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pamięć o
bohaterach

Po latach zakłamywania historii i milczenia o niewygodncyh dla władzy komunistycznej 
wydarzeniach oraz faktach, czas na przywracanie pamięci o bohaterach, którzy padli ofiarą 
stalinowskiego terroru. Interesująca wystawa, poświęcona żołnierzom wyklętym pojawiła 
się 20 kwietnia na wejherowskim rynku. Otwarto ją podczas patriotycznej uroczystości. 

Patriotycznie i uroczyście było tego samego dnia również w Piaśnicy, gdzie oddano hołd 
ofiarom zbrodni hitlerowskich.               Str. 3

Fot. Aleksandra Kwidzińska

Akcję krwiodawstwa na rzecz dzieci zorganizował na początek sezonu motocyklowego 
Klub Motocyklowy „Nine Six MC Poland” w Wejherowie. Wspaniałe maszyny prezentowane 
na rynku interesowały zwłaszcza panów - dorosłych i tych najmłodszych.          Str. 4

Motory i pomoc

Zbliża się ostateczny ter-
min na złożenie rocznej de-
klaracji podatkowej.

Podczas dwóch ostatnich 
dni akcji zeznań podatko-
wych, tj. 29 i 30 kwietnia 
br. Urząd Skarbowy w Wej-
herowie będzie czynny dla 
podatników nieco dłużej, bo 
do godziny 16.00. 

Ostatnie 
dwa dni
dłużej

Napadł i szybko wpadł
Policjanci z Komendy Powiatowej Policji 

w Wejherowie w ciągu niespełna 3 godzin 
zatrzymali sprawcę napadu na punkt 
totolotka w mieście.

Do napadu doszło w miniony piątek po 
godzinie 17.00. Zamaskowany sprawca za-
groził pracownikowi śrubokrętem, żądając 
wydania pieniędzy z kasy. Po otrzymaniu 

1500 zł uciekł z budynku. Policjanci prze-
słuchali świadków zdarzenia, sprawdzili 
teren i okoliczny monitoring. Zatrzymany 
wkrótce sprawca to 28-letni mieszkaniec 
powiatu wejherowskiego. Policjanci odzy-
skali część skradzionych pieniędzy. 

Sąd Rejonowy zdecydował o tymczaso-
wym aresztowaniu sprawcy na 3 miesięce. 

 Do wybuchu doszło w jednym z pomieszczeń gospodar-
czych przy ul. Konopnickiej w Strzebielinie. Pod  rumowi-
skiem znalazła się młoda kobieta, nad którą zawalił się 
strop. Na szczęście spadające elementy zatrzymały się na 
różnych elementach budynku. 

W ciągu 15 minut na miejsce zdarzenia przyjechało aż 
osiem zastępów straży pożarnej. Ratownicy zlokalizowali 
poszkodowaną i ustalili, że przysypana kobieta żyje. Przez 
około godzinę wydobylwali ją spod gruzów. Kobieta trafiła 
pod opiekę lekarza i została przetransportowana do szpitala.

Wójt gminy Łęczyce obiecał pomoc dla poszkodowanej 
rodziny. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego wy-
łączył budynek z użytkowania.

eksplozja
15 kwietnia mieszkańcom Strzebielina wy-

dawało się, że po sąsiedzku wybuchł pocisk 
artyleryjski. Między godziną 6.00 a 7.00 rozległ 
się huk. Eksplodowała butla z gazem, a pod gru-
zami zawalonego budynku znalazła się kobieta.Urząd Skarbowy 

poczeka do godziny 
16.00 na spóźnialskich 
podatników.
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weJheROwO. Na zŁOM
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Po-

wiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali mężczyzn, którzy 
ukradli metalowe burty samochodowe, po czym sprzedali je w 
punkcie skupu złomu. 45- i 48 -latek weszli na teren prywatnej 
firmy w Wejherowie i zdemontowali dwie burty samochodo-
we. Policjanci odzyskali skradzione mienie w całości. 

Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do Komendy Policji, 
przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Za kradzież grozi im kara po-
zbawienia wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat. 

RuMia. NaRkOtYki
Policjanci z Rumi zatrzymali dwóch mężczyzn, 18- i 21-latka, 

którzy mieli przy sobie narkotyki. 21-latek został zatrzymany 
na ul. GdańskieJ, a susz narkotyków (marihuany) ukrywał w 
kieszeni kurtki. Kolejny, tym razem 18-atek narkotyki w folio-
wym woreczku ukrył w kurtce. W jednym większym worku, 
miał kilkanaście mniejszych z suszem marihuany. 

Za posiadanie narkotyków grozi im kara pozbawienia 
wolności nawet do 3 lat.

szeMuD. kOLeJOwi zŁODzieJe
Dzięki akcji policjantów z Komisariatu Policji w Szemudzie 

udaremniono kradzież 36 metrów bieżących szyn kolejowych. 
Funkcjonariusze odkryli, że na nieczynnym szlaku kolejowym 
na trasie Linia-Kętrzyno, ktoś kradnie tory. W wyniku akcji w 
terenie, policjanci złodziei zastali na miejscu kradzieży, gdy 
pakowali odkręcone śruby z torowiska do samochodów. Szyny 
zostały już przez sprawców pocięte na kawałki i przygotowane 
do transportu. 

Czterech mieszkańców gminy Łęczyce oraz Wejherowa, 
zostało zatrzymanych, a policjanci zabezpieczyli narzędzia 
służące do cięcia szyn. Jeden z zatrzymanych był już poszu-
kiwany listem gończym od 3 lat. 

Za popełnione przestępstwa mężczyznom grozi kara nawet 
do 5 lat więzienia.

AKTUALNOŚCI
Z POLICJI

weJheROwO. ukRaDLi stuDzieNki 
Policjanci z Referatu Patrolowo-Interwencyjnego Wydziału 

Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie w trakcie 
pełnienia służby patrolowej zatrzymali dwóch mężczyzn, któ-
rzy skradli żeliwne studzienki kanalizacyjne.z terenu prywatnej 
firmy mieszczącej się w Wejherowie. 

Ukradzione przedmioty zostały odzyskane przez funkcjo-
nariuszy, jednak nie nadają się do ponownego zamontowania, 
bo złodzieje rozbili pokrywy na mniejsze części.

Obaj mężczyźni zostali doprowadzeni do policyjnego 
aresztu, gdzie spędzili noc. Po przesłuchaniu usłyszą zarzuty. 
Za przestępstwo kradzieży grozi kara pozbawienia wolności 
nawet do 5 lat.

weJheROwO. MaRihuaNa w bieLiźNie
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komedy Powiatowej 

Policji w Wejherowie, kolejny raz zatrzymali posiadacza narko-
tyków. Tym razem przy ul. Sucharskiego policjanci zatrzymali 
mężczyznę, który miał przy sobie narkotyki. 

Funkcjonariusze zauważyli 21-latka w pobliżu ogródków 
działkowych, a gdy się do niego zbliżali mężczyzna zaczął 
zachowywać się nerwowo. Szybko się kazało, w bieliźnie ukrył 
woreczki z marihuaną. Policjanci sprawdzając jego dom, w 
szafce na poddaszu, znaleźli kolejne porcje marihuany. 

Mężczyzna został doprowadzony do wejherowskiej komen-
dy i osadzony w areszcie.  Po przesłuchaniu usłyszał zarzuty. Za 
posiadanie substancji narkotycznych grozi kara pozbawienia 
wolności nawet do 3 lat.

Zbiórka realizowana będzie w formie tzw. wystawek oraz kontenerów objezdnych.
wYstawki  odybyły się  12 kwietnia 2013 r., o czym informowalismy 
w poprzednim ogłoszeniu, podobnie jak o wcześniejszych terminach 
i miejscach ustawienia kontenerów.

kONteNeRY ObJezDNe –  dostępne będą dla Mieszkańców 
   w dniach 26-27.04.2013 r.
 od godziny 15.00 w piątek do godz. 14.00 w sobotę, 
w niżej podanych terminach, na skrzyżowaniach następujących ulic: 

   Leśna – brzozowa
   paderewskiego – kasprowicza
   Łęgowskiego-Rogaczewskiego
   Łęgowskiego – słowińców
   gryfa pomorskiego - patoka
   gulgowskiego – karnowskiego
   Lelewela – Niska
   stefczyka – Chmielewskiego
   Marynarki wojennej – krzywa
  
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy ustawić obok kontenera, a 
pozostałe odpady należy wrzucić do kontenera. Za zużyty sprzęt elektrycz
ny i elektroniczny uznaje się urządzenie wycofane z eksploatacji, zawie
rające wszystkie podstawowe podzespoły i części.

W ramach prowadzonej akcji zbiórce nie podlegają typowe bytowe 
odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady gruzowe oraz 
opakowania z zawartością cieczy.

Przypominam, że odpady niebezpieczne przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych, natomiast odpady komunalne przekraczające pojemność 
posiadanych pojemników należy gromadzić w oznakowanych workach, które nabyć można 
w zakładzie oraz u kierowców śmieciarek.            

pRezes zaRzĄDu 
           Roman Czerwiński

 zakŁaD usŁug kOMuNaLNYCh 
            w wejherowie sp. z o.o.                     

o przeprowadzeniu na zlecenie Prezydenta Miasta Wejherowa  
wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i nietypowych

INFORMUJe 

O G Ł O S Z E N I E

Na ulicy Judyckiego, nie-
opodal skrzyżowania z ul. 
12 Marca, samochód mazda 
potrącił młodĄkobietę, prowa-
dzącą wózek z rocznym dziec-
kiem, a także towarzyszącego 
im 60-letniego mężczyznę. 

Groźny wypadek wydarzył się w centrum Wejherowa 16 kwietnia 
br.  Na przejściu dla pieszych samochód potrącił trzy osoby.

Pojazdem  marki Mazda 
kierowała 42-letnia kobieta, 
która była trzeźwa.

Poszkodowani trafili na-
tychmiast do wejherowskiego 
Szpitala Specjalistycznego. 
Jak informowała policja, młoda 

matka w wyniku potrącenia 
doznała licznych złamań, na-
tomiast dziecko i mężczyzna 
-  potłuczeń.

Policja wyjaśnia okoliczno-
ści tego wypadku.

MD.

wypadek w centrum wejherowa

potrąceni na pasach

Miejski Zakład Komuni-
kacji Wejherowo Sp. z o.o. 
uprzejmie informuje, że w 
dniu 2 maja 2013 (czwartek)  
komunikacja autobusowa 
będzie funkcjonować we-
dług zmienionych rozkła-
dów jazdy: 

Linie nr 1, 2, 3, 5, 7, 8 i 
12 - rozkłady obowiązujące w 
soboty. 

Linie nr 4, 9, 10, 11, 16, 18 i 
19 – rozkłady obowiązujące w 
dni powszednie. 

Linie 13 i 14 nie kursują 
 * * *
Szczegółowe informacje:  
www.mzkwejherowo.pl
lub u dyspozytora MZK, pod 

nr tel. 58 572 29 33

2 maja 

autobusy
pojadą
inaczej

22-letni mieszkaniec powia-
tu za pośrednictwem portalu 
internetowego oferował bez-
płatnie telefony komórkowe, 
obuwie oraz sprzęt wędkarski. 
Zainteresowani opłacali tylko 
koszt przesyłki. Pomimo wysła-
nia pieniędzy na dostarczenie 
towaru, ten nigdy nie docierał 
do adresata. Funkcjonariusze 
ustalili, że oszust w ten sposób 
oszukał ponad 80 osób. 

