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- Poruszanie się w gąsz-
czu przepisów przy-
pomina chodzenie po 
polu minowym  – mówi 
Leszek Glaza, prezes 
Regionalnej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej w 
Wejherowie.

str. 6

BEZ DACHU
NAD GŁOWĄ

Jak zapobiegać bez-
domności, gdy co-
raz więcej osób jest 
zagrożonych utratą 
mieszkania? O tym 
problemie dyskuto-
wano na konferencji, 
zorganizowanej przez 
wejherowski MOPS.

str. 7
Powstaje film o Piaśnicy

W ubiegłym tygodniu w  
Piaśnicy i Wejherowie krę-
cono sceny do filmu o hitle-
rowskiej zbrodni w podwej-
herowskich lasach jesienią 
1939 roku. 

- Takiego filmu jeszcze 
nie było, a wydarzenia w 
lasach piaśnickich są mało 
znane poza Pomorzem.

Chcemy pokazać tragedię 
ofiar oraz ich rodzin, które 
musiały dociekać prawdy. 
Niektórzy nie zdążyli jej 
poznać  – mówi Mirosław 
Krzyszkowski, który obok 
Dariusza Walusiaka jest 
współscenarzystą i współre-
żyserem filmu. 

Przedpremierowy pokaz 
planowany jest jesienią w 
Wejherowie.

MIASTO I MIESZKAŃCY WWW.PuLSWEJHEROWA.PL DZIŚ W NUMERZE

„Puls” 
za trzy 
tygodnie

Informujemy naszych 
Czytelników, że następny 
numer „Pulsu Wejherowa” 
ukaże się wyjątkowo nieco 
później, bo za trzy tygo-
dnie. Gazeta pojawi się w 
sklepach i kioskach 14 lip-
ca br., a kolejne wydania 
będą się ukazywać co dwa 
tygodnie. 

Do zobaczenia w lipcu.

Boże Ciało
W ostatnią sobotę i niedzielę wejherowianie, razem 

z pielgrzymami uczestniczyli w kalwaryjskich obcho-
dach ku czci Trójcy Świętej, a już jutro, 23 czerwca, 
obchodzić będziemy Uroczystość Najświętszego Cia-
ła i Krwi Pańskiej.  Wierni będą czcili Najświętszy Sa-
krament, niesiony w procesji ulicami poszczególnych 
parafii. Przy czterech ołtarzach wysłuchają fragmen-
tów czterech Ewangelii.

Dzień Bożego Ciała, jak potocznie nazywamy to 
święto, ma charakter dziękczynny i radosny, To ruchome 
święto obchodzone jest w Polsce w czwartek po Uroczy-
stości Trójcy Świętej, zawsze 60 dni po Wielkanocy. Co 
ciekawe, Boże Ciało najwcześniej może przypaść 21 maja, 
a najpóźniej 24 czerwca, a więc w tym roku tylko o jeden 
dzień wyprzedza ostatni termin.

Uroczystość ta została ustanowiona w 1246 r. w diecezji 
Liège, a w 1264 r. papież Urban IV ustanowił ją dla całego 
Kościoła. W Polsce po raz pierwszy Boże Ciało obchodzono w 
1320 r. w diecezji krakowskiej, natomiast na synodzie gnieź-
nieńskim w 1420 r. uznano uroczystość za powszechną. 

Procesje Bożego Ciała mają piękną oprawę, w przy-
gotowanie której angażują się wierni. Nie inaczej jest w 
Wejherowie. Parafianie budują już ołtarze oraz ozdabiają 
okna i balkony kwiatami, świecami, obrazami. 

Dzieci pierwszokomunijne będą szły tuż przed mon-
strancją z Najświętszym Sakramentem, sypiąc kwiaty 
pod nogi niosącego ją kapłana. Nie zabraknie tradycyj-
nych pieśni i wspólnej modlitwy. Wszystko to nadaje 
świętu Bożego Ciała niezwykłego charakteru.

Lato czeka

Nareszcie wakacje! Czas na odpoczynek i zabawę, choćby w wejherowskim 
parku. Przed uczniami wakacyjne wyjazdy, ale też sporo okazji do ciekawego 
spędzenia czasu w mieście i najbliższej okolicy. Zajęcia dla dzieci i młodzieży 
przygotowały placówki kulturalno-oświatowe, organizacje i parafie. Na waka-
cyjne spotkania zaprasza m.in. biblioteka, o czym piszemy na str. 9. 

Życzymy wszystkim uczniom lata pełnego atrakcji i przygód.

POSZUKUJEMY 

TOLKA 
BANANA

58 677-79-60

O G Ł O S Z E N I E

str. 14

AKTYWNA
MŁODZIEŻ

uczniowie Szkoły nr 9 
zorganizowali festyn 
integracyjny, a ma-
turzystki z II Liceum 
Ogólnokształcącego 

odwiedziły Parlament 
Europejski w Brukseli.

str. 11
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Strażacka rywalizacja
Powiatowy Oddział Związku Ochotniczych Straży Pożar-

nych RP w Wejherowie oraz komenda OSP w Rumi były 
organizatorami Powiatowych Zawodów Sportowo-Pożar-
niczych. Rywalizacja między 27 drużynami strażaków-
-ochotników odbyła się 11 czerwca na stadionie w Rumi.

W zawodach startowało 
8 drużyn kobiecych, druży-
ny męskie reprezentujące 
jednostki OSP włączone do 
Krajowego Systemu Ratow-
niczo-Gaśniczego, a także 
zwycięzcy miejskich i gmin-

nych zawodów sportowo-
-pożarniczych. 

Tradycyjnie rywalizowa-
no w dwóch konkurencjach: 
sztafecie 7 x 50m z prze-
szkodami oraz ćwiczeniach 
bojowych na mokro. W tych 

ostatnich, wśród drużyn 
kobiecych najlepsze były 
ochotniczki z Bożegopola 
Wielkiego, a reprezentantki 
Wejherowa zajęły 7 miejsce.

Z kolei w sztafecie wej-
herowianki zajęły drugie 
miejsce, ustępując tylko 
drużynie z Gościcina.

Jeśli chodzi o mężczyzn, 
zarówno w ćwiczeniach 
bojowych, jak i sztafecie 
wygrali strażacy z Łęczyc, 
osiągając przy tym rewela-
cyjne wyniki. W ćwiczeniu 
bojowym drużyna OSP Łę-
czyce jako jedyna uzyska-
ła czas poniżej 40 sekund 
( 38,8 sek.). W zawodach 
krajowych ta drużyna bę-
dzie reprezentować nie 
tylko powiat wejherowski, 
ale również województwo 
pomorskie. 

Fot. Alicja Reszke

Zapraszamy 
do współpracy 

osoby,
zainteresowane 

pracą

Oferujemy 
korzystne warunki
Więcej informacji 
pod nr telefonu:

606 629 454

NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2011
1 kwietnia-30 czerwca 2011 r. 

Spis obejmuje: osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w miesz-
kaniach, budynkach, obiektach   i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, 
mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane 
obiekty zbiorowego zakwaterowania             i inne zamieszkane pomieszczenia 
niebędące mieszkaniami, osoby nie mające miejsca zamieszkania. 

Osoby objęte spisem zobowiązane są do udzielenia ścisłych, wyczerpujących i 
zgodnych              z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu. 

PRZEBIEG PRAC
W dniach od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011 roku w drodze samopisu inter-

netowego w bezpiecznym połączeniu sieciowym zostaną respondentom udostęp-
nione na stronie GUS formularze elektroniczne, od 8 kwietnia do 30 czerwca 
2011 roku ankieterzy statystyczni przeprowadzać będą spis telefonicznie, reje-
strując na bieżąco odpowiedzi respondentów w formularzu elektronicznym, od 
8 kwietnia do 30 czerwca 2011 roku rachmistrzowie spisowi przeprowadzą 
wywiady w terenie, wprowadzając na bieżąco dane uzyskane od respondentów do 
przenośnych urządzeń elektronicznych, tzw. hand-held’ów. 

NSP 2011 kończy się w dniu 30 czerwca 2011 r. o godz. 24.00.
Wszystkie dane zebrane w spisie podlegają prawnej ochronie i objęte są ab-

solutną tajemnicą statystyczną. Wszystkie osoby pracujące na rzecz NSP 2011 
zobowiązane są do przestrzegania tajemnicy statystycznej, a jej złamanie pociąga 
za sobą sankcje karne. 

Kontakt z Gminnym Biurem Spisowym – Urząd Miejski w Wejherowie, 
ul. 12 Marca 195, p. 118 /I piętro/, tel. 58 677 70 07

O G Ł O S Z E N I E

Pomoc dla zagranicznych turystów

Telefon Bezpieczeństwa
Od 1 czerwca do 30 października br. działa Telefon 

Bezpieczeństwa dla Turystów Zagranicznych, 
czynny codziennie w godz. 10-22. W tej sprawie 
zawarto porozumienie pomiędzy Komendantem Głów-
nym Policji, Ministrem Sportu i Turystyki, Szefem 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców oraz Prezesem Orga-
nizacji Turystycznej. 

Celem uruchomienia telefonu jest wzrost bezpie-
czeństwa turystów zagranicznych przebywających na 
terytorium Polski oraz poprawa wizerunku naszego 
kraju. Dyżurujący przy Telefonie Bezpieczeństwa po-
licjanci będą pomagać obcokrajowcom, którzy znaleźli 
się w sytuacji wymagającej wsparcia ze strony policji.  
Udostępnione dla turystów numery telefonów to:  
- linia bezpłatna o numerze 0 800 200 300 
do obsługi połączeń z sieci stacjonarnych.  
- linia płatna o numerze 0 608 599 999 do obsługi połą-
czeń z sieci komórkowych (zgodnie z taryfą operatora). 

Tani-Fotograf.pl

fotografia ślubna, zdjęcia urodzinowe 
chrzciny i przyjęcia, imprezy integracyjne 

fotografia mody, fotografia reklamowa 
Tel.: 502 178 344
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Prześwietlili Urząd Miejski w Wejherowie

Dobre wyniki kontroli NIK
Kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli 

sprawdzali, jak wejherowski Urząd Miejski go-
spodaruje nieruchomościami gminnymi. Kon-
trolowane były m.in. przetargi na dzierżawę i 
najem. Wyniki kontroli są dla prezydenta mia-
sta i jego urzędników bardzo dobre, ponieważ 
kontrolerzy dopatrzyli się zaledwie jednego 
drobnego uchybienia. 

Na wiosnę br. Najwyższa 
Izba Kontroli przyjrzała się 
dokładnie wykorzystaniu 
nieruchomości gminnych 
na cele komercyjne na pod-
stawie umów dzierżawy i 
najmu, które zawierał Pre-
zydent Wejherowa lub podle-
głe jemu jednostki, takie jak 
Wejherowski Zarząd Nieru-
chomości Komunalnych.

PRZEJRZYŚCIE 
I ZGODNIE Z PRAWEM

NIK w dokumentach po-
kontrolnych pozytywnie 
oceniła przygotowanie orga-
nizacyjne i osobowe Urzędu 
Miasta Wejherowa do go-
spodarowania nieruchomo-
ściami oraz posiadanie przez 
pracowników odpowiednich 
kwalifikacji. 

