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Fałszywe 
oskarżenia 

wieńce z plonów

Prawdziwe dzieła sztuki wyczarowali z kłosów zbóż i innych płodów rolnych 
autorzy dożynkowych wieńców. Prezentowano je i nagradzano podczas Powiato-
wo-Gminnych Dożynek w Łęczycach, w ostatnią niedzielę 15 września. Podczas 
mszy św. i uroczystości dziękowano rolnikom za ich ciężką pracę. Gospodarze 
częstowali gości chlebem z tegorocznej mąki, a wszyscy razem bawili się podczas 
koncertu i turnieju sołectw.                    Str. 7 

Sprawa oskarżeń, stawianych prezy-
dentowi Wejherowa podczas ostatniej 
kampanii wyborczej doczekała się finału 
w sądzie. Bogusław Gosz, autor artykułu, 
zawierającego fałszywe oskarżenia,  mu-
siał publicznie przeprosić Krzysztofa Hil-
debrandta. 

Aby uniknąć zwiększenia kosztów, a zara-
zem opłat za wywóz śmieci, a także z powodu 
sygnałów mieszkańców, Rada Miasta Wejhe-
rowa zmieniła uchwałę o sposobie wywozu 
odpadów z budynków jednorodzinnych. 

Rzadziej po 
zmieszane

Radni zgodzili się, aby śmieci zmieszane były wywo-
żone rzadziej niż obecnie (raz na tydzień), ale nie rza-
dziej niż co dwa tygodnie.    Str. 3

We wrześniu 1944 roku, a więc dokładnie 69 lat temu 
do 1. Polskiej Dywizji Pancernej, walczącej w rejonie gra-
nicy belgijsko-holenderskiej zgłosił się Kaszuba o nazwi-
sku GALUBA lub GAŁUBA (ewentualnie Goluba). Na imię 
miał Leon. Przydzielony do 10. Pułku Dragonów, poległ 
wkrótce w miejscowości Dorst w Holandii, gdzie znajduje 
się nawet ulica jego imienia. 

Kim był ten pochodzący z Kaszub żołnierz?          
 Str. 5

Żołnierz z Kaszub
W parku w Wejherowie znaleziono zwłoki 52-let-

niego mężczyzny, który prawdopodobnie utonął w 
kanale. Najpierw na miejscu zdarzenia pojawiła się 
Straż Miejska, która poinformowała policję. 

Policjanci ustalili, że mężczyzna znajdował się bardzo 
blisko wody, a część ciała była zanurzona w wodzie. 

Lekarz biegły medycyny sądowej wstępnie wykluczył 
działanie osób trzecich. Prawdopodobnie był to nieszczę-
śliwy wypadek, ale postępowanie w tej sprawie trwa.

zwłoki w parku

To już trzecie przeprosiny pod adresem prezydenta 
Hildebrandta od ludzi, związanych z wejherowską PO. 
Wysuwając fałszywe oskarżenia liczyli na przegraną K. 
Hildebrandta w wyborach samorządowych. Str. 2

Wieczorem 15 września, na drodze między miej-
scowościami Kurowo i Jackowo w gminie Choczewo 
doszło do śmiertelniego wypadku. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że pieszy szedł prawą 
stroną drogi i prowadził rower. Mężczyzna został potrąco-
ny przez kierowcę volkswagena, jadącego w kierunku Ku-
rowa. Mimo kilkudziesięciominutowej reanimacji, poniósł 
śmierć na miejscu zdarzenia.

Policja prosi wszystkie osoby, które posiadają informacje 
na jego temat, pod nr tel. 58 672 97 53 lub 58 672 97 22. 

śmierć pieszego
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AKTUALNOŚCI
Z POLICJI

STRAŻ MIEJSKA

Bogusław Gosz na łamach 
„Faktu Wejherowskiego” twier-
dził, że prezydent Krzysztof 
Hildebrnadt za publiczne pie-
niądze zlecił przeprowadzanie 
sondażu wśród mieszkańców 
Wejherowa. Tekst opatrzony 
był nagłówkiem: „Czy prezy-
dent Hildebrandt z publicznych 
pieniędzy kupuje sobie sonda-
że?” Ponieważ była to niepraw-
da, sąd nakazał B. Goszowi 
opublikować na własny koszt 
przeprosiny, które przytacza-
my obok. Ukazały się one  kil-
ka dni temu, 13 września 2013 
r. na pierwszej stronie „Gryfa 
Wejherowskiego”. 

BRuDNA 
KAMPANiA
Sprawa ciągnęła się prawie 

trzy lata, bowiem Gosz odwołał 
się od wyroku aż do Sądu Naj-
wyższego. Ostatecznie SN od-
rzucił skargę Gosza w czerwcu 
2013 r. Wyrok nie budzi więc 
żadnych zastrzeżeń.

To, że samorządowa kam-
pania wyborcza w 2010 r. by-
ła wyjątkowo brudna, jest już 
oczywiste. Na łamach bezpłat-
nych gazetek związanych z 
opozycją, czyli z wejherowską 
Platformą Obywatelską pu-

Bogusław gosz musiał przeprosić prezydenta Krzysztofa hildebrandta

Fałszywe oskarżenia 
Czy pamiętają Państwo oskarżenia, wysuwane podczas ostatniej kampanii wyborczej do samorzą-

du pod adresem prezydenta Hildebrandta? Ta sprawa doczekała się finału w sądzie, a Bogusław Gosz 
publicznie przeprosił Krzysztofa Hildebrandta za fałszywe oskarżenia publikowane w wychodzącym 
wówczas lokalnym piśmie. To już trzecie przeprosiny pod adresem prezydenta Hildebrandta od ludzi 
związanych z wejherowską Platformą Obywatelską.  

blikowano wówczas niepraw-
dziwe insynuacje dotyczące 
rzekomego majątku prezyden-
ta Hildebrandta i jego rzekomej 
nieuczciwości. 

KŁAMSTWO 
PO RAz PieRWSzy
Dużo sensacji wywołał 

zwłaszcza prezentowany na 
zdjęciu luksusowy jacht, który 
rzekomo miał posiadać Krzysz-
tof Hildebrandt. Prezydent po-
zwał autorów tekstów na ten 
temat do sądu i wygrał. 

Wyrokiem Sądu Okręgowe-
go w Gdańsku Piotr Ruszew-
ski, redaktor naczelny „Faktu 
Wejherowkiego” (jak również 
„Expressu Powiatu Wejhe-
rowskiego” i członek Platfor-
my Obywatelskiej) musiał 
opublikować na własny koszt 
w „Gryfie Wejherowskim” na 
pierwszej stronie oświadczenie, 
w którym stwierdził: 

„Piotr Ruszewski jako re-
daktor naczelny pisma „Fakt 
Wejherowski”, w którego wy-
daniu z dnia 21 września 2010 
r. ukazał się artykuł pod ty-
tułem „Ile kosztuje jacht Hil-
debrandta” podpisany przez 
Tomasza Kosa, wyraża szcze-
ry żal i przeprasza Prezydenta 

Miasta Wejherowa Krzyszto-
fa Hildebrandta za publiczne 
rozpowszechnianie niepraw-
dziwych informacji (…)”. Wy-
rokiem sądu przeprosiny 
Ruszewskiego były za  „…suge-
rowanie,  że jacht uwidoczniony 
na dołączonej do tego artykułu 
fotografii należy do Krzysz-
tofa Hildebrandta, podczas, 
gdy Krzysztof Hildebrandt nie 
jest właścicielem takiego jach-
tu. Piotr Ruszewski wyraża 
głębokie ubolewanie za roz-
powszechnianie wypowiedzi, 
które zawierały w tym zakresie 
krzywdzące dla Pana Krzyszto-
fa Hildebrandta sugestie” 

KŁAMSTWO 
PO RAz DRuGi 
Ponadto sąd nakazał rów-

nież publikację oświadczenia: 
„Piotr Ruszewski jako redak-
tor naczelny czasopisma „Fakt 
Wejherowski”, w którego wyda-
niu z dnia 05 października 2010 
r. ukazała się informacja zaty-
tułowana „Brudna kampania 
w Wejherowie” z podtytułem 
„Erika Steinbach i... Hilde-
brandt” wyraża szczery żal i 
przeprasza Prezydenta Miasta 
Wejherowa Pana Krzysztofa 
Hildebrandta za rozpowszech-

Treść przeprosin z wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku 
z dnia 26 września 2012 r.:

Bogusław gosz, jako autor artykuły zamieszczonego 
w czasopiśmie „Fakt wejherowski” z dnia 20 lipca 2010 
r. pod tytułem „sondaże – blamaże prezydenta wejhe-
rowa”, przeprasza Pana Krzysztofa hildebrandta za to, 
że w treści artykułu rozpowszechniał nieprawdziwe in-
formacje i nieuprawnione sugestie, że Pan Krzysztof 
hildebrandt, jako Prezydent Miasta wejherowa, zle-
cił przeprowadzenie ze środków publicznych sondażu 
wśród mieszkańców wejherowa, o którym mowa w tym 
artykule.

nianie plotki, jakoby w samo-
rządowej kampanii wyborczej 
wsparcia dla powoda miałaby 
udzielić Erika Steinbach, któ-
ra rzekomo jest skoligacona z 
prezydentem Krzysztofem Hil-
debrandtem. Piotr Ruszewski 
wyraża głębokie ubolewanie za 
rozpowszechnianie niepraw-
dziwych informacji.”

Po wyrokach sądu widać, 
że przeciwnicy Krzysztofa Hil-
debrandta posuwali się do 
kłamstw i oczerniania prezy-
denta. Szkoda, że sądy w Polsce 
nie działają szybciej, bo już w 
czasie kampanii wyborczej mo-
glibyśmy się o tym przekonać. 

Zapewne na to właśnie li-

czyli autorzy wspomnianych 
artykułów, że mieszkańcy w te 
oskarżenia uwierzą, a sprawie-
dliwość przyjdzie później, kiedy 
Krzysztof Hildebrandt przegra 
wybory. 

Takie działanie można okre-
ślić jako nikczemne. Mieszkań-
cy nie dali się jednak oszukać i 
teraz wiedzą, że słusznie. Szef 
wspomnianych wydawnictw lo-
kalnych, P. Ruszewski to czło-
nek Platformy Obywatelskiej 
i z jej listy startował do Rady 
Miasta. 

Bogusław Gosz jest sympa-
tykiem tego środowiska. 

Czy zatem Platforma Oby-
watelska  jest wiarygodna?

za KieROwNicą
PO NaRKOtYKach
W Rumi zatrzymano 

25-letniego  mieszkańca Re-
dy, który prowadził samo-
chód, będąc pod wpływem 
narkotyków. Funkcjonariu-
sze sprawdzili jego mieszka-
nie i okazało się, że znaleźli w 
nim amfetaminę. 

Inny 29-letni kierowca, 
zatrzymany do kontroli dro-
gowej miał przy sobie am-
fetaminę, natomiast jego 
28-letni pasażer miał przy 
sobie marihuanę oraz ha-
szysz. Badanie narkotestem 
potwierdziło, że ten miesz-
kaniec Wejherowa kierował 
samochodem pod wpływem 
narkotyków. 

wŁaMYwacz
Włamywacz z Gdańska 

na gorącym uczynku wpadł 
w ręce policjantów z Wejhe-
rowa. Mężczyzna włamywał 
się do kilku piwnic w z bloku 
wielorodzinnym. Mężczyzna 
włamał się do jednej piw-
nicy skąd ukradł m.in. elek-
tronarzędzia, buty oraz inne 
drobne przedmioty oraz pró-
bował się także włamać do 
7 innych piwnic. Za to prze-
stępstwo grozi do 10 lat po-
zbawienia wolności. 

MaRihuaNa
w  DONiczKach
Mieszkaniec Redy na bal-

konie miał w donicach miał 
11 krzewów marihuany, a w 
mieszkaniu niewielką ilość 
ususzonej już marihuany. 

Z kolei małżonkowie z Ru-
mi w swoim mieszkaniu na 
parapecie hodowali kwiatki. 
Wśród nich rosły konopie in-
dyjskie (marihuana). w wy-
sokości około 30 i 50 cm. 

Za uprawę marihuany 
grozi kara pozbawienia wol-
ności nawet do 3 lat. 

PiJaNa MatKa 
Wieczorem na ulicy Sobie-

skiego w Wejherowie, funkcjona-
riusze Straży Miejskiej zauważyli 
zataczającą się kobietę, która na 
ręku trzymała dziecko. Od opie-
kunki dziecka wyczuto silną woń 
alkoholu. 

Badanie alkomatem wykaza-
ło, że w jej organizmie jest  3,13 
promila alkoholu. 5-letnia córkę 
pijanej kobiety przekazano na-
tychmiast pod opiekę babci.

Takie interwencje zdarzają 
się, niestety często. Niedawno  
leżący na  nasypie kolejowym 
ojciec będąc z dzieckiem, miał 
3,5  promila alkoholu. Mało te-
go, wezwany na przesłuchanie 
stawił się również w stanie nie-
trzeźwym. Z kolei na ul. Refor-
matów w Wejherowie pijany 
ojciec, który miał w wydycha-
nym powietrzu ponad 2,12 pro-
mila alkoholu opiekował się 
małą córką. 

