wysokość
została zgodnie z przepisami
uchwalona pod koniec grudnia 2012 r., ale postulowana
przez samorządowców nowelizacja przez Sejm ustawy
umożliwia dopiero teraz, po
5 marca b.r., wprowadzenie
innego, bardziej elastycznego
sposób naliczania opłat.
Wcześniej przepisy nie
dopuszczały zróżnicowania
stawek i dlatego w grudniu
Rada przyjęła jednolitą stawkę 35 zł od gospodarstwa
domowego.
Prezydent Wejherowa
postanowił to zmienić, korzystając z nowych przepisów.
Uchwała została przyjęta
większością głosów.

Kontrowersyjna
propozycja PO

Radni opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej nie
chcieli przyjąć tej uchwały,
ponieważ postulowali wprowadzenie swoich stawek. PO
chciała m.in. wprowadzić
osobną, niższą stawkę dla
gospodarstwa jednoosobowego. Była to propozycja
kontrowersyjna.
Czyżby Platforma chciała
głosować przeciw rodzionom
wielodzietnym? Przyjęcie
projektu PO oznaczałoby
podniesienie opłat dla gospodarstw najliczniejszych, czyli
rodzin wielodzietnych, bowiem suma wpłat do budżetu
nie może się zmienić. Za te
pieniądze będą od mieszkańców odbierane odpady.

Wprowadzenie zbyt niskich stawek, które zaproponowała opozycja, spowodowałoby lukę budżetową w
wysokości kilkuset tysięcy
złotych, którą należy pokryć
np. z wydatków na szkoły
czy też drogi.

Ważna
segregacja

- Spotykaliśmy się m.in.
z przedstawicielami spółdzielni mieszkaniowych w
Wejherowie, wzięliśmy pod
uwagę zarówno te wnioski,
jak i inne docierające do nas
opinie – wyjaśniał podczas
sesji prezydent Krzysztof Hildebrandt. – W tej
sprawie nie ma idealnego
rozwiązania, ale staraliśmy
się wsłuchać w oczekiwania
mieszkańców. Istotna jest
segregacja odpadów i w tej
dziedzinie musimy podjąć
akcję edukacyjną. To bardzo
ważne zarówno z powodu
ekologii, jak i groźby kar,
które będą ponosić gminy
jeżeli selektywnej zbiórki
nie będzie. To duże wyzwa-

nie, ale powinniśmy sobie
poradzić.
Zastępca prezydenta,
Piotr Bochiński wyjaśniał ponadto, dlaczego w
uchwale o utrzymaniu czystości wprowadzano kody
i nalepki, które właściciele
będą naklejać na pojemniki
i worki ze śmieciami. Chodzi
o ich identyfikację i możliwość weryfikacji praktyki
ze złożoną deklaracją. Poza
tym ma to pomóc w kontroli
firm wywożących odpady.

polityka na sesji

Nie obyło się bez polityki.
- Radni PO próbują wykorzystać sprawę opłat za
śmieci do celów politycznych,
krytykując prezydenta za
wysokość stawek – oburzali
się radni „Wolę Wejherowo”.
– Opozycja zapomniała, że
to rząd i posłowie Platformy
Obywatelskiej doprowadzili
do takiej sytuacji, zmieniając
przepisy i to jeszcze nieudolnie. Niech radni PO kierują
teraz pretensje do swoich
posłów i ministrów!
AK.

Ile zapłacimy?

Deklaracje

Od 1 lipca 2013 roku, w
przypadku prowadzenia
selektywnej zbiórki odpadów w gospodarstwie
liczącym:
do 2 osób miesięczna
opłata wynosić będzie 19
zł (bez segregacji śmieci
to kwota 28 zł) .
W gospodarstwie złożonym z 3 lub 4 domowników opłata wyniesie 32
zł (bez segregacji 48 zł),
natomiast w liczącym 5
i więcej osób - 39 zł (58 zł).

Radni przyjęli uchwałę w
sprawie wzoru deklaracji o
wysokości opłat.
Właściciel gospodarstwa
lub administrator budynku
wielorodzinnego musi zadeklarować rodzaj odbieranych odpadów: selektywny
lub nieselektywny, a następnie obliczyć wysokość miesięcznej opłaty, mnożąc ilość
gospodarstw domowych i
stawkę ustalonej opłaty.
Deklarację należy złożyć
w Urzędzie Miejskim do 31
maja 2013 r.

W ratuszu 26 marca odbyła się konferencja, poświęcona inwestycjom drogowym, zaplanowanym w 2013 roku. Prezydent Krzysztof
Hildebrandt w obecności swoich współpracowników i radnych
„Wolę Wejherowo” przedstawił plany modernizacji i budowy dróg
oraz ciągów pieszo-rowerowych w czterech okręgach Wejherowa.
W okręgu nr 1 (północno-zachodnia część miasta)
zaplanowano budowę ulicy
Stanisławy Panek oraz budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki Cedron
(od kładki przy Centrum
Handlowym Jantar do ul.
Judyckiego). Dzięki temu, w
ramach zadania „Turystyczny
szlak Północnych Kaszub”
powstanie spójny szlak rowerowy na terenie powiatów
wejherowskiego i puckiego.
W okręgu nr 2 (północno-wschodnia część miasta) w
tym roku realizowana będzie
przebudowa ulicy Konopnickiej – II etap oraz ulicy
Morskiej.
W okręgu nr 3 (część południowo-wschodnia) rozpocznie się przebudowa ulicy
Śmiechowskiej. Zaplanowano
też remont chodnika wzdłuż
ul. Roszczynialskiego, od ul.
Wysokiej do Myśliwskiej.
Inwestycje, planowane
w okręgu nr 4 (południowo-zachodnia część miasta) to
budowa ulicy Kotłowskiego
i Rogaczewskiego - II etap.
Jak powiedział prezydent Hildebrandt, inwestycje
drogowe realizowane będą
także wspólnie z innymi
samorządami. Miasto Wejherowo razem z samorządem
wojewódzkim rozpocznie
przebudowę skrzyżowania
na ul. Sienkiewicza, przed
przejazdem kolejowym, na
drodze wojewódzkiej nr 218
Z samorządem powiatowym władze Wejherowa zamierzają zrealizować budowę ciągu pieszo-rowerowego
przy ul. Sobieskiego, od ul. 3
Maja do ul. Hallera.
Inwestycja będzie finansowana przez miasto, ale
wymaga zgody i współpracy
ze strony Starostwa.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt wskazywał miejsca
inwestycji na planie miasta.

Miasto chce natomiast
pomóc powiatowi w załatwieniu spraw terenowych
z Pracowniczymi Ogrodami
Działkowymi, co pozwoli na
budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sucharskiego.
Wspólnie z samorządem
Gminy Wejherowo miasto będzie współfinansować budowę
ronda w ul. Sucharskiego.
Bardzo ważnymi i oczekiwanymi obiektami w mieście
są parkingi. Obok kilku,
które powstały w ostatnich
latach, zostanie zbudowany
kolejny parking w kwartale
ulic Kopernika i Sobieskiego
(przy budynku Sądu). Planowane jest też rozpoczęcie budowy parkingu przy
Cmentarzu na Śmiechowie
Trwają lub rozpoczną się

wkrótce prace projektowe,
dotyczące budowy ważnych
węzłów drogowych: Węzła
Zryw wraz z połączeniem
drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego, metropolitalnego
węzła oraz tunelu w ciągu ul.
Kwiatowej, a także Węzła
Działki, stanowiącego połączenie drogowe ul. Sucharskiego z drogą krajową nr 6.
Podczas wtorkowej konferencji prezydent mówił też
o inwestycjach oświatowych,
takich jak termomodernizacja budynku SP nr 9 oraz
budowa placów zabaw przy
SP nr 8 i SP nr 9. Poza
tym planowana jest budowa
domu przy ul. Iwaszkiewicza
- po uzyskaniu od ubezpieczyciela odszkodowania.
AK.
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Rzemieślnicy uczcili św. Józefa