Kontrolerzy stwierdzili, 
że umowy dzierżawy nieru-
chomości zawarto z zachowa-
niem ustalonych procedur. 
Umowy zawierały zapisy za-
bezpieczające interesy gmi-
ny, wykazy nieruchomości 
przeznaczonych do wydzier-
żawienia lub najmu sporzą-
dzano i ogłaszano do wiado-
mości  publicznej zgodnie z 
prawem. 

Działanie prezydenta i 
urzędników było zgodne z 
prawem, przejrzyste i umoż-
liwiające każdemu udział w 
procedurach wydzierżawia-
nia nieruchomości.

BEZ ZALECEŃ 
POKONTROLNYCH

Kontrolerzy NIK stwier-
dzili jedynie, że nie sporzą-
dzono planu wykorzystania 
gminnego zasobu nieru-
chomości. Jak wyjaśnili 
„Pulsowi” urzędnicy, takie 
informacje i tak są przygoto-
wywane zawsze przy plano-
waniu i uchwalaniu budżetu 
miasta. 

Dlatego jeszcze w czasie 
trwania kontroli sporządzo-
no taki plan i przedstawiono 
kontrolerom, co ich usatys-
fakcjonowało.

Ogólnie Najwyższa Izba 
Kontroli pozytywnie oceniła 
działalność Urzędu i nie sformu-
łowała zaleceń pokontrolnych .

KAWIARENKA 
BEZ ZARZUTU

NIK skontrolowała prze-
targ i umowę dzierżawy te-
renu pod kawiarenkę na pl. 
Wejhera (od strony deptaku), 
do której zastrzeżenia miała 
kiedyś opozycja z PO, wywołu-
jąc w tej sprawie kłótnię. Jed-
nak kontrolerzy nie dostrzegli 
żadnych uchybień i stwier-
dzili, że w umowie dzierżawy 
zabezpieczono interes miasta. 

Nieoficjalnie dowiedzie-
liśmy się, że do Najwyższej 
Izby Kontroli dotarł donos o 
rzekomych nieprawidłowo-
ściach w umowie dzierżawy.

PRÓŻNE SZUKANIE 
DZIURY W CAŁYM

Przypomnijmy też, że nie 
była to pierwsza kontrola 

kawiarni na wejherowskim 
rynku. Wcześniej radni 
Platformy Obywatelskiej 
zawiadomili Głównego Kon-
serwatora Zabytków o nie-
prawidłowym ich zdaniem 
ulokowaniu kawiarni na 
zabytkowym rynku. Główny 
Konserwator nie stwierdził 
nieprawidłowości w tym 
zakresie, podobnie jak wo-
jewoda, który po kontroli 
odrzucił skargę na rzekome 
złamanie prawa przy budo-
wie tego lokalu gastrono-
micznego. 

Okazało się, że inwesty-
cja była pod każdym wzglę-
dem prawidłowa, a działanie 
radnych opozycji okazało się 
przysłowiowym szukaniem 
dziury w całym. Nasuwa 
się refleksja, że ludzie ho-
norowi powinni przeprosić 
prezydenta i inwestorów ka-
wiarenki za bezpodstawne 
oskarżenia.

PW.

NIK skontrolowała m.in. przetarg i umowę dzierżawy terenu pod kawiarnię na 
Placu Jakuba Wejhera.

Urzędowe sprawy załatw przez internet

ePUAP ułatwia życie
Czy możliwe jest zała-

twienie sprawy w urzę-
dzie bez wychodzenia z 
domu? Okazuje się, że 
tak, a wszystko dzięki 
Elektronicznej Platfor-
mie Usług Administracji 
Publicznej: ePUAP, któ-
ra umożliwia załatwie-
nie pewnych spraw w 
urzędzie przez internet. 

Służy temu strona in-
ternetowa www.epuap.gov.
pl , na której trzeba się 
zarejestrować, a następnie 
stworzyć tzw. PROFIL ZA-
UFANY. W tym momencie 
potrzebny jest jednorazowy 

dodatkowy wysiłek – trzeba 
udać się do Urzędu Skar-
bowego w celu weryfikacji 
profilu, który jest bezpłat-
ną metodą potwierdzania 
tożsamości w systemach 
elektronicznej administra-
cji. Od tego momentu moż-
na załatwiać sprawy urzę-
dowe przez internet.

- Jeśli komuś nadal wy-
daje się to zbyt skompli-
kowane, powinien mimo 
to zajrzeć na wspomnianą 
stronę www.epuap.gov.pl, 
gdzie znajduje się dokład-
na instrukcja korzystania 
z elektronicznej platformy 

usług – mówi Wojciech 
Dzieliński, inspektor z 
Urzędu Miasta. 

- Coraz więcej osób, 
m.in. mieszkańców nasze-
go miasta korzysta z in-
ternetu, i właśnie do nich 
kierujemy ofertę usług 
elektronicznych – dodaje 
Bogusław Suwara, sekre-
tarz miasta. -  Dzięki temu, 
po uruchomieniu własnego 
profilu mieszkańcy będą 
mogli w dowolnej chwili i 
z dowolnego miejsca złożyć 
w urzędzie dokumenty lub 
wniosek, wnieść skargę, za-
pytać o coś. 

Staramy się ułatwić do-
stęp do usług administra-
cyjnych, a to jest jeden ze 
sposobów na szybkie i wy-
godne załatwianie spraw w 
urzędzie.        

  AK

Bogusław Suwara zachę-
ca do załatwiania spraw 
przez internet.

Dzisiaj, tj. 22 czerwca br. 
na płocie okalającym plac 
budowy nowego budynku 
centrum kultury w Wejhe-
rowie przy ul. Sobieskiego 
255 zostanie otwarta wysta-
wa wielkoformatowych zdjęć 
wejherowskiego fotografika 
Artura Wyszeckiego.  

Natomiast w wejhe-
rowskim ratuszu można 
oglądać prace członków 
Stowarzyszenia Arty-
stów Plastyków „Pasja”. 
Obrazy stanowią pokłosie 
pleneru pn. „Klimaty Ka-
szubskie”, który odbył się w 
Słajszewie. Ekspozycja jest 

Kasia Kowalska
i zdjęcia na płocie

czynna od poniedziałku do 
piątku w godz. 7.30-15.30 

Kto woli muzykę niż ma-
larstwo, z pewnością będzie 
zainteresowany serią kon-
certów w wejherowskim 
parku, organizowanych 
przez Wejherowskie Cen-
trum Kultury.

Wśród wokalistów i mu-
zyków, zaproszonych do 
naszego miasta, znajdzie 
się popularna piosenkarka 
Kasia Kowalska, która 
zaśpiewa w Wejherowie 31 
lipca. 

O szczegółach piszemy 
na str. 9.  

Ruszyła budowa 
Bramy Piaśnickiej 

- Chcemy, aby na począt-
ku drogi męczenników sta-
nęła brama, nawiązująca do 
Bramy Oliwskiej, a swoją 
formą również do kapliczek 
kalwaryjskich – mówił w 
niedawnym wywiadzie dla 
„Pulsu Wejherowa” ksiądz 
Nowak. -  Brama, której 
projekt jest już gotowy bę-
dzie otwarta na cztery stro-
ny świata, w które Polacy 
wyruszyli na wojnę. Myślę 
tu o żołnierzach Armii Kra-
jowej i Gryfa Pomorskiego, 
o ofiarach niemieckiej za-
głady oraz Polakach wy-
wożonych przymusowo do 
Niemiec. 

W rozpoczęciu inwestycji 
uczestniczyli tez prezyden-
ci Wejherowa – Krzysztof 
Hildebrandt i jego zastęp-
ca, Bogdan Tokłowicz.

Urząd Miasta zadba o 
zagospodarowanie terenu 
wokół pomnika –kaplicy. 
W ramach prac przy Bra-
mie Piaśnickiej zaplanowa-
no trawniki, alejki i kilka 
miejsc postojowych, a także 
odpowiednie oświetlenie. 
Brama Piaśnicka ma być 
częścią Kalwarii Wejherow-
skiej. Budowa pomnika, 
której koszt sięga 500 tys. 
zł, ma się zakończyć we 
wrześniu 2011 roku. 

Uroczyście zainaugurowano budowę Bramy 
Piaśnickiej w przy ul. Ofiar Piaśnicy w Wej-
herowie. Miejsce budowy poświęcił ks. prałat 
Daniel Nowak, kustosz Sanktuarium w Piaśni-
cy. To z jego inicjatywy i z inicjatywy Rodziny 
Piaśnickiej powstanie monument.
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POZBĄDŹ SIĘ 
ODPADÓW ZIELONYCH

Działania w tym zakresie rozpoczęliśmy 07 maja 2011 r. 
Od tego czasu w każdą sobotę w godz. od 1500 do 2000 
mogą Państwo pozbyć się tych odpadów w sposób uporząd-
kowany poprzez dostarczenie ich na bazę (wjazd od ul. Sta-
romłyńskiej) za symboliczną opłatą na pokrycie kosztów 
kompostowania (od 1 zł do 5 zł).
Nasi pracownicy służą pomocą w ich rozładowaniu. 

Dzięki Państwu  nasze środowisko jest czystsze. Za-
chęcamy do udziału w działaniach na rzecz czystości 
w mieście.

Zachęcamy również do odwiedzenia naszej strony inter-
netowej http://www.zukwejherowo.pl   Znajdą tu Pań-
stwo wszelkie informacje na ten temat oraz inne zwią-
zane z naszą działalnością.

    Jarosław  Pergoł
    dyrektor ZUK

-  Plastikowe i metalowe pojemniki na odpady 
   komunalne o pojemności 110 l. 120 l.  240 l. i 1100 l.,
-  Kontenery o pojemności 5,5 m3, 7,3 m3, 8 m3 i 10m3,
-  Kontenery niskie na gruz ziemię i inne odpady ciężkie 
   do 3,5 tony,
-  Worki typu BIG BAGS na odpady budowlane,
-  Worki o pojemności 80 litrów i 120 litrów,
-  Worki do selektywnej zbiórki odpadów 
   o pojemności 110 litrów.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
w WEJHEROWIE

84-200 Wejherowo ul. Obr. Helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

e-mail: zuk@wejherowo.pl www.zukwejherowo.pl

OFERUJE:

MASZ ODPADY
- MASZ ZUK

R E K L A M A

Jubileuszowa edycja konkursu

Młodzież nie zawiodła
Konkurs „Selektywna 

zbiórka odpadów - Mło-
dzież daje przykład” or-
ganizowany przez Zakład 
Usług Komunalnych w 
Wejherowie w ramach pro-
gramu selektywnej zbiórki 
odpadów, odbył się po raz 
dziesiąty. Jak zwykle nie 
zawiodły dzieci ani mło-
dzież, uczestnicząc aktyw-
nie w proekologicznej akcji. 