Wszystkie te sprawy znajdą 
swój finał w Sądzie Rodzinnym 
i Nieletnich oraz w Wydziel Kar-
nym Sądu Rejonowego w Wej-
herowie. 

JaDŁ i PiŁ za DaRMO
Przez dwa dni 51-letni bez-

domny jadł i pił w wejherow-
skich restauracjach za darmo. 
W dwóch restauracjach  wyłu-
dził alkohol, napoje i jedzenie za 
kwotę 369 złotych. Za każdym 
razem upił się do tego stopnia, 

że spadł z krzesła. 
Pierwsze zgłoszenie o awan-

turującym się kliencie w  jed-
nej z wejherowskich restauracji 
Straż Miejska otrzymała 7 wrze-
śnia br. Obsługa restauracji 
stwierdziła, że ich klient chce 
opuścić lokal, a nie zapłacił ra-
chunku. Mężczyzna miał 3,04 
promila alkoholu we krwi. Tra-
fił do policyjnej izby zatrzymań.  

Następnego dnia Straż Miej-
ska otrzymała zgłoszenie z innej 

restauracji, że klient nie zapłacił 
rachunku za jedzenie i alkohol. 
Tym razem mężczyzny (tego 
samego) nie udało się poddać 
badaniu na zawartość alkoholu, 
bo był bez kontaktu. Znów tra-
fił do policyjnej izby zatrzymań. 
Teraz sprawa trafi do wejherow-
skiego Sądu.

 Sprawcy za wyłudzenie na-
poju, alkoholu i jedzenia grozi 
kara aresztu, ograniczenia wol-
ności albo grzywny.                 ZH.

Nadużywali alkoholu
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Coraz większa świadomość 
ekologiczna mieszkańców Wej-
herowa powoduje, iż gwałtow-
nie zmniejszyła się ilość śmieci 
zmieszanych, zaś wzrosła odpa-
dów segregowanych. Często się 
zdarza, że samochody Zakładu 
Usług Komunalnych przyjeż-

zmieszane śmieci będą wywożone rzadziej, aby uniknąć większych kosztów

wejherowianie segregują
Radni miasta Wejherowa zdecydowaną większością głosów (Wolę Wejherowo, PiS, a nawet większej części PO) zmieni-

li uchwałę o sposobie wywozu odpadów z budynków jednorodzinnych. z powodu sygnałów mieszkańców zgodzili się, aby 
śmieci zmieszane były wywożone nie rzadziej niż co dwa tygodnie  (obecnie raz na tydzień). Natomiast odpady segregowane 
(plastikowe) odbierane będą częściej niż dotychczas - zamiast raz na miesiąc, będzie to nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.

dżają do niemal pustych pojem-
ników na odpady.

- Obserwujemy i monitoru-
jemy sytuację na bieżąco i wi-
dzimy, co się dzieje. Dlatego też 
chcemy pewne zapisy dostoso-
wać do życia - mówił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. 

- Widzimy, że odbiór pla-
stików raz w miesiącu nie wy-
starcza, a w związku z tym 
chcemy wprowadzić zbiórkę co 
dwa tygodnie. Z kolei widzimy, 
że występują oszczędności na 
odpadach zmieszanych. Oczy-
wiście, mogą zdarzyć się przy-
padki, że odpady zmieszane z 
niektórych posesji trzeba bę-
dzie odbierać częściej. Na takie 
sytuacje będziemy natychmiast 
reagować i na życzenie miesz-
kańca ZUK będzie przyjeżdżał 
częściej. Selektywna zbiórka to 
sukces mieszkańców Wejhero-
wa, którym bardzo dziękuję za 
zrozumienie, zaangażowanie i 
współpracę – podkreślił prezy-
dent Hildebradnt.

Wiceprezydent Piotr Bo-
chiński poinformował ponad-
to, że wprowadza się do zapisów 
uchwały kolejną, piątą już gru-
pę selektywną - zbiórkę popiołu 
i żużla (nie rzadziej niż raz na 
dwa miesiące) w okresie od 15 
września do 15 maja. Chodzi o 
to, aby nie podnosić opłat.

Radny Jacek Gafka z Plat-
formy Obywatelskiej był prze-
ciw. Nie pomogły  tłumaczenia, 
że konieczne jest częstsze zbie-
ranie odpadów selektywnych, 
ale śmieci zmieszane będą 
obierane rzadziej, aby nie pod-
nosić mieszkańcom opłat. Po co 
samochód ma kursować po kil-
ka kilogramów śmieci z dużego 
pojemnika? To kosztuje.

- Rozumiem, że radny Gafka 
chce podnieść opłaty dla miesz-
kańców za wywóz nieczystości 
stałych? - dopytywał prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - Skoro 
radny chce zwiększyć częstotli-
wość wywozu odpadów, to trze-
ba mieć też świadomość tego, że 
zwiększą się koszty funkcjono-
wania systemu i zwiększą się 
opłaty. Uważam, że trzeba my-
śleć racjonalnie i liczyć koszty, 
bo śmieciarki będą jeździły nie-
potrzebnie, a nasi mieszkańcy 
ponosić będą większe koszty. 
Nie róbmy tego. Róbmy to w 
sposób jak najbardziej racjonal-
ny - wyjaśniał K. Hildebrandt.

- Zaproponowałem tę uchwa-
łę w trosce o ład przestrzenny na 
obszarze opracowanego planu, 
wzdłuż drogi krajowej nr 6. Wi-
zytówkę miasta stanowią tam 
zakłady produkcyjne, obiekty 
handlowe, usługowe i oświato-
we, a nie punkt zlewny - mówił 
prezydent K. Hildebrandt. - Nie 
po to całe Wejherowo jest ska-
nalizowane, aby teraz na tere-
nie miasta budować zlewnię 
ścieków. Nie możemy się na to 
zgodzić. 

„Nie” dla budowy zlewni ścieków w wejherowie

śmierdzący problem zażegnany
Ostatnią sesję Rady Miasta Wejherowa zwołano w trybie nadzwyczajnym głównie po to, aby uchwa-

lić zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obszarze między ulicami i Bryga-
dy Pancernej WP a Podmiejską i Budowlanych w Wejherowie. W tym miejscu wójt gminy Wejherowo 
zaplanował budowę zlewni nieczystości płynnych. Wejherowscy radni są w tej sprawie jednomyślni: 
nie zgadzają się na tę inwestycję.

Radny Gafka zgłosił popraw-
kę do uchwały, której nie popar-
ła nawet większość jego kolegów 
z Platformy i głosowała za 
uchwałą autorstwa prezydenta 
Hildebrandta. Wszelkie obawy 
opozycyjnych radnych próbo-
wał też rozwiać Roman Czer-
wiński, prezes Zakładu Usług 
Komunalnych w Wejherowie. 
Stwierdził on, że niektórzy my-
ślą jeszcze po staremu, ale w 
obecnej sytuacji do każdej gru-
py odpadów muszą jechać inne 
wozy. Nie można bowiem mie-
szać makulatury ze szkłem itp.

- Niebawem wszyscy miesz-
kańcy zostaną wyposażeni w 
kody na każdy pojemnik. Wie-
lu ludzi mówi nam wprost, że 
nie mają zmieszanych odpadów 
i pytają, co mają w takim razie 
wystawiać? - tłumaczył prezes 
Roman Czerwiński. - Pracow-
nik ZUK musi podejść do każ-
dego pojemnika i musi każdy, 
nawet pusty, przyczepić do za-
czepu na samochodzie, gdzie 
komputer odczytuje dane z czi-

pa i rejestruje. W przeciwnym 
wypadku nie ma dowodu wy-
konania usługi. Wszystkim za-
leży, żeby było jak najtaniej dla 
mieszkańców.  

Prezes Czerwiński wyja-
śniał, że nie ma obaw co do 
domów, w których odpady se-
gregowane będzie trzeba wy-
wozić co tydzień lub częściej. 

- Jeździmy stale wokół blo-
kowisk i możemy dołączyć  do 
harmonogramu prywatną po-
sesję, która zadeklaruje chęć 
częstszego wywożenia odpa-
dów mieszanych. Wystarczy, 
że właściciel raz zgłosi nam ta-
ki fakt, a będziemy zabierać od 
niego śmieci znacznie częściej. 
Do niektórych posesji jeździmy 
po 2-3 razy w tygodniu, reagu-
jąc podobnie jak Urząd Miasta 
na sygnały mieszkańców. 

Chodzi jednak o to, żeby nie 
ładować pustych pojemników 
na samochód tylko po to, aby 
odnotować wykonanie usługi - 
dodaje Roman Czerwiński,.

Ryszard Wenta

O inicjatywie wójta Henryka 
Skwarły władze miasta dowie-
działy się przypadkowo, cho-
ciaż zlewnia nieczystości miała 
powstać na terenie Wejhero-
wa. Śmierdząca sprawa ujrzała 
światło dzienne po ujawnieniu 
protestu mieszkańców Bolsze-
wa, którzy zarzucali wójtowi 
działanie na ich szkodę.

Działka, wydzierżawiana 
przez wójta Skwarłę, położona 
jest w pobliżu stacji benzyno-
wej PKN Orlen przy „szóstce”, 

w niewielkiej odległosci od wej-
herowskiego os. Sucharskiego. 

- Mieszkańcy osiedla prote-
stują przeciw tej inwestycji i po-
dejmę w tej sprawie działania. 
Będę też namawiał innych rad-
nych do ich poparcia – mówił 
radny Dariusz Kreft, kiedy 
sprawa wyszła na jaw. 

- Dziękuję za zajęcie jedno-
znacznego stanowisko przez 
wszystkich radnych. Uchwalo-
ny plan zagospodarowania unie-
możliwia budowę zlewni ścieków 

w Wejherowie.  – powiedział pre-
zydent Hildebrandt. - Wielokrot-
nie próbowałem przekazywać do 
Urzędu Gminy Wejherowo in-
formację, że swoje problemy ze 
ściekami muszą rozwiązywać 
na swoim terenie. Ogromnym 
wysiłkiem doprowadziliśmy do 
skanalizowania całego miasta, 
a pojedyncze przypadki braku 
podłączenia dotyczą budynków 
mocno oddalonych. 

Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

Ciekawa dyskusja miała miejsce na ostatniej, nadzwyczajnej 
sesji Rady Miasta Wejherowa przy okazji uchwały na temat zmian 
w sposobie odbierania śmieci od mieszkańców.

Okazało się, że wejście w życie nowego systemu w Wejhero-
wie zostało przeprowadzone generalnie dobrze i bezkolizyjnie. 
System, pomimo różnych potknięć i niedociągnięć, funkcjonuje 
sprawnie i nie ma dużych uwag. Udało się uniknąć ogromnych 
problemów, które występują w wielu miastach w Polsce (o czym 
można się przekonać śledząc media). Przyznał to na sesji nawet 
najzagorzalszy krytyk prezydenta Krzysztofa Hildebrandt, radny 
Jacek Gafka z Platformy Obywatelskiej, rzecznik starosty wejhe-
rowskiego Józefa Reszke. Przy czym radny Gafka dodał, że odbyło 
się to dzięki „naszej wspólnej pracy”, czyli, że radni PO i on sam 
mają w tym sukcesie udział. 

Czyżby ta „wspólna praca” radnych PO i ich udział we wpro-
wadzeniu nowego systemu polegała na wysyłaniu doniesień do 
prokuratury w sprawie ZUK i głosowaniu przeciwko uchwałom 
dotyczącym przyjęcia nowego systemu „śmieciowego”. Nieby-
wałą hipokryzję radnego Gafki ujawnił nawet jego kolega z Plat-
formy, któremu w czasie dyskusji wymknęło się stwierdzenie, że 
za „uchwałami głosowała większość”. Ta większość to radni Wolę 
Wejherowo i radny PiS. 

Teraz zapewne radni PO chcieliby się podpisać pod tymi dzia-
łaniami, ale prawda jest taka, że przez ostatnie półtora roku 
robili wszystko, aby system nie wszedł w życie i jak mogli „pod-
kładali nogę” prezydentowi. Wejherowska PO nie tylko nie po-
parła uchwał wprowadzających nowy system na sesji pod koniec 
grudnia 2012 r., ale próbowała blokować konieczne zmiany w 
Zakładzie Usług Komunalnych. Donosy do prokuratury radnych 
Platformy na czele z J. Gafką mogły skończyć się sparaliżowaniem 
nowej spółki ZUK, gdyż dotyczyły podstaw jej funkcjonowania  – 
majątku, powołania prezesa i rady nadzorczej. W konsekwencji 
mogło to uniemożliwić udział ZUK-u w przetargu na wywóz śmie-
ci. Wiadomo, jaka prywatna firma by na tym skorzystała. Oczywi-
ście donosy skończyły się niczym, bo przepisy prawa są w ZUK-u 
przestrzegane.  

Na potwierdzenie swojej postawy, radny Gafka podczas tego 
samego wystąpienia na sesji oświadczył, że powiadomi po przy-
jęciu omawianej uchwały „resortowego ministra i Urząd Zamó-
wień Publicznych”. W ramach  „wspólnej pracy” należy spodziewać 
się jeszcze donosu do prokuratury, NIK, CBA, CBŚ, itd.