Święto patrona
Zimowa pogoda, śnieg i wiatr nie odstraszyły wejherowskich rzemieślników, świętujących dzień swojego patrona,
świętego Józefa. 19 marca odbył się tradycyjny przemarsz
ulicami miasta z siedziby Cechu Rzemiosł do Kolegiaty oraz
uroczysta msza św. ze sztandarami, orkiestrą i chórem.
Kaszubska orkiestra
Zdzisława Plichty przy
Kolegiacie prowadziła pochód z pocztami sztandarowymi, rzemieślnikami i
młodzieżą z Niepublicznej
Szkoły Rzemiosła w Wejherowie. Pochód przeszedł
do kościoła Trójcy Świętej,
gdzie podczas mszy św. odprawiłonej przez ks. prałata
Tadeusza Reszkę poświęcono nowe insygnia Zarządu Powiatowego Cechu
Rzemiosł Małych i Średnich
Przedsiębiorstw – Związku
Pracodawców. W czasie
uroczystości śpiewał Chór
Camerata Musicale.
W Kolegiacie wszyscy
mogli podziwiać nowe tabernakulum, wykonane
przez gdańskiego artystę
Mariusza Drapikowskiego,
jak zaznaczył ks. dziekan
T. Reszka, na razie częściowo na kredyt.
Druga część rzemieślniczego święta odbyła się
w sali „Atlancic”, gdzie
m.in. wręczono odznaki i
nagrody. Złotą Odznakę
za Zasługi dla Rzemiosła z
rąk prezesa Powiatowego
Cechu Rzemiosł MiŚP ZP

Brunona Gajewskiego
otrzymał Wiesław Szajda,
prezes Pomorskiej Izby
Rzemieślniczej w Gdańsku, a także Włodzimierz
Szordykowski, dyrektor
Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.
Srebrną Odznakę za Zasługi dla Rzemiosła otrzymał Henryk Pranga – dyrektor Niepublicznej Szkoły
Rzemiosł, a nagrody dostali
dwaj nauczyciele tej szkoły
– Karol Bronk i Rafał
Martusewicz.
Prezes wejherowskiej
organizacji rzemieślniczej
Brunon Gajewski odbierał gratulacje i życzenia
z okazji święta patrona
od uczestniczących w spotkaniu gości. Były też podziękowania za prężną
działalność, za tworzenie
miejsc pracy oraz promocję
miasta. Zastępca prezydenta Wejherowa Piotr
Bochiński podkreślił, że
gdy powstawało Wejherowo, budowali je przede
wszystkim rzemieślnicy.
Życzenia i gratulacje
składali przedstawiciele

władz powiatowych i wojewódzkich, przedstawiciel ministra Kazimierza
Plocke, a także reprezentanci równych organizacji i
instytucji.
Życzliwe słowa przekazywali też rzemieślnicy z
miast i powiatów Pomorza,
m.in. z Gdańska, Gdyni,
Redy, Kartuz, a nawet Nowego Dworu Gdańskiego.
Najważniejsze życzenia, jakie padły tego dnia brzmiały: niech święty Józef ma
was w opiece! Chodziło
oczywiście o rzemieślników
z powiatu wejherowskiego.
AK.

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

Pracodawcy i bezrobotni spotkali się po raz piąty

V Targi Pracy i Edukacji
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie zorganizował V Targi
Pracy i Edukacji w Wejherowie. Jak zawsze targi cieszyły się dużym
zainteresowaniem. Tym bardziej, że bezrobocie niestety rośnie.
21 marca kilkudziesięciu
pracodawców oraz przedstawicieli instytucji szkolących
rozstawili swoje stoiska w
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul.

4

Dworcowej.
W ciągu kilku godzin V
Targi Pracy i Edukacji odwiedziło wielu mieszkańców
miasta i powiatu, którzy
poszukują zatrudnienia.

Na targach mogli zapoznać się z ofertami pracy
w kraju i za granicą oraz z
propozycjami kursów i dalszej nauki. Przedstawiciele
Urzędu Pracy doradzali, jak

napisać CV, informowali też
o stażach zawodowych oraz
o pomocy ze strony PUP dla
osób bezrobotnych.
Od specjalistów Powiatowego Centrum Informacyjnego można było dowiedzieć
się jak pozyskać środki na
rozpoczęcie działalności
gospodarczej.
MD.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SUKCESY

Gratulacje od prezydenta

Wyróżnienie
w biznesie

22 marca br. w wejherowskim ratuszu prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebtandt wraz z najbliższymi współpracownikami przyjął Joannę i Krzysztofa Sokołowskich, właścicieli
Kancelarii Prawno-Windykacyjnej „Sokół”. Ta wejherowska
firma jest laureatem wyróżnienia Gali Evening w kategorii
Pracodawca Roku 2012. Nagrody wręczano podczas uroczystości w Gdańsku.
Prezydent Krzysztof
Hildenbrandt pogratulował laureatom i wręczył
pisemne gratulacje z życzeniami upowszechniania dobrych praktyk oraz pomyślności i odpowiedzialności w
biznesie.
Gala Evening odbyła
się 8 marca w Gdańsku.
Przybyło na nią ok. 500
osób, w tym przedstawiciele
i właściciele pomorskich
firm. Kancelaria „Sokół”
jako jedyna firma z powiatu
wejherowskiego otrzymała
prestiżowe wyróżnienie.
- Jest nam niezmiernie
miło, że zostaliśmy dostrzeżeni i wyróżnieni, w tak
wybornym biznesowym gre-

mium - mówi Krzysztof
Sokołowski. - Cieszymy,
że nas sukces dostrzegł również i uhonorował prezydent
Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. To dla nas ogromy
zaszczyt - dodaje właściciel
Kancelarii Windykacyjnej
„Sokół”.
Patronem konkursu
„Pracodawca Roku 2012”

był Marszałek Województwa
Pomorskiego Mieczyław
Struk i wojewoda pomorski
Ryszard Stachurski.
Gala Evening miała uroczystą oprawę. Gościom
wieczór umilała Riverboat
Ramlers Swing Orchestra,
a gościem honorowym był
aktor i przedsiębiorca Marek Kondrat.
MD.

Kancelaria windykacyjna „Sokół” działa od 1988 r. na terenie
całego kraju. Oferta obejmuje zarówno kompleksowe procedury
windykacyjne, jak i szereg usług w ramach wywiadu gospodarczego. Kancelaria przyjmuje zlecenia od firm i osób fizycznych, a
zdaniem jej właścicieli i pracowników, nie istnieją wierzytelności
nieściągalne. „Sokół” zajmuje się także ochroną osób i mienia w
oparciu o koncesje MSWiA, ochroną biznesu w zakresie technik
operacyjnych i pośrednictwem handlowym na rynkach wschodnich oraz oceną ryzyka transakcji biznesowych.

Jubileusz Klubu Tanecznego „Świat Tańca”

Pasja, praca, talent
Jubileusz 10-lecia Klubu „Świat Tańca” z Wejherowa tancerze oraz trenerzy świętowali w hali widowiskowo sportowej w Bolszewie. Były podziekowania, gratulacje i życzenia
dalszych sukcesów, których Świat Tańca odniósł już sporo.
Na jubileuszowe show
zaproszono rodziny i sympatyków tancerzy, mieszkańcy
powiatu oraz władze miasta
Wejherowo, gminy Wejherowo oraz powiatu. Samorzadowcom podziękowano za
wsparcie uzdolnionych dzieci
i młodzieży w realizacji sportowych marzeń.
W dziesięcioletniej karierze klub zdobył ponad
150 pucharów na ogólnopolskich i międzynarodowych
turniejach tańca. Jednym z
największych sukcesów w

histori klubu było zdobycie
Mistrzostwa Świata przez
Dominikę Bernaśkiewicz
w Chorwacji w 2012 roku.
Oprócz tego w 2011 roku w
Chorwacji grupa EXPRESS
zdobyła Wicemistrzostwo
Świata.
Klub został założony w
2003 roku przez Joannę i
Jacka Bernaśkiewicz trenerów i pedagogów (oboje na
zdjęciu u góry). Ich praca z
dziećmi, młodzieżą i dorosłymi jest realizacją wielkiej pasji do tańca. Stworzone przez

nich choreografie wzbudzają
podziw wśród widzów jak
i profesjonalnego jury na
konkursach ogólnopolskich
i międzynarodowych.
- Nasza praca zaowocowała, warto było tyle się trudzić
aby teraz się cieszyć - mówią
państwo Bernaśkiewicz. Cieszymy się, kiedy widzimy
jak nasi wychowankowie
powoli zdobywają umiejętności pokonują nieśmiałość, i
słabości. Wiemy że potem poradzą sobie w życiu i nauczą
się walczyć o swoje szczęście.