Dzięki temu uczniowie 
mają szansę wyrobić so-
bie pozytywne nawyki i 
poczuć odpowiedzialność 
za ochronę środowiska. W 

dziesiątej edycji konkur-
su uczestnicy gromadzili 
plastik i szkło. Które pla-
cówki zebrały najwięcej 
tych odpadów? Poniżej 
zamieszczamy listę lau-
reatów, którzy w miniony 
piątek w siedzibie ZUK 
odebrali nagrody. 

Zastępca Prezydenta 
Wejherowa Piotr Bo-
chiński dziękował orga-
nizatorom i uczestnikom 
konkursu, a wójt gmi-
ny Wejherowo Henryk 
Skwarło, inicjator tej ry-
walizacji podkreślił zna-

czenie akcji odzyskiwania 
i przetwarzania odpadów.

Dyrektor Zakładu 
Usłaug Komunalnych i 
organizator konkursu, 
Jarosław Pergoł wrę-
czał laureatom nagrody. 

Z programem arty-
stycznym wystąpiły dzie-
ci z Przedszkola „Bajka” 
w Wejherowie.

Wyniki X edycji 
Konkursu
I miejsce – Przedszko-
le Samorządowe w 
Gościcinie
II – Przedszkole „Baj-
ka” w Wejherowie
III – Szkoła Podstawo-
wa w Górze
IV – Przedszkole nr 2 w 
Wejherowie
V – Zespół Szkół nr 3 w 
Wejherowie
VI – Szkoła Podstawo-
wa w Sychowie
VII – Zespół Szkół nr 2 
w Wejherowie
VIII – Szkoła Podsta-
wowa w Bolszewie
IX – Szkoła Podstawowa 
w Nowym Dworze Wejh.
X – Ośrodek dla Niesły-
szących nr 2 w Wejhe-
rowie
XI – Szkoła Podstawo-
wa w Gowinie
XII – Zespół Szkół nr 1 
w Wejherowie
XIII – Specjalny Ośrodek 
S-W nr 1 w Wejherowie.
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ROZMOWA

Wyróżniona 
Laureatka
kocha dzieci

Wejherowianka zo-
stała laureatką nagrody 
POLCUL, niezależnej 
fundacji popierania kul-
tury polskiej im. Jerze-
go Bonieckiego.

 Prestiżowe wyróżnie-
nie za niesienie pomocy  
potrzebującym i dzieciom 
ze środowisk patologicz-
nych otrzymała Zofia Ku-
sterska - przewodnicząca 
Zarządu Stowarzyszenia 
Przyjaciół Rodziny w Wej-
herowie.  

Fundacja POLCUL po-
wstała w 1980 r. Jej celem 
jest wyróżnianie indywi-
dualnych osób w Polsce 
czynnie zaangażowanych 
w tworzenie społeczeń-
stwa obywatelskiego, swą 
postawą i działalnością 
wyrażających poszanowa-
nie i tolerancję dla innych, 
poświęcających swój czas i 
energię dla wspólnego do-
bra, podejmujących inicja-
tywy służące demokracji 
i budowaniu społeczności 
lokalnych. 

Zofia Kusterska od 
ponad osiemnastu lat 
prowadzi Dom Społecz-
ny przy ul. Dworco-
wej 12 w Wejherowie.  
Jak powiedziała sama lau-
reatka, ten dom to miejsce 
na Ziemi wymyślone przez 
ludzi nieobojętnych, prze-
znaczone dla dzieci, od ze-
rówki do końca gimnazjum. 

- Każdy człowiek jest w 
stanie zrobić coś dla dobra 
drugiego człowieka. Na-
wet ten biedny, ma coś do 
zaoferowania innym, jesz-
cze biedniejszym od siebie 
– mówi Zofia Kusterska. - 
Wystarczy odrobina dobrej 
woli. Niech to będzie choć-
by poświęcony innym czas, 
lub choćby dobry pomysł. 

O przyznawaniu wyróż-
nień fundacji decyduje ka-
pituła, w skład której wcho-
dzą następujące osoby: 
Zofia Bartoszewska, Cze-
sław Bielecki, Agnieszka 
Bogucka,  Mirosław Cho-
jecki, Jacek Fedorowicz, 
Jan Hanasz, Leon Kieres, 
Zbigniew Nosowski, Janina 
Ochojska, Jan Pakulski. 

Integracja, wiedza i kontakty 
O problemach przedsiębiorców mówi 

Leszek Glaza, prezes Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej w Wejherowie

Wejherowianin od urodzenia
Leszek Glaza ma 52 lata, jest wejherowianinem od 

urodzenia, chociaż na kilka lat studiów w Warszawie 
rozstał się z rodzinnym miastem. Ukończył Wydział 
Elektryczny Politechniki Warszawskiej, studiował 
też na Akademii Teologii Katolickiej. Po powrocie do 
Wejherowa zamieszkał z rodziną w domu, w którym 
mieszkał w dzieciństwie.

Prezes izby ma żonę i dwóch studiujących synów. 
Jego zainteresowania związane są ze sportem i tu-

rystyką. 
Leszek Glaza lubi żeglarstwo, tenis, strzelectwo, 

ale także odkrywanie nowych turystycznych szlaków 
i ciekawych miejsc, zwłaszcza w Polsce.

- Jak dużą trzeba mieć 
firmę i ilu pracowników 
zatrudniać, aby znaleźć 
się w gronie członków 
Regionalnej Izby Prze-
mysłowo-Handlowej?

- Nie stosujemy kryte-
riów, określających liczbę 
pracowników ani wielkości 
produkcji czy obroty fir-
my. Nie o to chodzi w na-
szej działalności, w której 
mogą uczestniczyć właści-
ciele małych, nawet jedno-
osobowych firm. Mogą to 
być zakłady różnych branż  
- produkcyjne, handlowe 
lub usługowe. Zapraszamy 
wszystkich przedsiębior-
ców.

- Co mogą zyskać, 
zapisując się do Regio-
nalnej Izby Przemysło-
wo-Handlowej w Wejhe-
rowie?

- Przede wszystkim wie-
dzę. Nasi członkowie oraz 
sympatycy mają możliwość 
zdobywania cennych  infor-
macji na temat zmieniają-
cych się przepisów i zasad 
prawa podatkowego. Do-
wiadują się, jak radzić so-
bie z przeszkodami, w czym 
na pewno pomaga wymiana 
doświadczeń między przed-
siębiorcami.

- Skąd czerpiecie pań-
stwo wiedzę, o której 
pan wspomniał?

- Organizujemy spotka-
nia z przedstawicielami 
takich instytucji, jak Urząd 
Skarbowy, Zakład Ubezpie-
czeń Społecznych czy Pań-
stwowa Inspekcja Pracy. 
Oprócz przekazania aktual-
nych informacji, nasi goście 
odpowiadają na nurtujące 
nas pytania i doradzają w 
trudnych sprawach. Jeśli 
jako organizacja zwracamy 
się do instytucji o wyjaśnie-
nie pewnych zagadnień, nie 
ma podejrzeń o chęć zała-
twianie indywidualnych 
interesów. Działamy na 
rzecz całego środowiska go-
spodarczego i staramy się 
wspólnie walczyć o nasze 
sprawy.

Organizujemy konferen-
cje m.in. z udziałem przed-
stawicieli Wyższej Szkoły 
Administracji i Biznesu w 
Gdyni, a także samorzą-
dowców i parlamentarzy-
stów, z którymi rozmawia-
my o sytuacji gospodarczej 
w Polsce i w naszym regio-
nie. 

Izba jest forum, na któ-
rym można dyskutować, 
przedstawiać własne zda-
nie na różne tematy, ale 
również rozszerzać kontak-
ty biznesowe i towarzyskie. 
Możemy liczyć na siebie na-
wzajem i mieć do siebie za-
ufanie. Razem z pewnością 
łatwiej jest rozwiązywać 
problemy.

- A jakie są największe 
bolączki przedsiębior-
ców?

- Najwięcej problemów 
przysparzają ciągle zmie-
niające się przepisy podat-
kowe, finansowe i inne. 
Właściciele firm tracą wiele 
czasu, energii i pieniędzy 
na  śledzenie zmian legi-
slacyjnych i właściwą inter-
pretacje aktów prawnych, 
czasem sprzecznych lub 
wręcz wykluczających się. 
Często korzystamy z po-
mocy prawników, ale i tak 
pozostaje niepokój, czy uda 
się nie popełnić błędu i nie 
narazić się na przykre kon-
sekwencje. 

Poruszanie się w gąszczu 
przepisów przypomina cho-
dzenie po polu minowym. 
Wszystko powinno być ja-
sne i proste, a nie jest.

- Czy wielu właścicieli 
firm korzysta z możliwo-
ści, jakie daje izba? Ilu 
przedsiębiorców zrzesza 
organizacja i jaki jest jej 
zasięg?

- Do Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlowej 
należy ponad siedemdzie-
sięciu właścicieli przedsię-
biorstw. Izba zrzesza firmy 
z Wejherowa i powiatu wej-
herowskiego, ale również z 
Gdyni i Pucka. Nasze łącz-
ne roczne obroty sięgają 
13 miliardów zł. To sporty 
potencjał.

Jesteśmy pozytywnie po-
strzegani w województwie, 
o czym świadczy zaprosze-
nie naszego przedstawi-
ciela do Pomorskiej Rady 
Przedsiębiorczości. Jeste-
śmy też zrzeszeni w Kra-
jowej Izbie Gospodarczej, a 
nasz kolega, Zbigniew Kwi-
dziński zasiada w Radzie 
tej organizacji.

- Wspomniał pan o 
kontaktach towarzy-
skich. Czy to znaczy, że 
organizujecie państwo 
również spotkania o 
charakterze kulturalno-
-rozrywkowym?

- Oczywiście. Zajmuje-
my się nie tylko trudnymi i 
poważnymi sprawami dnia 
codziennego, ale potrafimy 
się też wspólnie bawić i in-
tegrować. Zresztą, integra-
cja środowiska jest jednym 
z naszych zadań.

- Niedawno został pan 
ponownie wybrany pre-
zesem Regionalnej Izby 
Przemysłowo-Handlo-
wej w Wejherowie. Od 
kiedy pełni pan tę funk-
cję i jak długo działa sto-
warzyszenie?

- Prezesem izby jestem 
od 2005 roku, obecnie trze-
cią kadencję. Izba powstała 
w 1997 roku, więc w przy-
szłym roku będziemy ob-
chodzić 15-lecie działalno-
ści. Mam dwóch zastępców, 
Marka Nagórskiego, pre-
zesa  Centrum Handlowe-
go „Kaszuby” i Zbigniewa 
Kwidzińskiego współwła-
ściciela firmy MAK. Podob-
nie jak 13 członków Rady, 
pracujemy na zasadzie 
non-profit, nie pobierając 
wynagrodzenia.

- Jak znajduje pan 
czas na tę działalność, 
skoro poza prowadze-
niem firmy, jest pan 
przewodniczącym Rady 
Miasta Wejherowa, a 
także przewodniczącym 
kapituły Pomorskiego 
Biznesplanu.