22-latek niebawem zostanie 
przesłuchany i usłyszy zarzuty. 
Za popełnione przestępstwo 
odpowie przed sądem. Za prze-
stępstwo oszustwa grozi kara 
pozbawienia wolności od 6 
miesięcy nawet do 8 lat. 

Jak widać, podczas inter-
netowych zakupów trzeba być 
ostrożnym.

przez internet

Oszust
Policjanci z Wydzia-

łu do Walki z Prze-
stępczością Gospo-
darczą wejherowskiej 
komendy wpadli na 
trop 22-latka, który 
oszukał kilkadziesiąt 
osób przez internet. 
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AKTUALNOŚCI

Interesującą wystawę, którą 
można oglądać na placu Jakuba 
Wejhera w Wejherowie z inicja-
tywy Klubu „Gazety Polskiej”, 
przygotował Instytut Pamięci 
Narodowej i  Fundacja Pomor-
ska Inicjatywa Historyczna, 
założona i prowadzona przez 
Andrzeja Kołodzieja. Ten bo-
hater Sierpnia 1980, przywódca 
strajku na terenie Stoczni im. 
Komuny Paryskiej w Gdyni, był 
obecny na sobotniej uroczystości 
w Wejherowie. 

Wszystkich gości, a także 
mieszkańców miasta, powitał 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa Bogdan Tokłowicz. 
Obecny był również sekretarz 
miasta  Bogusław Suwara, 
radni „Wolę Wejherowo” oraz 
przewodniczący powiatowych 
struktur Prawa i Sprawiedli-
wości, Witold Reclaf.

- Ta bardzo cenna wysta-
wa jest fragmentem dziejów 
Polski i Pomorza – powiedział 
marszałek M. Kuchciński na 
wejherowskim rynku. – Walka 
niepodległościowa żołnierzy 
niezłomnych trwała aż do lat 

historyczna wystawa w centrum wejherowa

Niezłomni i wyklęci
Wicemarszałek Sejmu RP, poseł PiS Marek Kuchciński gościł w Wejherowie w minioną 

sobotę. Razem z posłami Dorotą Arciszewską-Mielewczyk, Jarosławem Sellinem i Januszem 
Śniadkiem otworzył wystawę, poświęconą tzw. żołnierzom wyklętym, czyli bohaterom, 
którzy padli ofiarą stalinowskiego terroru. W marcu obchodziliśmy ich święto, ale zawsze 
jest odpowiedni czas na prawdę o bohaterach i tragedii, ukrywanej przez komunistyczne 
władze. O tym opowiada ekspozycja na placu J. Wejhera.

sześćdziesiątych, za kilka mie-
sięcy będziemy obchodzić okrą-
głą rocznicę śmierci ostatniego 
żołnierza na Lubelszczyźnie. 

Nawiązując do zasług Ojca 
Świętego Jana Pawła II, do 
wydarzeń 1970 i 1980 roku 
oraz epopei „Solidarności” i 
późniejszych przemian w Pol-
sce, M. Kuchciński stwierdził, 
że czas walki o niepodległą 
Polskę wciąż trwa. W ostatnich 
dniach został przypieczętowany 
pewnym symbolem – decyzją 
sądu gdańskiego wobec tych, 

którzy strzelali do robotników w 
grudniu 1970 roku. Sądu, który 
podjął haniebną decyzję, m.in. 
uniewinniając ówczesnego wice-
premiera Stanisława Kociołka.  

- Musimy cały czas pilnować 
prawdy historycznej, pamięta-
jąc o tym, że nasi rodacy odda-
wali życie za Polskę, walcząc o 
wolność – powiedział wicemar-
szałek Sejmu. – Naszym obo-
wiązkiem jest przechowywanie 
tego dziedzictwa. Polska jest 
wielką wartością m.in. dzięki 
tamtym bohaterom. 

- Zajmujemy się dokumen-
towaniem walki z systemem 
komunistycznym, przede 
wszystkim dokumentowaniem 
czynnego oporu ludzi na Pomo-
rzu – powiedział Andrzej Koło-
dziej. – To skromny fragment 
materiałów, które były skrzętnie 
niszczone, a dzisiaj udaje się je 
w części odzyskiwać. Staramy 
się przywracać pamięć i wiedzę, 
tym bardziej, że prezentowany 
na planszach okres był pomija-
ny w publikacjach i podręczni-
kach historii albo fałszowany. 

Na temat powojennej historii 
i konieczności przywracania 
prawdy o wydarzeniach i bo-
haterach z tego okresu mówili 
też inni posłowie, obecni na 
uroczystości. Posłanka Dorota 
Arciszewska-Mielewczyk 
przypomniała postać zamor-
dowanej sanitariuszki Danuty 
Siedzikówny „Inki”, a poseł 
Janusz Śniadek podziękował 
Klubowi „Gazety Polskiej” oraz 
władzom miasta Wejherowa 
za zorganizowanie wystawy, a 
Fundacji oraz IPN za jej przy-
gotowanie.

Wystawa na rynku składa się z trzech części. Informacje i 
zdjęcia na planszach przedstawiają m.in. działalność V Brygady 
Wileńskiej Armii Krajowej, dowodzonej przez majora Zygmunta 
Szendzielarza „Łupaszkę”, działającej po wojnie m.in. na Pomorzu. 

Tematem drugiej części ekspozycji jest dramat komandorów 
Marynarki Wojennej, niewinnie posądzonych, więzionych i mal-
tretowanych w warszawskim więzieniu na Mokotowie. Trzech z 
nich stracono w grudniu 1952 roku. O zamordowanym koman-
dorze por. Zbigniewie Przybyszewskim pisaliśmy niedawno na 
naszych łamach („Puls Wejherowa” nr 6/45 z 28.03.13).

Na planszach można też dowiedzieć się o ok. 60 organizacjach 
antykomunistycznych na Pomorzu, których w rzeczywistości 
było jeszcze więcej. Członkami tych grup byli przede wszystkim 
młodzi ludzie.

W wypełnionej sali Jana Pawła II obok wejherowskiej Kolegia-
ty, w sobotę 20 kwietnia  odbyło się spotkanie z wicemarszałkiem 
Sejmu RP Markiem Kuchcińskim, a także z innymi posłami Prawa 
i Sprawiedliwości: Januszem Śniadkiem, Dorotą Arciszewską-
-Mielewczyk i Jarosławem Sellinem. 

Tematy rozmowy parlamentarzystów z mieszkańcami Wejhe-
rowa i powiatu wejherowskiego dotyczyły trudnej sytuacji gospo-
darczej kraju, pogłębiającego się bezrobocia i polityki podatkowej 
państwa, niekorzystanej dla przedsiębiorców. Marek Kuchciński 
krytycznie odniósł się do podnoszenia przez rząd podatków, m.in. 
podatku VAT, podobnie jak do obniżenia wieku emerytalnego i 
braku bardzo potrzebnej polityki prorodzinnej. 

spotkanie z posłami

Na ustawionych na placu Wejhera planszach znalazło 
się wiele ciekawych i ważnych informacji oraz zdjęć. 

Andrzej Kołodziej, bohater Sierpnia’80 w Gdyni, stara  
się przywracać pamięć o wydarzeniach z historii Polski.

kwiecień miesiącem pamięci 

uroczystości 
w piaśnicy

Co roku w kwietniu, obchodzonym jako Miesiąc Pamięci 
Narodowej, odbywają się uroczystości w Piaśnicy, zorgani-
zowane przez władze Gminy Wejherowo - w tym roku pod 
nazwą  I Dni Piaśnicke. 

20 kwietnia pod pomnikiem w piaśnickim lesie oddano 
hołd Polakom, zamordowanym w tym miejscu przez hitle-
rowców. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele 
władz miasta i gminy Wejherowo, powiatu wejherowskiego 
i puckiego, a także Marynarki Wojennej. Obecni byli kapła-
ni, kombatanci, żołnierze i młodzież  szkolna. Do Piaśnicy 
przybyli posłowie PO, Jerzy Budnik i Krystyna Kłosin.

Tego dnia odbył się również V Bieg Piaśnicki, a w inne 
dni zorgnizowano m.in. Rajd Rowerowy oraz Olimpiadę 
Wiedzy o Martylorogii Piaśnickiej. 
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WYDARZENIA

Dorośli i dzieci podziwiali 
ponad sto motocykli. Najważ-
niejsze jednak było oddawanie 
krwi na rzecz chorych dzieci. 
Inicjatorem i głównym orga-
nizatorem siódmej już akcji 
„MotoKrew 2013” był Klub 

Motory, muzyka i ambulans stacji krwiodawstwa zagościły w sobotę 13 
kwietnia na placu Jakuba Wejhera. Po raz kolejny w Wejherowie odbyła 
się Ogólnopolska Akcja Motocykliści Dzieciom „MotoKrew 2013”. 

Motocyklowy „Nine Six MC 
Poland”. Lider klubu, Dariusz 
„Falco” Falkowski wręczył 
zastępcy prezydenta miasta, 
Bogdanowi Tokłowiczowi 
statuetkę symbolizującą kroplę 
krwi, w dowód wdzięczności za 

wsparcie akcji przez prezyden-
ta Wejherowa. 

Akcja organizowana jest 
przy współpracy PCK i WCK. 
Fot. Aleksandra Kwidzińska

Więcej zdjęć tej autorki na: 
www.reportersko.blogspot.com

Motokrew 2013 Podczas uroczystości w War-
szawie, w której uczetniczyli 
przedstawiciele władz  Wejhero-
wa, minister MEN stwierdziła, 
że wraz z cywilizacyjnymi zmia-
nami następuje obniżenie wieku 
szkolnego. Dzieciom umożliwia 
się szybszy rozwój i poznawanie 
świata, a także funkcjonowanie 
w grupie rówieśniczej. 

Sześciolatki miały pójść do 
pierwszej klasy 1 września 2012 
r. W latach 2009-2011 o podjęciu 
nauki mogli decydować rodzice. 
Chcąc jednak dać samorządom 
dodatkowy czas na przygotowa-
nie szkół, rząd przesunął ten ter-
min o dwa lata, tj. do 1 września 
2014 roku. 

Obowiązek szkolny dotyczyć 
będzie dzieci urodzonych w roku 
2008 i później.

Wejherowski samorząd otrzymał nagrodę w konkursie „Mam 
6 lat”, który zorganizowało Ministerstwo Edukacji Narodowej. 
Wejherowo  zwyciężyło w kategorii miast i gmin powyżej 30 tys. 
mieszkańców. 

Do Warszawy pojechał zastępca prezydenta Bogdan To-
kłowicz, aby z rąk minister Krystyny Szumilas odebrać 
zaszczytny laur. 

Ministerialny konkurs „Mam 6 lat”

Nagroda 
dla wejherowa

Członkowie i sympatycy Klubu Miłośników Wejherowa wybrali się w minioną so-
botę 20 kwietnia na spacer śladami starych fotografii miasta. Ponad dwugodzinna 
wędrówka dostarczyła uczestnikom spaceru wielu ciekawych wiadomości na temat 
historii Wejherowa, o której opowiadali historycy i starsi mieszkańcy miasta.
Więcej na ten temat w następnym wydaniu „Pulsu Wejherowa”, 9 maja br.