Każdy może protestować, być przeciw czy pisać zawiadomie-
nia do różnych organów, ale niech będzie uczciwy w tym co robi, 
zachowa twarz i nie plecie potem bzdur o „wspólnej pracy” dla 
dobra mieszkańców.                        Dr  Puls

Wspólna praca?
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WYDARZENIA

Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. rozpoczyna 
realizację projektu  „Kierunek na pracę - wzmocnienie mobil-
ności na pomorskim rynku pracy”,  realizowanego pod nad-
zorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. 

W ramach projektu Agencja oferuje: poradnictwo zawodowe, 
opiekę psychologiczną, pośrednictwo pracy, opiekę logistyczną 
(pomoc w znalezieniu miejsca zamieszkania, zapoznanie osoby 
z topografią miejscowości i siecią komunikacji publicznej), szko-
lenia – możliwość uzyskania certyfikatów, licencji, instrumenty 
mobilnościowe (refundacje kosztów: przejazdu do pracy, za-
kwaterowania lub dodatek relokacyjny w początkowym okresie 
zatrudnienia jeśli zatrudnienie jest w odległości powyżej 50 km 
od miejsca zamieszkania), a także refundację kosztów opieki nad 
dziećmi do lat 7 i osobami zależnymi.

 Jeśli jesteś osobą pozostająca bez zatrudnienia, zamieszku-
jesz na terenie województwa pomorskiego (z wyłączeniem Trój-
miasta), chcesz podjąć pracę na umowę o pracę - zgłoś się do 
naszego projektu, a pomożemy znaleźć Ci pracę!  

Regionalne centrum aktywizacji zawodowej w wejhero-
wie, ul. Judyckiego 11, 84-200 Wejherowo (CH Nanice – I piętro)

Tel. 730 127 545, wejherowo.parr@kieruneknaprace.eu

Porady i szkolenia

Kierunek na pracę

       W SPRAWie PRzePROWADzeNiA POWSzeCHNeJ AKCJi DeRATyzACJi

Na podstawie § 45 w związku  z § 43 i § 44 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tere-
nie miasta Wejherowa -  uchwała Nr Vik/XXVi/324/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 18 grudnia 
2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Wejherowa (tekst 
jednolity Dz. urz. Woj. Pomorskiego z 2013 r. poz. 3048)  Prezydent Miasta Wejherowa zarządza:

      § 1
W okresie od 01.10.2013 r. do 31.10.2013 r. przeprowadzić powszechną akcję deratyzacji na terenie Miasta 

Wejherowa.
      
      § 2
Deratyzacji należy poddać pomieszczenia zsypowe i piwniczne oraz miejsca najbardziej narażone bytowa-

niem gryzoni w budynkach, budowlach i infrastrukturze technicznej na terenie Miasta Wejherowa, dotyczy to:
- zakładów pracy (produkcyjnych, usługowych, użyteczności publicznej, instytucji itp.),
- budynków mieszkalnych wielorodzinnych, biurowych, gospodarczych, produkcyjnych,
- pomieszczeń i hal produkcyjno-usługowych, socjalnych, sklepów, hurtowni, magazynów, piwnic, ko-

tłowni, składów, wiat, boksów z pojemnikami na odpady itp.,
- urządzeń i sieci kanalizacji sanitarnej miejskiej, prywatnych przyłączy kanalizacyjnych itp.
      
      § 3
Do przeprowadzenia akcji deratyzacji zobowiązane są wszystkie państwowe, prywatne, spółdzielcze i komu-

nalne jednostki organizacyjne, zakłady pracy, osoby fizyczne, osoby prawne oraz właściciele urządzeń i sieci 
kanalizacji sanitarnej i właściciele nieruchomości władający obiektami wymienionymi w § 2, które przepro-
wadzają akcję deratyzacji na własny koszt w sposób i w formie właściwej dla tego typu czynności.

      
      § 4
1. Z uwagi na niebezpieczeństwo przypadkowego zatrucia ludzi w okresie wyłożenia trucizny nakładam 

na opiekunów obowiązek pouczenia podopiecznych o zagrożeniu i skutkach zatrucia. Z tych samych powodów 
szczególnym nadzorem należy otoczyć również zwierzęta domowe.

2. Zobowiązuję podmioty wymienione w § 3 do usunięcia przed rozpoczęciem deratyzacji odpadów i innych 
zanieczyszczeń powstałych w związku z działalnością i bytowaniem człowieka, a w szczególności odpadów mo-
gących stanowić pożywienie dla gryzoni.

      
      § 5
1. Trutkę należy wyłożyć w dniach od 1 października do 9 października 2013 r. i pozostawić do 

dnia 27 października 2013 r., uzupełniając ją w miarę spożywania przez gryzonie. W czasie wyłoże-
nia trutki należy na bieżąco zbierać padłe gryzonie.

2. W dniach od 28 października do 31 października 2013 r. należy zebrać pozostałe trutki oraz 
padłe gryzonie. 

3. Gryzonie padłe w czasie akcji muszą być usunięte przez ekipy dokonujące deratyzacji.

      § 6
Nadzór i kontrolę nad wykonywaniem deratyzacji sprawować będzie Straż Miejska i Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny (PPIS) w Wejherowie. W terminie do dnia 18 października 2013 r. podmioty wymie-
nione w § 3 są obowiązane do przedłożenia PPIS w Wejherowie informacji o formie i sposobie przeprowadzenia 
deratyzacji, w szczególności poprzez przekazanie informacji o wyłożeniu trutek, sposobie utylizacji padłych 
gryzoni, danych firmy prowadzącej działalność w zakresie deratyzacji, z którą umowa została zawarta wraz 
z wykazem obiektów objętych deratyzacją, a w przypadku posiadania stałej umowy również kserokopii umo-
wy, natomiast w terminie do dnia 15 listopada 2013 r. do przedłożenia PPIS w Wejherowie protokołu lub 
oświadczenia potwierdzającego wykonanie deratyzacji.

      § 7
Niewykonanie powyższych postanowień podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z przepisami o wykro-

czeniach.
    
      § 8
Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w mediach lokalnych, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejhe-

rowie, na słupach ogłoszeniowych oraz na  stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Wejherowie.
                
             PRezyDeNT MiASTA WeJHeROWA

OBWieSzCzeNie
PRezyDeNTA MiASTA 

WeJHeROWA

Pierwszy etap konkursu trwa do 4 października 
2013r. W tym terminie należy złożyć projekt biznesowy (po-
mysł założenia przedsiębiorstwa lub rozwoju małego przed-
siębiorstwa działającego na terenie woj.pomorskiego).

Spośród zgłoszonych projektów komisja konkursowa wy-
łoni najlepsze, których autorzy przechodzą do kolejnego 
etapu. Zakończenie i ogłoszenie wyników konkursu przewi-
dziane jest na 4 grudnia 2013 r.

Efektem dobrego pomysłu na własny biznes jest nagroda 
pieniężna lub rzeczowa, wsparcie w rozpoczęciu działalności 
gospodarczej, bezpłatne szkolenia i konsultacje ufundowane 
przez partnerów projektu.

Warunkiem udziału w konkursie jest zarejestrowanie się 
u Organizatora poprzez przesłanie arkusza informacyjnego 
wraz z oświadczeniem o akceptacji regulaminu oraz Projek-
tu biznesowego na adres:

Regionalna izba Przemysłowo-Handlowa, 
ul. i Bryg. Panc. WP 28, 84-200 Wejherowo.
Zasady uczestnictwa, regulamin konkursu i arkusz zgło-

szeniowy znajdują się na stronie internetowej 
www.izba.tkchopin.pl

Głównym organizatorem konkursu jest Regionalna Izba 
Przemysłowo-Handlowa w Wejherowie przy współudziale 
Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni, pod pa-
tronatem Marszałka Województwa Pomorskiego, Krajowej 
Izby Gospodarczej oraz władz samorządowych miast i gmin 
województwa pomorskiego.

Do konursu zgłosiły się miasta: Wejherowo, Reda , Rumia 
i Lębork oraz Gminy: Wejherowo i Luzino. 

Pomorski 
Biznesplan

Rozpoczyna się iX edycja konkursu Pomorski 
Biznesplan 2013, skierowanego do zaintereso-
wanych założeniem własnej firmy lub rozwojem 
małego przedsiębiorstwa.
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HISTORIA

Odpowiedzi na te pytania 
szuka Adrian Stopa – kon-
sul Stowarzyszenia 1. Polskiej 
Dywizji Pancernej Niderlandy 
do Spraw Zagranicznych i Am-
basad. Od ponad pięciu lat pan 
Adrian mieszka wraz z żoną 
Krystyną w powiecie wejhe-
rowskim, ale wcześniej urodził 
się i  mieszkał w Holandii. Je-
go ojciec, Józef Stopa walczył 
we wspomnianej dywizji gen. 
Maczka, do której zgłosił się 

We wrześniu 1944 roku, a więc dokładnie 69 lat temu do 1. Polskiej Dywizji Pancer-
nej, walczącej gdzieś na granicy belgijsko-holenderskiej zgłosił się Kaszuba o nazwi-
sku GALuBA lub GAŁuBA (ewentualnie Goluba) i imieniu Leon. Przydzielony do 10. 
Pułku Dragonów, poległ wkrótce w miejscowości Dorst w Holandii. Czy ktokolwiek 
wie, kim był ten pochodzący z Kaszub żołnierz? Czy w naszym powiecie lub sąsied-
nich mieszka jego rodzina?

Leon Gałuba (Galuba?). 
W Dorst jest nawet uli-

ca Leona Galuby, który na 
podstawie wspomnień i rela-
cji świadków został opisany 
w książce „10 Pułk Drago-
nów” Piotra Nowaka.  W 
rozdziale w rozdziale „Od Nor-
mandii do Wilhelmshaven” 
czytamy m.in.: 

„Pomimo zakazów i na-
kazów dowódców wyższych 
szczebli, dotyczących dzikiego 

werbunku („przygarniania” 
jeńców), dowódcy plutonów i 
szwadronów przymykali na 
to oczy. W tym czasie został 
zwerbowany  z pełnego ku-
rzu  przydrożnego  rowu do 
plutonu moździerzy razem z 
„Sosną” i „Dębem” drag. Leon 
Galuba. Zdał on celująco eg-
zamin z polskości, polegający 
na wyrecytowaniu  „chrząszcz 
brzmi w trzcinie w Szczebrze-
szynie”  i „Ojcze nasz”, co za-
kończył okrzykiem radości, 
„toż panie poruczniku (a mówił 
do ppor. G. Gabryjelewskiego, 
ówczesnego dowódcy plutonu 
pułkowych 3-calowych moź-
dzierzowy),  ja jestem dobry 
Kaszuba”. Wieczorem tego 
dnia, kiedy szef plutonu moź-
dzierzy przyjechał z obiadem, 
benzyną i amunicją, Leon 
Galuba otrzymał nowy, nie-
co za obszerny „battledress” 
z czarnym naramiennikiem, 
bielizną, wełniane skarpetki i 
dobre angielskie buty...”.

- Zwracam się w imieniu 
naszego Stowarzyszenia 1. 
Polskiej Dywizji Pancernej 
Niderlandy o pomoc w odnale-
zieniu rodziny lub informacji, 
dotyczących tego Polaka z Ka-
szub – mówi Adrian Stopa. - 
Według informacji zawartej w 
książce „10. Pułk Dragonów”, 
zdezerterował on z armii nie-
mieckiej. Niestety Deutsche 
Dienststelle (WASt) z Berlina 
nie potwierdziło mi tej infor-
macji.

Gałuba Leon poległ w miej-
scowości Dorst w Holandii, 
zanim wpisano go w admini-
stracji w szeregi tej polskiej 
dywizji - dodaje A. Stopa. - 
Dlatego nie jest nam znana 
ani jego data urodzenia, ani 
miejsce urodzenia, ani ostat-
nie miejsce zamieszkania, ani 
imiona rodziców. Znana jest 

 Polska 1. Dywizja Pancerna została sformowana na podstawie 
rozkazu Naczelnego Wodza, gen. broni Władysława Sikorskiego 
wydanego 25 lutego 1942 r., na bazie jednostek wydzielonych 
ze składu I. Korpusu Polskiego w Wielkiej Brytanii. Dywizją do-
wodził generał Stanisław Maczek.

W początkowym okresie jednostki Dywizji uczestniczyły w 
osłanianiu ok. dwustukilometrowego odcinka wschodniego 
wybrzeża Szkocji przed ewentualnym desantem Wehrmachtu. 
Okres ten zakończył się udanymi manewrami w północnej An-
glii. Pod koniec lipca 1944 dywizja,  licząca 16 tysięcy żołnierzy, 
została przerzucona z Wielkiej Brytanii do Normandii w kilku 
etapach, ostatnie elementy zostały wyładowane 1 sierpnia. Do 
akcji weszła 8 sierpnia 1944 w składzie 1. Armii Kanadyjskiej. 14 
sierpnia dywizja wzięła udział w Operacja Tractable, która mia-
ła spowodować okrążenie dwóch niemieckich armii w kotle w 
okolicach Falaise.