- Nie pracuję sam, w 
izbie działamy zespołowo, 
a w Radzie miasta mogę 
liczyć na zastępców oraz 
sekretariat, wspierający 

we wszystkich sprawach 
organizacyjnych. Zasiada-
nie w kapitule to dla mnie 
przyjemność i satysfakcja. 
Pomorski Biznesplan po-
wstał z naszej inicjatywy, a 
w tym roku odbywa się już 

siódma edycja tego konkur-
su, wspierającego młodych 
i kreatywnych ludzi. 

- Dziękuję za roz-
mowę.

Rozmawiała 
Anna Kuczmarska

R E K L A M A

REKLAMUJ SIĘ W 

OFERUJEMY RABATY 
OD CEN OGŁOSZEŃ
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SPOŁECZEŃSTWO

O G Ł O S Z E N I E

W Wejherowie dyskutowano o mieszkalnictwie i pomocy ludziom, zagrożonym utratą dachu nad głową

Jak zapobiegać bezdomności?
Bezdomność jest problemem, który dotyczy wszystkich gmin w Polsce, podobnie jak innych krajów Europy 

i świata. Zjawisko narasta, a przyczyną jest zarówno niedostatek mieszkań, zwłaszcza komunalnych, jak i 
brak schronisk. O tych i innych sprawach rozmawiali w Wejherowie specjaliści i goście z całego wojewódz-
twa pomorskiego. Konferencję zorganizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Od 30 do 50 
tysięcy osób

- liczba bezdomnych 
w Polsce jest prawdo-
podobnie zbliżona do 
liczby mieszkańców 
Wejherowa. W samym 
Wejherowie jest ich bli-
sko 100. 

IDĄ ZMIANY
Kontrowersje wywo-

łują planowane zmiany 
przepisów, o których na 
konferencji mówił Sta-
nisław Makles, dyrek-
tor WZNK. 

Rząd chce w najbliż-
szym czasie uzbroić 
gminy w narzędzia do 
egzekwowania opłat, 
ale też do odzyskiwa-
nia mieszkań komunal-
nych.

Zgodnie z projektem 
ustawy, lokale te nie 
będą tak jak dotych-
czas dziedziczone przez 
spadkobierców najem-
ców. Nie będzie już obo-
wiązywać dożywotnie 
podnajmowanie lokali 
komunalnych, nato-
miast możliwa będzie 
tzw. eksmisja na bruk. 

Wobec tego pojawiają 
się obawy o pogorszenie 
się sytuacji lokatorów i 
wzrost liczby bezdom-
nych.

Ci, którzy popierają 
zmiany tłumaczą, że 
lokale komunalne mają 
być dla najuboższych, 
m.in. dla rodzin wielo-
dzietnych, których nie 
stać na wysoki czynsz. 
Tymczasem mieszka-
nia należące do gminy 
zajmują (nie zawsze w 
nich mieszkając) osoby 
zamożne. Świadczy o 
tym, spora liczba pu-
stych mieszkań, niele-
galnie wynajmowanych.

- Dla nas zmiany 
przepisów oznaczają 
więcej pracy i weryfi-
kację danych – dodał 
dyrektor Zarządu Nie-
ruchomości, z którym 
wywiad.

ODPRACOWAĆ DŁUGI
- Trzeba zapobiegać bezdomności, bo nawet krótki 

czas spędzony na ulicy zmienia człowieka i jego psy-
chikę – mówi Ewa Kłosowska, dyrektor MOPS w 
Wejherowie. - Staramy się pomagać osobom zagrożo-
nym tym problemem. Nie zapłacimy za nich zaległości 
czynszowych, ale dzięki naszej współpracy z zarządem 
nieruchomości komunalnych, istnieje możliwość odpra-
cowania długów. Pomagamy w aktywizacji zawodowej, 
oferujemy szkolenia, sugerujemy terapię, jeśli ktoś jej 
potrzebuje. Każdy bezdomny może podpisać z pracow-
nikiem socjalnym indywidualny kontrakt na wycho-
dzenie z bezdomności.

W naszym mieście bez dachu nad głową żyje kilka-
naście osób, a ponad 100 osób jest formalnie bezdom-
nych. Są wśród nich np.  mieszkańcy ogródków dział-
kowych. 

Latem bezdomni rzadziej korzystają z naszej pomo-
cy, zimą kierowani są w większości do trójmiejskich 
noclegowni. Jeśli to możliwe, staramy się o powrót bez-
domnych do ich rodzin.

PRZYBYWA BEZDOMNYCH 
Zastępca Prezydenta Wejherowa Bogdan Tokło-

wicz mówił na konferencji o problemie bezdomności w 
Unii Europejskiej. Problem ten dotyczy przede wszyst-
kim Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii, gdzie przyby-
wa najwięcej imigrantów, ale też wielu innych krajów. 

Liczba bezdomnych w Europie kształtuje się w mi-
nionych latach na poziomie 4 milionów osób. Dla po-
równania, tyle samo lub więcej (szacunkowo nawet do 
6 milionów) osób bez dachu nad głową żyje w Stanach 
Zjednoczonych.

Państwa europejskie starają się doraźnie pomagać 
bezdomnym (ciepłe posiłki, koce, schroniska), a także 
realizować programy walki z tym problemem. Nie udało 
się znaleźć złotego środka, a każdy program ma pewne 
mankamenty. M.in. w Anglii obowiązek zapewnienia 
pokoi gościnnych spoczywa na samorządach miast, co 
często skutkuje przeznaczeniem na ten cel lokali o bar-
dzo niskim standardzie. Wiele państw stara się uaktyw-
nić osoby bezdomne, zmobilizować je do pracy, ale też 
budować schroniska, których wciąż brakuje. Większość 
bezdomnych nie ma  szans na zdobycie własnego miesz-
kania, ponieważ nigdy nie będzie ich strać na płacenie 
czynszu.

Niebawem problem będzie jeszcze większy, ponieważ 
południową część kontynentu zalewa fala imigrantów z 
Afryki. Dziennie trafia stamtąd do Europy około 500 osób.

„Mieszkalnictwo a 
zapobieganie bezdom-
ności” – taki tytuł nosiła 
czerwcowa konferencja, 
która odbyła się w sali 
Urzędu Miasta przy ul. 12 
Marca. Spotkali się tam 
m.in. pracownicy ośrodków 
pomocy, ale też przedsta-
wiciele Pomorskiego Fo-
rum na Rzecz Wychodze-
nia z Bezdomności, mający 
duże doświadczenia w tej 
dziedzinie. 

Dr Maciej Dębski, 
socjolog z Uniwersytetu 
Gdańskiego poinformo-
wał, że w Polsce zakończył 
się spis osób bezdomnych. 
Program realizowano do 
15 czerwca. Nie ma jeszcze 
wyników, ale szacuje się, 
że w naszym kraju bez da-
chu nad głową żyje od 30 
do 50 tysięcy bezdomnych. 

TRZECI  PROBLEM
- Bezdomność urosła do 

rangi trzeciego problemu 
w Polsce, po bezrobociu i 
uzależnieniu od alkoholu 
– powiedział Piotr Olech, 
sekretarz Pomorskiego Fo-
rum na rzecz Wychodzenia 
z Bezdomności. – Gminy 
nie inwestują w mieszka-
nia komunalne, a istniejąca 
substancja niszczeje, gene-

rując kolejne koszt., przez 
co problem z roku na rok 
narasta. Widać to m.in. w 
Gdańsku, który dysponuje 
zaledwie ok. 700 mieszka-
niami socjalnymi. Na takie 
lokum oczekuje obecnie 3 
tysiące osób!

W Wejherowie, jak po-
informowała Krystyna 
Niklewicz, kierownik Wy-
działu Spraw Lokalo-
wych Urzędu Miasta, na 
mieszkania komunalne lub 
socjalne czeka ok. tysiąc 
osób, a czas oczekiwania 
wynosi kilkanaście lat. Lo-
kale przyznawane są przez 
Komisję Mieszkaniową 
Rady Miasta, której posie-
dzenia są jawne.

- Osobom, które mają 
zadłużenie i szukają miesz-
kania z niższym czynszem 
staramy się pomóc poprzez 
zamiany – wyjaśniała Kry-
styna Niklewicz. – Docho-
dzi do nich bardzo często.

KONIECZNE PODWYŻKI
O problemach miesz-

kaniowych w Wejherowie 
mówił Stanisław Makles, 
dyrektor  Wejherowskie-
go Zarządu Nieruchomości 
Komunalnych, informując 
m.in. o liczbie budynków 
komunalnych. W mieście 

są 124 budynki wspólnot 
mieszkaniowych z udzia-
łem gminy oraz 89 budyn-
ków wyłącznie z mieszka-
niami komunalnymi. W 
sumie jest 1482 mieszkań 
komunalnych, w tym 81 so-
cjalnych. 

W czerwcu br. miała 
miejsce konieczna pod-
wyżka czynszu (chodzi 
zwłaszcza o pilne remon-
ty),  a obecna stawka ba-
zowa czynszu wynosi 4,90 
zł. Od niej  stosowane są 
zarówno ulgi, jak i dodat-
kowe naliczenia, a średni 
czynsz w lokalach komu-
nalnych wynosi obecnie 
6,20 zł za metr kw. (w 
przypadku lokalu socjal-
nego 1,42 zł za metr kw.).

Dla porównania, w 
Gdańsku po niedawnej 
podwyżce obowiązuje staw-
ka nieco ponad 10 zł za 
metr kw. - to maksymalna 
wartość jaką można wpro-
wadzić zgodnie z przepisa-
mi. Od niej liczone są róż-
nego rodzaju zniżki, ale nie 
obejmują one wszystkich 
mieszkańców. 

TRZEBA ROZMAWIAĆ
Uczestników konferen-

cji zainteresował fakt, że 
w naszym mieście sku-

tecznie ściągane są zaległe 
należności za czynsz. Tzw. 
ściągalność długów wynosi 
93 procent, podczas gdy w 
innych miastach waha się 
w granicach 50-70 procent. 

Pytany o to dyrektor 
Makles wyjaśniał, że do-
brze przygotowani pra-
cownicy WZNK  rozma-
wiają z najemcami o ich 
problemach, proponując 
rozłożenie spłaty na dłuż-

szy okres.
- Przysparza nam to 

więcej pracy, ale daje do-
bre efekty. Skierowanie 
sprawy do sądu i eksmisja 
to ostateczność – powie-
dział Stanisław Makles. 

Mimo skuteczności, za-
dłużenie lokatorów miesz-
kań komunalnych i tak 
sięga 8 mln zł. 

Anna Kuczmarska

KOMUNIKAT 
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ 

PRZYPOMINAMY, że w listopadzie 2011 roku tracą 
ważność karty płatnicze, na które wpływały świadczenia 
rodzinne.

Prosimy o kontakt osobisty w siedzibie Ośrodka w 
Wejherowie, przy ul. Kusocińskiego 17 lub  telefonicznie 
pod nr 58 677-79-80 lub 58 677-79-85 w sprawie sposobu 
wypłaty zasiłków.