Więcej zdjęć w Galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl
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MIASTO I POWIAT
gniewino rozwiązuje porozumienie z powiatem 

to jest szantaż 
- twierdzi wójt

Gmina Gniewino na remont dróg powiatowych w latach 2006-2012 wydała ponad 
10 milionów złotych, a powiat na „swoje” drogi w tej gminie niecałe 5 milionów 
złotych. Gdy starosta Józef Reszke zażądał kolejnych 300 tysięcy na remont drogi 
powiatowej, wójt Zbigniew Walczak powiedział „dość”.

Przypomnijmy, że w 2011 roku władze Wejherowa również 
zrezygnowały z zarządu nad drogami powiatowymi w mieście, 
z powodu mizernego finansowania ich utrzymania przez powiat 
i niereagowania na potrzeby inwestycyjne. Widać, że samorzą-
dowcom nie odpowiada polityka prowadzona przez starostę 
Józefa Reszke, gdyż jest niekorzystna dla gmin. 

wejherowo miało podobne problemy

Prezes cechu przypomniał, 
że należący do Cechu rzemieśl-
nicy szkolą ponad 900 młodocia-
nych pracowników w 30 różnych 
zawodach. Praktyczna nauka 
zawodu jest nadzorowana przez 
ponad 250 mistrzów szkolących 
będących właścicielami lub 
pracownikami zakładów rze-
mieślniczych.  

Największym powodem do 
dumy wejherowskich pracodaw-
ców i rzemieślników  skupio-
nych w cechu jest uruchomienie 
od 2006 roku własnej Niepu-
blicznej Szkoły Rzemiosł, pierw-
szej wówczas tego typu szkoły 

Organizacja rzemieślnicza w powiecie wejhe-
rowskim zrzesza około 300 podmiotów gospodar-
czych, które zatrudniają blisko 4500 pracowni-
ków. Członkowie Powiatowego Cechu Rzemiosł 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związku 
Pracodawców należą do 8 sekcji branżowych. 
Mówił o tym na kwietniowym walnym zebraniu 
członków Cechu jego prezes - Brunon Gajewski.

na Pomorzu, która kształci 
kilkuset uczniów w kilkunastu 
prestiżowych zawodach.

Na kwietniowym walnym 
zebraniu członków gościli: 
prezes Pomorskiej Izby Rze-
mieślniczej MŚP Wiesław 
Szajda, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt i 
zastępca prezydenta Bogdan 
Tokłowicz.

Prezes Wiesław Szajda 
wręczył wyróżniającym się 
przedsiębiorcom odznaczenia 
rzemieślnicze.

honorową Odznakę 
Rzemiosła otrzymali: Ry-
szard Gosz (Meble na Za-
mówienie), Roman Pobłoc-
ki (Usługi Ślusarskie ŚLU-
SPORG), Leszek Roksz (Za-
kład Tapicerski), Stanisław 
Rohraff (Zakład Mechaniki 
Pojazdowej) i Tadeusz So-
bolski (Wytwórnia Wędlin).

złotą Odznakę „Rze-
miosło za zasługi” otrzy-
mali: Ludwik Gruba (ZHU 
WIK), Zbigniew Kończak 
(Usługi Stolarskie), Gerard 
Pobłocki (Zakład Ślusarski 
ŚLUSPORG), Zygmunt Szo-
trowski (AUTO-LAKIeR).

srebrną Odznakę „Rze-
miosło za zasługi” otrzy-
mali: Marzena Kaczmarska 
(Zakład Fryzjerski), Walde-
mar Kurpet (ZUT WALTeL), 
Janusz Labuda (Cukiernia 
IWONKA), Andrzej Mielke 
(AMBUD), Michał Stubba 
(Cukiernia), Piotr Szwarc 
(Szwarc&Gruba), Mariusz 
Wroński (Zakład Samocho-
dowy), Stanisław Wołoszyn 
(Zakład Ogólnobudowlany 
DeKOMUR) i Krzysztof Woj-
tanowicz (PHU K&K).

300 przedsiębiorców 

Cech Rzemiosł
szkoli młodzież

Zgłoszenia kandydatów na wójta mogą być dokonane najpóźniej 
w dniu 24 kwietnia 2013 r. do godz. 24.00.

W związku z tym dopiero dzisiaj znane są ostatecznie nazwiska 
kandydatów. W poprzednim „Pulsie Wejherowa” informowaliśmy 
o ośmiu komitetach wyborczych, które wówczas były na etapie 
rejestrowania się i wyłaniania kandydatów na wójta. 

Wszystko rozstrzygnie się wkrótce, bo już 19 maja br., kiedy to 
mieszkańcy gminy Szemud wybiorą się do urn wyborczych, aby 
zdecydować, kto zostanie nowym wójtem gminy. Poprzedni wójt, 
śp. Zbigniew Engelbrecht zmarł nagle w lutym br. 

Komisarz Wyborczy w Gdańsku powołał Gminną 
Komisję Wyborczą w Szemudzie dla przeprowadzenia 
przedterminowych wyborów Wójta Gminy Szemud, 
zarządzonych 19 maja 2013 roku. Przewodniczącym 
Komisji został Albin Jaroszek.

wybory w szemudzie 

zgłoszono już 
kandydatów 

Wójt Gminy Gniewino, dzia-
łając z upoważnienia Rady Gmi-
ny Gniewino i zgodnie z §8 ust. 
2 Porozumienia, rozwiązuje ze 
skutkiem na dzień 30 czerwca 
2013 r. Porozumienie Powiatu 
Wejherowskiego oraz gminy 
Gniewino z dnia 28 grudnia 
2004 r., w sprawie przejęcia 
przez gminę Gniewino spraw 
związanych z utrzymaniem 
dróg powiatowych w granicach 
gminy Gniewino – czytamy w 
piśmie skierowanym 25 marca 
br. przez wójta Zbigniewa 
Walczaka do Zarządu Powiatu. 

W taki sposób gmina za-
reagowała na pismo Zarządu 
Powiatu z 8 marca br., w któ-
rym uzależnia on dalsze funk-
cjonowanie porozumienia od 
przeznaczenia przez gniewiński 
samorząd 300 tys. zł na remont 
drogi powiatowej z Bolszewa do 
Żelazna. Wójt Walczak nazwał 

to nieuprawnionym szantażem, 
tym bardziej oburzającym, jeśli 
wziąć pod uwagę rzeczywiste 
nakłady finansowe gminy na 
utrzymanie powierzonych jej 
odcinków dróg powiatowych.

- Gmina Gniewino dbała 
nie tylko o bieżące utrzymanie 
pozostałych dróg powiatowych, 
ale także inwestowała z budże-
tu gminnego w poprawę ich 
stanu – informuje Mirosław 
Marcinkiewicz, kierownik 
Referatu Inwestycji, Środowi-
ska i Gospodarki Przestrzennej 
Urzędu Gminy w Gniewinie. 
– Przeprowadzaliśmy remonty 
nawierzchni asfaltowych, wyko-
nywaliśmy nowe oznakowanie 
poziome i pionowe, budowa-
liśmy chodniki i nowoczesne 
energooszczędne oświetlenie. 
W latach 2006-2012 wydaliśmy 
na ten cel ponad 10 mln zł, a 
powiat w tym samym okresie 
przeznaczył niecałe 5 mln zło-
tych  na inwestycje dotyczące 
dróg powiatowych. Nie tylko 
przyznawaną dotację, ale rów-
nież pieniądze pochodzące z 
opłat za zajęcie pasa drogowego 
i za montaż w pasie drogowym 
urządzeń nie związanych z 
utrzymaniem drogi, w całości 
wydawaliśmy na drogi powia-
towe, co roku sumiennie rozli-
czając się Zarządem Powiatu 
Wejherowskiego.

- Jeśli Zarząd Powiatu Wej-
herowskiego, będąc świado-
my stopnia dotychczasowego 
udziału finansowego gminy 
Gniewino w utrzymaniu i prze-
budowie dróg powiatowych 
wysuwa względem nas kolejne 
roszczenia finansowe, należy 
to uznać za wyjątkowo aro-
ganckie i niemające związku 
z jakimkolwiek partnerstwem 
w rozwiązywaniu ważnych 
problemów społecznych w ra-

mach szeroko pojętej platformy 
obywatelskiej – stwierdza wójt 
Zbigniew Walczak w piśmie z 
25 marca br.

Dzięki zrealizowanym przez 
gminę zadaniom inwestycyj-
nym, mieszkańcy mogą jeździć 
głównymi, najbardziej uczęsz-
czanymi drogami bezpiecznej. 
O ograniczeniu liczby dziur w 
nawierzchni świadczy fakt, że 
w ostatnim okresie liczba zgła-
szanych do urzędu w Gniewinie 
wniosków o odszkodowania 
z tytułu uszkodzenia pojaz-
dów jest bliska zeru. To efekt 
wykonanych kompleksowych 
remontów nawierzchni – tzw. 
„nakładek” 

- Jest jeszcze wiele do zrobie-
nia. Z pewnością stan niektó-
rych dróg nie jest taki, jakbyśmy 
tego sobie życzyli, ale i tak 
bardzo się poprawił - dodaje 
M. Marcinkiewicz z Urzędu 
Gminy. - Mamy nadzieję, że po 
1 lipca nie będzie gorzej, cho-
ciaż obawiamy się zwłaszcza o 
zimowe utrzymanie dróg. Na 
terenie gminy Gniewino jest 
obecnie ponad 40 kilometrów 
dróg powiatowych.

Gniewino przejęło drogi po-
wiatowe pod swoją opiekę w 
grudniu 2004 roku, po pod-
pisaniu z Zarządem Powiatu 
Wejherowskiego porozumienia. 
W 2008 roku, za zgodą stron, z 
zakresu porozumienia wyłączo-
no drogę Bolszewo-Żelazno. Jej 
bieżące utrzymanie było odtąd 
w gestii Zarządu Drogowego 

dla Powiatu Wejherowskiego 
i Puckiego. 

W ostatnim czasie Zarząd 
Powiatu zaproponował, aby 
pieniądze z tytułu ustawowych 
opłat za zajęcie pasa drogowego 
lub ustawienie urządzeń na dro-
dze przekazywać do Starostwa, 
a powiat będzie przekazywał 
gminie 25 procent całej kwoty, 
czyli ok. 25 tys. zł. Władze gminy 
postulowały jednak pozostawie-
nie gminie całej sumy. Zarząd 
Powiatu na czele ze starostą 
Józefem Reszke wyraził zgodę 
pod warunkiem przekazania 
przez Gniewino 300 000 zł na 
zaplanowany remont kolejnego 
odcinka trasy Bolszewo-Żela-
zno. To przelało szalę goryczy.

- Taka niedopuszczalna me-
toda działania powiatu stosowa-
na jest nie po raz pierwszy i nie 
tylko w przypadku Gniewina – 
dodaje Mirosław Marcinkiewicz. 
- Powiat wykona remont wła-
snej drogi, ale pod warunkiem, 
że gmina dołoży do inwestycji 
pieniądze z własnego budżetu. 
Niestety, nigdy nie zdarza się 
odwrotna sytuacja, żeby powiat 
dołożył się do remontu gminnej 
drogi. A przecież gdybyśmy nie 
zadbali o stan dróg powiato-
wych, wydając na ten cel ponad 
10 mln zł, moglibyśmy te pienią-
dze przeznaczyć na realizację 
zadań własnych gminy – np. na 
budowę i remonty dróg gmin-
nych lub mieszkalnictwo. Rada 
Gminy zdecydowała, że trzeba 
przerwać taką współpracę. AK.
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R E K L A M A

AKTUALNOŚCI

Jeszcze nas tam nie ma
Drzwi jeszcze zamknięte
Lecz Muzy czekają – boskie dziewczęta
Panny przeczyste
Szatę powłóczystą włożyły najpiękniejszą
Na tę uroczystość.