Górą powiat wejherowski

Wyśpiewali nagrody
Grand Prix Festiwalu VII Pomorskiego Festiwalu Pieśni
Wielkopostnej – Szemud 2013 otrzymał Zespół Wokalny Art’n’Voices z Wejherowa. I miejsce zajął Chór Dekanalny z Kielna prowadzony przez rumianina Krzysztofa Brzozowskiego.

Joanna i Krzysztof Sokołowscy (w środku) z prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem, zastępcami przydenta i sekretarzem miasta.

W prestiżowym festiwalu
wystąpiło 13 chórów z Wejherowa, Gdyni, Gdańska, Elbląga, Torunia, Kościerzyny,
Żukowa, Żelistrzewa. Drugie
miejsce zajął zespół z Torunia, a trzecie - chór z Gdyni.
Główna nagroda w imprezie z długoletnią tradycją

to spore wyróżnienie dla
Zespołu Art’n’Voices, które
nas wcale nie dziwi.
Grupa młodych muzyków
i wokalistów z Wejherowa
zdybywała już laury m.in. na
Festiwalu Muzyki Religijnej
w Rumi, a ostatnio, podczas tegorocznego Wielkiego

Postu Zespół Art’n’Voices
prezentował w kościołach
powiatu wejherowskiego
utwór, a także płytę i książkę
„Droga Krzyżowa. Z Chrystusem na Kalwarii Wejherowskiej”. O tym projekcie
informowaliśmy w „Pulsie
Wejherowa”.
MD.
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UROCZYSTOŚĆ

Radość, śpiew i palmy
Piękna, uroczysta i radosna inscenizacja wjazdu Chrystusa do Jerozolimy, odbyła się w Wejherowie tradycyjnie
w niedzielę palmową. Przygotowało ją Stowarzyszenie
Misternicy Kaszubscy, a śpiewał chór Camerata Musicale.
Ks. dziekan i proboszcz Tadeusz Reszka razem z gwardianem i proboszczem o. Danielem Szustakiem prowadzili procesję wiernych z palmami na niedzielną mszę św. do
Kolegiaty, gdzie czekała na nich m.in. orkiestra. Podczas
uroczystości palmy zostały poświęcone.
Piękne uroczystości i procesje z palmami odbyły się też
w wielu innych kościołach powiatu wejherowskiego.
Na przykład w kościele św. Józefa w Gniewinie w
ostatnią niedzielę można było podziwiać kilkanaście trzymetrowych palm, które były efektem międzyszkolnego konkursu na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Świąteczną
rywalizację wygrały dzieci z klasy Ic SP w Gniewinie, ale
wszystkie palmy były imponujące.
żYCZENIA
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Najpopularniejsze książki ubiegłego roku

KULTURA i edukacja

„Gryf Literacki”
dla Matki Sanepid
Na początku był blog. Książka „Matka Sanepid” jest fragmentem
bloga, przeniesionym na papier i oprawionym w okładkę w ulubionym przez córki różowym kolorze. Córka Pierwsza i Córka Druga, a
także ich dzielna i samodzielna, ale popełniająca wszelkie możliwe
błędy wychowawcze Matka to bohaterki najpopularniejszej książki
2012 roku w naszym powiecie. Aleksandra Michalak, autorka „Matki
Sanepid” została lauretaką nagrody „Gryf Literacki”, przyznawanej
przez bibliotekarzy powiatu wejherowskiego.
„Matka Sanepid” to książka lekka, zabawna, a także
bardzo autentyczna. Autorka
opisuje z dowcipem i ironią
własne życie i swoją rodzinę,
codzienne perypetie, zwykłe
sprawy.
- Powinnam podziękować
moim córkom, bo to one
każdego dnia dostarczają mi
materiał na blog i na książkę
- powiedziała wejherowianka
Aleksandra Michalak, po
odebraniu nagrody. - Piszę
o sprawach i kłopotach, z
którymi boryka się większość
młodych mam z dziećmi.
Kiedy zaczęłam pisać o róż-

nych problemach i błędach,
okazało się, że popełnia je
wiele mam, które wcale nie
są idealne. To się spodobało
moim czytelniczkom i czytelnikom, a przewrotny tytuł
okazał się chwytliwy.
Uroczystość wręczenia
„Gryfa Literackiego” odbyła
się 13 marca w siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie.
Biblioteka organizuje konkurs na najpopularniejszą
książkę wydaną w naszym
powiecie lub napisaną przez
autora z Wejherowa i powiatu. W tym roku statuetkę

i dyplom wręczono po raz
siódmy.
Równolegle toczył się plebiscyt na najpopularniejszą
książkę 2012 roku powiatu
wejherowskiego, prowadzony na stronie internetowej
„Dziennika Bałtyckiego”.
Najwięcej głosów czytelników uzyskał „Al-manach
Biblioteki Publicznej Gminy
Wejherowo im. Aleksandra
Labudy w Bolszewie”.
W imieniu nieobecnej dyrektor biblioteki w Bolszewie,
nagrodę odebrał, Krzysztof
Zabiegliński, doradca wójta
gminy Wejherowo.

Aleksandra Michalak ze statuetką „Gryfa Literackiego”, w towarzystwie dyrektor
biblioteki Danuty Balcerowicz, zastępcy prezydenta Wejherowa Bogdana Tokłowicza oraz bibliotekarki, Danuty Loewenau.

Aleksandra Michalak
świetnie poradziła sobie z
pokrojeniem „literackiego” tortu dla gości.

Obecny na uroczystości
zastępca prezydenta Bogdan
Tokłowicz, który wręczał
„Gryfa Literackiego”, pogratulował zarówno Aleksandrze Michalak, jak i gminie
Wejherowo oraz bibliotece
w Bolszewie. W imieniu prezydenta K. Hildebrandta
dziękował też wejherowskiej
bibliotece za zorganozowanie
konkursu.
Razem z dyrektor biblioteki Danutą Balcerowicz prezydent Tokłowicz przekazał
również symboliczny czek
Teresie Dzięcielskiej, szefowej Hospicjum Domowego
im. św. Judy Tadeusza w
Wejherowie. Podczas niedawnej akcji biblioteki na
rzecz hospicjum udało się
zebrać kwotę 3 234,45 zł.
Spotkanie w bibliotece
uświetnił występ wejherowskiej piosenkarki Agaty Jasińskiej, która zaśpiewała
trzy własne piosenki.
Sympatycznym akcentem
było przekazanie laureatce
tortu upieczonego przez bibliotekarki. A.Michalak poczestowała nim uczestników
spotkania.
AK.

Czytam, więc
wszystko gra
Znana z wielu ciekawych projektów i inicjatyw kulturalnych Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie otrzymała
decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa
Narodowego o dofinansowaniu projektu pt.
„Czytam, więc wszystko gra”.
W ramach projektu zostaną przygotowane i nagrane
słuchowiska dla dzieci na podstawie nagradzanych książek
Anny Czerwińskiej-Rydel „Wędrując po niebie z Janem
Heweliuszem” i „Ciepło-zimno. Zagadka Fahrenheita”.
W ubiegłym tygodniu dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz podpisała umowę z Anną Czerwińską-Rydel na napisanie trzech słuchowisk w oparciu o jej książki. Partnerami
projektu będą dzieci z Samorządowej Szkoły Podstawowej
w Orlu i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr
1 w Wejherowie.
Wezmą one udział w warsztatach literacko-muzycznych
z pisarką i nagraniach słuchowisk, które odbędą się w II
kwartale br. Finałem projektu będzie spotkanie Anny Czerwińskiej-Rydel z młodymi czytelnikami, które zaplanowano
na wrzesień br. Podczas tego spotkania zostanie zaprezentowane jedno ze słuchowisk.
Wszystkie nagrania słuchowisk będą dostępne później na
stronie internetowej wejherowskiej biblioteki.
Można tam już znaleźć, a nawet wysłuchać słuchowisk,
które zostały nagrane w ramach programu „Aktywni bez
barier”. Klikając na ikonę z taką nazwą można posłuchać
słuchowisk, przygotowanych na podstawie trzech książek:
„Karnawał” Piotra Schmandta, „Bajka o zbójcy Czorlińskim”
Aleksandra Majkowskiego oraz „Rzeka” Daniela Odiji.
Słuchowiska te, nagrane na płyty rozprowadzano w
ramach akcji charytatywnej na rzecz Hospicjum Domowego im. św. Judy Tadeusza w Wejherowie. Nagrania zostały
przygotowane dzięki zaangażowaniu wolontariuszy, a ściślej
osób, pełniących różne ważne funkcje w mieście. Znani wejherowianie oraz przedstawicielki biblioteki wcielili się w role
aktorów i reżyserów, a o efekcie tego przedsięwzięcia mogą
przekonać się wszyscy zainteresowani. Wystarczy wejść na
stronę: http://biblioteka.wejherowo.pl