Pani Małgorzacie Stasiorowskiej 
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci Ojca 
składają dyrekcja i pracownicy 

Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych 
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KULTURA I ROZRYWKA

R E K L A M A

Wejherowskie Centrum Kultury i Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci były organizatorami „Pikniku czerwcowego”, połączo-
nego z festynem „Dar Serca”. Impreza w wejherowskim parku 
obfitowała w atrakcje na scenie i wokół niej. Nic dziwnego, 
że prezentacje muzyczne, taneczne i wokalne, pokazy sztuki 
walk, sprawności i siły oglądały całe rodziny.

Ciekawym punktem programu był pokaz działań wejhe-
rowskiej policji, a także pokaz sztuki osób niepełnosprawnych 
„Free-Art”, przygotowany przez Fundację Zdrowia „Esco”. 

Nie zabrakło loterii fantowej, z której dochód przeznaczono 
na cel charytatywny, podobnie jak ze strzelania do tarczy, 
zorganizowanego przez Bractwo Kurkowe.  

R E K L A M A
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WAKACJE

WYTNIJ ZACHOWAJ!

Program zajęć wakacyjnych dla dzieci 
28 czerwca - 22 lipca br

Zajęcia dla dzieci będą odbywały się we 
wtorki, środy, czwartki, piątki – godz. 
10.00-13.00
(harmonogram zajęć może ulec drobnym zmianom)

28 czerwca (wtorek)
Pierwszego dnia dzieci poznają się ze sobą - zaplanowano 
zabawy integracyjne. 
Wszystkie dzieci zostaną podzielone na 5 drużyn, które od 
tej pory będą zdobywały punkty. Punktowane będą zada-
nia, ćwiczenia, zabawy, dostosowane do wieku.
Pierwszym zadaniem będzie wymyślenie nazwy swojej 
drużyny, herbu, okrzyku „bojowego” oraz „żywego pomni-
ka” złożonego z wszystkich członków drużyny. 
29 czerwca (środa): „Inny nie znaczy gorszy”
10.00 – 11.00 zajęcia na podstawie bajki „Brzydkie Kaczątko”.
11.00 – 12.00 Skąd pochodzą moi przodkowie? Warsztaty 
dotyczące poszukiwania korzeni
12.00 spotkanie z Kamilą Goman – prezentacja na temat 
kultury Romskiej połączona z występem muzycznym 
30 czerwca (czwartek): Chcemy pomagać
10.00 – 11.00 spotkanie z wolontariuszami-ratownikami z 
PCK, pokaz pierwszej pomocy, 11.00 – 12.00 zajęcia w grupach 
12.00 – 13.00 próba piosenek do Mini Playback Show na 
zakończenie turnieju
1 lipca (piątek): „Bo fantazja jest do tego..!”
10.00 zajęcia w grupach: m.in. rysunek dla strażaka 
11.30 ”Bajkowy świat akordeonu” – Krzysztof Naklicki  (kom-
pozytor, mistrz akordeonowy) - spotkanie dzieci z muzyką
5 lipca (wtorek): Poznajemy różne zawody
10.00 – 11.00 spotkanie ze strażakiem ze Straży Pożarnej
11.00 – 13.00 zajęcia w grupach  – kalambury, zgadywanki, 
zajęcia plastyczne dotyczące różnych zawodów,  zawód mo-
ich dziadków, konkursy dotyczące wygasających zawodów
6 lipca (środa): „Przepisowy ruch drogowy”

10.00 – 11.00 spotkanie z policjantem na temat bezpie-
czeństwa na drodze
11.00 – 12.00 zajęcia w grupach
7 lipca (czwartek): Zawód dziennikarz
10.00 –11.00 spotkanie z panią Reginą Englert na temat 
dziennikarstwa 
11.00 – 13.00 zajęcia w grupach, np. wymyślamy opowia-
danie oraz jak pisać blog?
12.00 – 13.00 kolejna próba „Mini Playback Show”
8 lipca (piątek): Mali dziennikarze 
10.00 – 13.00 praca w grupach – sonda z czytelnikami, 
opracowanie sondy – mini artykuły
nagrania w studiu – przygotowanie tematów i wywiadów 
10.00 -11.00 przedstawienie teatralne w wykonaniu Teatru Duet
12 lipca (wtorek): Nasze korzenie
10.00 – 11.00 genealogia – spotkanie z członkiem Pomor-
skiego Towarzystwa Genealogicznego 
11.00 – 13.00 zajęcia w grupach, np. rysuję  por-
tret mojej rodziny, rysujemy drzewo genealogiczne 
na brystolu  
13 lipca (środa): Nasze korzenie 
10.00– 13.00 praca w grupach, m.in. poznajemy strony in-
ternetowe związane z genealogią
14 lipca (czwartek): Spotkanie ze sztuką walki
10.00 – 11.00 spotkanie z panem Rafałem Kurczem – po-
kaz kickboxingu
11.00 – 13.00 punktowane zawody sportowe
15 lipca (piątek): Dzień Lasu
10.00 przedstawienie teatralne „Niedźwiedź – strażnik 
lasu”, po spektaklu „niedźwiedź” zadaje punktowane py-
tania dotyczące ochrony lasów
11.00 – 12.00 spotkanie z leśnikiem z nadleśnictwa
12.00 – 13.00 próba „Mini Playback Show” 
19 lipca (wtorek): Wejherowo – nasze miasto
10.00 - 11.00 spotkanie z pisarzem panem Piotrem 

Schmandtem na temat historii zamkniętej w fotografii 
oraz jego pracy nad książkami
11.00 – 13.00 pierwsza część pracy z mapą Wejhero-
wa – podziała na części
praca w grupach: rysowanie kamienic i bloków, szu-
kanie fotografii dawnego Wejherowa w internecie, 
nauka obróbki zdjęć przy pomocy programu kompu-
terowego
20 lipca (środa): Wejherowo – nasze miasto
10.00 – 13.00 praca nad mapą Wejherowa - nanoszenie na 
mapę dawne siedziby filii biblioteki, wysłuchanie nagrań na 
dyktafonach przez starsze dzieci – próba odnalezienia lub 
namalowania budynków, o których mowa.
21 lipca (czwartek): Wejherowo – nasze miasto
10.00 – 12.00 składanie mapy Wejherowa w całość, 
kolorowanie  
12.00 - 13.00 ostatnia próba do pokazu na „Mini Play-
back Show”
22 lipca (piątek): Zakończenie turnieju. Dzień Mu-
zyczny.
10.00 – 11.00 „Mini Playback Show” – prezentacja piose-
nek przygotowanych przez drużyny
11.00 – 12.00 „Jaka to melodia?” – przedstawiciele drużyn 
biorą udział w konkursie 
12.00 – 13.00 Wręczenie nagród, wspólna zabawa przy 
karaoke.
Przewidywana liczba uczestników: 
20 osób w wieku 7-11 lat oraz 10 osób w wieku 12-15 lat

W każdą niedzielę promenadowe koncerty. Kasia Kowalska i inne gwiazdy

Muzyczne lato w Wejherowie

Każda niedziela to inne 
brzmienia, więc każdy z pew-
nością znajdzie coś dla siebie... 
Wszystkie koncerty rozpoczy-
nają się o godzinie 17.00.

SWING NA 
POCZĄTEK

Tegoroczne Muzyczne 
Lato w mieście rozpocznie 
się 3 lipca koncertem grupy 
Jarek Wist swing Kwar-
tet. Jarek Wist należy do 
wokalistów, nie ulegających 
modzie - od lat fascynuje 
go swing. Odmiana jazzu, 
która towarzyszyła na-
szym dziadkom i rodzicom, 
chwyta za serce następne 
pokolenia. Trudno nie ko-
chać utworów wykonywa-

Swing, muzyka country, rytmy cygańskie, brzmienia etniczno-
-jazzowe, poezja śpiewana i standardy jazzowe – to tegoroczne 
propozycje Wejherowskiego Centrum Kultury w ramach Prome-
nadowych Koncertów, odbywających się w każdą niedzielę wa-
kacji na kameralnej scenie Parku Majkowskiego. 

nych przez Franka Sinatrę 
czy Deana Martina. Dzisiaj 
wracają do nich także Har-
ry Connick Jr., Matt Dusk 
czy Michel Buble. 

W repertuarze Jarka 
Wista znajdują się przeboje 
muzyki światowej i utwo-
ry napisane specjalnie dla 
niego. Miał szczęście współ-
pracować z takimi artysta-
mi jak Anna Maria Jopek, 
Mieczysław Szcześniak i 
zespół Skaldowie.

KABARET INNY 
NIŻ WSZYSTKIE

Druga niedziela, czyli 
7 lipca należeć będzie do 
Świerszczyczrząszcza - 
kabaretu ze Szczebrzeszy-

na. Marcin Wąsowski i 
Michał Łysiak prowadzą 
kabaret ruchu synchronicz-
nego. Brzmi to może gór-
nolotnie, ale dobrze oddaje 
podstawową cechę zespołu, 
który ruch sceniczny zgrał 
z muzyką z tzw. offu... 

W jeden weekend wy-
grali 2 festiwale kabareto-
we włącznie z nagrodą pu-
bliczności. W programach 
łączą słowo, ruch, muzykę 
i śpiew z ekscentrycznym 
poczuciem humoru. 

COUNTRY 
I CYGANIE

W kolejną niedzielę, 
17 lipca wystąpi Grupa 
Klakson - polski zespół 

country, który powstał w 
latach dziewięćdziesią-
tych. Na scenie pojawiają 
się gitary akustyczne i so-
lowe, gitara banjo, gita-
ra basowa, instrumenty 
perkusyjne, harmonijki 
ustne. Autorem wykony-
wanych tekstów, kompozy-
cji i aranżacji jest Bodar, 
który...

... zaprezentuje się rów-
nież w czwartą niedzielę 
lipca (24.07), tym razem 
grając muzykę cygańską. 

KOWALSKA 
I BŁAŻEJCZYK

Lipcowe propozycje za-
mknie Koncert Wakacyjny 
(31.07), którego gwiazdą 
będzie Kasia Kowalska, 
która ma swoich wielbicie-
li m.in. w naszym mieście.

7 sierpnia w Wejhe-
rowie zagra grupa ACO-
USTIC ACROBATS, pre-
zentująca muzykę etniczną 

z różnych stron świata. Na 
najnowszej płycie znalazły 
utwory instrumentalne z 
pogranicza muzyki etno i 
jazzu, słychać brzmienia 
charakterystyczne dla mu-
zyki klezmerskiej i bałkań-
skiej, ale też więcej wielo-
kulturowych inspiracji.

W drugą niedzielę sierp-
nia (14.08) na kameralnej 
scenie w parku wystąpi 
Danuta Błażejczyk, po-
pularna artystka, której 
chyba bardziej przedsta-
wiać nie trzeba.

POEZJA I JAZZ
Grupa „Daniel Gałązka 

z Zespołem”, który wystą-
pi w parku 21 sierpnia, po-
wstała w 2002 roku i jest 
kontynuacją solowej dzia-
łalności D. Gałązki - laure-
ata konkursów muzyki po-
etyckiej. W 2009 r. ukazała 
się debiutancka płyta zespo-
łu pt. „Dotykam dachów”.  