Weź więc klucz, Kaliope
I Ty – Melpomeno
Przywołajcie obie tą oczekiwana chwilę
I otwórzcie dla nas drzwi szeroko
By Talia radosna i Terpsychora wiotka
Tanecznym korowodem w komnaty nas wiodła.

Tam już Polihymnia chóry wzywa wszystkie
Errato z Euterpe swoje głosy czyste
Połączą z chórami w najświętszej harmonii
Batutę Polihymnia już unosi w dłoni
I jednym jej gestem budzi się muzyka

Przestrzeń wypełnia 
przez ściany przenika
i już nie ma ciszy
już tylko muzyka

i wszędzie jej pełno
po schodach się wspina
a tam już Urania czeka niecierpliwa
i dźwięki zagarnia
i sypie dźwiękami
i nikt nie wie czy w dźwiękach
czy w gwiazdach mieszkamy?
I czy na świecie gdzieś takie są miasta
Że ludzie mieszkają i w drzwiach i w gwiazdach?
Weź pióro, Klio
Otwórz swoje księgi i napisz tym dla pamięci.

        Bogusława Zubrzycka

Dziewięć Muz w Filharmonii

Za szybą Filharmonii, od 
strony ul. Dworcowej widać 
dziewięć muz, które zdobią 
szklaną ścianę. Te piękne panie 
czekają na moment, kiedy nowy 
bydynek zamieni się w prawdzi-
wy dom sztuki.

Miłośniczka literatury, filo-
zofii i sztuki Bogna Zubrzycka 
napisała o nich wiersz, który 
publikujemy obok.  Razem z 
muzami czekamy na dzień, 
kiedy Fiharmonia ożywi się 
muzyką, filmem, tańcem...

 * * *
Do nowego gmachu wprowa-

dziło się już biuro WCK (wejście 
od strony Os. Harcerskiego), 
ale ze względów technicznych 
kontakt telefoniczny możliwy 
jest tylko pod numerem komór-
kowym 602-384-633. Można też 
pisać na adres: wck@wck.org.pl 
albo  promocja@wck.org.pl 

Imponujący budynek 
Filharmonii Kaszub-
skiej jest już gotowy. 
Wkrótce nastąpi otwar-
cie nowej siedziby Wej-
herowskiego Centrum 
Kultury. Uroczystość 
zaplanowano na sobotę, 
17 maja.

Filharmonia

wkrótce 
otwarcie
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Patrycja Firmanty z I Liceum Ogólnokształcącego w Wejhero-
wie zwyciężyła w etapie wojewódzkim XXI Ogólnopolskiej Olimpia-
dy Promocji Zdrowego Stylu Życia Polskiego Czerwonego Krzyża. 

Członkowie komisji oceniali wiedzę, dotyczącą pierwszej pomocy, 
ekologii, promocji zdrowego stylu życia i historii PCK. Oceniano też 
udział zawodnika w akcji prozdrowotnej organizowanej przez koło 
PCK lub inne instytucje. Wejherowianka przedstawiła prezentację 
multimedialną z akcji krwiodawstwa wśród uczniów LO. 

Patrycja zdobyła najwięcej punktów. 16 maja będzie reprezento-
wała szkołę i Pomorze na etapie centralnym w Warszawie. 

Gimnazjum nr 3 w Wejherowie zajęło trzecie miejsce - po szkołach w Gdyni i Gdańsku - pod 
względem liczby laureatów konkursów przedmiotowych, organizowanych w tym roku szkolnym 
przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

 LauReaCi 
 i ich opiekunowie:
Historia: Cyryl Morek - opiekun K. Naczk
Geografia: Marcin kubach krzysztof 
klimiuk, Joanna Mosińska, Jakub 
Ruth, Jagoda kazimierska -  opiekun 
Z. Lietzow
Biologia: zofia witkowska, Jakub Ruth, 
Natalia kożyczkowska, Natalia Dzie-
dzic  - opieka e. Adamczyk i p. J. Lewicka

W kwietniu, w Sopocie od-
była się uroczystość wręczenia 
uczniom zaświadczeń o zdoby-
ciu tytułu laureata konkursu 
przedmiotowego. Przy okazji 
podsumowano wyniki konkur-
sów przedmiotowych w woje-
wództwie pomorskim. 

W gronie najlepszych znaleź-
li się uczniowie Gimnazjum nr 
3 im. Martyrologii Piaśnicy  
w Wejherowie. W tym roku 
szkolnym uczniowie tej szkoły 
uzyskali łącznie 10 tytułów 
laureata i 15 tytułów finalisty.

Uwzględniając liczbę laure-
atów i finalistów, wejherowskie 
gimnazjum po raz drugi zajęło 
III miejsce wśród innych pomor-
skich gimnazjów. Jest to niewąt-
pliwie ogromny sukces uczniów, 
nauczycieli oraz rodziców. 

- Ten sukces jest dowodem 
na to, że młodzież gimnazjum 
wbrew  panującym opiniom po-
siada wiele pasji i szczególnych 
zainteresowań, które może z 
powodzeniem rozwijać w szkole  
– mówi Danuta Czernewska, 
dyrektor Zespołu Szkół nr 3. - 
Możemy być dumni z naszych 
uczniów.

sukces gimnazjum nr 3 w wejherowie

wśród najlepszych

Laureaci konkursów z wejherowskiego Zespołu Szkół nr 3.

Uczennica I LO im. Króla J. III Sobieskiego 
najlepsza w promowaniu zdrowego stylu życia 
w województwie pomorskim.

Dyrektor I LO Bożena Conradi gratuluje Patrycji. Obok na-
uczycielka Monika Wawrzyniak, która z wspierała uczennicę.

zwyciężyła uczennica i LO

Żyć zdrowo

Po uroczystej mszy św. w 
kościele koncelebrowanej przez 
ks. proboszcza Jarosława 
Urbańskiego i ks. Jacka Mi-
chalaka, na dziedzińcu szko-
ły złożono wiązanki kwiatów 
pod tablicami Patrona Szkoły 
i patrona Izby Regionalnej. 
Wieloletnia współpracownica 
kapitana Borchardta, pani Ewa 
Ostrowska  również ofiarowała 
kwiaty, oplecione wstążeczką  
wspomnień.

Po przemówieniach gości, 
przyszedł czas na część arty-
styczną, na którą składał się 
montaż słowno-muzyczny przy-
gotowany przez klasy szóste, 

8 kwietnia br. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebieli-
nie uroczyście obchodzono święto szkoły, związane ze 108. rocznicą 
urodzin jej patrona - pisarza marynisty  kpt. ż. w. K. O. Borchardta. 

  FiNaLiśCi:
Język polski: agnieszka wika - D. Czernewska
Historia: agnieszka wika - K. Naczk, zofia witkowska 
- H. Chuderska-Migel
J. angielski: krzysztof świątek - e. Brzeska i P. Dorsz
Biologia: alicja Okrój, urszula Dziedzic, izabela kie-
drowicz, urszula Dziedzic, paulina wika, agnieszka 
wika - e. Adamczyk i J.Lewicka
Chemia: zofia witkowska, agata graczyk, agniesz-
ka wika, Jagoda kazimierska, Jakub Ruth - A. 
Walczewska

Ligę Morską i chór szkolny. 
Zatańczyli najmłodsi uczniowie 
z „zerówki”. Odbyły się również 
rozgrywki sportowo-umysło-
we, przygotowane przez Ligę 
Morską , a na zwycięskie klasy 
czekały puchary.

Od znakomitych gości szko-
ła w Strzebielinie otrzymała 
gratulacje i prezenty, w tym 
wartościowe książki, ryngraf 
od członka Rady Brygadierów 
Związku Piłsudczyków oraz 
„Pierścień gdyńskich zaślubin 
Polski z morzem 12.02.1920” 
od przewodniczącego Polskiego 
Towarzystwa Nautologicznego 
prof. Daniela Dudy.

W uroczystości uczestniczyli 
przedstawiciele Zarządu Po-
wiatu Wejherowskiego, władz 
gminy Łęczyce i Nadleśnictwa 
Strzebielino, a także goście z 
Gdyni – z SP nr 40 i z Polskiego 
Towarzystwa Nautologicznego.

      Ewa Wittbrodt

Na zdjęciu obok: dyrektor 
szkoły w Strzebielinie Te-
resa Hinc, przewodniczący 
Rady Gminy Janusz Kreft  
oraz wójt gminy Łęczyce 
Piotr Wittbrodt podczas 
uroczystości ku czci patro-
na ZKiW - kapitana Karola 
Borchardta.

uroczyście obchodzono święto szkoły w strzebielinie

EDUKACJA
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EDUKACJA I RELIGIA

Kościół pw. Najświętszej Ma-
rii Panny Wspomożenia Wier-
nych księży salezjanów w Rumi 
co roku jest miejscem podobnej 
uroczystości. Nic dziwnego, sko-
ro inicjatorami i organizatorami 
konkursu są właśnie rumianie, 
działający w Akcji Katolickiej 
przy wspomnianej parafii.

Obecnie konkurs organi-
zowany jest przez Diecezjalny 
Instytut Akcji Katolickiej Ar-
chidiecezji Gdańskiej  oraz jej 
oddziały parafialne, przy współ-
udziale katechetów. Konkurs 
jest umieszczony w Wojewódz-
kim Kalendarzu Imprez  Ku-
ratorium Oświaty w Gdańsku.  

W tym roku współorganiza-
torem Konkursu była Fundacja 
”SŁOWO”, a tematem rywa-
lizacji dzieci i młodzieży była 
Ewangelia wg św. Marka.

Uczniowie, którzy najlepiej 
poradzili sobie z konkursowy-
mi pytaniami na temat Pisma 
Świętego, otrzymali od orga-
nizatorów dyplomy i nagrody 
rzeczowe. Wyróżniono również 
najmłodszych uczestników kon-
kursu plastycznego. 

Nagrody wręczali m.in. ks. 
arcybiskup Tadeusz Gocłow-
ski, który od wielu lat patronuje 

W XIII Wojewódzko-Metropolitalnym Konkursie Biblijnym im. Sł. Bożego Kard. Augu-
sta Hlonda wzięło udział ponad 60 tysięcy dzieci i młodzieży z całego Pomorza. Laureaci 
etapów rejonowych wzięli udział w finale w Rumi, gdzie odbyło się również uroczyste 
zakończenie konkursu i wręczenie nagród.

temu konkursowi, ks. dziekan 
Włodzimierz Kozłowski, ks. 
proboszcz Kazimierz Chu-
dzicki, asystent  kościelny 
Akcji Katolickiej w Gdańsku 
– ks. prałat Piotr Toczek, 
prezes Akcji Katolickiej - Jerzy 
Karpiński, burmistrz Rumi 
Elżbieta Rogala-Kończak 
i fundator nagród z ramienia 
Fundacji „Słowo” – Grzegorz 
Szalewski.