Polscy żołnierze wzięli udział w operacji, której celem było 
odcięcie drogi odwrotu siłom niemieckim. W wyniku krwawych 
walk, które rozegrały się w dniach od 8 do 21 sierpnia 1944 roku 
przełamano obronę niemiecką w Normandii oraz doprowadzo-
no do wyjścia aliantów na linię Sekwany, a później Renu.

Dywizja walczyła z wysiłkiem do wyczerpania zasobów fi-
zycznych i materialnych, aż wreszcie zatrzymała Niemców. Wy-
zwalając miasta francuskie, belgijskie i holenderskie 1. Dywizja 
Pancerna gen. Maczka dokładała starań, by ich nie niszczyć i nie 
powodować ofiar cywilnych za co zdobyła sobie wdzięczność i 
uznanie setek tysięcy ludzi. Na całym szlaku bojowym dywizja 
straciła prawie 5 tys. żołnierzy, ale liczba zabitych i wziętych do 
niewoli Niemców była czterokrotnie wyższa. 

z anglii, do Francji, Belgii, holandii i Niemiec

Grób Leona Galuby znajduje się w holenderskiej miej-
cowości Oosterhout.

tylko data jego śmierci. Chcie-
libyśmy odnaleźć jego rodzinę, 
aby poinformować o miejscu 
jego ostatniego spoczynku. 
Następnie chcielibyśmy uzy-
skane jego dane uzupełnić na 
krzyżu nagrobnym.

Jak informuje Adrian Sto-
pa, który przed przeprowa-
dzeniem się na stałe do Polski 
był prezesem Stowarzyszenia 
1. Polskiej Dywizji Pancernej 
Niderlandy, na mogile Leona 
Galuby, która znajduje się na 
Polskim Honorowym Cmenta-
rzu Wojskowym w Oosterho-
ut (NL) znajduje się tylko jego 
imię i nazwisko, data śmierci 
oraz nazwa polskiej jednostki 
wojskowej w której służył. 

W 1994 roku nazwano je-
go imieniem ulicę, na której 
poległ. Zginął 29 pazdziernika 
1944 roku jadac na motocyklu, 
na czele niewielkiej kolum-
ny pojazdów, zaskoczonych 
przez wracajacych Niemców 
do już zdobytego przez Pola-
ków Dorst. 

Przy wjeździe do wsi Dorst, 
„na kolumnę dragońskich po-
jazdów spadła lawina niemiec-
kiego ognia. Drag. L. Galuba 
padł przy swoim motocyklu” – 
czytamy w książce P. Nowaka.

Kim był Leon Galuba (Ga-
łuba, Gołuba?), który zginął 
w 1944 roku na terenie Ho-
landii? Skąd pochodził? 

A może krewni żołnierza 
10. Pułku Dragonów żyją na 
terenie powiatu wejherow-
skiego?               

 Anna Kuczmarska

Jeśli ktokolwiek zna od-
powiedzi na te pytania, 
proszony jest o kontakt z 
Krystyną i Adrianem Stopa, 
pod numerem 58 67 67 525. 

Można też napisać na adres: 
  redakcja@pulswejherowa.pl

szukamy rodziny Kaszuby, walczącego i poległego w 1944 roku w holandii

Kim był polski żołnierz?

Kiedy materiał o Leonie Galuba był już przygotowany 
do druku, tuz przed wysłaniem go do rukarni otrzymalismy 
nowe wiadomości na ten teamt. Poszukujący informacji o 
żołnierzu z Kaszub adrian stopa przesłał do redakcji naj-
nowsze informacje, jakie otrzymał od pana Josa van Alphen 
w miniony wtorek, 17 wrezśnia. 

Okazuje się, że rodzice Leona Galuby wyjechali z Kaszub 
przed I wojną światową „za chlebem” i pracowali w kopal-
niach w Niemczech. Potem przenieśli się do Francji, gdzie 
pracowali także w kopalniach. 

Przed II wojną światową Leon Galuba mieszkał w miej-
scowości Marles les Mines, niedaleko miasta Calais (Francja) 
i pracował jako górnik. 

Kiedy Leon Galuba zgłosił się w Belgii, w miejscowości De 
Klinge do 1. Polskiej Dywizji Pancernej w dniu 20 września 
1944 r., był kawalerem wyznania rzymsko-katolickiego. 

Walczył w szeregach 10. Pułku Dragonów od 22 września 
do 29 października 1944 r. na terenie Belgii i Holandii. Bral 
udział w walkach o: Axel-Hulst, Merxplas, Baarle-Heide, Ba-
arle-Nassau, Gilze, Breda i Dorst, gdzie poległ.

Na początku spoczywał na cmentarzu w miejscowości 
Dorst, a w 1963 r. został przeniesiony na nowo utworzony 
Polski Honorowy Cmentarz Wojskowy w Oosterhout.

Otrzymał brytyjskie odznaczenia: 1939-45 Star, France 
and German Star oraz The War Medal 1939-45. 

Z innych informacji nadesłanej z Holandii wynika, że w 
pamiętniku W. Kowalskiego z Ameryki, także dragona tj. żoł-
nierza 10. Pułku Dragonów, znalazł się fragment, dotyczą-
cy Leona Galuby. W. Kowalski napisał, że podobno koledzy 
nazywali go także LUDYGA, ale nie wiemy, niestety skąd to 
przezwisko? 

Mimo tych nowych informacji, nadal poszukujemy da-
nych o rodzinie żołnierza.

Najnowsze wiadomości
z ostatniej chwili
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K O N D O L E N C J E

POWIAT

Pani
DOROCie ARCiSzeWSKieJ–MieLeWCzyK

Posłance na Sejm RP

z powodu tragicznej śmierci 

M Ę Ż A
KRzySzTOFA MieLeWCzyKA

znanego biznesmena

wyrazy głębokiego współczucia 

składa 

          Prezydent Miasta Wejherowa 
                                            Krzysztof Hildebrandt

                                            wraz ze współpracownikami

W tych niezmiernie trudnych chwilach, 
przekazujemy słowa otuchy, 

które choć na chwilę niech dają Pani ukojenie. 

15 września na cmentarzu Ofiar Marszu śmierci w Ryb-
nie (gmina gniewino) odbyły się uroczystości ku czci ofiar 
ewakuacji obozu koncentracyjnego stutthof, odbywającej 
się w lutym i marcu 1945 r. 

Jak co roku, oddano hołd blisko 800 spoczywającym na 
cmentarzu więźniom obozu oraz  wszystkim innym, których 
ewakuowano z położonego na Żuławach obozu. W  marszu 
śmierci uczestniczyły tysiące więźniów, z których wielu zginęło. 
Wycieńczeni i głodni wyruszyli zimą w marsz, podczas którego 
umierali z głodu, wycieńczenia, przemarznięcia lub zastrzeleni 
przez Niemców.

Podczas niedzielnej uroczystości w Rybnie odbył się apel po-
ległych, a delegacje złożyły kwiaty na grobach. Obchody zakoń-
czyła msza święta w intencji Ofiar Marszu Śmierci.

Uroczystość, związana z rocznicą wydarzeń II wojny świato-
wej odbyła się też w miejscowości Biała w gminie wejhero-
wo, gdzie 5 września oddano hołd żołnierzom polskim, którzy 
polegli w walce z okupantem w pierwszych tygodniach wojny. 
Wydarzenia kampanii wrześniowej przypomniał aleksander 
Pawelec, żołnierz I Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie. 
Młodzież z Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie zaprezen-
towała krótki program artystyczny. 

W obu uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele władz 
samorządowych, ale również parlamentarzyści, kombatanci, 
delegacje organizacji i młodzież szkolna.

Tych i innych uczestników uroczystości nie zabraknie z pew-
nością na kolejnym ważnym wydarzeniu, oddającym cześć ofia-
rom agresji hitlerowskiej na Polskę. 6 października odbędzie 
się uroczystość rocznicowa w Piaśnicy. 

Szczegóły w kolejnym „Pulsie Wejherowa, 3 października.

Biała, Rybno, Piaśnica

hołd ofiarom

Już w lutym została zakoń-
czona „Przebudowa systemu 
grzewczego wraz z wymianą 
źródła ciepła w Zespole Kształ-
cenia i Wychowania w Strzebie-
linie Osiedlu”, mająca na celu 
wykorzystanie odnawialnych 
źródeł energii - ciepła ziemi.

Natomiast w sierpniu za-
kończona została „Rozbudowa I 
etapu budynku Zespołu Kształ-
cenia i Wychowania w Strze-
bielinie”. W dobudowanej części 
usytuowano wejście główne do 
szkoły, szatnie dla uczniów, dwa 
sanitariaty, pięć sal dydaktycz-
nych, przestronny korytarz. 
Nowa część połączona jest z 
dotychczasowym  budynkiem. 
Wraz z rozbudową  obiektu 
kupiono pomoce dydaktyczne,  
meble, wykonano oświetle-
nie terenu, chodniki. Budynek 
przystosowano do potrzeb osób 
niepełnosprawnych. 

zespołu Kształcenia i wychowania w strzebielinie Osiedlu 

Nowocześnie i oszczędnie
uczniowie ze Strzebielina od początku roku szkolnego korzystają z dodatkowego no-

wego budynku szkoły podstawowej. zakończono pierwszy etap budowy obiektu, łącznie 
z przebudową boisk, sytemu grzewczego, wymianą źródła ciepła w oparciu o odnawialne 
źródła energii (pompy ciepła). Całkowita wartość inwestycji to ok. 6,5 mln zł. 

- Nasza szkoła powiększyła 
swoją bazę o pięć pomieszczeń 
klasowych, toalety i nową szat-
nię. Z tych pomieszczeń będą 
korzystać dwie „zerówki” i kla-
sy od I do III. Nowy wizerunek 
zyskał szkolny plac apelowy i 
wjazd do szkoły, wyłożone kost-
ką brukową - mówi Teresa 
Hinc, dyrektor ZKiW Strzebie-
lino Osiedlu. - Cały teren został 
zmelioralizowany, dzięki cze-
mu wody deszczowe nie będą 
przeszkodą w dojściu do szkoły, 
co często zdarzało się w latach 
ubiegłych.

Powstały także boiska 
z nowoczesną nawierzch-
nią. Urządzono m.in. boisko 

wielofunkcyjne o sztucznej 
nawierzchni, boisko do badmin-
tona, plac manewrowy do nauki 
jazdy na rowerze, boisko do piłki 
nożnej o nawierzchni trawiastej, 
bieżnię o nawierzchni sztucznej 
wraz ze skocznią w dal.

Teraz przed inwestorem, 
czyli gminą Łęczyce drugi etap 
inwestycji, w tym wykonanie 
instalacji dolnego źródła ciepła 
- wymiennika gruntowego pio-
nowego w odwiertach, po czym 
nastąpi dostawa i montaż dru-
giej pompy ciepła wraz z urzą-
dzeniami i armaturą.

Projekt, którego wartość wy-
niosła blisko 1,9 mln zł ma na 
celu kompleksową przebudowę 

Rozpoczęcie roku szkolnego w rozbudowanej szkole podstawowej w Strzebielinie. 

systemu ogrzewania, aby uzy-
skać oszczędności w kosztach.

Wykonawcą przebudo-
wy systemu grzewczego było 
konsorcjum „Czysta energia 
dla Strzebielina”, złożone-
go z 2 SUN Adam Łojewski 
Sp. K. z Gdańska oraz OR-
GNIKS WZPU Jacek Suchec-
ki z Gdańska. 

Przebudowę kompleksu  bo-
isk wykonała firma Euroste-
part Nawierzchnie Bezpieczne 
Jerzy Zieleniewski z Wejhe-
rowa. Natomiast rozbudową 
budynku szkolnego zajęła się 
firma B&W Usługi Ogólnobu-
dowlane Bożena Dzidkowska z 
Pruszcza Gdańskiego.            

W dniach 28 - 29 września wystartuje kolejny Rajd „z kompasem” w Luzinie. 
Bazą rajdu będzie prawdziwie olimpijska hala Gminnego Ośrodka Sportu, Re-
kreacji i Turystyki. uczestników czeka sportowa rywalizacja na najwyższym 
poziomie, a teren wokół Luzina zachęca do wędrowania. 

- Każdy uczestnik znajdzie 
trasę odpowiednią dla siebie, 
pieszą lub rowerową - mó-
wi Marcin Jank, kierownik 
Rajdu „Z kompasem”. - Wśród 
propozycji są trasy trudne, o 
średnim poziomie trudności, 
jak również dla początkujących.

Atrakcyjne nagrody czekają nie 
tylko na najlepszych! Dzięki 
sponsorom przygotowano upo-
minki dla wielu rajdowiczów. 
Na każdego uczestnika czeka 
kolorowa mapa w skali 1:25 
000 lub 1:50 000 w zależności 
od trasy. 

Patronat główny nad impre-
zą objął wójt gminy Luzino, Ja-
rosław Wejer.

V Rajd „Z kompasem” to zde-
cydowanie ciekawa propozycja 
na ostatni weekend września. 
Wszelkie informacje na:

 www.zkompasem.pl

trasy piesze i rowerowe, łatwe i trudne

Rajd „z kompasem” w Luzinie
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DOŻYNKI

Gospodarzami Powiatowo-Gminnych Dożynek 2013 byli: starosta wejherowski Józef Reszke oraz wojt Łęczyc, Piotr Wittbrodt, którzy od starościny i starosty 
dożynek otrzymali tradycyjny chleb z tegorocznej mąki (zdjęcie u góry po lewej). Tym chlebem czestowali  wszystkich gości z gminy, całego powiatu i nie tylko.