Tegoroczne Muzyczne 
Lato zakończy w niedzielę 28 
sierpnia kwintet jazzowy 
Frank Parker & Maciej 
Fortuna Project. Grupa 
wykonuje autorskie wersje 
standardów jazzowych oraz 
własne kompozycje. 

Niektórzy muzycy 
(Frank Parker & Maciej 
Fortuna Project) koncer-
towali m.in. z Patricią 
Barber, The Chicago Jazz 
Ensemble, Freddiem Hub-
bardem, Janem Ptaszynem 
Wróblewskim, Switch On 
Quintet i innymi wykonaw-
cami. Podczas koncertu z 
pewnością zaprezentują 
solidną porcję energetycz-
nego jazzu na światowym 
poziomie.

Wejherowskie Cen-
trum Kultury zaprasza 
na Muzyczne Lato w 
Wejherowie!
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PARAFIE

W dwóch wejhe-
rowskich parafiach 
– najstarszej Św. Trój-
cy oraz najmłodszej  
Chrystusa Króla - w 
Święto Zesłania Du-
cha Świętego (Zielone 
Światki) odbyły się 
uroczystości Pierw-
szej Komunii Świętej. 

Dzieci w jednako-
wych białych albach, 
piękny śpiew i modli-
twa, wzruszeni rodzi-
ce, duchowe przeży-
cia oraz życzenia od 
rodziny i znajomych 
– wszystko to stanowi-
ło wyjątkową oprawę 
dla tego szczególnego 
dnia w życiu dziewię-
ciolatków.

Pierwsza Komunia Święta

Zdjęcia w parafii św. Trójcy zostały wykonane w dniu 
I Komunii Świętej, natomiast w kościele Chrystusa 
Króla – w tzw. białym tygodniu. 
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EDUKACJA

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

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

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

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

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

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

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki w godzinach 10.00-13.00
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

O G Ł O S Z E N I E

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

Integracja 
w „dziewiątce”

W Szkole Podstawowej nr 9 odbył się festyn integra-
cyjny „Bezpieczna szkoła, bezpieczne wakacje”. 10 
czerwca po południu na uczniów i rodziców czekało mnó-
stwo atrakcji. Były występy i konkurs karaoke, zabawy 
sportowe dla dzieci i mecz piłkarski nauczyciele kontra 
rodzice. Były nawet pokazy policyjne i strażackie. 

Na sali gimnastycznej można było obejrzeć spektakle 
teatralne oraz pokazy sztuki walki - karate. Na szkolnym 
boisku można było skosztować różnych smakołyków.

Przerwa na basenie
W związku z konserwacją obiektu i tzw. przestojem tech-

nologicznym, kryta pływalnia przy Zespole Szkół nr 3 w 
Wejherowie jest od poniedziałku (20 czerwca) nieczynna.

Basen będzie zamknięty do 17 lipca br. , ale już 18 lip-
ca od godz. 7.00 rano będzie można ponownie korzystać z 
tego obiektu. 

Wejherowianki w Parlamencie Europejskim w Brukseli

Podróż pełna wrażeń
Aleksandra Musiał, Aleksandra Anto-

chowska i Magdalena Sabisz, tegoroczne 
maturzystki II Liceum Ogólnokształcące-
go w Wejherowie, wspólnie z Aliną Lipską 
nauczycielką języka polskiego i wicedy-
rektorką szkoły, pojechały w dniach 14-18 
czerwca do Brukseli. Absolwentki II LO 
są laureatkami konkursu „ Moja szkoła w 
Unii Europejskiej - Powrót do szkoły”, któ-
remu patronowało Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, a wyjazd był nagrodą za 
ich wysiłek i wiedzę.

W pierwszym etapie kon-
kursu uczestnicy pisali esej 
na temat „Jak nasz styl życia 
wpływa na środowisko”, nato-
miast w drugim etapie organi-
zowali spotkanie z wybranym 
parlamentarzystą, aby omó-
wić problem, istotny z punktu 
widzenia Unii Europejskiej. 

Uczennice z wejherow-
skiego liceum bezapela-
cyjnie wygrały pierwszy 
etap rywalizacji, zajmując 
pierwsze miejsce  w woje-
wództwie pomorskim. 

W ramach drugiego eta-
pu zorganizowały spotkanie 
na temat energii odnawial-
nej, zapraszając na deba-
tę posła do Parlamentu 
Europejskiego pana Jana 
Kozłowskiego, a także 
Bogdana Tokłowicza - 
zastępcę prezydenta Wej-
herowa, Teresę Kamiń-
ską - prezesa Pomorskiej 

Specjalnej Strefy Ekono-
micznej, Piotra Książka 
- prezesa Elektrowni Szczy-
towo-Pompowej w Żarnow-
cu, Tadeusza Reszkę 
księdza dziekana parafii 
pw. Św. Trójcy w Wejhe-
rowie oraz Marka Hinza, 
nauczyciel w Gimnazjum 
Publicznym w Luzinie. W 
dyskusji uczestniczyli tak-
że przedstawiciele Rady 
Miejskiej w Wejherowie, 
uczniowie II LO oraz rodzi-
ce i nauczyciele.  

Spotkanie wywarło tak 
duże wrażenie na uczestni-
kach, że europoseł Jan Ko-
złowski zaprosił organizator-
ki do Brukseli. 

Absolwentki II LO poje-
chały tam razem z laureata-
mi konkursów wiedzy o Unii 
Europejskiej z województwa 
pomorskiego, w sumie ok. 50 
osobami. 

Program wizyty był 
urozmaicony i przewidywał 
zwiedzanie Brukseli, śre-
dniowiecznej Brugii, wizyty 
w instytucjach unijnych, 
tj. Komisji Europejskiej i 
Parlamencie. Uczestnikom 
wyjazdu na pewno na długo 
pozostaną w pamięci obra-
dy Parlamentu Europej-

skiego. Podczas spotkania z 
europosłem Janem Kozłow-
skim, młodzież uzyskała 
odpowiedzi na wiele pytań 
dotyczących historii Unii 
Europejskiej, funkcjonowa-
nia administracji unijnej, 
struktury Komisji Europej-
skiej, budżetu UE, planów 
rozszerzenia struktur o 
nowe państwa, itp.

- To była interesująca 
podróż, w dodatku pełna 
atrakcji – mówi Ola Mu-
siał. – Bruksela bardzo się 
nam podobała, chociaż nie 
należy do zbyt czystych 
miast. Byłyśmy zadowolone 
z hotelu i pysznych posił-
ków, miałyśmy też okazję 
rozmawiać w języku angiel-
skim.

- Dzięki informacjom 
naszej przewodniczki, asy-
stentki posła Kozłowskiego, 
mogłyśmy się sporo dowie-
dzieć o codziennym życiu w 
Brukseli – dodaje Ola Anto-
chowska, a Magdalena Sa-
bisz podkreśla, że na ulicach 
Brukseli można zobaczyć 
ciekawą wielonarodowościo-
wą mieszankę. 

Wszystkie dziewczyny, 
a także ich opiekunka, Ali-
na Lipska były zauroczone 
zabytkową Brugią, gdzie 
pływały łodzią po kanałach, 
niczym w Wenecji.

Pozostały wspaniałe wra-
żenia i mnóstwo zdjęć na pa-
miątkę.

Tegoroczne maturzystki i ich opiekunka zasiadały w 
sali obrad Parlamentu Europejskiego. Był też czas na 
zwiedzanie, m.in. zabytkowej Brugii.

Wejherowskie Centrum Kultury organizuje w 
dniach od 27 czerwca do 10 lipca edukacyjny pro-
jekt pod nazwą „MAGIA ULICY”. Celem warszta-
tów jest rozwijanie artystycznej aktywności twór-
czej dzieci i młodzieży z rewitalizowanego obszaru 
Śródmieścia Wejherowa. 

W czasie warsztatów młodzi ludzie będą sami zmieniać 
otoczenie ulicy Wałowej, wykorzystując takie narzędzia i 
techniki jak fotografia, graffiti, instalacje przestrzenne i 
performance, metaloplastyka. W wyniku warsztatów po-
wstanie nowe oblicze miasta. 

Podczas pierwszego tygodnia projektu prowadzone 
będą warsztaty sztuk interdyscyplinarnych oraz praca w 
plenerze. Drugi tydzień projektu zakłada wykonanie in-
stalacji - plansz z obrazami na tkaninach oraz zdjęciami, 
które utworzą artystyczne parawany wzdłuż ulicy.

Na finał planowane jest publiczne otwarcie projektu 
„Magia Ulicy” z udziałem mieszkańców i turystów. Projekt 
finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Opera-
cyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

MAGIA ULICY
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ZDROWIE

R E K L A M A

JESTEM POZYTYWNIE ZASKOCZONA
Rozmowa z doktor Wiolettą Schabowską, lekarzem specjalistą chorób zakaźnych oraz 

lekarzem rodzinnym w nowej Przychodni Zdrowia przy ul. 10 Lutego w Wejherowie.

- Jak to się dzieje, 
że lekarz specjalista, 
mieszkający w cen-
trum wielkomiejskiej 
aglomeracji trafiła do 
Wejherowa?

 - Mam słabość do ma-
łych miast, bo sama po-
chodzę z małej miejscowo-
ści na Mazurach.

Doceniam specyfikę 
takich społeczności, ludzi 

Pani doktor Wioletta Schabowska od niedawna pracuje 
w Przychodni Lekarza Rodzinnego przy ulicy 10 Lutego 13, 
do której codziennie dojeżdża z Gdyni kolejką.

Po ukończeniu studiów na Akademii Medycznej w 
Gdańsku w 1997 r. swoja pierwsza pracę rozpoczęła w 
Szpitalu Morskim w Gdyni, a następnie przeniosła się 
do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w 
Gdańsku. W trakcie pracy w WSSE rozpoczęła specjali-
zację z zakresu chorób zakaźnych, którą kontynuowała 
pracując w Pomorskim Centrum Chorób Zakaźnych i Gruź-
licy w Gdańsku. Ostatnie cztery lata przed zawodowymi 
przenosinami do Wejherowa pracowała w przychodni 
Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Morskiej i Tropi-
kalnej w Gdyni. Mąż pani doktor również jest lekarzem. 
Są rodzicami trójki dzieci.

znających się od pokoleń, 
żyjących w spokojnych 
i przywiązanych do tra-
dycji rodzinach. Okolice 
Wejherowa znam jeszcze 
z wycieczek na grzyby z 
rodziną i przyjaciółmi, z 
wędrówek po pięknych la-
sach.

- I to panią urzekło w 
Wejherowie?

- Potem zainteresowało 

mnie same miasto – czy-
ste, zadbane, odznaczają-
ce się harmonijną archi-
tekturą. Urocze centrum 
zachęca do spacerów. 
Uwagę zwracają staran-
nie  odremontowane ka-
mieniczki. Uważam, że 
to również zasługa stabil-
ności i przewidywalności 
władzy lokalnej, zaanga-
żowanej w zachowanie 
wiodącej roli miasta na 
Kaszubach. 