Biskup senior, ks. T. Go-
cłowski podkreślił, jak wielkie 
znaczenie ma Pismo Święte, 
które zawiera informacje o 
człowieku i o Bogu, a także o re-
lacjach między Bogiem i ludźmi. 
Znajomość Biblii, jej regularne 
czytanie, jest bardzo ważne dla 
wszystkich wiernych. 

Wśród wielu laureatów kon-
kursu, których nazwiska można 
znaleźć na stronie internetowej: 
ak.rumia.pomorskie.pl nie 
brakuje uczniów z Wejherowa i 
powiatu wejherowskiego. 

Oprawę artystyczną kon-
kursu przygotowali i wykonali 
uczniowie Salezjańskiego Li-
ceum Ogólnokształcącego w 
Rumi, przygotowani pod kie-
runkiem Wiesławy Klawiter 
i Anny Bronowickiej.

Pierwszy Konkurs Biblijny odbył się w roku szkolnym 
2001/2002 w Rumi i objął zasięgiem tylko szkoły rumskie. 
W kolejnych edycjach rozszerzał swój zasięg i od kilku lat 
obejmuje całe województwo pomorskie, a także Tucholę.

Liczba uczestników przekroczyła już  60 tysięcy dzieci i 
młodzieży. To jeden z największych konkursów w Polsce. 

Konkurs ma  na celu pogłębienie znajomości  i upo-
wszechnianie wśród dzieci i młodzieży Starego i Nowego 
Testamentu.

tysiące uczestników konkursu biblijnego

ewangelia św. Marka

Największy konkurs w polsce

Karolina Sidor z Gdyni odbiera z rąk ks. abpa Tade-
usza Gocłowskiego nagrodę za I miejsce w kat. szkół 
ponadgimnazjalnych. 

W dniach 10-12 maja na Kalwarii Wejherowskiej odbędzie 
się Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, a 25-26 maja – 
Odpust Trójcy Świętej. 

Na ten pierwszy tradycyjnie przybywają pielgrzymki z po-
łudniowych Kaszub – z powiatu kościerskiego, kartuskiego, a 
także z Luzina, Szemuda, Strzepcza, Koleczkowa czy Kielna Na 
uroczystości odpustowe przybęda także pielgrzymi z Oliwy. 

Na Odpust Trójcy Świętej przybędą pielgrzymi od morza – z 
Pucka, Władysławowa i Półwyspu Helskiego, ale również z Le-
śniewa, Swarzewa, z Kosakowa i Rumi.

Nadchodzący maj to w parafiach czas nabożeństw 
majowych oraz uroczystych pierwszych komunii 
świętych. To również czas przygotowań do święta 
Bożego Ciała, które w tym roku będziemy obchodzić 
30 maja. W tym pięknym wiosennym miesiącu odbędą 
się też dwa odpusty w Sanktuarium Pasyjno-Maryj-
nym Ojców Franciszkanów w Wejherowie.

Maj w parafiach

Odpust na 
kalwarii

Biuro Poselskie 
Prawa i Sprawiedliwości
 w Wejherowie, ul. Kościuszki 3
przyjmuje w następujących terminach:

pROgRaM ODpustu wNiebOwstĄpieNia pańskiegO 
 piątek 10 maja 2013 r.
godz. 16.00  powitanie pielgrzymek przy kaplicy Bożego Grobu
godz. 17.45  powitanie pielgrzymek przy kaplicy Piłata
godz. 20.00 adoracja relikwii Krzyża św. w kościele klasztornym
 sobota 11 maja 2013 r.
godz. 8.00     msza św. dla pielgrzymów w kościele klasztornym
godz. 11.00  powitanie pielgrzymek przy kaplicy Piłata
godz. 12.00  powitanie przy kaplicy III upadku Chrystusa 
godz. 14.00  centralne obchody kalwaryjskie w kazaniami  
godz. 17.30  msza św. pod przewodnictwem o. wikariusza 
      Borysa Soińskiego - przy kościele Trzech Krzyży
godz. 20.00 koncert w wykonaniu zespołu ART'nVOICeS 
 Niedziela - 12 maja 201 r.
godz. 7.00  msza św. dla pielgrzymów w kościele klasztornym
godz. 8.00  Droga Krzyżowa na Kalwarii dla pielgrzymów
godz. 9.00  odsłonięcie i poświęcenie kopii tablicy 
   Magnificat w języku kaszubskim
godz. 9.15 procesja z Najświętszym Sakramentem na Kalwarię
godz. 10.00 suma Odpustowa pod przewodnictwem 
 ks. bpa andrzeja Dziuby z   Łowicza 

poniedziałek godz. 10.00 - 12.00
wtorek godz. 14.00 - 16.00
środa godz. 16.00 - 18.00
czwartek godz. 16.00 - 17.00 
- dyżur pełnią radni PiS: G. Gaszta, M. Lademan, 
A. Januszewski, W. Reclaf, W. Rybakowski
piątek godz. 14.00 - 16.00

Można również dzwonić pod nr 606 917 957 lub 
kontaktować się droga mailową: violetta.sasiak@wp.pl 

O G Ł O S Z E N I E
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PORADY

- Należy zacząć od spraw-
dzenia pozimowych strat, ta-
kich jak połamane przez śnieg 
gałęzie iglaków – mówi Marek 
Czuchaj. - Niektóre z nich 
można usunąć, jednak więk-
szość np. w przypadku form 
kulistych wystarczy podwiązać  
w taki sposób, aby zyskały swój 
poprzedni pokrój. Do wiązania, 
jeśli to możliwe, stosujmy drut 
miedziany, który jest naturalnie 
antyseptyczny. Jeśli ktoś posia-
da wrzosy w swojej kolekcji to 
wskazanym zabiegiem jest dość 
krótkie ich przycięcie, najlepiej 

przycinamy wrzosy, grabimy trawniki, nakłuwamy glebę

wiosna w ogrodzie
Wraz z nadejściem wiosny wszyscy posiadacze ogrodów powinni zająć się swoimi 

roślinami. Wreszcie stopniał śnieg i ziemia odmarzła – czas uporządkować rabaty. Od 
czego należy zacząć? Na to i inne pytania, dotyczące ogrodu odpowiada Marek Czuchaj,  
zajmujący się kompleksową obsługą terenów zieleni przydomowych oraz publicznych.

poniżej miejsca kwitnienia. 
Także byliny wymagają oczysz-
czenia lub usunięcia zeszłorocz-
nych części nadziemnych np. w 
przypadku większości traw.   

Jak mówi specjalista z Wej-
herowa, rośliny narażone na 
szkodniki trzeba dokładnie 
obejrzeć  i sprawdzić, czy nie ma 
na nich nieproszonych gości lub 
śladów ich żerowania. Chodzi 
m.in. o charakterystyczne prze-
barwienia liści. 

Do najgroźniejszych szkod-
ników, które można już zwal-
czać wczesną wiosną należą 

wszystkie miseczniki i tarczniki 
występujące głównie na cisach i 
jałowcach, przędziorek występu-
jący na świerkach i sosnach oraz 
mszyce np. ochojnik świerkowy. 

A co zrobić, jeśli zauważymy 
ślady obecności szkodników? 

- Po zauważeniu podczas 
wiosennej lustracji  objawów że-
rowania tych szkodników, najle-
piej wykonać zabieg dostępnym 
preparatem biologicznym na 
bazie oleju parafinowego – radzi 
pan Marek. - Również po cięciu 
roślin iglastych lub wrzosowa-
tych dobrze jest zastosować 

preparat na podstawie wyciągu 
z grejpfruta. Po wszystkich 
porządkach rośliny nawozimy 
nawozem wieloskładnikowym 
pamiętając o tym, aby nie sypać 
granulek pod sam pień, tylko 
w obrębie aktywnego systemu 
korzeniowego.

Na trawnikach, gdzie długo 
zalegała pokrywa śniegowa 
czeka nas dużo pracy. Gdy tylko 
ziemia lekko przeschnie, trzeba 
dokładnie trawnik wygrabić lub 
przeprowadzić zabieg werty-
kulacji. Dzięki niej darń zosta-
nie przerzedzona, pozbawiona 
nadmiaru starej zapleśniałej 
trawy. Zabieg ten dopowietrzy 
korzenie, zapobiegnie rośnięciu 
trawy w kępy i polepszy przy-
swajalność nawozów. 

Na trawnikach, gdzie wystą-
pi pleśń pośniegowa dobrze jest 
zastosować oprysk preparatem 
grzybobójczym. W miejscach 
całkowicie pozbawionych trawy, 
należy dosiać nasiona najlepiej 
o podobnym składzie gatunko-
wym jak nasza murawa. 

Na zbitej nieprzepuszczalnej 
glebie, gdy woda zbyt długo 
zalega na trawniku można 
przeprowadzić zabieg areacji, 
czyli nakłuwania gleby na głę-
bokość około 10 cm oraz zabieg 
piaskowania. 

Po tych zabiegach murawie 
należy się nawożenie. Jako 
pierwszy najlepiej zastosować 
nawóz wieloskładnikowy o 
dość szybkim działaniu, dużej 
zawartości azotu (około 20-30%). 

Tam gdzie występują problemy 
z mchem stosujmy nawozy 
zawierające w składzie żelazo. 
A gdy już murawa podrośnie, 
pozostaje tylko koszenie, pod-
lewanie w razie potrzeby no i 
nawożenie do końca września 
odpowiednimi nawozami.

Pozostaje jeszcze sprawa 
dosadzania drzew, krzewów i 
innych roślin. Gdzie je kupić i 
komu zaufać, aby zdobyć na-
prawdę dobry materiał?

- Najlepiej kupić go w do-
brej szkółce – doradza Marek 
Czuchaj. – Z pewnością mogę 
polecić firmę Barbary i Ryszar-
da Zielińskich w Gniewowie pod 
Wejherowem, z którą współ-
pracuję od dawna. To szkółka 
z prawdziwego zdarzenia, czyli 
taka, gdzie rośliny hodowane są 
od samego początku w naszych 

warunkach klimatycznych, a 
nie sprowadzane z zagranicy. 
Dzięki temu przetrwają nawet 
trudne warunki pogodowe i 
będą nas długo cieszyć pięknym 
wyglądem. Oczywiście o te rośli-
ny, jak wszystkie inne, trzeba 
również dbać.

Od wczesnej wiosny w do-
brze utrzymanym ogrodzie jest 
dużo pracy. Wszyscy posiadacze 
ogrodów małych czy dużych 
wiedzą, iż rośliny za tę pracę i 
opiekę odwdzięczają się swoimi 
walorami ozdobnymi, ciesząc 
oko dumnego właściciela. 

Jeśli ktoś nie czuje się na si-
łach, żeby samodzielnie zadbać 
o przydomowy ogród, zawsze 
może powierzyć go specjaliście, 
takiemu jak pan Marek. Warto 
zajrzeć na stronę internetową: 
www.marekogrody.pl

Marek Czuchaj wie, jak zadbać o ogród.

R E K L A M A
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RZEMIOSŁO

- Mój ojciec Teodor Konkol 
uczył się i zdawał egzamin cze-
ladniczy w Wejherowie, chociaż 
pochodząca z kaszubskiej wsi 
rodzina mieszkała wtedy w 
Gdyni – tłumaczy pan Hen-
ryk. – Ojciec został mistrzem 
rzeźniczo-wędliniarskim, a ja po 
skończeniu szkoły zawodowej i 
zdaniu egzaminu czeladniczegi 
oraz mistrzowskiego, uczyłem 
się jeszcze w Szkole Przemysłu 
Spożywczego Gdańsku.