Piotr Wittbrodt, wójt gminy Łęczyce osobiście czę-
stował świezym pieczywem uczestników dożynek.

Goście podziwiali wspaniałe  wieńce dożynkowe, 
przygotowane przez sołectwa z całego powiatu.

Na scenę zaproszono lauretaów konkursów, m.in. 
na najładniejsze zagrody (konkurs „Piękna Wieś”).

Na łąkach wokół szkoły w  Łęczycach, gdzie odbywały się dożynki, w wielu 
zabawnych konkurencjach rywalizowały, całkiem na poważnie, drużyny po-
szczególnych sołectw. Było rzucanie balami siana, wyścigi z kapustą oraz na 
taczkach, wbijanie gwoździ i robienie kanapek na czas. emocji nie brakowało!
Nie zabrakło też muzyki i satyry. Wystąpili m.in. Wera Korthals i Krzysztof Pia-
secki, a w plenerowym kinie wyświetlano komedię „Sami swoi”.
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LUDZIE I ICH PASJE

JuŻ OtwaRte
zaPRaszaMY

R E K L A M A

Ukwiecone rabaty, drzew-
ka rodzące owoce, długie 
grządki warzyw, plac zabaw, 
dom działkowca i altany, a na-
wet mini szklarnie. Te wszyst-
kie elementy złożyły się na 
niebywały sukces Rodzinnego 
Ogrodu Działkowego im. F. 
Ceynowy przy ulicy Nadrzecz-
nej w Wejherowie. W konkur-
sie wojewódzkim ROD im. 
Ceynowy zajął w 2013 roku 
pierwsze  miejsce.

Dodatkowo w konkursie 
ogólnopolskim państwo elż-
bieta i Artur Kriger (działka 
nr 60) otrzymali wyróżnienie 

zarząd ROD im. Ceynowy przy ul. Nadrzecznej w Wejherowie może pochwalić się 
mnóstwem pucharów i dyplomów, które działkowicze wywalczyli w tegorocznych 
konkursach na szczeblach ogólnopolskim i wojewódzkim.

Rodzinny Ogród Działkowy im. ceynowy w wejherowie ogólnopolskim laureatem

Najpiękniejsze ogródki
Po raz drugi (poprzednio w 2010 roku) Rodzinny Ogród Dział-

kowy im. Ceynowy przy ul. Nadrzecznej w Wejherowie został 
ogólnopolskim laureatem konkursu na najpiękniejszy ROD. 
Oznacza to, iż znalazł się w gronie 10 najpiękniejszych ogrodów 
w Polsce (na 4 948 zrzeszonych w PzD!). W konkursie na szcze-
blu krajowym można startować nie częściej niż raz na 3 lata.

w kategorii „Wzorowa Dział-
ka Roku 2013”. Sukces tym 
większy, że to jedna z 966 332 
działek w Polsce, które funkcjo-
nują przy rodzinnych ogrodach 
działkowych.

Rodzinny Ogród Działkowy 
przy ul. Nadrzecznej spełnił 
wszystkie kryteria, brane pod 
uwagę w konkursie. Ocenia-
ne było m.in. zagospodarowa-
nie działek, bezpieczeństwo w 
ogrodzie, zgodność zagospoda-
rowania ogrodu z planem za-
gospodarowania i racjonalność 
wykorzystania terenu, a także 
aktywność ROD.

- Jest to uwieńczenie nie-
mal 60-letniej historii ogrodu, 
pracy działkowców i całego za-
rządu, którym kieruję od 1997 
roku - mówi prezes Kazimierz 
Miotk. - Jesteśmy dumni z na-
szej „małej ojczyzny”. To nasza 
oaza spokoju, miejsce wypo-
czynku naszych rodzin, spo-
tkań rodzinnych.

Wielu, zwłaszcza starszych, 
działkowców pamięta, ile pra-
cy należało włożyć w rekul-
tywację tego miejsca, które 
powstało na wysypisku śmie-
ci. Niezliczone odłamki szkła 
pozostawiły blizny na rękach elżbieta Kriger na swojej działce, wyróżnionej w ogólnopolskim konkursie.

pracujących tam osób. Mimo 
to pracowali dzielnie, aby za-
łożyć grządki z warzywami i 
kwiatami.

Naturalną granicę ogrodu 
stanowi rzeka Reda. Działki 
położone są na terenie zalewo-
wym. Infrastruktura ogrodu 
składa się m.in. z ogrodzenia 
zewnętrznego, wykonanego z 
siatki stalowej, a także żywo-
płotu, sieci energetycznej (ka-
bel ziemny z doprowadzeniem 
do altan), sieci wodociągowej 
(hydrofornia pobiera wodę z 
rzeki Reda). 

Na terenie ogrodu zlokali-
zowany jest także budynek ad-
ministracyjno-biurowy z salą i 
zapleczem kuchenno-sanitar-
nym, podłączonym do kanali-
zacji miejskiej, oraz toaleta dla 
użytkowników działek. W tym 
miejscu można pobierać wodę 
pitną. 

Właściciele działek to praw-

dziwi pasjonaci zieleni,  którzy 
dokładają wszelkich starań, 
aby ich ogrody wyglądały jak 
najlepiej. Trawa jest wykoszo-
na, a rośliny wypielęgnowane. 

Działki są bardzo różnorod-
ne i oryginalne, niczym nie-
odbiegające od ogrodów, które 
możemy oglądać w telewizyj-
nych programach, takich jak 
„Maja w ogrodzie”.       

       Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

O G Ł O S Z E N I E

Rodzinny Ogród Dział-
kowy im. ceynowy powstał 
w 1955 roku, a inicjatorem 
założenia ogrodu była Pss 
„społem” w wejherowie. 

Powierzchnia ogrodu 
wynosi 5,2 ha, działki zaś 
użytkuje 129 rodzin.

większość użytkowni-
ków stanowią emeryci i 
renciści. 

KONKuRs OFeRt
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Floriana Ceynowy 

w Wejherowie ogłasza konkurs ofert na wykonanie modernizacji sie-
ci energetycznej na terenie ogrodu:  wymiana kabla o długości 237 m 
oraz wymiana 4 złączy pomiarowo-rozdzielczych przy działkach.

Szczegółowe informacje można uzyskać u p. Kazimierza Miotk pod 
nr tel. 508-717-388 oraz p. Mieczysława Kijek pod nr tel. 782-794-751.

Zarząd zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty lub od-
wołania konkursu bez podania przyczyny.

Termin składania ofert pisemnych do dnia 16.10.2013 r. na adres: 
ROD im. Floriana Ceynowy, ul. Nadrzeczna 32, 84-200 Wejherowo, skryt-
ka pocztowa nr 25



9

19 września 2013redakcja@pulswejherowa.pl

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

KULTURA

Jej głównym celem jest 
stworzenie przychylnych wa-
runków do integrowania róż-
nych dziedzin twórczych, jak i 
środowisk artystycznych. Wer-
nisaż był okazją do spotkania 
i dialogu pomiędzy artystami. 
Na wystawie prezentowana jest 
twórczość takich wejherowskich 
artystów, jak: Bartosz Glaza, 
Sylwia Pienczke, Daniel za-
putowicz, Marzena Hazu-
ka-Beraś, Tomasz Mering, 
Karol Formela, Bronisław 

Malarstwo, rzeźba, fotografia

Platforma sztuki
W Galerii Wystawienniczej Filharmonii Kaszubskiej można oglą-

dać wystawę „Platforma Sztuki Wejherowo”. Pod tą nazwą kryje 
się  zorganizowana w trybie biennale prezentacja osiągnięć wej-
herowskich artystów w różnych dziedzinach sztuki. 

Wystawę otworzyła i plastyków witała dyrektor WCK, Jolanta Rożyńska.

ehrlich, Marta Papierow-
ska, Artur Wyszecki, Jerzy 
Gorbas, Aleksandra Spa-
nowicz, Robert Wenta, Ro-
bert Wysoczyński, ziemowit 
Łozowicki, Jakub Świąt-
kiewicz, Janusz Arendt, 
Karolina Pałasz, Wiesława 
Pałasz, zygmunt Leśniow-
ski, Aleksandra Lis, Dariusz 
Lis, Tomasz Morek, Piotr 
Sychta, Natasza Sobczak, 
Maciej Tamkun, Tadeusz 
Podgórski.

Wystawa składa się z tek-
stów ks. Janusza Stanisława 
Pasierba, ilustrowanych pięk-
nymi zdjęciami. Na 24 plan-
szach ukazane zostały związki 
ks. Pasierba z jego małą po-
morską ojczyzną. Wystawa 
wędruje po całym Pomorzu. 
Jej ekspozycja w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. 
Derdowskiego 3 w Redzie ma 
szczególne znaczenie w związ-
ku z faktem, iż ks. Pasierb był 
od 1953 roku wikariuszem w 
tejże parafii (bezpośrednio po 
wojnie brakowało księży). Au-
torem scenariusza i kuratorem 
wystawy Bogdan Wiśniewski - 
dyrektor ZSP w Pelplinie, zaś 
oprawę plastyczną wykonał 
Stefan Kukowski.

- Rok ks. Janusza Pasier-
ba pokazuje, że ta  postać ma 
znaczenie szersze - nie tylko 
redzkie, nie tylko pomorskie - 
mówił Bogusław Breza, pre-

„Kaszuby zaczynają się od Redy...”

zrzeszeńcy o 
księdzu Pasierbie

Kilkadziesiąt osób pojawiło się na otwarciu wystawy „Gali-
lejska uroda Kociewia i Kaszub”, poświęconej ks. Januszowi 
Pasierbowi, pierwszemu powojennemu wikariuszowi parafii w 
Redzie. ekspozycja powstała z okazji Roku ks. Janusza Pasier-
ba, ogłoszonego przez zG zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

zes oddziału ZK-P w Redzie.
Pasierb napisał przed laty, 

że w Europie jedynie Toska-
nia może się równać z pięk-
nem malowniczych Kaszub. 
W jednym ze swoich utworów 
dodał: „I jak tu nie wierzyć, że 
Kaszuby to ziemia Chrystu-
sa, który po niej chodził i zo-
stał ukrzyżowany na Kalwarii 
Wejherowskiej, dokąd z poboż-
nym weselem szło się na Wnie-
bowstąpienie z pielgrzymką z 
Redy. To oczywiste, że w Puc-
ku obchodzi się odpust na św. 
Piotra i Pawła, bo Piotr z towa-
rzyszami rybaczyli przecież na 
Zatoce, a Matka Boska miesz-
ka w Swarzewie…”.

- Ks. Pasierb dostrzegał 
piękno naszego regionu - mó-
wił Bogdan Wiśniewski, cytu-
jąc wypowiedzi ks. Janusza. 
Jego rodzice byli  góralami z 
Żabna koło Tarnowa. Później 
otrzymali nakaz pracy i mu-

sieli wyjechać do Lubawy (woj. 
warmińsko-mazurskie), gdzie 
7 stycznia 1929 roku przyszedł 
na świat Janusz Pasierb.

- Przewertowałem kościel-
ne kroniki od średniowiecza. 
Niestety, o ks. Pasierbie nie ma 
w nich prawie nic. Jedynym 
śladem są wpisy w księgach 
kościelnych. - dodał Bogusław 
Breza, prezes oddziału ZK-P w 
Redzie. - Warto przytoczyć sło-
wa ks. Pasierba, że „Kaszuby 
zaczynają się od Redy”. Wła-
śnie w Redzie ks. Pasierb uczył 
się Kaszub i o Kaszubach. 

Członkowie Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego zaapelo-
wali do burmistrza Redy, aby 
jednej z ulic w mieście nadać 
imię ks. J. Pasierba. Z taką 
samą inicjatywą wystąpili od-
nośnie ks. Arnolda Goetza, 
proboszcza w czasach stalinow-
skich.

Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

Podczas otwarcia wystawy w Redzie, poświęconej ks. Januszowi Pasierbowi. 

Wystawa będzie czynna 
do 7 października, ale WCK 
zaprasza też na filmy, koncer-
ty, spektakle, np. na prezenta-
cje filmowe spektakli teatru 
telewizji. W poniedziałek 23 
września o godz. 19.00 w dużej 
sali widowiskowej odbędzie się 
bezpłatna projekcja spektaklu 
Teatru Telewizji pt. „igraszki z 
diabłem”. Bezpłatne bilety do 
odbioru w kasie bezpośrednio 
przed projekcją. 