Moi pacjenci to ludzie 
przywiązani do tradycji, 
dumni z Kalwarii, Pa-
łacu Przebendowskich, 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki, barokowego ko-
ścioła i klasztoru Fran-
ciszkanów.

I oczywiście znają ge-
nezę Wejherowa, jego hi-
storię oraz donatora Ja-
kuba Wejhera.

- Mieszkańcy Wejhe-
rowa bywają różni...

- Ja nie narzekam. 
Pracuję wśród ludzi życz-
liwych, skromnych, odda-
nych rodzinie i pracy. Za-
uważyłam, że mieszkańcy 
kaszubskich miejscowości  
przywiązują  dużą  wagę 
do zachowania swojej spe-
cyfiki, języka, obyczajów i 
wiary. Stanowią jednolitą 
społeczność,  są ludźmi na 
których można polega

. Szanuję swoich pa-
cjentów, lubię z nimi roz-
mawiać. Wydaje mi się, że 
akceptują mnie jako czło-
wieka i lekarza.

- Jednak usługi me-
dyczne wymagają inne-
go podejścia do spraw. 
Kontakt z pacjentami, 
ich problemami często 

prywatnymi to coś wię-
cej niż tylko diagnozo-
wanie choroby?

- Wejherowo to także 
specjalistyczne gabinety 
w prowadzonym przez wo-
jewództwo szpitalu, który 
nie ustępuje trójmiejskim 
lecznicom. To zobowiązuje 
również lekarzy pracują-
cych w innych placówkach 
medycznych do utrzymy-
wania poziomu leczenia 
pacjentów na wysokim po-
ziomie. Bylejakość nigdzie 
się nie obroni.

Od początku jestem 
pozytywnie zaskoczona 
funkcjonowaniem nowej 
przychodni. Dobra orga-
nizacja pracy, życzliwi i 
kompetentni pracownicy.

Dobrze urządzone po-
mieszczenia, nowoczesny 
sprzęt, a nawet obrazy i 
zdjęcia na ścianach. To 
nie jest niestety zbyt czę-
sty obraz rodzimych przy-
chodni. A przecież gabi-
net lekarski, budynek 
jest dla lekarzy -  jednak 
najbardziej dla pacjen-
tów, którzy powinni się 
tu dobrze czuć.

- A pani dobrze się tu 
czuje?

 - Myślę, że praca w 
Wejherowie jest dla mnie 
dużym wyzwaniem, po-
może mi doskonalić wie-
dzę i umiejętności, lepiej 
poznać pacjentów i ich 
problemy zdrowotne. 

Jestem zdecydowana 
wykorzystać tę szansę. 

Cieszę się, że pracuję w 
tak przyjaznym miejscu 
jak Wejherowo.

- Dziękujemy za roz-
mowę.
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HISTORIA

Powstaje interesujący film dokumentalny o Piaśnicy i o tym, 
jak manipulowano prawdą o tragedii w komunistycznej Polsce

Odzyskiwanie pamięci
- Jesteśmy przekonani, że to interesujący temat i ważna 

sprawa. Trzeba przypomnieć o wydarzeniach, które ro-
zegrały się w 1939 roku, a o których po wojnie mówiono 
niewiele i nie wszystko. W Polsce centralnej czy południo-
wej prawie nikt nie zna ani nazwy ani tragicznej historii 
Piaśnicy, miejsca największej kaźni na Pomorzu, symbolu 
niemieckiego terroru  – mówi Bogdan Wasztyl, przewod-
niczący Stowarzyszenia Auschwitz Memento. Stowarzysze-
nie jest producentem filmu o zbrodni w lasach piaśnickich. 
Fabularyzowany dokument kręcono w ubiegłym tygodniu 
w Wejherowie.

W ubiegły wtorek za-
staliśmy ekipę filmową 
przed budynkiem Zgro-
madzenia Sióstr Zmar-
twychwstanek w Wej-
herowie, gdzie kręcono 
scenę z udziałem jednej z 
sióstr zakonnych. Chodzi-
ło o przypomnienie posta-
ci bł. s. Alicji Kotowskiej, 
zamordowanej w Piaśnicy 
razem z około 12 tysią-
cami ofiar, pochodzących 
głównie ze środowiska 
kaszubskiej i pomorskiej 
inteligencji.

TAKIEGO FILMU 
JESZCZE NIE BYŁO

Przez pięć dni ekipa 
filmowa zbierała i nagry-
wała materiały w Wej-
herowie i okolicy. W tym 
tygodniu, przez kolejne 
pięć dni autorzy filmu 
o Piaśnicy nagrywają w 

Mławie sceny inscenizo-
wane, m.in. z grupą re-
konstrukcyjną. 

- Takiego filmu jeszcze 
nie było, a wydarzenia 
w lasach piaśnickich są 
mało znane. Chcemy po-
kazać tragedię ofiar oraz 
ich rodzin, które musiały 
dociekać prawdy. Nie-
którzy nie zdążyli jej po-
znać  – mówi Mirosław 
Krzyszkowski, który 
obok Dariusza Walusia-
ka jest współscenarzystą 
i współreżyserem filmu. 
– Większość świadków 
tamtych wydarzeń już 
odeszło. Tym bardziej 
potrzebna jest pamięć i 
taki dokument jak nasz. 
Przesłanie filmu jest uni-
wersalne, tak jak uniwer-
salna jest prawda o tych, 
którzy zginęli.

ODZYSKANA PAMIĘĆ
Film składać się będzie 

z trzech części. Pierw-
sza ukaże historię z 1939 
roku, natomiast druga bę-
dzie dotyczyła manipula-
cji tą historią w latach po-
wojennych, w których nie 
do końca dbano o pamięć 
o ofiarach. Trzecia część 
dotyczyć będzie ludzi, któ-
rzy tę pamięć odzyskują 
dla obecnych i kolejnych 
pokoleń. 

Jest wśród na pewno-
ścią ks. prałat Daniel 
Nowak, z którym rozma-
wialiśmy na temat Piaśni-
cy w pierwszym numerze 
„Pulsu Wejherowa”.

- Grupa aktywnych 
osób konsekwentnie po-
szukuje informacji o tra-
gicznych wydarzeniach, 
angażuje się w tę sprawę 

i dba o godne uczczenie 
pomordowanych – mówi 
Mirosław Krzyszkowski.

NOWE SPOJRZENIE
Producentem filmu 

jest Stowarzyszenie Au-
schwitz Memento, które 
wygrało konkurs, ogło-
szony przez Urząd ds. 
Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych. 

- Warunki konkursu 
były trudne, bo w bardzo 
krótkim czasie trzeba 
było przygotować scena-
riusz filmu, ale nam się 
to udało. Naszą ofertę 
uznano za najlepszą – 
mówi Bogdan Wasztyl. 
– Staramy się pokazać 
tragiczne wydarzenia w 

Piaśnicy w nowym świe-
tle, wychodzimy nawet 
poza ramy czasowe II 
wojny światowej. Mamy 
ciekawe informacje i wy-
powiedzi, m.in.  history-
ków, badaczy, przedsta-
wicieli IPN. 

PROMOCJA W INTERNECIE
Film zostanie ukoń-

czony jesienią i ma trafić 
m.in. do szkół. Jest szan-
sa, że prapremiera tego 
dokumentu odbędzie się 
w Wejherowie.

- Spotkaliśmy się z 
prezydentem Hildebran-
dem oraz jego zastępcą i 
była to bardzo ważna roz-
mowa – dodaje Bogdan 
Wasztyl. – Po pierwsze 

chcemy zorganizować w 
tym mieście przedpre-
mierowy pokaz filmu; po 
drugie, miasto prawdopo-
dobnie zostanie naszym 
partnerem w utworzeniu 
strony internetowej, po-
święconej Piaśnicy i fil-
mowi. Internet jest waż-
nym medium, dlatego 
chcemy zaprezentować 
internautom efekty na-
szej pracy.

Zarówno Bogdan 
Wasztyl, jak i inni człon-
kowie ekipy podkreślają, 
że w Wejherowie spotkali 
się z życzliwym przyję-
ciem, co ułatwiło im pra-
cę nad filmem.

Anna Kuczmarska

Świadek, pan Koss, syn zamordowanego w Piaśnicy Leona Kossa na planie zdję-
ciowym w piaśnickim lesie.

Zdjęcia, kręcone przed budynkiem Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstanek doty-
czyły postaci bł. S. Alicji Kotowskiej, która zginęła w Piaśnicy.
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ROZMAITOŚCI

W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2011 roku czteroletniej kadencji ławników, 
działając na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów po-
wszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spra-
wiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 roku w sprawie sposobu postępowania z dokumen-
tami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów n ławników oraz wzoru karty 
zgłoszenia (Dz.U. Nr 121 poz. 693) informuję, iż termin przyjmowania zgłoszeń kan-
dydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku, w tym do orzekania w spra-
wach z zakresu prawa pracy, Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz Sądu Rejonowego 
w Gdyni, w tym do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy upływa z dniem 30 
czerwca 2011 roku.
ŁAWNIKIEM MOŻE BYĆ WYBRANY TEN, KTO: 
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej 
od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie.
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana 
osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.
ŁAWNIKAMI NIE MOGĄ BYĆ:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania 
sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściga-
niem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
ZGŁASZANIE KANDYDATÓW:
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin prezesi sądów, stowarzyszenia, inne orga-
nizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem 
partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wybor-
cze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Zgłoszenie kandy-
data na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony lub 
zamieszkuje.
DO ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA DOKONANEGO NA KARCIE 

ZGŁOSZENIA DOŁĄCZA SIĘ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o 
przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe, 
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a 
także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ław-
nika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie 
dowodu osobistego.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  stowarzy-
szenie, inną organizacje społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów 
prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub 
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji.
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez  obywateli 
dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny 
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób 
zgłaszających kandydata. 
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za ba-
danie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ław-
nika.
Wzór karty zgłoszenia oraz inne druki można pobierać, po czym wypełnione wraz 
z kompletem załączników składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejhe-
rowie przy ul. 12 Marca 195 (parter) w zamkniętych kopertach z dopiskiem „KANDY-
DAT NA ŁAWNIKA”.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 
(0-58) 677 70 26 lub (0-58) 677 70 27.
Wszystkie potrzebne druki w formie elektronicznej dostępne są w Biuletynie Informa-
cji Publicznej Gminy Miasta Wejherowa www.bip.wejherowo.pl.