POWSTAJE 
NOWY ZAKŁAD 
Po wielu latach pracy w 

sopockiej eksportowej prze-
twórni, należącej do Zakładów 
Mięsnych w Gdyni, H. Konkol 
postanowił otworzyć własną 
firmę, tym bardziej, że dotych-
czasowy zakład pracy upadł. 
Jako jedyny z wielu pracow-

Marka „konkol” zobowiązuje do kontynuowania dobrych tradycji 

Metka na śniadanie 
i zwyczajna na grilla

O mięsie, wędlinach i wędzonkach Henryk Konkol wie wszystko i 
trudno się temu dziwić. Od 20 lat prowadzi własny zakład przetwórstwa 
mięsa, a wcześniej ponad 30 lat pracował w przetwórni eksportowej w 
Sopocie. Jeszcze wcześniej uczył się i pracował w branży spożywczej w 
Gdańsku. Rzemieślnik z Bolszewa, podobnie jak jego dwóch braci, konty-
nuuje tradycje, rozpoczęte przez jego ojca. Będą je również kontynuować 
dorosłe dzieci pana Henryka, które pracują w rodzinnej firmie i są jej 
współwłaścicielami.

ników zamkniętej przetwórni 
zdecydował się na samodzielną 
działalność gospodarczą.

Zakład powstał w Bolszewie 
na działce, otoczonej polami. 
Teraz wokół jest osiedle domów 
jednorodzinnych, a rozwijająca 
się wciąż przetwórnia stała 
się nieco za ciasna. Brakuje 
miejsca w hali produkcyjnej i 
w pomieszczeniach biurowych. 
Dlatego Henryk Konkol, jego 
syn Dariusz Konkol i córka, 
Sylwia Nawrocka postanowili 
zbudować nowy, większy i no-
wocześniejszy zakład w Kębło-
wie. Tam zostanie przeniesiona 
cała produkcja i administracja.

SMACZNIE I ZDROWO
Różnorodne wyroby firmy 

Konkol, sprzedawane m.in. w 
firmowych sklepach na terenie 
powiatu wejherowskiego i w 

Pucku, są znane i popularne. 
Mięso, wędliny, wędzonki, wy-
roby z drobiu cieszą się dużym 
powodzeniem, ponieważ są 
świeże i smaczne.

- Klienci chcą jeść nie tylko 
smacznie, ale i zdrowo – mówi 
Henryk Konkol. – Zwracają 
uwagę na to, aby w wyrobach 
spożywczych było jak najmniej 
chemicznych dodatków, różnego 
rodzaju konserwantów i wy-
pełniaczy. Nasze wyroby mają 
nieznaczną ilość dodatków, 
zawartych m.in. w gotowych 
mieszankach przyprawowych. 
Są jednak wędliny, w których 
stosujemy wyłącznie świeże 
przyprawy, takie jak majeranek 
i czosnek, bez żadnej mieszkan-
ki. Moim zdaniem ważna jest 
uczciwość wobec klientów. 

- Zdajemy sobie sprawę, że 
karmimy ludzi, więc wszystko 
musi być zdrowie i smaczne – 
dodaje córka pana Henryka, 
Sylwia. – Sami też jemy nasze 
wędliny, które smakują całej 
licznej rodzinie.

Co ważne, w zakładzie 
Konkol w Bolszewie dzisiej-
sza produkcja trafia jutro do 
sklepów, bo jest uzależniona 
od zamówień przez nie składa-
nych. Nic nie leży tygodniami 
w magazynach. 

POLITYKA JAKOŚCI
Mięso z ubojni, funkcjonu-

jących pod kontrolą m.in. tego 
zakładu, musi być jak najlepszej 
jakości, odpowiednio przechowy-
wane i transportowane. Gdyby 
było inaczej, zakład naraził 
by się na utratę dobrej opinii 
i wypracowanej przez lata re-
nomy. Znana i lubiana marka 
zobowiązuje do oferowania kon-

sumentom dobrych produktów.
Stosowana w zakładzie pań-

stwa Konkolów „Polityka ja-
kości” narzuca twarde zasady 
i zmusza do przestrzegania 
procedur oraz sporządzania 
sprawozdań. System kontroli 
jakości, eliminowanie zagrożeń, 
doskonalenie umiejętności, pod-
noszenie wiedzy i kwalifikacji 
pracowników – to wszystko jest 
konieczne, aby firma rozwijała i 
konkurowała na rynku z innymi 
przetwórniami.

Rodzinie Konkolów na pew-
no się to udaje, a klienci chwalą 
m.in. tradycyjną metkę i pasz-
tetową, a także kiełbasę zwy-
czajną, najczęściej kupowaną 
na grilla. Właśnie teraz zaczyna 
się jej wiosenno-letnia kariera. 

W okresie świątecznym naj-
większym powodzeniem cieszą 
się szynki, pasztety i wielkanoc-

ny przysmak  – biała kiełbasa. 
Trudno wymienić wszystkie 

z ponad 100 produktów firmy 
Konkol, ale są wśród nich za-
równo tradycyjne polskie wę-
dliny i wędzonki, jak i nowości. 

- Trzeba proponować klien-
tom nowe smaki, próbować 
nowych przepisów – mówi Hen-
ryk Konkol. – Należy wyko-
rzystywać nowe technologie i 
możliwości. 

ORGANIZACJA 
RZEMIEŚLNICZA
W produkcji, przy transpor-

cie, jak i w sześciu firmowych 
sklepach Przetwórstwo Mięsne 
Konkol zatrudnia około 70 pra-
cowników. 

Cały czas w zakładzie szkolą 
się uczniowie, bo Henryk Kon-
kol jest nie tylko mistrzem w 
zawodzie, ale także wieloletnim 
działaczem Cechu Rzemiosł. 

Jest m.in. członkiem Zarządu 
Powiatowego Cechu Rzemiosł, 
Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, Związku Pracodawców 
w Wejherowie, a także prze-
wodniczącym Komisji Egzami-
nacyjnej przy Pomorskiej Izbie 
Rzemieślniczej w Gdańsku. 

- Spotkania z kolegami rze-
mieślnikami, możliwe dzięki 
działalności Cechu integrują 
nas, są okazją do rozmów i 
wymiany doświadczeń – mówi 
Henryk Konkol. – Bardzo przy-
dają się różne szkolenia. Cieszę 
się też, że mamy własną szkołę, 
w której młodzież może zdobyć 
konkretny zawód. Organizacja 
rzemieślnicza jest moim zda-
niem bardzo pożyteczna. Spo-
tykają się w niej przedstawiciele 
różnych branż, których łączą 
rzemieślnicze tradycje i wiele 
wspólnych spraw.                AK.

Henryk Konkol, wejherowski rzemieślnik.

R E K L A M A

przetwórstwo Mięsa
Rok założenia 1993

•	 pyszne	wędliny,	wędzonki	
 i wyroby podrobowe
•	 produkty	mięsne	z	pewnego	źródła
•	 tradycyjne	wyroby	i	nowe	smaki

Produkty KONKOL zadowolą 
każde podniebienie

w tym cyklu prezentujemy 
sylwetki przedsiębiorców zrze-
szonych w powiatowym Cechu 
Rzemiosł, Małych i średnich 
przedsiębiorstw - związek pra-
codawców w wejherowie.

artykuły na ten temat można 
znaleźć	na	naszej	stronie:
    www.pulswejherowa.pl  
    w zakładce:  „Rzemieślnicy”

Rzemieślnicy
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KULTURA

Danuta Wałęsa wyznała, że 
tak pozytywny odbiór opubliko-
wanych wspomnień, zwłaszcza 
wśród kobiet, bardzo ją zasko-
czył. Sukces książki „Marzenia 
i tajemnice” sprawił, że stała 
się bardzo popularna, a nawet 
otrzymała propozycje działal-
ności politycznej. Pani prezy-
dentowa zapewniła jednak, że 
trzyma się z dala od polityki, 
którą zajmuje się jej mąż. 

– Jestem szczęśliwą dojrzałą 
kobietą – powiedziała pani Da-
nuta. – Odczuwam satysfakcje 
z udanego i ciekawego życia. 
Modlę się tylko o zdrowie i o 
moją rodzinę, która jest dla 
mnie najważniejsza.

Danuta Wałęsa odpowia-
dała na pytania uczestników 
spotkania. Opowiadała m.in. o 
spotkaniach z wielkimi ludźmi 
polityki, m.in. z Margaret That-
cher, a także z największym au-
torytetem - Janem Pawłem II.

Oklaski wywołały słowa 

spotkanie z Danutą wałęsą, autorką książki

szczęśliwa i dojrzała

w wejherowskiej bibliotece odbył się wernisaż prac 
studentów wejherowskiego uniwersytetu trzeciego 
wieku. zaprezentowano kilkadziesiąt obrazów kil-
kunastu autorów. 

Na wystawie można oglądać malarstwo, grafikę, linoryt, 
rysunek na szkle, witraż, płaskorzeźbę i rękodzieło arty-
styczne.  

Studenci-seniorzy zaledwie od kilku lat rozwijają swoje 
uzdolnienia pod okiem artystów-plastyków takich jak Lon-
gina Wysocka, elżbieta Kurek czy Aleksandra Mazurkiewicz-
-Teisler. Wszyscy twórcy zasłużyli na uznanie bo ich prace są 
bardzo piękne i interesujące. Mówiła o tym podczas wernisa-
żu dyrektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Wejherowie, 
Danuta Balcerowicz. 

Twórcy z Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
oprócz planowych zajęć, spotykają się co miesiąc ze swo-
imi liderami w bibliotece, aby konsultować z nimi sprawy 
warsztatowe i artystyczne. efekty tej pracy są znakomite. 
Swoje prace na wystawie prezentują m.in. Celina Niedymska, 
Halina Domasławska, Danuta Kaczmarek, Krystyna Karczew-
ska, edyta Waśkowska, Irena Choińska, ewa Firlej, Czesława 
Niebylska, Anna Gross, Celina Libelska, Leonarda Kowalska, 
Krystyna Bednarska, Danuta Wykutniewicz, Jadwiga Piastow-
ska, Jolanta Czeczótka, Stanisław Zaraziński i inni.  

w kwietniu w powiatowej i Miejskiej bibliotece publicznej 
w wejherowie odbyło się zakończenie konkursu wiedzy o 
teatrze. w konkursie wzięli udział uczniowie szkół gim-
nazjalnych w wejherowie i powiecie wejherowskim.  Naj-
lepsza okazała się uczennica z gimnazjum w Łęczycach.

Oto wyniki konkursu:
I miejsce - Gimnazjum w Zespole Szkół w Łęczycach - 

aleksandra kondratowicz
II miejsce - Gimnazjum nr 1 w Wejherowie - Marta wo-

jewska, Natalia Macholl, sara sulich
III miejsce - Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie - 

paulina angel, Dominika kołodziejska, wiktoria pieper.

W siedzibie Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie 19 kwietnia od-
było się spotkanie z Danutą Wałęsą - pierwszą  damą  Polski w latach 1990–1995, autorką 
popularnej książki „Marzenia i tajemnice”. Spotkanie, na którą przybyło wielu czytelników 
książki (głównie czytelniczek) prowadził  Piotr Adamowicz, dziennikarz, który zredagował  
wspomnienia byłej prezydentowej.