10

www.pulswejherowa.pl19 września 2013

R E K L A M A

wejherowo, ul. wałowa 20;   tel. 664 171 735
Rumia, ul. Rodziewiczówny 10 (gimnazjum nr 1) 

www.wejherowo.yamahaszkola.pl

teL.  664  171  735 

weJheROwO  *  RuMia

EDUKACJA

W minionym roku szkol-
nym, pod kierunkiem nauczy-
ciela historii Karola Bronka, 
młodzież poznawała historię 
miasta, gminy oraz powiatu 
wejherowskiego, w tym m.in. 
biografie księży Edmunda 
Roszczynialskiego i Walente-
go Dąbrowskiego, marszałka 
Józefa Piłsudskiego oraz Ro-
mana Dmowskiego. Uczniowie 
poznawali szczegółowo historię 
mordów na Polakach w Pia-
śnicy oraz Katyniu, przyczy-
ny i skutki wielkich kryzysów 
ekonomicznych, losy Polaków 
wywiezionych przymusowo do 
Niemiec hitlerowskich oraz 
Związku Radzieckiego, polskie 
powstańcze zrywy niepodległo-
ściowe, a także tragiczne powo-
jenne „żołnierzy wyklętych”.  
Wykonywali też konkretne pra-
ce, opiekując się historycznymi 
miejscami i obiektami. Uczest-
niczyli w obchodach rocznic 
ważnych wydarzeń.

Do takich działań zacheca i 
wspiera je dyrektor rzemieślni-
czej szkoły, Henryk Pranga.

- Przynajmniej raz w ty-
godniu uczniowie i uczenni-

uczniowie NsR wiedzą więcej o dużej i małej Ojczyźnie

ważna historia
Niepubliczna Szkoła Rzemiosł w Wejherowie, prowadzona przez Powiatowy Cech 

Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw – związek Pracodawców, rozpoczęła 
kolejny rok szkolny. Ambitne plany ma w tym roku m.in. kółko historyczne, w któ-
rym spotyka się regularnie 30 uczniów, zainteresowanych dziejami Polski i naszego 
regionu. Dzięki ich działalności, a także dzięki dyrektorowi i nauczycielom placówki, 
takie wartości, jak patriotyzm, szacunek do historii, kultury i tradycji poznają wszy-
scy uczniowie rzemieślniczej szkoły. 

ce z klas pierwszych i drugich 
pomagali w sprzątaniu gro-
bów księży Edmunda Rosz-
czynialskiego oraz Walentego 
Dąbrowskiego – mówi Karol 
Bronk, opiekun koła historycz-
nego. – Jesienią ubiegłego roku 
młodzież z naszej szkoły wzięła 
udział w uroczystościach ku czci 
pomordowanych w Lesie Pia-
śnickim w latach 1939-1940, a 
w listopadzie uczniowie uczest-
niczyli w lekcjach muzealnych, 
organizowanych przez Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie. Tematem zajęć była 
historia dworków i pałaców na 
terenie powiatu wejherowskie-
go oraz zasługi Jakuba Wejhe-
ra w tworzeniu naszej Małej 
Ojczyzny. 

Uczniowie dowiedzieli się, 
jak sporządzić tabakę i pośmia-
li się z kaszubskich żartów. 

Młodzież przygotowała pro-
jekt pn. „Historia naszych za-
wodów”. W ramach projektu, 
fryzjerki pisały pracę o pocho-
dzeniu nożyczek i fryzur. Me-
chanicy przedstawili narodziny 
BMW i Mercedesa, a stolarze 

prezentowali historię pilarki 
tarczowej oraz frezerki. Sprze-
dawcy zajęli się pierwszymi 
technikami marketingu, nato-
miast kucharze ukazywali ge-
nezę potraw.

Uczniowie z koła historycz-
nego uczestniczyli w otwarciu 
wystawy „Święci Kaszub” pod 
patronatem honorowym Metro-
polity Gdańskiego abpa Sławoja 
Leszka Głódzia oraz bpa pelpliń-
skiego ks. Ryszarda Kasyny. 
Ciekawą wystawę poświęconą 
zamordowanym kapłanom Zie-
mi Kaszubskiej otwarto w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej. 

W ciągu roku szkolnego mło-
dzież obejrzała filmy historycz-
ne: „Śmierć jak kromka chleba”, 
„Żołnierze Wyklęci”, „Pseudo-
nim Anoda”.

W maju odbyły się dwa 
szkolne konkursy historyczne, 
a piątka uczniów wzięła udział 
w XIV powiatowym konkursie 
o Jakubie Wejherze. Tuż przed 
przerwą wakacyjną młodzież 

wystawiła przedstawienie te-
atralno-muzyczne o mordzie 
na kaszubskiej inteligencji w 
Piaśnicy oraz uczestniczyła w 
wyjeździe do obozu Stutthof.  

W tym roku szkolnym w 
planach są m.in. poznawanie 
Polaków, którzy zmienili bieg 
dziejów: Kazimierza Wielkie-
go, Jana III Sobieskiego, Jana 
Pawła II, a także zapoznanie 
się z biografią polskich laure-
atów Nagrody Nobla.

- Tematem naszych zajęć 
będzie też historia granic pań-
stwa polskiego na przestrzeni 
dziejów, historia Gryfa Pomor-
skiego, biografie sławnych Ka-
szubów – dodaje Karol Bronk. 
- Młodzież weźmie udział w uro-
czystościach w Piaśnicy.  

Nie zabraknie zajęć, doty-
czących historii rzemiosła, w 
ramach których młodzież przy-
gotuje przedstawienie teatralno-
-muzyczne „Początki rzemiosła“. 
W planach jest obejrzenie filmu 
„Jack Strong“ o Ryszardzie Ku-
klińskim oraz „Noe”.                AK. 

Młodzież z Niepublicznej Szkoły Rzemiosł uczestniczy 
w  obchodach ważnych rocznic, m.in. w Piaśnicy.

Sąsiadujący ze szkołą zabytkowy cmentarz w Wejhero-
wie jest często odwiedzany przez uczniów NSR, którzy 
sprzątają groby zasłużonych wejherowian.

szkoła Podstawowa nr 9 w wejherowie, z okazji  50-lecia za-
prasza do udziału w konkursie literackim „sen o szkole”.

Celem konkursu jest uczczenie jubileuszu szkoły, promowanie 
szkoły, zachęcenie miłośników pisania do prezentowania własnych 
umiejętności, rozwijanie wrażliwości i wyobraźni. Konkurs adreso-
wany jest do uczniów i absolwentów SP nr 9 oraz do rodziców.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie na adres or-
ganizatora utworu, niepublikowanego i nienagradzanego w innych 
konkursach, w formie opowiadania z dialogiem, opowiadania z ele-
mentami charakterystyki, opowiadania z elementami opisu, eseju.

Jeden autor może nadesłać tylko jeden utwór, w jednym eg-
zemplarzu, opatrzonym godłem (pseudonimem). Do pracy nale-
ży dołączyć zaklejoną kopertę opatrzoną takim samym godłem, 
zawierającą dane personalne (imię, nazwisko, wiek, adres i numer 
telefonu szkoły oraz imię i nazwisko opiekuna ucznia). Praca nie 
może zawierać żadnej informacji identyfikującej jej autora. 

Prace należy składać do 30 listopada 2013 r. w sekretariacie 
szkoły Podstawowej nr 9 w wejherowie, os. 1000-lecia PP, z do-
piskiem „Konkurs Sen o Szkole” lub na adres:  sp9.wejherowo.pl

Prace zostaną ocenione przez komisję powołaną przez dyrekto-
ra SP nr 9 w Wejherowie. Organizator nie zwraca prac złożonych na 
konkurs i zastrzega sobie prawo do wykorzystania bez honorariów 
utworów konkursowych, np. w celu publikacji.

Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe. Nagrodzone 
prace zostaną opublikowane w książce z okazji 50-lecia Szkoły.

O wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród organizator 
poinformuje na stronie internetowej szkoły:

 www.sp9wejherowo.pl  do 26 grudnia 2013 r. 
Szczegółowe informacje: sekretariat szkoły – tel. 58 672 20 10.

Konkurs literacki 

sen o szkole
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 www.szkola.angielskiego.pl  602  703  354, 58  672 15 76
  a n g i e l s k i  -  f r a n c u s k i  -  n i e m i e c k i  - r o s y j s k i

         z  a  P  i  s  Y    2 0 1 3 / 1 4
            adm. Os. Kaszubskiego                                                     
                                                ul. Żeromskiego 26:             ul. Prusa 16:
  sobota     7 września          10.00 - 12.00               12.30 - 14.30
  pon.-wt. 9-10 września    16.30 - 18.30              18.00 - 20.00 
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 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Arkadiusz Żukowski

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

Kurs kat. B rozpoczyna się 19 września
a kolejny  3 października

Dołącz do nas na:
facebook.com/Pulswejherowa

Fredro jest cool! – takie hasło przyświecało młodzieży z i Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Króla Jana iii Sobieskiego w Wejherowie. Aktorzy Teatru „Prawie 
Lucki” oraz dawni członkowie teatru prof. Adama Luterka czytali fragmenty 
utworów Aleksandra Fredry w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków, czyli 
w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.  
imprezę przygotowano pod kierunkiem edyty Łysakowskiej-Sobiczewskiej, 
polonistki prowadzącej Teatr „Prawie Lucki”.

Licealiści i ich goście w muzeum

Fredro jest cool

20 września o godz. 17.00 w Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. Kaszubskiej w Wejhe-
rowie otwarta zostanie wystawa malarstwa, zatytu-
łowana „Historia Wejherowa w obrazach”. 

Wszystkie prace wykonane zostały w ramach warsztatów 
malarskich prowadzonych w bibliotece przez Longinę Wy-
socką. Wystawę, będzie można oglądać w holu wystawien-
niczym biblioteki do połowy października.

Malarstwo w bibliotece

historia w obrazach Z okazji Światowego Dnia Tu-
rystyki, Sekcja Turystyki  Pieszej 
WUTW zaprasza na wystawę  
ukazującą wędrówki wejhe-
rowskich seniorów. Otwarcie 
wystawy w WCK w Wejherowie 
odbędzie się 27 września br. o 
godz. 11.00. Wystawę w filhar-
monii będzie można oglądać 
do 29 września br.

wystawa
Jego działania adresowa-

ne są do najmłodszych czytel-
ników, czyli dzieci w wieku do 
lat 5, które nie uczęszczają do 
przedszkoli, a mogą przed połu-
dniem przyjść z opiekunami do 
biblioteki. 

Spotkania odbywają się od 
czerwca do września, w drugą i 
czwartą środę miesiąca o godz. 

11.00. Zajęcia polegają na  gło-
śnym czytaniu książki. Potem 
dzieci biorą udział w zabawach 
ruchowych przy muzyce, wśród 
książek, wykonując, m.in. prace 
plastyczne.  Najbliższe spotka-
nie Klubu Małego Czytelnika 
odbędzie się 25 września br. o 
godz. 11.00 w siedzibie biblio-
teki przy ul. Kaszubskiej 14.

W Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie z inicjatywy Danuty Balcerowicz, 
dyrektorki placówki, od 2010 roku, istnieje Klub 
Małego Czytelnika. 

w Klubie Małego czytelnika

czytanie i zabawa

Chór jest zespołem ama-
torskim, który rozpoczął dzia-
łalność niemal 2 lata temu, w 
grudniu 2011 roku. Na swoim 
koncie ma koncerty w Wejhe-
rowie, Luzinie, Kębłowie, Ru-
mi, Gdańsku, Żukowie. 

Chór wziął udział w dwóch 
konkursach, zdobywając na-
grody i wyróżnienia. Wejhero-
wianie śpiewali podczas takich 

Lubisz śpiewać i masz dobry słuch? Wejherowski Chór Camerata 
Musicale prowadzi nabór zwłaszcza do głosów męskich, ale dobrze 
śpiewające panie są również mile widziane. Chór ma swoją siedzibę 
w Filharmonii Kaszubskiej, a członkami zespołu są ludzie różnych 
profesji. Łączy ich pasja wspólnego muzykowania, zaangażowanie, a 
przede wszystkim przyjaźń. Nabór trwa do końca września.

camerta Musicale zaprasza

Pasja śpiewania

wydarzeń, jak Verba Sacra 
2013, czy „Misterium Męki 
Pańskiej” na Kalwarii Wejhe-
rowskiej. Ponadto zwystąpił w 
koncercie „Per Crucem Tuam 
– Wielkopostne Zamyślenia” 
wraz z pianistą i kompozyto-
rem Cezarym Paciorkiem, sak-
sofonistą Maciejem Sikałą oraz 
piosenkarką Weroniką Kor-
thals.

Dyrygentem i kierowni-
kiem artystycznym chóru 
jest Aleksandra Janus

Chór zaprasza zaintereso-
wanych na swoje próby we 
wszystkie poniedziałki i śro-
dy września w godz. 19.00-
21.00 do sali prób chóru  
wcK (Filharmonia Kaszubska).

W siedzibie Wejherow-
skiego Uniwersytetu III 
Wieku przy ul. Kopernika 
13 trwają zapisy na jesien-
no-zimowy semestr kolejne-
go roku akademickiego oraz 
przygotowania do zajęć. 