Anna Czerwińska-Rydel (z lewej) na spotkaniu
z dyrektorką biblioteki w Wejherowie.
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WYDARZENIA
W niedzielę odbyło się pierwsze w tym roku Misterium

Z Chrystusem na Kalwarii
Rzymskie straże powiodły
Chrystusa na ostatnią drogę
życia ziemskiego. Była to
droga usłana cierniami i
cierpieniem, co starają się
pokazać Misternicy Kaszubscy, odgrywający sceny z
Drogi Krzyżowej.
W inscenizacji organizowanej pod kierunkiem
Wojciecha Rybakowskiego
uczestniczą wejherowscy
aktorzy amatorzy, pomagają
żołnierze z wejherowskiej
jednostki, strażacy i harcerze. Na kalwarii rozbrzmiewa muzyka Cezarego Paciorka do słów Tomasza Pohla,
w tym roku wyśpiewana
przez chór Camerata Musicale. Mimo śniegu i mrozu
wszyscy z zaangażowaniem
dźwigają brzemię historii
oraz uroczystego obrządku.
Pierwsze misterium odbyło
się w minioną niedzielę, a
drugie - najważniejsze odbędzie się w Wielki Piątek.
Misterium Męki Pańskiej
odbywa się na Kalwarii Wejherowskiej od 2001 roku.

Kaszubska Jerozolima
22 marca na Kalwarii Wejherowskiej odbyła się Droga Krzyżowa, której uczestkami byli członkowie Zarządu oraz oddziałów Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a także wszyscy, którzy czują
się Kaszubami. Poszczególne stacje Drogi Krzyżowej były czytane w języku kaszubskim. Wiadomo,
że Wejherowo to duchowa stolica Kaszub, a kalwaria to Kaszubska Jerozolima.

Fotografie:
Aleksandra Kwidzińska
Więcej zdjęć tej autorki na:

www.reportersko.blogspot.com
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HISTORIa

Rodzina bohatera mieszka w powiecie wejherowskim

Kiedy czytam o dziadku, płaczę
Zapisane drobnym pismem listy z oflagu i z komunistycznego więzienia są w tym domu wielkim skarbem. Wiążą się
nie tylko z historią rodziny, ale z historią Polski. Napisał je
Zbigniew Przybyszewski, komandor porucznik, dowódca
tzw. baterii cyplowej w Helu, odpierającej ataki niemieckie
w 1939 roku. Patriota i bohater, którego spotkał tragiczny
los tzw. żołnierza wyklętego, był dziadkiem Anny Bogusławskiej-Narloch, mieszkającej od kilku lat w Strzebielinie.
We wrześniu 1939 roku
kapitan Zbigniew Przybyszewski, dowodził 31 Baterią
im. kmdra ppor. Heliodora
Laskowskiego, złożoną z
czterech dział typu Bofors,
rozmieszczonych na cyplu.
Bateria, jej dowódca i załoga
odegrali najważniejszą rolę
w 32-dniowej obronie Helu,
który poddał się dopiero 2
października 1939 r.

NIE TYLKO
WESTERPLATTE

Postać komandora przypomina Muzeum Obrony
Wybrzeża w Helu, noszące
jego imię. Dzięki tej placówce, której odwiedzenie gorąco
polecamy, coraz więcej turystów i mieszkańców poznaje
nie tylko ciekawą historię,
związaną z obroną Helu,
ale też nazwiska wybitnych
dowódców.
Wiele osób styka się z tą
wiedzą po raz pierwszy, ponieważ w szkole dużo więcej
mówi się o obronie Westerplatte. Tymczasem kampania wrześniowa na „krowim
ogonie”, jak nazywany jest
półwysep, to równie piękna
karta historii Polski.

PRZEŻYŁ 45 LAT

Lubiany i szanowany
przez kolegów oraz podległych żołnierzy, ceniony
przez przełożonych, odważny
i opanowany, służący pomocą innym - tak wspominają
Przybyszewskiego wszyscy,
którzy się z nim zetknęli.
Pisze o tym w książce „Bohater obrony Helu” Krzysztof
Zajączkowski.
Autor podkreśla m.in. że
Przybyszewski był „przedstawicielem pokolenia, które
wyrosło w II Rzeczypospolitej, zbudowało niepodległą
Polskę, a potem ofiarnie jej
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broniło wobec agresji sąsiadów. Wielu zapłaciło za to
życiem w powojennej Polsce,
tak jak Przybyszewski, który przeżył zaledwie 45 lat.
Niedawno, 16 grudnia 2012
roku minęła 60. rocznica jego
śmierci.
Zbigniew Przybyszewski,
urodził się i wychował się na
Kujawach, w okolicy Kruszwicy. W 1930 ukończył Szkołę Podchorążych Marynarki
Wojennej w Toruniu.
W ramach służby wojskowej był m.in. zastępcą
dowódcy na torpedowcach
ORP „Krakowiak” oraz ORP
„Mazur”, I oficerem artylerii
na niszczycielach ORP „Burza” i „Błyskawica”.
W marcu 1938 roku awansował na stopień kapitana
Marynarki Wojennej, a w
październiku tego roku został
dowódcą baterii cyplowej.

SZCZĘŚLIWE
LATO 1939

Razem z żoną Heleną i
dwuletnią córką Danusią
przeniósł się wówczas z Gdyni do Helu. W willi „Promiennej”, otoczonej sosnowym
lasem, młodzi małżonkowie
spędzili ostatnie przez wojną
święta Bożego Narodzenia.
Napisała o tym w pamiętniku Heleny Przybyszewska, a jej wnuczka - Anna
Bogusławska-Narloch oraz
jej córka Beata przechowują
babciny pamiętnik, oprawiony w czerwoną, zdobioną
okładkę.
Na zapisanych „maczkiem” stronach znajdujemy
relacje z życia szczęśliwych
młodych małżonków i ich
córeczki. Obok opisów różnych zdarzeń są czarno-białe
zdjęcia z Gdyni i z Helu.
W jednym z ostatnich

zapisów Helena Przybyszewska odnotowała: „ Szczęśliwe
lato 1939 roku na Helu!
Wymarzona pogoda, gorący
piasek i ciepłe, rozsłonecznione morze. Plaża tuż przed
domem....”
Jednak latem 1939 roku
robiło się coraz bardziej
niebezpiecznie. Na Półwyspie Helskim przybywało
fortyfikacji i żołnierzy. Wybuch wojny oznaczał dla
nich początek trudnej bitwy,
w której dowodzone przez
Przybyszewskiego działa
osłaniały walczącą Gdynię i prowadziły skuteczny
ostrzał niemieckich pancerników „Schleswig-Holstein”
i „Schlesien”.
25 września kpt. Przybyszewski został ranny, ale
pozostał na stanowisku do
końca. Zarówno dowódca, jak
i żołnierze z rozczarowaniem
przyjęli decyzję o kapitulacji.

NICZEGO MI
NIE BRAKUJE

Wojnę Zbigniew Przybyszewski spędził w oflagach,
działając w konspiracji i
trzykrotnie próbując ucieczki. Dzielnie znosił trudne warunki, czasem głód, a także
dokuczającą mu chorobę. W
listach do żony prosił, żeby
nie przysyłała mu paczek,
bo niczego mu nie brakuje.
Podobnie było kilka lat
później, kiedy siedział w
więzieniu na Mokotowie.
Wówczas także zapewniał
ukochaną Helenę, że ma
bardzo dobre wyżywienie,
co oczywiście mijało się z
prawdą.
Ponad 100 listów z oflagu
i ten jeden jedyny z dwuletniego pobytu w więzieniu na
Rakowieckiej w Warszawie
(napisany 21 maja 1952,

Zdjęcia Heleny i Zbigniewa Przybyszewskich, m.in. fotografia ślubna z 1935 roku, są
obecne w domu pani Anny Bogusławskiej-Narloch, nie tylko w rodzinnym albumie.

jedyny na jaki pozwolono) to
cenne pamiątki po dziadku.
To również dowód na to, jak
szlachetnym, odważnym i
dobrym człowiekiem był Zbigniew Przybyszewski.
– On zawsze myślał o innych, a nigdy o sobie – mówi
pani Anna. – Nie skarżył
się, nie narzekał. Z listów
wynika, że bardzo martwił
się o bliskich, zwłaszcza o
żonę, samotnie wychowującą
córkę, podczas gdy on jest
z dala od domu. Z wielkim
szacunkiem pisał m.in. do
swojej teściowej. Mimo wykształcenia, umiejętności
i zasług, był człowiekiem
skromnym, nie lubił być w
centrum zainteresowania.