Danuty Wałęsy, że politycy, to 
ludzie wybrani przez nas i spo-
śród nas. Zostali wybrani po to, 
żeby nam służyć, ale często my-
ślą tylko o swojej popularności. 

– Marzy mi się Polska bo-
gatsza, sprawiedliwsza i bez 

Wielu czytelników prosiło Danutę Wałęsę o autograf z dedykacją. 

wypaczeń. Chciałabym widzieć 
szczęście i zadowolenie na twa-
rzach ludzi, z którymi się spoty-
kam. Wtedy będę zadowolona 
– stwierdziła Danuta Wałęsa. 

Za swoją szczerość i prostotę 
pani prezydentowa otrzymała 

wielkie brawa. Dostała też 
bukiet kwiatów i książki o Wej-
herowie, które wręczył zastępca 
prezydenta miasta Bogdan 
Tokłowicz w towarzystwie 
dyrektor biblioteki, Danuty 
Balcerowicz.                MD.

kilkadziesiąt prac 
artystów z wutw

Łęczyce zwyciężyły 
w rywalizacji

więcej ciekawych informacji na stronie:
http://biblioteka.wejherowo.pl/

Festiwalowe koncerty w wejherowie, Luzinie, bolszewie

białoruska orkiestra 

Słuchacze mogli obcować z dziełami kompozytorów rosyj-
skich i europejskich w znakomitym wykonaniu. Orkiestra jest 
najważniejszym zespołem na arenie artystycznej Białorusi, a jej 
dyrygent  Nikołaj Makarewicz, to laureat wielu nagród, w tym 
na IV Międzynarodowym Konkursie  Dyrygenckim im. Witolda 
Lutosławskiego w 2006 r. 

Organizatorem cyklu koncertów białoruskich muzyków jest or-
ganista z Bolszewa i kompozytor Igor Jankowski oraz proboszcz 
parafii o. Jacek Stępień. Mieszkańcy Bolszewa, przyjęli do swoich 
domów muzyków, dzięki czemu mogli oni koncertować na terenie 
całego województwa pomorskiego.

Państwowa Orkiestra Młodych Talentów Re-
publiki Białoruś przybyła na Pomorze z Mińska. 
Najpierw zagrała w kościele Chrystusa Króla w 
Wejherowie, potem w parafii MB Różańcowej w 
Luzinie, a na zakończenie – w kościele pw. Wnie-
bowzięcia NMP w Bolszewie. Koncerty odbyły 
się w ramach I Festiwalu Kultury Białoruskiej.

Kierowana przez N. Makarewicza Młodzieżowa Or-
kiestra Symfoniczna w ciągu 6 lat wykonała ponad 80 
poważnych utworów różnych kompozytorów wschod-
niej i zachodniej Europy. W Polsce, a dokładnie w woj. 
pomorskim wystąpiła po raz pierwszy.
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Niespodziewanie dużo dziew-
cząt stanęło do zawodów. Alicja 
Wilczyńska zajęła pierwsze 
miejsce, i wygrała Puchar Wójta 
Gminy Łęczyce. Zawodniczki ze 
Strzebielina Marta Kędziora i 
Julia Hebel, również zdobyły 

puchary wójta Gminy Łęczyce
W kat. szkół podstawowych 

zwyciężył Jacek Staniszewski 
z Lęborka, drugi był Jakub 
Miotk z Wejherowa, a trzeci 
Hubert Labuda z Łęczyc. Wśród 
gimnazjalistów Braian Kreft ze 

Strzebielina wywalczył trzecie 
miejsce, drugą lokatę zdobył 
Piotr Domski z Łęczyce, a wy-
grał Dawid Miks  z Lęborka. W 
kat. OPEN wygrał Henryk Płot-
ka, przed Karolem Pallachem i 
Zbigniewem Małoszyckim.

tenis stołowy. wiosenny turniej w strzebielinie

puchary i satysfakcja

Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie gościł sportowców ze Strze-
bielina, Luzina, Bożegopola, Lęborka, Łęczyc, Słupska, Wejherowa i innych miej-
scowości, którzy zagrali w XI  Wiosennym Turnieju Tenisa Stołowego. Tenisiści 
walczyli o puchary ufundowane przez marszałka pomorskiego, Mieczysława 
Struka oraz wójta Łęczyc, Piotra Wittbrodta.        

Złoty medal i Puchar Polski 
wywalczyły: Zuzanna Kalbar-
czyk (r. 2002) oraz Paulina Sten-
ka (r. 2000). Brązowe krążki 
przywieźli Filip Stark (r. 2000) 
oraz Oliwer Laskowski (r. 2001), 
Cztery medale kadetów wystar-
czyły do tego, aby Wejherowskie 
Stowarzyszenie Sportowe zosta-
ło sklasyfikowane w gronie i se-
niorów i kadetów w klasyfikacji 
generalnej na 7 miejscu, spośród 
43 polskich klubów Polskiego 
Związku Kickboxingu.

Klub Rafała Karcza upla-
sował się najwyżej spośród po-
morskich klubów kickboxingu. 
Wyjazd do Pułtuska na Puchar 
Polski finansowany był ze środ-
ków, przyznanych przez Urząd 
Miasta Wejherowa.

kickboxing. sukcesy wejherowian

4 Medale Fight zone
W Mistrzostwach Polski w kickboxingu wersji 

pointfighting oraz light contact, a także w Pucharze 
Polski kadetów młodszych, zawodnicy Wejherowskie-
go Stowarzyszenia Sportowego, sekcji kickboxingu 
„Fight Zone” wywalczyli 4 medale! 

Trener Rafał Karcz i jego podopieczni.

gRYF uLegŁ CaLisii 
Piłkarze gryfa Orlex wejhero-

wo wypadli blado w pojedynku 
na własnym boisku z Calisią Kalisz 
i przegrali 0:1 (0:1). Porażka mogła 
być jeszcze dotkliwsza i można 
powiedzieć, że „wyrok” jedno-
bramkowy był bardzo łagodny. 
Golkiper Gryfa W. Ferra bronił 
skutecznie. 

Trener gryfitów już w przerwie 
wprowadził dwie zmiany, ale 
obraz gry niewiele się zmienił. Ka-
liszanie widząc niemoc gospoda-
rzy, mądrze się bronili i próbowali 
strzelić kolejnego gola.  

tYtaNi teŻ pRzegRaLi 
Piłkarze ręczni tytani wejhe-

rowo w pojedynku na własnym 
parkiecie sromotnie przegrali z 
AZS Olsztyn 22:30 (8-13). Pierwsza 
połowa meczu pokazała, po której 
stronie jest siła, umiejętności oraz 
przewaga w doświadczeniu. 

Mimo dużego zaangażowania 
zawodnicy nie potrafili przebić się 
przez skuteczna obronę olsztynian. 
Akademicy nie pozwolili naszym w 
tej części rzucać celnie na bramkę, 
bo przez 20 minut Tytani trafili 
tylko trzy razy. W drugiej połowie 
zawodnicy AZS skutecznie bronili 
przewagi. 

12 MeDaLi kaRatekÓw
klub sportowy gokken i 

gminne Centrum kultury, spor-
tu i Rekreacji w szemudzie 
zorganizowali zawody karate, 

w konkurencjach, kata i  kumie. 
Walczyło około 300 zawodników 
z 20 klubów.  

12 startujących karateków wej-
herowskiej szkoły karate shotokan 
przywiozło 12 medali: Martyn 
Stanulewicz - srebro i brąz, Kamila 
Szklarska – brąz, Szymon Garski - 
złoto, Olek Daszke - srebro i brąz, 
Dawid Krefft  - złoto i brąz, Kacper 
Drzymalski – brąz, Kacper Kwi-
dziński – brąz, Zuzanna i Szymon 
Pacanowscy - brąz Oliwia Wolsz-
legier - brąz. 

gOsRit wYRÓŻNiONY
kts-k gOsRit w Luzinie 

został wyróżniony za organizację 
Cyklu Ogólnopolskich Turniejów 
Kaszub Cup, a Monika pielowska 
- królowa strzelców III ligi pomor-
skiej sezonu 2011/12 otrzymała 
tytuł  „Talent sportowy roku 2012”. 

Wyróżnienie były efektem roz-
strzygnięcia XIII Plebiscytu na 10 
Najpopularniejszych Sportowców 
i Trenerów Pomorskiego Zrzesze-
nia LZS za 2012 rok.

bieg kaszubska 15
W sobotę 25 maja ulicami Lu-

zina „pobiegnie”  ii edycja biegu 
ulicznego kaszubska 15. 

Start i meta imprezy będzie 
przy hali widowiskowo-sportowej 
GOSRiT im. Marszałka Macieja 
Płażyńskiego . Informacje i zapisy 
na stronie :

www.maratonypolskie.pl 
oraz www.gosrit.luzino.pl.

spORtOwe wYDaRzeNia

wejherowski klub bok-
serski „gryf” wejherowo 
przygotowuje galę poka-
zowych walk bokserskich. 

Gala rozpocznie się 1 maja 
o godz.11 w hali SP nr 6 w Wej-
herowie. Oprócz pojedynków 
organizatorzy proponują też 
zabawę, koncert oraz zabawy 
dla dzieci. Prezes klubu woj-
ciech wasiakowski wyjaśnia, że 
celem gali jest wypromowanie 
boksu w Wejherowie. Imprezie 
patronuje mistrz boksu, hubert 
skrzypczak. 

W pokazach udział wezmą 
zawodnicy wejherowskiego 
klubu, a także Sako Gdańsk, 
Bombardier Gdynia, Beniaminek 
Starogard. Zaplanowano 20 walk 
dla zawodników w wieku 7-30 
lat.  W trakcie gali WKB „Gryf” bę-
dzie prowadził nabór dla nowych 
członków. 

Luzińska Liga sOŁeCka
Na boiskach sołeckich Gminy 

Luzino zainaugurowano rozgryw-
ki Luzińskiej Ligi sołeckiej. 

Oto komplet wyników I kolejki: 
Sychowo-Luzino 1:1, Robakowo-
-Zelewo 1:2, Kochanowo-Dąbrów-
ka 5:4, Barłomino-Milwino 2:0, 
Wyszecino-Kębłowo 1:2.

bieg Na ORieNtaCJę
W Grudziądzu rozegrano Mi-

strzostwa Pomorza i Kujaw, a w 
Kwidzynie Mistrzostwa Wojewódz-
twa Pomorskiego w biegu średnio-
dystansowym. 

Luzińscy biegacze bardzo 
dobrze rozpoczęli tegoroczny 
sezon. W Grudziądzu Karolina 
Graczyk w kategorii juniorek wy-
walczyła srebrny medal, a Ryszard 
Jakielaszek w kat. weteranów (60+) 
zdobył złoty medal. 

W Kwidzynie luzinianie zdobyli 
aż cztery krążki: ewelina Semak 
(juniorka młodsza) - brązowy, Ka-
rolina Graczyk - srebrny, a Magda 
Pipka - brązowy. Weteran Ryszard 
Jakielaszek zdobył złoty medal.

MiNi DYsCYpLiNY
W Redzie odbyły się Mistrzo-

stwa Powiatu w Mini Koszykówce 
Dziewcząt. Zwycięzcą została dru-
żyna Szkoły Podstawowej nr 8 z 
Wejherowa. 

W Bolszewie odbył się Półfinał 
Wojewódzkich Igrzysk w Mini 
Piłce Ręcznej Dziewcząt. Pierwsze 
miejsce zajęła Samorządowa Szkoła 
Podstawowa w Gościcinie. 