Uroczystą inaugurację 
Zaplanowano na 10 paź-
dziernika, a wczesniej, bo 8 
października odbędzie się  
spotkanie integracyjne przy 
muzyce.

wutw

wkrótce 
nowy rok
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Podczas pierwszego cy-
klu spotkań (3 i 4 czerw-
ca) dzieci zapoznały się z 
tajnikami zawodu sceno-
grafa. Przybliżył je Aga-
ta Stróżyńska, która jest 
twórcą scenografii w ta-
kich filmach jak  HANS 
KLOSS. STAWKA WIĘK-
SZA NIŻ ŚMIERĆ (2012), 
INSTYNKT (2011), CIA-
CHO (2010), TWARZĄ W 
TWARZ (2007-2008), TYL-
KO MIŁOŚĆ (2007-2009), 
PENSJONAT POD RÓŻĄ 
(2004-2006), MAGICZNE 
DRZEWO (2003-2006). 

Ten ostatni został za-
prezentowany dzieciom w 
drugiej części spotkania 
jako przykład pracy sceno-
grafa. Podczas spotkania z 
dziećmi 

Pani Stróżyńska przed-
stawiła tajniki budowania 
dekoracji, doboru obiektów 
i rekwizytów oraz zasto-
sowaniem odpowiednich 
efektów specjalnych do po-
trzeb filmu.

Drugi cykl spotkań, w 
dniach 10 i 11 czerwca, pro-

aBc Filmu. Magia Kina
Wejherowskie Centrum Kultury właśnie zakończyło realizację projektu „ABC 

Filmu – Magia Kina – ukryte zawody”, realizowanego przy wsparciu finansowym 
Polskiego instytutu Sztuki Filmowej. Kino to miejsce magiczne, które pozwala za-
nurzyć się widzom w nieznany, wykreowany przez twórców filmowych świat. W 
czerwcu odbyły się spotkania, w ramach których młodzi uczestnicy mogli poznać 
arkana sztuki filmowej, a w szczególności poznać tajniki pracy scenografa, cha-
rakteryzatora i aktora głosowego. Na spotkania ze specjalistami zaangażowanymi 
w tworzenie filmu zaproszono dzieci w wieku 7-10 lat z powiatu wejherowskiego. 

wadził aktor głosowy Ja-
rosław Boberek - jedna z 
czołowych postaci polskie-
go dubbingu. Jego najpo-
pularniejszą i najbardziej 
popisową rolą jest Kaczor 
Donald. Dubbingował tak-
że postać króla lemurów 
Juliana w filmie Mada-
gaskar oraz nagrał utwór 
Wyginam śmiało ciało do 
tego filmu. 

Podkłada głos pod Jac-
kie Chana w Karate Kid, 
a także W 80 dni dooko-
ła świata i Nasza niania 
jest agentem. Znany jest 
również polskim graczom 
komputerowym. Użyczył 
również głosu Sercu w cy-
klu reklam TP S.A. Serce 
i Rozum. 

Jako reżyser dubbingu 
Jarosław Boberek ma na 
swoim koncie takie pro-
dukcje jak: Disco robaczki, 
Ryś i spółka, czyli zwierza-
ki kontratakują, Miś Yogi 
czy Delfin Plum.

Udział w tych spotka-
niach pozwolił dzieciom 
zapoznać się z warsztatem 

pracy aktora głosowego. 
Podczas prezentacji Ja-

rosław Boberek opowie-
dział jak wygląda praca 
aktora dubbingowego w 
studio dialogowym, na 
czym polega przygotowa-
nie polskiej wersji języ-
kowej filmu do gotowych 
produkcji zagranicznych.  

Młodzi uczestnicy spo-
tkania mogli nie tylko 
usłyszeć „na żywo” Kaczo-
ra Donalda i głos Króla 
Juliana z filmu „Madaga-
skar”, ale także dowiedzieć 
się, jak zaczęła się historia 
aktora z użyczeniem gło-
su do reklam (seria „Serce 
i rozum”) i znanych więk-
szości dzieciom gier kom-
puterowych.

W dniach 17-18 czerw-
ca dzieci spotkały się z 
charakteryzatorką Beatą 

Jak pracuje scenograf, charakteryzator i aktor głosowy

Gronek. Jej twórczość 
jest znana m.in. z serialu 
animowanego pt. DETEK-
TYW ŁODYGA (2012), 
serialu MIODOWE LA-
TA (1998-2003) i filmu fa-
bularnego MAŁŻOWINA 
(1998). 

Uczestnicy spotkań za-
poznali się z warsztatem 
pracy charakteryzatora, 
poznali tajniki sztuki cha-
rakteryzowania na potrze-
by filmu oraz sami mogli 
spróbować swoich sił w roli 
charakteryzatora, wykazu-
jąc własną inwencję. Pod-
czas wszystkich spotkań 
uczestnicy mogli zaspokoić 
swoją dziecięcą ciekawość, 
zadając gościom wiele nur-
tujących je pytań, zrobić so-
bie wspólne zdjęcie i zdobyć 
autograf prowadzących.

    Artykuł na prawach ogłoszenia
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 zaKŁaD usŁug KOMuNaLNYch 
            w wejherowie sp. z o.o.                     

Rodzaj odpadu

MaKuLatuRa

twORzYwa 
sztuczNe 

MetaLe

szKŁO

zieLONe BiO

                                                   PRAGNIE zachĘciĆ
  WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA WEJHEROWA
     I POWIATU WEJHEROWSKIEGO DO segRegacJi ODPaDÓw KOMuNaLNYch

         chcesz PŁaciĆ MNieJ – segReguJ ODPaDY

Co segregujemy i w jaki sposób:

gdzie 
wrzucamy

Pojemniki 
lub worki  
NieBiesKie

Pojemniki 
lub worki  
ŻÓŁte

Pojemnik 
lub worki 
zieLONe

Pojemniki 
lub worki
BRązOwe,
kompostownik

co wrzucamy

o  każdy rodzaj papieru: gazetowy, 
pakowy, kredowy, książki, tektura;
o  opakowania wielomateriałowe: 
kartoniki po napojach, mleku, worki po 
cemencie, suchych zaprawach i klejach
o   tapety (bez tynku)

o worki foliowe, folia  opakowaniowa ;
o  butelki po napojach, chemii  gospodarczej,  
nakrętki
o opakowania po wędlinach, owocach i 
warzywach;
o  doniczki plastikowe i wiaderka;
o styropian opakowaniowy i budowlany, 
niezanieczyszczony tynkiem lub betonem
Drobne odpady metalowe:
o zakrętki od słoików, butelek,
o puszki aluminiowe, metalowe, folia alumi-
niowa: opakowania po chipsach,

Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe 
po produktach spożywczych, kosmetycz-
nych, chemicznych z gospodarstwa domo-
wego  np. butelki, słoiki

o  skoszona trawa, liście,
o  gałęzie krzewów i konary drzew

czego 
nie wrzucamy

kalka techniczna, 
kalka maszynowa

siatki (reklamówki)
biodegradowalne 

o szyby okienne, 
o samochodowe;
o kineskopy
o szklanki – durelex
    żaroodporne
o talerze, porcelana
o fajans
o żarówki
    i świetlówki

    Prezes Zarządu - Roman czerwiński

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

Ani przez moment prze-
waga i wynik pojedynku nie 
były zagrożone. Zwycięstwo 
pozwoliło objąć pozycję lidera 
w ligowych rozgrywkach. Po-
czątek meczu po tak długiej 
przerwie, wprowadził trochę 
nerwowości w grze Tytanów.  
Jednak bardzo dobrze spisy-
wała się formacja obronna, 
która skutecznie likwidowała 
ataki akademików z Torunia. 

Kolejne minuty pojedynku 
to porządkowanie i opanowy-
wanie pola gry. Dzięki czemu 

Piłka ręczna. tytani wejherowo

Mocne uderzenie
Od „mocnego uderzenia” rozpoczęli kolejne rozgrywki w dru-

giej lidze piłki ręcznej sezonu 2013/2014, szczypiorniści z Wejhe-
rowa. Tytani rozgromili beniaminka rozgrywek (awansowali z 
iii ligi), ekipę AzS uMK Toruń 30:18 (13:7). 

przewaga bramkowa rosła. 
Pierwsza część spotkania 

zakończyła się sześciobramko-
wym prowadzeniem Tytanów. 
Druga połowa to już zdecydo-
wana przewaga i zwiększanie 
przewagi bramkowej. 

Na początku rozgrywek 
Tytani zaprezentowali dobre 
zgranie i przygotowanie zespo-
łu. Wspólnie przeprowadzane 
akcje przyniosły zdecydowane 
zwycięstwo.

Od pierwszej kolejki zapeł-
niły się trybuny, a głośny do-

ping był jednym z najlepszych 
ze wszystkich dotychczaso-
wych meczów.

Skład Tytanów Wejhero-
wo:

Bramkarze: S. Cholcha, K. 
Funk

Rozgrywający: R. Sałata, T. 
Bartoś, J. Poerling, K. Wicki, 
R. Wicki

Obrotowi:  R. Wicon, M. 
Wicki.

Skrzydłowi: M. Dąbrowski, 
K. Behrendt,  B. Uzdrowski. T. 
Turek, P. Zaworski.

Zawodnicy walczyli w trzech 
kategoriach: indywidualnie, 
pary i pary w pozycji siedzącej.

W turnieju par (startowa-
ło 8 zespołów) zwyciężyła dru-
żyna ISS START Wejherowo 

Boccia. sport niepełnosprawnych 

indywidualnie i w parach
W Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym WiTA w Jastrzębiej Górze za-

kończył się Powiatowy Turniej Boccia Osób Niepełnosprawnych „Lato 2013”. 
(Aneta Krzesińska i Helena 
Szpunar), pokonując Ramole 
Reda (Leszek Lenda i Wiktor 
Konik). Trzecie miejsce zajął 
zespół Śmiechowa (Jan Zębko i 
Henryk Ptach). W turnieju in-

dywidualnym zwyciężył Leszek 
Lenda. Zwycięzcą turnieju par 
w pozycji siedzącej zostały redz-
kie Orlęta (Marta i Waldemar 
Konikowie). W sumie rozegra-
no 56 meczów boccia.          L.L.

W dwudniowych wojewódz-
kich zawodach  w tenisie stoło-
wym rozgrywanych w Żukowie 
wzięły udział dwie zawodniczki 
z KTS-K GOSRiT Luzino, 
Magda Płotka i Katarzyna 
Płotka.

M. Płotka zajęła drugie miej-
sce i uzyskała awans do turnie-
ju głównego, który odbędzie się 
w dniach 27-29 września w Bil-
czy. Natomiast Katarzyna Płot-
ka ostatecznie zajęła 9 miejsce.

tenis stołowy

M. Płotka
była druga

W sobotę 21 września br. na terenie Parku Miejskiego w Wejhe-
rowie zostaną rozegrane Ogólnopolskie Biegi Przełajowe o Pu-
char Prezydenta Miasta wejherowa. Organizatorem zawodów 
jest Klub Sportowy „Wejher”, Wejherowskie Centrum Kultury i Po-
morski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki w Gdańsku. 

Biegi mają charakter otwarty i mogą wziąć w nich udział wszy-
scy chętni,  którzy nie mają przeciwwskazań lekarskich do udziału 
w zawodach biegowych. Zawodnicy poniżej 18. roku życia muszą 
posiadać pisemną zgodę rodziców. Dla uczestników przygotowa-
ne będą trasy dla najmłodszych, jak i trasy średniodystansowe dla 
młodzieży w różnych kategoriach wiekowych. Bieg Open zostanie 
rozegrany na dystansie 5000 metrów. W tej kategorii obowiązuje 
dokonanie wpłaty w wys. 20 zł od osoby. 

Biuro zawodów czynne będzie w amfiteatrze: zapisy od godz. 
9.00, ale nie później niż na 30 minut przed startem. 

Karta Zgłoszeniowa i Regulamin Zawodów są dostępne na: 
www.wejherowo.pl oraz w Biurze Zawodów. 

Biegi w parku
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OGŁOSZENIA

  OGŁOSZENIA  DROBNE 

sKuteczNa ReKLaMa 
w  PuLsie weJheROwa

606  629  454
redakcja@pulswejherowa.pl

PRyWAtNE  OgłOSZENIA  DROBNE 
ZAMIESZCZAMy  BEZPłAtNIE

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl   

  lub sms-em  na numer telefonu:   606 101 502

PROSZę NIE DZWONIć, ŻEBy PODyKtOWAć OgłOSZENIE - pra-
cujemy w terenie, nie przyjmujemy ogłoszeń w taki sposób

Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych 
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej. 

NieRuchOMOści
sPRzeDaM LuB KuPiĘ
Kupię małe mieszkanie w Wejherowie  

do 100 tys. zł, na parterze. 
Tel. 693 603 286
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Rumi , 2 po-

koje, kuchnia , łazienka(, własnościowe) 
w   centrum miasta, w  spokojnej dzielni-
cy, wszędzie blisko- sklepy, służba zdro-
wia, szkoła, dworzec PKP, kościół.

 Tel.   660 708 062
 * * *
Sprzedam mieszkanie 2 pokoje 45 m, 

okna PCV, panele, łazienka, kuchnia, te-
rakota, kafle, środkowe, Os. Kaszubskie. 

Tel. 509 332 370
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie 

os. Kotłowskiego 55 m kw, 3 pokoje, sa-
lon z aneksem kuchennym, 1/3 piętro, 
rok budowy 2011, wysoki standard wy-
kończenia, zabudowa aneksu , łazienki i 
przedpokoju pozostają w cenie mieszka-
nia. Parkingi wokół bloku. Cena 280 tys. 