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa
/-/ Leszek Glaza

 PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA WEJHEROWA

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZGŁASZANIA KANDYDATÓW 
NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA LATA 2012-2015

O G Ł O S Z E N I E

Rumia, ul. I Dywizji Wojska Polskiego 118
tel./fax  58 679-41-30
tel. kom.  606 934 726
e-mail: www.autoserwis.labuda.prv.pl
              mlabudaserwis@op.pl

OKRĘGOWA STACJA 
KONTROLI POJAZDÓW

GWE/010
Badania techniczne pojazdów osobowych
ciężarowych, specjalistycznych
- dowody rejestracyjne -
Mechanika pojazdowa w pełnym zakresie
Wykwalifikowani mechanicy

Godziny otwarcia:
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 19.00 
                (stacja kontroli)
poniedziałek – piątek, godz. 9.00 – 19.00 
                (naprawy pojazdów)
sobota, godz. 9.00 – 15.00.

AUTO SERWIS LABUDA
MIECZYSŁAW LABUDA

R E K L A M A

Wakacje z CSBTV
Dużo nowości i połącze-

nie przyjemnego z pożytecz-
nym - tak można określić 
nową wakacyjną ramów-
kę Telewizji z Pomorza 
CSBTV. Podstawą specjal-
nej, letniej (od 23 czerwca 
do 18 września) oferty stacji 
będą studia plenerowe w 
Ostrzycach, Sopocie i Wła-
dysławowie. 

Od poniedziałku do piąt-
ku w godz. 21.00-22.30 (po-
wtórki kolejnego dnia o godz. 
8.05 i 9.00) relacje z tych 
miejsc znajdą się w progra-
mie „Lato z CSBTV”, prowa-
dzonym w lekkiej formule.

W weekendy „Lato z 
CSBTV” zastąpi studio ple-
nerowe CSBTV zlokalizo-
wane przy jednej z wielu im-
prez na wolnym powietrzu, 
pod patrontem Radia Ka-
szëbë i kaszubskiej telewizji.

Pozostałe programy 
CSBTV o charakterze 
rozrywkowym oraz infor-
macyjno-kulturalnym to: 
„Wszystkiego najlepsze-
go” - SMS-owy koncert ży-
czeń w towarzystwie naj-
lepszej muzyki tanecznej 
(soboty i niedziele o 13.00 i 
19.00); magazyn żeglarski 

„Żagle” (premiera w sobo-
ty o godz. 16:30) - nauka 
windsurfingu, realacje z 
imprez żeglarskich, wywia-
dy z żeglarzami; „Dzejało 
sã” - felietony z wakacyj-
nych imprez plenerowych, 
„Sport to zdrowie” (emi-
sja o godz. 18:40 i 21:35) 
- prezentacja różnych form 
rekreacji latem, np. jazdy 
rowerem, nordic walking, 
biegania, aerobiku na pla-
ży, „Tak się bawią” (wy-
wiady z kapelami biesiad-
nymi).

Miłośników piękna Ka-
szub i szybkich maszyn w jed-
nym w motocyklową podróż 
po regionie zabierze Piotr 
Wojciechowski w magazynie 
„Mòtór ë jô” - najpiękniejsze 
miejsca na Kaszubach pozna-
my z członkami klubów mo-
tocyklowych.

O tym, gdzie warto się 
wybrać i jak wykorzystać 
czas spędzany na Pomorzu, 
doradzi Justyna Bronk w  
codziennych zapowiedziach 
kulturalnych „Co? Gdzie? 
Kiedy?” (to telewizyjna 
wersja znanej z anteny Ra-
dia Kaszëbë audycji „Co na 
Kaszubach”).

W telewizji CSBTV nie 
zabraknie programów łączą-
cych przyjemne z pożytecz-
nym. Jednym z nich będzie 
wakacyjny kurs języka 
kaszubskiego „Uczba” - 
codzienne kilkuminutowe 
lekcje w atrakcyjnej formule 
(sondy, tłumaczenie znacze-
nia słów, grafiki wspomaga-
jące przyswajanie materiału). 

Na podobnej zasadzie bę-
dzie można nauczyć się pod-
staw kaszubskich tańców 
regionalnych w programie 
„Koseder”, prowadzonego 
przez Piotra Szycę. Z kolei 
oryginalne przepisy na po-
trawy z ryb poznamy w pro-
gramie „Rëbnô kuchnia” 
Agnieszki Łukasik.

Codziennie o godz. 11.00 i 
22.30 emitowany będzie blok 
„Oko na morze”, a maga-
zyn „Morskie Kaszuby” po-
prowadzi Piotr Lessnau.

Letnią ramówkę CSBTV 
uzupełnią m.in. programy 
„Przyroda Kaszub”, „Gość  
CSBTV” oraz magazyn ka-
tolicki „Z życia parafii”.

Zatem do zobaczenia - w 
CSBTV i na kaszubsko-po-
morskich wakacyjnych szla-
kach!

Bractwo 
Kurkowe

W poprzednim numerze 
„Pulsu Wejherowa” napisa-
liśmy, że w wyniku introni-
zacji króla Bractwa Kurko-
wego, został nim Jędrzej 
Gołąbek. Okazało się jed-
nak, że pan Jędrzej wygrał 
jeden z turniejów strzelec-
kich, zdobywając tarczę 
Prezydenta Wejherowa, a 
królem Bractwa został An-
drzej Kochanek. 

Obu panów przeprasza-
my, natomiast o Bractwie 
Kurkowym w Wejherowie, 
kultywującym piękne tra-
dycje,  napiszemy więcej w 
następnym, lipcowym wy-
daniu „Pulsu Wejherowa”.

OGŁOSZENIA
DROBNE

ZA DARMO
Informujemy Czytel-

ników, że prywatne ogło-
szenia drobne (nie dotyczy 
ogłoszeń firm i zakładów) 
będziemy zamieszczać bez-
płatnie. 

Wystarczy wysłać ogło-
szenie e-mailem na adres: 
redakcja@pulswejherowa.
pl  lub sms-em na numer 
telefonu 606-101-502.
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R E K L A M A

Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu na Orientację 

400 zawodników z 35 państw

Organizatorzy i gospodarze międzynarodowych biegów na orientację w sali 
ratusza w Wejherowie. Od lewej: Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejhe-
rowa, prezydent Krzysztof Hildebrandt, przewodniczący komitetu Jan Klawiter, 
Gabriela Lisius - etatowy członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego oraz zastępca 
burmistrza Rumi Marcin Fuchs.

Trofea, które otrzymają zwycięzcy zawodów.

O przebiegu zawodów i 
imprezach towarzyszących 
mówił podczas konferencji 
w wejherowskim ratuszu 
Jan Klawiter, przewodni-
czący Komitetu Organiza-
cyjnego Mistrzostw Świata. 

W konferencji uczest-
niczyli przedstawiciele 
władz Wejherowa, Rumi 
i Lęborka, gdzie będą się 
odbywały poszczególne 
konkurencje oraz władz 
powiatowych. Zarówno 
powiat, jak i wymienione 
gminy wspierają imprezę 
finansowo, ale też starają 
się pomagać w sprawach 
organizacyjnych. 

Na pl. Jakuba Wejhera w 
naszym mieście zaplanowa-
no uroczyste rozpoczęcie mi-
strzostw, w których weźmie 
udział ok. 400 zawodników. 
35 ekip, m.in. z Australii, Au-
strii, Belgii, Bułgarii, Chor-
wacji, Czech, Danii, Francji, 
Niemiec, Hiszpania, Szwecji, 
Szwajcarii, Hong Kongu, Ja-
ponii, Kanady, Nowej Zelan-
dii, USA, a nawet z RPA. 

- To duże przedsięwzię-
cie, do którego przygotowy-
waliśmy się trzy lata – mó-
wił na konferencji prasowej 

W lipcu w Wejherowie odbędzie się impreza 
sportowa o międzynarodowej randze. Mistrzo-
stwa Świata Juniorów w Biegu na Orientację, 
bo o nich mowa, odbywać się będą w dniach 2-9 
lipca 2011 r., a ich organizatorami są Uczniow-
ski Klub Sportowy „Siódemka” Rumia oraz 
Polski Związek Orientacji Sportowej. 

Jan Klawiter. - Jednym z 
trudniejszych elementów 
jest przygotowanie map. 
Ta inteligentna dyscyplina 
wymaga od zawodników nie 
tylko wysiłku mięśni, ale 
dobrej orientacji w terenie i 
umiejętnego czytania mapy.    

- Cieszymy się z wybo-
ru miejsca zawodów oraz 
z faktu, że większość wy-
darzeń odbędzie się w Wej-
herowie, to wspaniała pro-
mocja miasta – powiedział 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. – Mamy wokół 
miasta piękne tereny leśne, 
które znakomicie się nada-
ją do przeprowadzenia bie-
gów na orientację. Mistrzo-
stwa dostarczą sportowych 
emocji, a my zapewnimy 
atrakcje kulturalne, czyli 
program imprez na scenie 
przed ratuszem.

Dodajmy, że pierwszy 
bieg zaplanowano ulicami 
Lęborka (sprint, 3 lipca), 
natomiast uroczyste zakoń-
czenie zawodów odbędzie 
się 8 lipca w hali MOSiR 
w Rumi. Centrum zawo-
dów będzie znajdowało się 
w Gimnazjum nr 1 przy ul. 
Sobieskiego w Wejherowie. 

Program imprez
Oto niektóre elementy 

programu, odbywające się w 
Wejherowie: 
2 lipca, godz. 20.00 - ceremo-
nia otwarcia na pl. J. Wejhera 
4 lipca, godz. 9.00-17.00 - Fi-
nał Long – amfiteatr 
6 lipca, godz. 10.00-13.00 - 
Kwalifikacje Middle - Stadion 
7 lipca, godz. 10:00-15:00 
Finał Middle - Stadion 
godz. 20.00 - ceremonia wrę-
czenia medali w konkuren-
cjach Long i Middle – pl. J. 
Wejhera
Od 3 do 7 lipca, godz. 19.00-
21.00 - imprezy na scenie 
przed ratuszem

Piłka nożna
Na koniec
wygrali

Na zakończenie se-
zonu ligowego III ligi 
piłkarze Gryfa Wej-
herowo bez proble-
mów pokonali zespół 
Energetyka Gryfino 
3:0 (2:0). 

W pierwszej połowie 
meczu wejherowianie byli 
bardzo aktywni, przepro-
wadzali szybkie akcje na 
bramkę „energetyków”, co 
przyniosło efekt w posta-
ci dwóch bramek strzelo-
nych przez Ł. Krzemiń-
skiego. 

Pierwszego gola zdo-
był w 22 minucie. Nasz 
napastnik był szybszy od 
obrońcy gości i nie miał 
problemu z pokonaniem 
bramkarza z Gryfina. A 
już w niecałe 5 minut  Ł. 
Krzemiński wpakował 
piłkę do bramki gości po 
podaniu T. Kotwicy.  

W drugiej połowie obraz 
gry się nie zmienił, choć 
zawodnicy Energetyka pró-
bowali zmienić wynik spo-
tkania. W 70 minucie J. Fe-
lisiak ustalił wynik meczu 
strzelając trzecią bramkę 
dla Gryfa.

Trener G. Niciński może 
mieć powody do zadowo-
lenia, bo wejherowianie 
w końcówce pokazali, że 
potrafią grać skutecznie, 
szybko i efektownie. Gryf 
Wejherowo zakończył roz-
grywki na 9 miejscu.