1 maja

gaLa 
bOksu

W hali Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie, odbył się Pół-
finał Wojewódzkiej Gimnazjady w Koszykówce Chłopców. 

Wystąpiły zespoły z powiatu puckiego, lęborskiego, kartuskiego 
i wejherowskiego. Zwycięzcą turnieju została drużyna gospodarzy.
Finał odbędzie się 30 kwietnia również w Wejherowie. 

Zwycięska drużyna grała w składzie: Robert Lekner, Bartosz 
Malinowski, Michał Borski, Kamil Kazimierczak, Jakub Muszka, 
Błażej Kummer, Oskar Kupczyk, Jakub Łosiński, Paweł Naczk, 
Jakub Rathenow, Filip Sroczyński, Łukasz Walendzis. Opiekunem 
drużyny jest Kordian Zabrocki.

koszykówka. gimnazjada 

górą „trójka”
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OGŁOSZENIA

Prywatne  
ogłoszenia  drobne 

zamieszczamy  
bezPłatnie

ogłoszenie można wy-
słać 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. 

Redaktor naczelna: anna kuczmarska 
tel.: 606-101-502,  606-629-454 
e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 

i redagowania nadesłanych tekstów.

CZYTAJ NAS W INTeRNeCIe:  www.pulswejherowa.pl

Wydawca: Firma iNFO-pRzekaz z siedzibą w Rumi 
Druk: polskapresse sp. z oo. Oddział w Gdańsku 
Nakład: 6 000 egzemplarzy          issN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 wejherowo, ul. polna 3/41 
Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie): 606-101-502.

  OGŁOSZeNIA  DROBNe 

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

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa

Tani-Fotograf.pl

fotografia ślubna 
zdjęcia urodzinowe 
chrzciny i przyjęcia 

imprezy 
integracyjne 

fotografia mody 
fotografia 

reklamowa 

502 178 344

nierUcHomoŚci
nowy dom parterowy, 132 m2, 3 

sypialnie, kuchnia-jadalnia, salon z 
tarasem, dwie łazienki, strych i piwnica, 
działka 900 m2, solidnie ogrodzona. od 
półn. zachodu przylega do lasu. 2,5 km 
od śródmieścia wejherowa. sprzedam 
lub zamienię na mieszkanie trzypoko-
jowe lub inne propozycje. 

tel. 661 664 085
  * * *
dom w wejherowie, budynki go-

spodarcze, działka 1202 m sprzedam. 
tel. 501 549 579
 * * *
sprzedam działkę ogrodniczą w 

wejherowie przy ul sucharskiego.
 tel. 608 430 589
 * * *
sprzedam działkę budowlaną, 

1939 m kw. w bolszewie, 200 m od 
kościoła i szkoły. tel. 512 867 750.

 * * *
sprzedam działkę z domkiem mu-

rowanym do zamieszkania, całoroczny 
w rod w wejherowie, ul. sucharskiego. 

tel. 500 028 260.
 * * *
wejherowo ul. Kochanowskiego, 

kawalerka 40 m kw.. zadbana, zamie-
nię na większe, może być do remontu, 
zadłużone, stare budownictwo. 

tel  721 014 919.
 * * *
działka budowlana w domatowie, 

1028 m kw., przy drodze asfaltowej, 
warunki zabudowy, energii. cena 65 
tys. zł. możliwa zamiana na działkę 
w innej lokalizacji. tel. 721 014 919. 

Pracujący, nie pijący, poszukuje 
pokoju lub kawalerki do wynajęcia. 

tel. 500 750 053.
 * * *
wynajmę mieszkanie w wejhero-

wie – pokój, kuchnia, łazienka, 25 m 
kw., ogrzewanie – piec. 

tel. 696 795 878
 * * *
mam do wynajęcia lokal o pow. 40 

m na działalność gospodarczą. wejhe-
rowo ul. Kopernika 19. tel. 507 708 413

sPrzedam
biurko rogowe z nastawką, półka-

mi i szafką. wymiary 90x90. bardzo do-
bry stan. cena 350 zł. tel. 508 229 579

 * * *
atlas na siłownię w dobrym stanie, 

cena 450 zł do negocjacji . dzwonić po 
16.00. tel. 502 024 634

 * * *
sprzedam tanio kserokopiarkę 

canon rapidografy i materac masujący. 
tel. 697 480 377
 * * *
Pistolet natryskowy firmy meister 

basic 60 w. 800 ml. na farbe ma na-
trysk  1x0,5 mm.1x0.8 mm. za 79 zł, 
z instrukcją obsługi. tel. 725 171 656

 * * *
nowa sofa 3-osobowa z pojemni-

kiem na pościel + dwa fotele + dwa 
pufy. stylowe w kolorze złotym. cena 
1220 zł. tel. 510 519 919.

 * * *
Komoda sosnowa 2 szuflady i wnę-

ka 60x80x40 cm - może być pod rtv, 200 
zł. dodatkowo blat sosnowy 90x90 cm 

po ułożeniu na szafce powstaje wygod-
ne, narożne biurko. tel. 501 957 499

 * * *
Komputer stacjonarny z monito-

rem Lcd, klawiatura, mysz. 399 zł. 
tel. 505-816-262 
  * * *
rower górski starszego typu - zie-

lony (przebita jedna z dętek)  120 zł. 
wejherowo. tel. 505-816-262

  * * *
nokię n70 bez simlocka za 90 zł. 
tel. 505-81-62-62 
 * * *
Półka czarna, drewniana, dwu-

poziomowa, z szafką z prawej strony. 
50 zł. sprzedam również komodę – 4 
szuflady, po bokach drzwi, jasny kolor, 
z lustrem. 900 zł. tel. 513 217 088

 * * *
talerze – komplety duże 5 zł/szt. 

i małe po 3 zł/szt., a także wazony 
ozdobne porcelanowe i kryształowe. 
cena do uzgodnienia. tel. 513 217 088

 * * *
nokia311 dotykowa z pudłem za 

230 zł – kolor czarny. tel. 513 217 088
 * * *
sztućce – komplet w walizce za 150 

zł oraz suszarkę stojącą glob kolor biały 
w kartonie za 590 zł. tel. 513 217 088

  * * *
15 czarnych składanych krzeseł + 

jedno gratis, 320 zł. tel. 502 351 988
 * * *
Kino domowe Panasonic 5.1 w 

bardzo dobrym stanie, srebrne, czyta 
wszystkie formaty, za 350 zł wejhero-
wo. tel. 784 808 700

 * * *

2 perfumy męskie doLce gabbana 
sPort i doLce gabbana tHe one po 80 
zł wejherowo. tel. 784 808 700

 * * *
sprzedam torbę do laptopa w b. 

dobrym stanie 30 zł . tel. 784 808 700
 * * *
rower dla dziecka, koła 20 z prze-

rzutkami. 100 zł. wejherowo. 
tel. 500 080 271
 * * *
sprzedam 15 składanych, miękkich 

krzesełek (plastik, kolor czarny) + 
16-te gratis, cena 20 zł/szt. sprzedam 
bęben (52 cm wysokości), cena 150 zł. 
sprzedam  nowe biurko, cena 100 zł.

tel. 502-351-988
 * * *
radiobudzik, cena 20 zł. 
tel. 516 256 424

motoryzacyJne
opel corsa 1,2 kat., 1994 r., instala-

cja gazowa, hak, 2 kompl. kół, 2 500 zł. 
tel. 666 664 085
 * * *
sprzedam opla tigre 1996 r. 1.4 

poj. czarna 175 tys. przebieg, alu, 
klima, radio,elektryczne szyby. 

tel. 883 750 149
 * * *
sprzedam przyczepę 2- osiową 

stelaż plandeka 3,00 1,40 wys. 1,70 
zarejestrowana oc aktualne k/ wejhe-
rowa. tel. 794181999

 * * *
sprzedam skuter 2008 r. zumico 

czerwono- srebrny oc aktualne, prze-
gląd 2014, poj. 50 cm alarm kufer. tel. 
506 295 619 

sprzedam oryginalne felgi stalowe 
aUdi Vw 15 rozstaw szPiLeK 5X112, 
cena 50 zł. tel. 516 256 424

 * * *
sprzedam klapa tył Passat b5 

kombi 100 zł tel. 516 256 424

naUKa
Korepetycje i pomoc w redagowa-

niu i pisaniu prac licencjackich, magi-
sterskich itp.  Pedagogika, socjologia, 
pielęgniarstwo, ekonomia, ochrona 
środowisk, inne. Komputeropisanie.

tel. 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 udzieli korepetycji z ma-

tematyki, chemii, chemii biologii lub j. 
polskiego. wejherowo. tanio i dobrze. 
Proszę dzwonić. tel.  668 133 89

Potrzebna Praca
emerytka niepaląca, doświad-

czenie w opiece i wychowaniu dzieci 
– zaopiekuje się dzieckiem   u siebie 
lub w miejscu zamieszkania dziecka. 

tel. 661 664 085
 * * *
Pani 40 lat szuka dodatkowej 

pracy dorywczej, bez towarzyskich, 
tylko smsy. tel. 517 733 379

 * * *
szukam pracy  - kierowca kat. b c 

d e, aktualne wpisy w prawie jazdy, 
karta kierowcy, doświadczenie. 

tel. 667 645522
 * * *

rencista (55 lat) szuka pracy jako 
stróż (konserwator). tel. 506 830 163

 * * *
doświadczony magazynier poszu-

kuje pracy. Uprawnienia na wózek wi-
dłowy posiadam. Kurs Profesjonalnego 
sprzedawcy. tel. 602 791 461

 * * *
Pani szuka pracy jako sprzedaw-

ca. tel. 518 638 758
 

Jest Praca
Uczennicę lub studentkę do pracy 

na sezon letni do pracy w malej ga-
stronomi przyjmę. doświadczenie mile 
widziane. tel. 603 78 68 22

Pomoc
rodzina wielodzietna prosi o po-

moc  - potrzebna lodówka, pralka, 
meble, wózek dla 9-miesięcznej córki. 
tel. 500 552 881. dziękujemy

rÓŻne
oddam 4-miesięcznego psa, mie-

szaniec chaski, suczka, ze smycz ą i 
legowiskiem. tel. 607 707 753
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KOMUNIKATY I REKLAMY

Jak informuje wejherowki 
ratusz, w najbliższym numerze 
„Nowin” obszernie przedstawio-
ne zostaną mieszkańcom Wejhe-
rowa nowe zasady gospodaro-
wania odpadami komunalnymi. 

Wejherowianie będą mogli 
dowiedzieć się o zmianach wyni-
kających z nowelizacji ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach oraz dyrektywach 
Unii europejskiej. 

W biuletynie „Nowiny” znajdzie 
się deklaracja o wysokości opłaty 
za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz instrukcja jej 
wypełnienia. Wśród materiałów 
znajdzie się także infografika 
przedstawiająca, w jaki sposób 
segregujemy odpady i jakie są 
korzyści wynikające z selektywnej 
zbiórki odpadów. 

pamiętaj! Chcesz płacić mniej 
– segreguj odpady! 

„Czyste miasto – wejherowo” - pod takim hasłem urząd 
Miejski w wejherowie rozpoczyna kampanię informacyj-
ną na temat nowych zasad gospodarowania odpadami, 
które w całej polsce będą obowiązywać od 1 lipca br.

segreguj odpady

Czyste miasto