DUMNI Z DZIADKA

Pani Anna Bogusławska-Narloch zawsze była
bardzo dumna z dziadka,
podobnie jak jej córka Beata oraz mężowie obu pań.
Rodzina mieszka razem w
trzypokoleniowym domu, w
którym pamięć i szacunek
do niewinnie straconego ko-

mandora przekazywana jest
najmłodszym domownikom.
Maciej i Michał, synowie
pani Beaty, praprawnukowie
komandora Przybyszewskiego, poszerzyli wiedzę o nim
m.in. podczas wizyty w Helu.

CORAZ GORZEJ

Po wojnie bohater kampanii wrześniowej wrócił do
domu w Gdyni i do ukochanej Marynarki Wojennej.
Piastował w wojsku ważne
funkcje, tworzył system artyleryjskiej obrony Wybrzeża,
szczególną wagę przywiązując do budowy baterii w
Gdyni Redłowie.
Mimo, że Z. Przybyszewski awansował na stopień
komandora porucznika, czuł
się w wojsku coraz gorzej.
Odmawiał zapisania się do
partii, nie mógł pogodzić
się z rusyfikacją Marynarki
Wojennej.
Aresztowany we wrześniu
1950 roku komandor porucznik Zbigniew Przybyszewski
został oskarżony o zdradę,
dywersję, udział w spisku.

Przybyszewski trafił do więzienia pierwszy, ale w następnych miesiącach aresztowano
kolejnych oficerów.

SĄDOWA ZBRODNIA

Brutalne przesłuchania,
czasem dzień po dniu po 18
godzin trwały ponad dwa
lata. W haniebnym procesie
siedmiu komandorów, zapadło pięć wyroków śmierci, z
których trzy wykonano.
Komandor Przybyszewski
jako jedyny w tym procesie
nie poprosił o ułaskawienie.
Zrobiła to natomiast jego
żona, wysyłając do Bieruta
własne pismo oraz list od
córki. Na próżno...
16 grudnia 1952 roku
w więzieniu na Mokotowie
strzałem w tył głowy zabito komandora Stanisława
Mieszkowskiego oraz komandora porucznika Zbigniewa
Przybyszewskiego.
Cztery dni wcześniej w
taki sam sposób zginął komandor Jerzy Staniewicz.
Dokończenie na str. 11
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Rodzina bohatera mieszka
w powiecie wejherowskim
Dokończenie ze str. 10

TUŁACZKA I ŻAL

Zrozpaczona Helena Przybyszewska musiała, razem z
córką Danutą opuścić Gdynię i Wybrzeże.
- Babcia i mama nie tylko
przeżyły tragedię, ale znalazły się w bardzo trudnej
sytuacji, wyrzucone z domu,
bez środków do życia – opowiada pani Anna, córka Danuty Przybyszewskiej. – Zamieszkały w Toruniu, gdzie
ja się urodziłam. Pomagał
im mieszkający po wojnie w
Londynie Jan Busiakiewicz,
oficer Marynarki Wojennej,
przyjaciel dziadka jeszcze
ze szkoły, ojciec chrzestny
mojej mamy.
Helena Przybyszewska
mieszkała również w Poznaniu i Białymstoku. W 1957
roku wróciła do Gdyni, a
w latach siedemdziesiątych
zamieszkała w Gdańsku
Wrzeszczu, gdzie pracowała
jako aktorka w Teatrze „Miniatura”. Wcześniej, w czasie
wojny Helena była łączniczką AK, a więc również osobą
odważną i zasłużoną.

NIE WIADOMO
GDZIE JEST GRÓB

Cierpiała tym bardziej,
że mimo rehabilitacji i uniewinnienia męża w 1956
roku, nigdy nie dowiedziała
się, gdzie został pochowany.
Zresztą trudno w ogóle mówić o pochówku. Ciała ludzi
zabijanych w stalinowskich
więzieniach były zakopywane w masowych grobach.
- To bardzo bolesne,
podobnie jak świadomość
fizycznego i psychicznego

Kapitan Zbigniew Przybyszewski, zdjęcie z 1938 roku.
Obok okładka książki Krzysztofa Zajączkowskiego o
tym bohaterze kampanii wrześniowej i zasłużonym
oficerze Marynarki Wojennej.
Książkę można kupić m.in. w Muzeum Obrony Helu im.
kmdra Z. Przybyszewskiego, funkcjonującym od 2006
roku w lesie, przed wjazdem do miasta Hel. Jedną z
sal poświęcono komandorom skazanym w haniebnym
procesie w 1952 roku, w tym Zbigniewowi Przybyszewskiemu. To miejsce polecamy naszym Czytelnikom,
zwłaszcza nauczycielom i młodzieży szkolnej.

cierpienia, którego doświadczył mój dziadek - mówi
wnuczka komandora. – Do
dzisiaj trudno mi czytać
materiały na ten temat, bo
to zawsze wywołuje płacz i
przygnębienie.
Wzruszenie pojawia się
natomiast podczas oglądania zdjęć, listów, a także
pamiętnika Heleny Przybyszewskiej, która pisała go z
dużym talentem.
- Babcia zmarła w sędziwym wieku w naszym
mieszkaniu w Rumi, gdzie
mieszkaliśmy przed przeprowadzką do nowego domu w
Strzebielinie. Przyjechała do
nas na święta wielkanocne
– wyjaśnia Anna Bogusław-

Wyklęci i zapomnieni
Niedawno pojawiła się szansa na odnalezienie szczątków
ofiar stalinowskich zbrodni. Od ubiegłego roku na tzw. Łączce
na wojskowych Powązkach w Warszawie – tam gdzie znajduje
się symboliczny grób Zbigniewa Przybyszewskiego – prowadzone są ekshumacje ciał ofiar zbrodni z lat czterdziestych i
pięćdziesiątych.
Prace zostaną wznowione w kwietniu br., a jesienią będą
kontynuowane m.in. na warszawskim Służewcu.
Jest nadzieja, że zostaną tam odnalezione szczątki takich
bohaterów, jak gen. Fieldorf „Nil”, major Szyndzielarz „Łupaszko” czy zamordowani komandorzy. Z pewnością zasłużyli oni
na godny pochówek z honorami i oddaniem im należnej czci
po tylu latach oczerniania i niemal całkowitego zapomnienia,
nie tylko w czasach PRL-u, ale nawet później w wolnej Polsce.

ska-Narloch. – Moja mama
Danuta mieszka natomiast
od wielu lat w Szwecji i niechętnie wraca do bolesnych
wspomnień z dzieciństwa.

DWÓCH OBROŃCÓW

Co ciekawe, Danuta Przybyszewska wyszła za mąż za
Tadeusza Bogusławskiego,
syna Antoniego, który podczas kampanii wrześniowej
był również dowódcą jednej
z baterii na Półwyspie Helskim, w okolicach Jastarni.
Tadeusz Bogusławski to
ojciec pani Anny, której obaj
dziadkowie byli obrońcami
ojczyzny w 1939 roku. Tym
bardziej zobowiązuje to do
pielęgnowania rodzinnych
pamiątek i dbania o historyczną pamięć. Mieszkająca
w powiecie wejherowskim
Anna Bogusławska-Narloch
uczestniczy w uroczystościach i innych przedsięwzięciach, służących upamiętnianiu bohaterów z Helu, w
tym niewinnie straconego
Zbigniewa Przybyszewskiego
- do końca wiernego takim
wartościom, jak honor, godność, patriotyzm i wiara.
Warto przypomnieć tę postać zwłaszcza w marcu, bo
ten miesiąc rozpoczęliśmy Narodowym Dniem Pamięci
Żołnierzy Wyklętych.

