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I POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Powstaje pasaż

3 miliony
na drogę
Starosta Gabriela Lisius i wicestarosta Witold Reclaf, podpisali z
wojewodą
Dariuszem
Drelichem umowę na dofinansowanie zadania pn.
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1438G Żelazno
- Mierzyno - Kostkowo
- Bolszewo na odcinku
Bolszewo - Góra”. Na opublikowanej przez Urząd
Wojewódzki liście, projekt
powiatu wejherowskiego
znalazł się na drugim miejscu.
Str. 4

Na ulicy Sobieskiego w Wejherowie trwa budowa ciągu spacerowego,
od Parku Kaszubskiego do budynku sądu (dawniej księgi wieczyste).
Prace przy budowie promenady są prowadzone w ramach kolejnego etapu rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa.
		
Str. 3

W Urzędzie Skarbowym

Dzień Otwarty
Jak co roku w okresie składania zeznań podatkowych,
Urząd Skarbowy w Wejherowie zaprasza mieszkańców powiatu wejherowskiego na Dzień Otwarty.
Z konsultacji i porad pracowników Urzędu będzie można
skorzystać w sobotę, 16 kwietnia br. w godz. 9.00- 13.00.
N A S Z PA R T N E R

Ukazuje się od 2011 roku
ISSN: 2083-5671

Ostatni dzień
głosowania
7 kwietnia jest ostatnim dniem głosowania na projekty Wejherowskiego Budżetu
Obywatelskiej. Jeszcze tylko dzisiaj wejherowianie mogą oddać głos na dwa spośród
27 wniosków: jeden na projekt inwestycyjny i osobno jeden na nieinwestycyjny.
Od 25 marca trwa głosowanie zarówno poprzez
internet, jak i tradycyjnie, na karcie papierowej.
Elektroniczny system do
głosowania dostępny jest
przez całą dobę, siedem

dni w tygodniu pod adresem: http://budzet.wejherowo.pl
Przypomnijmy, że na
realizację
zwycięskich
projektów przeznaczono
milion złotych.

Komenda jak nowa

Wystawki
W przyszłym tygodniu,
od 11 do 15 kwietnia br.
można będzie pozbyć się
zużytych sprzętów. ZUK
w Wejherowie Sp. z o.o.
organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych.
Str. 6

Uroczyście oddano do użytku zmodernizowaną i rozbudowaną Komendę Powiatową Policji w Wejherowie.
Str. 2
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BEZPIECZEŃSTWO
Nowoczesna placówka w zmodernizowanym budynku

Komenda policji jak nowa
Komendant powiatowej policji w Wejherowie insp. Beata Perzyńska uroczyście przejęła rozbudowaną i zmodernizowaną siedzibę policji. Uroczystość odbyła się z udziałem
kompanii honorowej policji i pocztu sztandarowego.
Z tej okazji do Wejherowa przybył ks. abp. Sławoj
Leszek Głódź Metropolita Gdański, który poświęcił zmodernizowaną siedzibę
policji. Obecny był pierwszy
zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku
mł. insp. Krzysztof Kozelan oraz przedstawiciele
władz powiatu, miast i gmin.
Z okazji oddania do użytku nowej siedziby Komendy Policji w Wejherowie na
dziedzińcu posadzono trzy
drzewa, a symbolicznego
wkopania
pamiątkowych
drzewek dokonali: ks. abp
Sławoj Leszek Głódź, starosta wejherowski Gabriela
Lisius i prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.
Goście mieli okazję zwiedzić
nowoczesną placówkę przy
ul. Dworcowej, rozbudowaną i wyremontowaną za ponad 10 mln zł. Rada Powiatu
Wejherowskiego i Rada Miasta Wejherowa przekazały na
wyposażenie obiektu łącznie
100 tys. zł.

Patrol Straży Miejskiej interweniował na stacji paliw BP,
bo otrzymał zgłoszenie o nietrzeźwych mężczyznach, którzy
przyjechali mazdą.
Funkcjonariusze udaremnili im dalszą jazdę. Okazało się,
że kierowca znajduje się wstanie nietrzeźwości i nie posiada
uprawnień do kierowania pojazdami. Pojazd został odholowany na policyjny parking.