Tel. 509 524 714
 * * *
Sprzedam lub zamienię połowę domu 

z ogrodem na mieszkanie w bloku 1 lub 
2 piętro, 240 tys. zł. Cena do negocjacji. 

Tel. 664-516-987
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie, 

koło Urzędu Gminy, blisko lasu, szkoły, 
centrum. 48,48 m2, zabudowana kuch-
nia na miarę, kafelki, terakota. Budynek 
zadbany ogrodzony. Odrębna własność 
lokalu, KW. Cena 235 tys. zł. 

Tel. 695-98-11-53
 * * *
Sprzedam mieszkanie 59 m kw., 3 po-

koje z aneksem kuchennym z 2007 roku, 
I piętro, Wejherowo Śmiechowo ul. Necla, 
249 tys. zł (do negocjacji). 

Tel. 505 597 770
 * * *
Sprzedam działkę ogrodniczą wraz z 

domkiem murowanym, dobra cena. 
Tel. 664 861 981

wYNaJMĘ
Wynajmę pół domu na usługi lekarzy, 

biura itd. w Bolszewie, w dobrym punkcie, 
tanio. Tel. 502 628 818

 * * *
Miejsce pod wiatą osłonięta z 3 stron 

dla samochodu osobowego. Okolice Lidla 
-  ul. Ofiar Piaśnicy. tel. 603 681 338

 * * *
Wynajmę przytulny, umeblowany 

pokój z dostępem do internetu (wi-fi) 
spokojnej, niepalącej, samotnej osobie. 
Używalność kuchni i łazienki. Cena (ze 
wszystkim) 500 zł/mies. Od zaraz. 

Os. Przyjaźni 3. cezarysk@gmail.com. 
Tel. 662-194-749
 * * *
Wynajmę mieszkanie w domku jed-

norodzinnym do kwoty 600 zł natych-
miast. Proszę o tel. lub sms. 723 399 476

sPRzeDaM

Radio samochodowe Kurier. 
Tel. 511 080 433
 * * *
Sprzedam stolik RTV, wymiary wys. 

70 cm, dł. 76 cm, szer. 46 cm, kolor olcha, 
dużo półek, stan bardzo dobry, cena 90 zł. 

Tel. 692 010 366
 * * *
Gaz pieprzowy obronny NATO OC 50 

ml, cena 17 zł. Tel. 692 010 366
* * *
Gitarę klasyczną ¾ wraz z pokrow-

cem, w dobrym stanie, idealna dla po-
czątkujacych. Cena 90 zł. Wejherowo. 

Tel. 720 356 641
 * * *
Damskie klapki na obcasie marki GEO-

RGE, stan ideany, cena 35 zł. 
Tel. 692 010 366
 * * *
Nową antenę TV Skymaster 3608, 

gwarancja 12 mies., cena 40 zł. 
Tel. 692 010 366
 * * *
Obraz - pejzaż, drewniana rama, 60 x 

85 cm, 15 zł. Tel. 692 010 366
 * * *
Telefon Samsung GT – E1200, gwa-

rancja do lutego 2015 bez simloka, cena 
60 zł. Wejherowo. Tel. 784 808 700

 * * *
Kino domowe PANASONIC 5,1 odtwa-

rza wszystkie formaty, wejście USB, cena 
350 zł. Wejherowo. Tel. 784 808 700

 * * *
Zestaw wypoczynkowy skórzany 3 

+ 1 + 1 w bardzo dobrym stanie, kolor 
kremowy, cena 3100 zł. Tel. 784 808 700

 * * * 
Łóżko piętrowe z materacami – tanio. 
Tel. 512 651 142
 * * *
Podręczniki do gimnazjum, nowe, 

wydania do klasy pierwszej i drugiej. 
Tel. 512 651 142
 * * *
Sprzedam dużą szafę z lustrem i 

drzwiami przesuwnymi w kolorze olchy  
380 zł. Wejherowo. Tel. 505-816-262

 * * *
Lodówkę polar 147 cm, zamrażalnik z 

dołu otwierany, 2 szuflad, energooszczęd-
na, klasa energetyczna A samorozmraża-
jąca się, 3-letnia. k/ Luzina.

Tel. 506 29 5619

Szafkę rtv, oszklona, pojemna, na kół-
kach, kolor jasny brąz stan db, 230zł, k/
Luzina. Tel. 506 295 619 

 * * *
Sprzedam sofę 2-osobową, kolor mo-

zaika brązowa, stan db. 260 zł. możliwy 
transport k/ Luzina. Tel. 506 295 619

 * * *
BTWIN. Rozmiar XL. Stan idealny. Za-

równo dla mężczyzny jak i kobiety. Cena 
140 zł (z możliwością negocjacji). 

Tel. 783 011 107
  * * *
Sprzedam spodnie rowerowe czarne 

firmy BTWIN. Posiadają szelki i są szcze-
gólnie dobre na chłodniejsze dni. Stan 
idealny. Rozmiar XL. Zarówno dla męż-
czyzny jak i kobiety. Cena 180 zł (z możli-
wością negocjacji). Tel. 783 011 107

 * * *
Czarne spodnie dżinsowe męskie. 

Rozmiar 33/34 na 184 cm wzrostu. Stan 
idealny. Cena 60 zł (z możliwością nego-
cjacji). Tel. 783 011 107

 * * *
Sprzedam tanio sofę 3 osob. + 2 fotele 

+ 2 pufy w kolorze złotym. Stan bdb. Ce-
na 1120 zł. Wejherowo, tel. 510-519-919

 * * *
Sprzedam Fahrenheit absolute inten-

se EDT 100 ml cena 180 zł, Calvin Klein eu-
phoria EDP 100 ml za 170 zł.

Tel. 509 524 714    
 * * *
Sprzedam płyty winylowe w dobrym 

stanie (około 80 sztuk). Różne gatunki 
muzyczne. Wykonawcy zagraniczni. Pro-
ducenci płyt również zagraniczni. 

Tel. 516 905 511
 * * *
Sprzedam Dysk twardy 80 GB, cena 40 

zł. Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzedam czarny stolik pod telewizor 

lub monitor górny blat obracany dolna 
półeczka możliwy odpłatny transport ce-
na 30 zł. Tel. 516 256 424

 * * *
Odkurzacz ręczny w pudle nowy po 

50 zł. Inhalator ręczny po 50 zł, blender 
ręczny za 30 zł, grzechotki, śliniaki, misie, 
butki od 18 do 22 roz. Całe za 50 zł. 

Tel. 725 171 656
 * * *
Sukienkę na ramiączkach, długa, 

srebrna rozm. 42 zamienię na paczkę 
pampersów firmy pampers 6. 

Tel. 733 271 013
 * * *
Dwa zestawy DVD nowe zapakowane 

(Synowie Anarchii i Białe Kołnierzyki – po 
4 płyty), po 10 zł.  Tel. 784 808 700

 * * *
Sprzedam kino domowe PANASONIC 

5.1 – odtwarza wszystkie formaty

Wejście USB cena 320 zł. Wejherowo. 
Tel. 784 808 700
 * * *
Zestaw wypoczynkowy skórzany 

3+2+1 bardzo elegancki w kolorze kre-
mowym, cena 3100. Tel. 784 808 700

 * * *
Używane ładne meble sklepowe 

branża obuwie, nawet do 300 m kw. Oka-
zja! Tel. 663 775 696

MOtORYzacYJNe
Sprzedam Daewoo Matiz 2002 rok, 

niebieski metalik stan b. dobry + kom-
plet opon zimowych. Cena 4700 zł. 

Tel. 691 694 279
 * * *
Sprzedam opla tigre 1,4 silnik 16v 

176 tys. przebieg, alufelgi , radio, gło-
śniki, elektryczne szyby, wspomaganie, 
centralny zamek, halogeny, ładne autko, 
czarna perła, bez oznak korozji. 3 490 zł, 
k/ Luzina. Tel. 506 295 619 

 * * *
Sprzedam FELGI stalowe 15 do Passa-

ta b5, audi a 4, cena 35zł. Tel 516 256 424

NauKa 
Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii w 

tym zadania, oraz matematyka. Wejhe-
rowo. Nauczyciel emeryt. 58 677 01 50

 * * *
Nauczyciel muzyki emeryt w Wejhe-

rowie udziela lekcji muzyki na gitarze, 
akordeonie, mandolinie za niewielką 
opłatą. Wiadomość tel. 665 570 808

PRaca
Pani zaopiekuje się starszą osobą, 

dzieckiem, posprzątam - na terenie Wej-
herowa. Tylko poważne oferty.  

Tel. 501 534 457
 * * *
Szukam pracy  - kierowca kat. B C D E, 

aktualne wpisy w prawie jazdy, karta kie-
rowcy, doświadczenie. Tel. 667 645 522

 * * *
Zlecę wywiercenie studni. 
Tel. 512-627-176
 * * *
Umyję okna, posprzątam dom lub 

mieszkanie. Tel. 512 651 142
 * * *
Kierowca BCDE – aktualne badania, 

karta kierowcy – szuka pracy. 
Tel. 667 645 522
 * * *
Szukam pracy w Niemczech. Język 

kontaktowy. 12 lat doświadczenia w DPS. 
Tel. 58 677 34 90
 * * *
Szukam jakiejkolwiek pracy na tere-

nie Wejherowa i okolic. Tel. 508 123 662

RÓŻNe

Pan l. 46/170 cm, bez zobowiązań, 
pozna panią 37-45; stały związek. 

Tel. 531 661 915

 * * *
Przyjmę lodówkę działająca, mo-

że ktoś ma na zbyciu a mnie się bardzo 
przyda. Wdzięczna z Wejherowa. 

Tel. 512 689 498
 * * *
Rodzina wielodzietna potrzebuje 

krzesła do biurka, fotela rozkładanego, 

zabawki, ciuchy, inne rzeczy. 
Tel. 516 591 904
 * * *
Przyjmę cegłę. Rozbiorę stare budyn-

ki itp. Na terenie Wejherowa i do 30 km. 
Tel. 516 905 651
 * * *
Rodzina wielodzietna potrzebuje 

ubranek dla dzieci w wielu 1 roczek, 4 
latka (chłopiec), 6 i 8 lat (dziewczynki). 
Potrzebny też wózek  i fotel rozkładany 
dla dziecka.   

Bardzo dziękujemy za pomoc. 
Tel. 516 591 904
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R E K L A M A

Bilety dla czytelniczek
Dzisiaj mamy filmową 

propozycję dla pań. Multi-
kino proponuje kolejny se-
ans w ramach akcji  „Kino 
na obcasach”, a będzie to 
obraz, poświęcony księżnej 
Dianie.

Film można będzie obej-
rzeć 24 września o godz. 
20.00 m.in. w Multikinie 
w Rumi (Galeria Rumia, 
ul. Sobieskiego).

Dla naszych Czytelni-
czek mamy dwa bezpłat-
ne podwójne zaproszenia 
na film „Diana” w Multi-
kinie w Rumi.

Aby je zdobyć, trzeba - jak 
zawsze - wysłać e-maila na 
adres redakcji, podając w 
temacie wiadomości hasło: 
Diana. W treści należy wpi-
sać swoje imię i nazwisko.

Piszcie na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl

Do wylosowanych osób 
odpiszemy.

Pierwsza połowa meczu to zdecydowana przewaga gospo-
darzy. Piłkarze Gryfa mieli kilka okazji do zdobycia bramki, 
ale nie potrafili pokonać bramkarza Drutexu. Zawodnicy z 
Bytowa, dopiero pod koniec pierwszej części, próbowali za-
grozić bramce gryfitów. 

Druga część to już wyrównana gra obydwu zespołów. Go-
ście zaczęli bardziej się starać o zwycięstwo w Wejherowie, 
ale nasza drużyna nie zamierzała się poddawać. 

Pojedynek się zdecydowanie wyrównał, a większość kibi-
ców przyjęła do wiadomości, że nastąpi odział punktów. Na 
ok. 15 minut przed końcem meczu, drużyna z Bytowa stra-
ciła zawodnika z pola, który brutalnie sfaulował M. War-
cholaka. Tę wyjątkową okazję udało się wykorzystać naszej 
drużynie, a P. Kostuch wpisał się na listę strzelców. Tuż 
przed końcowym gwizdkiem sędziego zawodnicy z Bytowa 
mogli wyrównać, ale napastnik bytovii przestrzelił. 

Gryf Orlex Wejherowo: Szlaga, Kochanek, Kostuch, 
Dąbrowski, Bejuk, Siemaszko, Warcholak, Brzuzy, 
Kołc, Szymański, Łuczak (Krzemiński).

Dzięki zwycięstwu Gryf Orlex Wejherowo wyraźnie prze-
sunął się w górę tabeli rozgrywek II ligi zachodniej piłki 
nożnej, sezonu 2013/2014.  

Piłka nożna

Bramka dla gryfa
Gryf Orlex Wejherowo - Drutex-Bytovia Bytów 

1:0 (0:0). Dopiero pod koniec meczu, w 88 minucie 
gryfici strzelili zwycięskiego gola, a jego strzelec 
P. Kostuch został bohaterem pojedynku.  