HISTORIA I AKTUALNOŚCI
Uroczystość

Rocznica
tragedii
W kościele pw. Chrystusa Króla i bł. s. Alicji
Kotowskiej w Wejherowie
zostanie odprawiona uroczysta msza święta w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej, w trzecią rocznicę
tragedii. Pod tablicą, upamiętniającą to wydarzenie,
zostaną złożone wiązanki
kwiatów i zapalone znicze.
Na uroczystość, która
odbędzie się w niedzielę 7
kwietnia o godz. 10.00
zapraszają członkowie powiatowych struktur PiS w
Wejherowie.
Tego samego dnia zostanie otwarte Biuro Poselskie czterech posłów Prawa
i Sprawiedliwości. Swoje
biuro przy ul. Kościuszki 3
w Wejherowie będą mieli:
Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Jolanta Szczypińska, Janusz Śniadek
i Jarosław Sellin.
Dzień wcześniej, w sobotę
6 kwietnia o godz. 18.00
Jarosław Sellin spotka się
z mieszkańcami w auli Jana
Pawła II obok wejherowskiej Kolegiaty. Tematem
spotkania będzie wizja nowoczesnego patriotyzmu.

Jerzy Stuhr w Wejherowie
6 kwietnia o godz. 17 do Auli Gimnazjum nr 1 w Wejherowie zawita popularny aktor, reżyser, profesor sztuki, autor
książek Jerzy Stuhr. Ten lubiany i podziwiany artysta spotka
się ze swoimi sympatykami, aby podyskutować o życiu i wielu
różnych sprawach. Będzie też promował swoją książkę.
Gdy zachorował, rozpoczął walkę o życie i zaczął pisać. W
szpitalu i w domu spisywał swoje myśli, refleksje i obserwacje. Tak
powstał niezwykły dziennik, który jest nie tylko zapisem walki,
ale też świadectwem miłości do życia.
Najwięcej miejsca autor poświęca kulturze. Pisze o swej karierze i aktorskiej misji, zastanawia się, co to znaczy być aktorem
we współczesnym świecie.
Na spotkanie zaprasza Wejherowskie Centrum Kultury.
KONDOLENCJE

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp.

Pani Aldony Kacmajor
nauczycielki języka francuskiego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących
Nr 2 w Wejherowie
Pogrążonej w smutku i żalu
Rodzinie i Przyjaciołom
wyrazy głębokiego współczucia składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

OGŁOSZENIE

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

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

Anna Kuczmarska
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EDUKACJA
Strzebielino coraz bliżej morza

WIEŚCI Z WUTW

Świat w kolorach
i dźwiękach
W Miejskiej i Powiatowej Bibliotece przy ul Kaszubskiej
można obejrzeć wystawę prac Longiny Wysockiej. Między
barwnymi obrazami wiosennych kwiatów zwraca uwagę
drewniana płaskorzeźba, utrzymana w soczystych kolorach
brązu. W drewno wkomponowany jest miedziany zarys pałacu, a całość ozdabiają dwa ciemnozłote świeczniki. Pracę tę p.
Lonia wykonała pod kierunkiem innej plastyczki - Aleksandry
Mazurkiewicz-Tiesler.
Te dwie utalentowane artystki spotkały się w Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku, gdzie L. Wysocka od
sześciu lat prowadzi pracownię malarską. Po zakończeniu
zajęć ze słuchaczami, sama staje się studentką w pracowni p.
Aleksandry. Ich wspólne wernisaże, ale również prace wystawiane wraz z pracami ich podopiecznych to działania daleko
wykraczające poza ramy uczelni. Przechodzenie od roli wykładowcy do roli studenta jest w WUTW dość powszechnym
zjawiskiem, które zbliża do siebie uczestników zajęć.
Niezwykłą różnorodnością charakteryzują się wytwory
pań, uczestniczących w zajęciach rękodzieła artystycznego:
pisanki ze szmatek, haftowanie tasiemkami, biżuteria z wszelkich materiałów to tylko nieznaczna część tego co wychodzi
spod zręcznych palców artystek-amatorek (zdjęcie poniżej).

Morskie opowieści

Członkowie Ligi Morskiej w ZKiW podczas spotkania z ludźmi morza.

Wieloletnie kontakty z Polskim Towarzystwem Nautologicznym, któremu przewodniczy prof. Daniel Duda, zaowocowały spotkaniem członków
szkolnej Ligi Morskiej w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie z ludźmi morza.
W szkole gościli: Jolanta
Bereżecka – prowadząca
biuro PTN, kpt ż.w. Piotr
Bielicz, kpt. ż.w. Mirosław
Antkiewicz oraz ks. kapelan Bernard Boguszewski
z parafii św. Wojciecha w
Świnoujściu.
Uczniowie z zainteresowaniem słuchali opowieści
o morskich podróżach, statkach oraz chrzcie morskim
na równiku. Wypowiedzi
przerywane były szantami,
O głoszeni E

Fot. Grażyna Szczepanowska

W bogatej ofercie przedmiotów artystycznych, prowadzonych w WUTW szczególnie potrzebne wydają się być w
bieżącym semestrze spotkania z muzyką. Zajęcia te zawsze
gromadziły wielu melomanów, lecz obecnie , w niecierpliwym
oczekiwaniu na otwarcie Kaszubskiej Filharmonii spotyka się
co tydzień blisko 40 osób .
Prezentowane na spotkaniach utwory to głównie formy
muzyki trzy- lub cztero częściowe: koncerty, sonaty, suity,
symfonie. Królują Wieniawski, Beethoven, Czajkowski i Vivaldi.
Muzyka tzw. poważna wcale taką nie musi być. Nie musi
być też trudna w odbiorze. Wystarczy się w niej zasłuchać,
uruchomić wyobraźnię, zagłębić w bogactwo dźwięków.
Nie zaszkodzi przecież zapoznać się z niewielką liczbą
pojęć związanych z utworami pięknie i przystępnie opisanych przez Jerzego Waldorfa, którego książki są dostępne w
naszej miejskiej bibliotece. W tej to literaturze znajdziemy też
uwagę: klaskanie po poszczególnych częściach utworu wieloczęściowego np: koncertu jest „niewiarygodnie karygodnym
nietaktem”,) że zacytuję wspomnianego p. Waldorfa .
					

BoZ

Wszystkim wykładowcom, słuchaczom i sympatykom
Wejherowskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku
życzymy W E S O Ł Y C H Ś W I Ą T !
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wykonywanymi przez szkolne „wilczki morskie”.
Dzieci pytały gości o zagadnieia technicznej, ale
również o latające rybki, o
stada delfinów płynących
wraz ze statkiem, o martwą
falę, o miejsca gdzie nocy nie
ma. Goście, jak przystało na
prawdziwych kapitanów i
zarazem gawędziarzy (takich
prawie jak patron strzebielińskiej szkoły - kpt. ż.w.
Karol Olgierd Borchardt),

dodatkowo opowiadali o swoich ciekawych doświadczeniach. Członkowie szkolnej
Ligi Morskiej pochwalili się
umiejętnościami wiązania
węzłów. Poznali je uczestniccząc w projekcie morskim,
którego organizatorem jest
Urząd Marszałka Województwa Pomorskiego.
W ramach szkolnej Ligi
Morskiej z dziećmi pracuje
na co dzień nauczyciel Sebastian Okrój.

Sukcesy
uczniów
W Gimnazjum w Luzinie odbył się X Gimnazjalny
Konkurs Wiedzy o Kaszubach
i Pomorzu pod patronatem,
Kuratora Oświaty w Gdańsku
i z udziałem gimnazjalistów z
19 szkół Pomorza.
Po teście i ustnym finale wyłoniono zwycięzców.
Konkurs wygrała Agnieszka
Mielewczyk z Gowidlina, a
drugie miejsce zajęła Anna
Bonk z Luzina.
***
W Ochotniczej Straży Pożarnej w Gościcinie odbyły się
eliminacje miejsko-gminne
Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej.
Pierwsze miejsce w konkursie zdobyła uczennica
klasy II b Gimnazjum nr 1
w Wejherowie – Marta Wojewska.
***
W II edycji Konkursu Policyjnego, organizowanego
przez Wyższą Szkołę Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, wzięło
udział 150 uczestników z
pięciu szkół średnich.
Konkurs wygrała uczennica z klasy 2c II Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie (ZSO nr 2) - Aleksandra
Patelczyk.
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Piłka ręczna

SPORT

Koszykówka. Mistrzostwa

Zwycięstwa Wejherowo

Tytanów

przed Rumią

W hali Zespołu Szkół PonadgimnazjalWejherowianie wygrali przed własną
nych nr 1 w Rumi odbyły się Mistrzostwa
publicznością z LKS Kęsowo 31:20 (15-11).
Powiatu Wejherowskiego Szkół PonadgimDzięki tej wygranej awansowali na ósme
nazjalnych w Koszykówce Dziewcząt.
miejsce w tabeli II ligi.
W ścisłym finale wystąpiły 4 najlepsze drużyny spośród
7, które wzięły udział w eliminacjach. Zwycięzcą turnieju
została drużyna ZSP nr 2 w Wejherowie, która pokonała drużynę gospodyń, czyli ZSP nr 1 w Rumi. Trzecie miejsce zajął
ZSP nr 3 w Wejherowie, a czwarte ZSP nr 1 w Wejherowie.
Zawody były eliminacją do półfinału Wojewódzkiej Licealiady, która odbędzie się 11 kwietnia we Władysławowie.

Wprawdzie trener Piotr
Rembowicz ma problemy ze zdrowiem, ale drugi
trener Paweł Paździoch
poprowadził Tytanów do
efektownego zwycięstwa, dedykowanego choremu trenerowi Rembowiczowi. Już od
8 minuty gospodarze wyszli
na prowadzenie, które systematycznie powiększali. W
bramce świetnie spisywał się
Damian Nowosad, który
dzięki temu został wybrany
zawodnikiem meczu. W ataku brylował Tomasz Bartoś, który rzucił 11 bramek.
Po 6 trafień dołożyli Michał
Lanc i Jakub Poerling.
W miniony weekend nasi
piłkarze wygrali z Koroną
Koronowo 29:31 (17:15).
Mecz z Koroną nie należał do
łatwych, bo Tytani większą
część meczu byli zmuszeni
„gonić” wynik. Jednak od
40 minuty w grze Tytanów

coś drgnęło i zawodnicy ruszyli do odrabiania strat.
Kilka pewnych interwencji
bramkarskich, wykorzystane
rzuty karne oraz skuteczne
kontrataki, pozwoliły wyjść
na prowadzenie.
Udało się utrzymać niewielką przewagę i zdobyć
ważne dwa punkty.
Skład Tytanów i bramki: Obrotowi - R. Wicoń-3,
M. Wójcik. Rozegranie J. Poerling-5, R. Wicki-3,
R. Sałata-4, K. Brzeski-5,
K. Hewelt, P. Kiedrowski.
Skrzydłowi - M. Lanc-7,
G. Behrend, T. Turek 1, B.
Uzdrowsk-1, K. Behrend.
Bramkarze - D. Nowosad, K.
Funk, S. Cholcha-1
W sobotę 6 kwietnia o
godz. 17.00, na własnej
hali w Wejherowie przy
ul.Śmiechowskiej (Zespół
Szkól nr 1) Tytani zmierzą
się z MKS Brodnica.

Piłka ręczna

Piłka nożna. Grali oldboje

Piłka nożna. Przed ligą

Gryf się rozgrzewa

Siódma lokata
wejherowian

W hali sportowej ZSP nr 2 w Wejherowie
odbył się Pomorski Turniej Karate TradyNie wiadomo kiedy rozpoczną się rozgrywki cyjnego. Wystartowało 223 zawodników z
piłkarskie, bo zima nie pozwala na rozgrywanie kilkunastu klubów województwa pomorspotkań, ale drugoligowy Gryf Orlex Wejherowo skiego i zachodniopomorskiego.
trenuje i rozgrywa pojedynki kontrolne.
Piłkarze pod wodzą Dariusza Mierzejewskiego
szlifują formę w sparingach.
W marcu przegrali z Zagłębiem Sosnowiec 0:3, ale pokonali Wikęd/GOSiR Luzino
5:0. Bramki strzellili Adrian
Kochanek, Rafał Siemaszko,

Złotka z Puchar dla Borhydu
Bolszewa
W Mistrzostwach Powiatu Wejherowskiego
Szkół Gimnazjalnych w
Piłce Ręcznej Dziewcząt
w Bolszewie wystartowało 8 drużyn.
Złoty medal i tytuł najlepszych w powiecie zdobyły gospodynie, czyli dziewczęta z
Samorządowego Gimnazjum
w Bolszewie, której trenerką
jest Joanna Syska.
14 marca w półfinałach
Wojewódzkich Gimnazjady piłkarki z Bolszewa pokonały drużyny powiatu
kartuskiego, lęborskiego i
puckiego, zajmując I miejsce.

Karate. Pomorski turniej

7 drużyn (zawodnicy 35-letni i starsi) startowało w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki
Nożnej Oldbojów o Puchar Jakuba Wejhera.
Zawody z okazji 356 rocznicy śmierci założyciela miasta
rozegrano w sali Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
Puchary dla trzech najlepszych drużyn i statuetki dla
najlepszego zawodnika, bramkarza i strzelca ufundował
prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
W meczu finałowym wejherowski Borhyd pokonał pewnie
i wysoko 4:1 Sychowiankę Sychowo. W meczu o III miejsce
Prosport Wejherowo pokonał 2:0 Elektrociepłownie Gdańsk
Wejherowo. W spotkaniu o V miejsce Elektrociepłownie
Gdynia pokonały 3:1 Europol Wejherowo. Na VII miejscu
zawody zakończyła ekipa BorHydu II Wejherowo.
Organizatorem zawodów było Wejherowskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej. 			
L.L.
Borhyd: Remigiusz Cholka (najlepszy bramkarz turnieju), Mirosław Cirocki, Witold Cirocki (najlepszy
zawodnik), Krzysztof Szczygieł (najlepszy strzelec 11
bramek), Sławomir Kozikowski i Andrzej Klein.

Piotr Kołc i dwie Łukasz
Wiśniewski. Wejherowianie
mogli strzelić jeszcze kolejne bramki, ale zawodziła
skuteczność. 30 marca WKS
Gryf Orlex Wejherowo rozegra sparing z drużyną
Rozwój Katowice.
DK.

W klasyfikacji generalnej zwyciężył Karate Klub Bytów
przed gdyńskimi klubami karate. Siódmą lokatę zajął Karate
Klub Wejherowo. W kata dzieci (rocznik 2006) najlepi byli
wejherowianie: Marcelina Kruszyńska i Adam Czoska.
Dobrze wypadli również inni zawodnicy wejherowskiego
klubu. Zawody odbyły się dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego i Urzędu Miejskiego w Wejherowie a organizatorem
był Karate Klub Wejherowo i Okręgowy Związek Karate
Tradycyjnego w Gdyni.

Piłka nożna. Luzińska Liga Sołecka

Wygrali gospodarze
W hali widowiskowo-sportowej im. Marszałka M. Płażyńskiego
w Luzinie zakończono Luzińską Ligę Sołecką. Zwycięstwo w rozgrywkach zapewnili sobie gospodarze. Drugą drużyną ligi zostało
Robakowo, a na najniższym stopniu stanęła drużyna Kochanowa.
Zwycięska drużyna grała
w składzie: Zbigniew Tobias
(prowadzący), Sebastian Labuda, Marek Engel, Dawid
Dybowski, Paweł Tobias,
Adam Joskowski, Leszek Sałach, Adam Pipka, Adam Wittbrodt, Nikodem Małaszycki,
Marcin Henning, Jarosław,
Ropel, Sylwester Leyk.
Ponad 100 piłkarzy-amatorów rywalizowało 23 marca w
VII Turnieju o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy

Luzino 2013 w halową piłkę
nożną drużyn Ligi Sołeckiej.
W wielkim finale spotkały się zespoły z Dąbrówki
i Kochanowa. Mecz zakończył się wynikiem 1:0 dla
Kochanowa, które zdobyło
Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Luzino. Drugie
miejsce zajęła Dąbrówka,
trzecie – Milwino, a czwarte
– Barłomino.
- Był to ostatni akcent
sezonu piłkarskiego na hali

- powiedział Piotr Klecha,
dyrektor GOSRiT. - Teraz
drużyny sołeckie czekają
na rozpoczęcie rozgrywek
ligowych na boiskach sołeckich. Chciałbym podziękować
wszystkim kierownikom drużyn sołeckich, a także organizatorowi rozgrywek, Witoldowi Dąbrowskiemu oraz
opiece medycznej - Rafałowi
Wróblewskiemu i sędziom
Jarosławowi Labudzie,
Rajmundowi Gaffke.
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Wejherowo Os. Kaszubskie, kawalerkę
2-pokojową, własnościową 39 m, 4 piętro,
zamienię na 1 pokój z kuchnią do 30 m za
dopłatą. Tel. 796 932 427 od 18-19.
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie
Śmiechowie na Osiedlu Sikorski Park 31,40
m pierwsze piętro + pom. gospodarcze o
pow. 1,4m, salon z aneksem, sypialnia,
łazienka, balkon. Blisko sklepy, plac zabaw,
boisko, mzk, skm. Mieszkanie bardzo
zadbane. Tanie w utrzymaniu.
Tel. 516 033 798
***
Garaż w centrum miasta wynajmę.
Tel. 602 173 077
***
Emerytka poszukuje niedrogiego
mieszkania, pokój z kuchnia, od kwietnia.
Tel. 519 820 409
***
Mam do wynajęcia lokal 40 m na
działalność gospodarczą.
Tel. 507 708 413
***
Wynajmę pokój umeblowany Os.
1000-lecia, cena do uzgodnienia.
Tel. 508 071 417
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m sprzedam.
Tel. 501 549 579
***
Nowy dom parterowy typu dworek,
132 m2, 3 sypialnie, kuchnia-jadalnia, salon z tarasem, dwie łazienki, strych i piwnica, działka 900 m2, solidnie ogrodzona. 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
***
Poszukuję do wynajęcia 2-pokojowe
mieszkanie do II pietra, najchętniej Os.
Kaszubskie lub Chopina. Tel. 605 966 593
***
Sprzedam mieszkanie 59 m kw., 3 pokoje z aneksem kuchennym, z 2007 roku,
Wejherowo-Śmiechowo, ul. Necla, 269 tys.
zł. (do negocjacji). Tel. 505 597 770
***
Mieszkanie wynajmę 2-pokojowe, 47
m, Wejherowo. Tel. 667 645 522
***
Sprzedam działkę z domkiem murowanym, do zamieszkania. Wejherowo, ul.
Sucharskiego. Tel. 500 028 260
***
Poszukuję kawalerki w Rumi lub
Wejherowie, pracujący, od 600 do 800 zł.
Tel. 500 750 053
***
Dębki – działka ogrodzona, zagospodarowana z domkiem sprzedam.
Tel. 605 423 517

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 37
m w Wejherowie, Os. Tysiąclecia, III piętro.
Tel. 511 286 140
***
Gowino. Sprzedam dom typu bungalow - 320 m2, pow. użytkowa 212 m2,
działka 1179 m2, 5 pokoi, salon z antresolą,
2 łazienki. Dom podpiwniczony, kotłownia,
pralnia, spiżarnia, garaż na 2 samochody.
Ogrzewanie na ekogroszek. Cena: 559 tys.
DO NEGOCJACJI.
Tel. 603 290 243

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. Kilkadziesiąt sztuk o różnej tematyce: SF,
przygodowe, 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
***
Buty do gry w koszykówkę, NIKE,
rozmiar 45, niebiesko-czarne, stan bardzo
dobry, mało używane. Tel. 606 953 320
***
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
***
Sprzedam butlę turystyczną gazową
2 kg, cena 40 zł, oraz 11 kg cena 75 zł.
Możliwy odpłatny transport.
Tel. 516 256 424
***
Sprzedam Pralkę wirnikową - model
Frania, cena 150 zł, możliwy odpłatny
transport. Tel. 516 256 424
***
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
***
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
***
Rehabilitacyjny materac masujący
ENABIO klasaa 1A, nowy, na terenie Wejherowa. Tel. 515 595 311
***
Sprzedam ławę rozkładaną 136 cm dł.,
56 cm szer., można ją rozłożyć cena 100 zł,
możliwy odpłatny transport.
Tel. 516 256 424
***
Lampa stojąca drewniana, 50 zł.
Tel. 884 999 221
***
Gitary elektryczne, rytm i bas, używane, niedrogo. Cena do uzgodnienia.
Tel. 500 761 082
***
Stolik RTV z szafka i dwoma półkami,
jasny orzech, nowy. Tel. 884 999 221
***
Pianino, kolor jasny, stan bardzo dobry.
Tanio! Tel. 695 650 911
***
Biały okap w dobrym stanie oraz ławę
– stan b.dobry. Tel. 695 650 911
***
Sprzedam nową butlę turystyczną
gazową 2 kg cena 50 zł oraz butlę gazową
11 kg - cena 75 zł. Możliwy odpłatny
transport. Tel. 516 256 424
***
Sprzedam stół, ławę rozkładaną 136
cm dł. 56 cm szer. cena 70 zł - możliwy
odpłatny transport. Tel. 516 256 424

PRACA

Pani 53 lata zaopiekuje się starszą
osobą na terenie Wejherowa. Posiadam
doświadczenie. Tel. 663 015 518
***
Emerytka niepaląca, doświadczenie
w opiece i wychowaniu dzieci – zaopiekuje się dzieckiem u siebie lub w miejscu
zamieszkania dziecka. Tel. 661 664 085
***
26-latka podejmie się pracy przy
układaniu towaru. Tel. 502 542 900

Wykonam drobne prace remontowo-porządkowe, Wejherowo i okolice.
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
Zaopiekuję się dzieckiem lub starszą
osobą na terenie Wejherowa i okolic za 5
zł na godzinę. Mam doświadczenie.
Tel. 516 548 824
***
Poszukuję pracy – malarz, tapeciarz,
pomocnik. Tel. 515 595 311
***
Doświadczony kierowca, kat. B, dyspozyjny, szuka pracy. Tel. 511 080 433
***
Emeryt w wielu 64 lata podejmie
pracę dozorcy, mam doświadczenie w
ochronie obiektów. Tel. 695 971 399

NAUKA
Korepetycje i pomoc w redagowaniu
i pisaniu prac licencjackich, magisterskich
itp. Pedagogika, socjologia, pielęgniarstwo, ekonomia, ochrona środowisk, inne.
Komputeropisanie. 501 957 499
***
Korepetycje z fizyki i chemii, w tym
uczę matematyki. Wejherowo.
Tel. 58 677-01-50

POTRZEBNA
POMOC
Rodzina wielodzietna pilnie potrzebuje pralki i łóżka. Dobroczyńcę proszę o
kontakt: 882 021 753. Dziękuje
***
Przyjmę meble (pokojowe, kuchenne), lodówkę, pralkę i inny sprzęt AGD
na terenie Wejherowa. Tel. 515 595 311
***
Rodzina wielodzietna przyjmie wózek
dla dziecka, łóżko, lodówkę i inne rzeczy.
Tel. 500 552 881

Prywatne ogłoszenia drobne
zamieszczamy bezpłatnie
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej.

Do odbioru i strażników

Znaleziono wózek
17 marca o godz. 9.20
na skraju lasu przy osiedlu
Sikorski-Park w Wejherowie funkcjonariusze Straży
Miejskiej znaleźli dziecięcy
wózek spacerowy. Właściciel
wózka może go odebrać w
Komendzie Straży Miejskiej
w Wejherowie, pl. J. Wejhera

8, całą dobę tel. 58 677-70-40.
Wózek prosimy odebrać
do 6 kwietnia br. Po tym terminie, jeśli nie znajdzie się
właściciel, wózek przekazany
zostanie do Biura Rzeczy
Znalezionych, które mieści się
w Starostwie Powiatowym w
ZH.
Wejherowie.

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

SKUTECZNA
REKLAMA
w PULSIE

WEJHEROWA
606 629 454
redakcja@pulswejherowa.pl
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Informacje
i zabawa
Dzień otwarty w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie,
czyli w I LO im. Króla Jana
III Sobieskiego, był okazją do
ciekawego zaprezentowania
gimnazjalistom szkoły, ale
też do zabawy.
Pomysłowi licealiści zaprosili młodsze koleżanki i
kolegów m.in. do pracowni
chemicznej, gdzie pokazywali ciekawe doświadczenia, do zabawy w teatr oraz
konkursu historycznego.
Informowali o podróżach
i projektach europejskich,
częstowali gorącymi goframi i babeczkami. Na pewno
zachęcili wiele osób do rozpoczęcia nauki w tej szkole.

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