Napad na Granicznej

Późnym wieczorem na ul.
Granicznej funkcjonariuszy zatrzymał mieszkaniec Gościcina,
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Z narkotykami

Policjanci zatrzymali do kontroli drogowej kierowcę volkswagena. Młody mężczyzna miał nienaturalnie rozszerzona
źrenice. Okazało się, że 22-letni kierowca był pod wpływem
narkotyków. Miał też przy sobie narkotyki, 11 zawiniątek z amfetaminą.
Funkcjonariusze pojechali z zatrzymanym na badanie krwi,
które określi dokładną ilość narkotyków w organizmie. Mężczyzna został zatrzymany, przesłuchany i usłyszał zarzuty dotyczące posiadania narkotyków, za których posiadanie grozi kara
pozbawienia wolności do 3 lat.

Po alkohol z nożem

Policjanci z Wejherowa otrzymali zgłoszenie o kradzieży, do
której doszło na terenie jednego z marketów. Gdy podjechali
pod sklep, zauważyli mężczyznę szarpiącego się z pracownikami ochrony.
Policjanci zatrzymali mężczyznę, który wcześniej do kosza
na zakupy włożył 8 butelek z alkoholem o wartości prawie 500
zł. Następnie w jednej z alejek marketu przepakował alkohol do
prywatnej torby i wyszedł za linię kas bez płacenia.
Gdy ochrona sklepu zauważyła kradzież i chciała zatrzymać
mężczyznę, ten groził nożem pracownikom marketu. Okazało
się, że 26-latek jest poszukiwany przez policjantów z Gdyni, do
odbycia kary 8 miesięcy pozbawienia wolności, za inne popełnione przestępstwo.

Wyłudził kredyt

Uroczyste przecięcie wstęgi przed wejściem do Komendy Powiatowej Policji.

- Modernizacja i rozbudowa obiektu nie byłaby możliwa bez środków finansowych
przekazanych przez Komendę
Główną Policji, a także bez samorządów - powiedziała insp.

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie powstała w
1920 r. Pierwsza siedziba mieściła się w budynku przy ul.
Strzeleckiej 13, gdzie obecnie znajdują się mieszkania prywatne. W 1921 r. w skład Komendy Powiatowej wchodziło 12
posterunków. W 1922 r. w Komendzie na 68 etatów, służbę
pełniło 62 funkcjonariuszy.
Obecnie stan etatowy KP w Wejherowie liczy 304 etaty
policyjne i 47 etatów administracyjnych.

Pijani z Mazdy

Z POLICJI

Beata Perzyńska. - Dzięki
staraniom mojego poprzednika insp. Krzysztofa Lawera
obiekt został objęty „Programem standaryzacji komend
i komisariatów policji” i poddany kompleksowej modernizacji.
Przez prawie 40 lat policjanci pracowali w mocno
zużytym starym budynku,
który został rozbudowany
o trzykondygnacyjne skrzydło. Siedziba policji uzyskała
m.in. estetyczną nowoczesną
elewację.
- Cieszymy się, że budy-

STRAŻ MIEJSKA
który zgłosił napad i kradzież
telefonu komórkowego. Według jego relacji dwóch mężczyzn odjechało samochodem,
a jeden napastnik oddalił się w
kierunku ul. Rogali. Zatrzymano
28-letniego mieszkańca Wejherowa podejrzanego o udział w
tym rozboju i przekazano go
policji.

Myszołów rozbił wiatę

W trakcie patrolu funkcjona-

riusze Straży Miejskiej, przy ul.
Przemysłowej zauważyli wybitą
szybę w wiacie MZK. Obok leżał
nieżywy myszołów.
Z zeznań świadków wynika, że ptak z impetem uderzył
w szybę wiaty, która popękała.
Drapieżny ptak, niestety, nie
przeżył zderzenia z przeszkodą.

Podpalali trawę

Straż Miejska w Wejherowie

nek Komendy Powiatowej
Policji w Wejherowie został
zmodernizowany.
Obiekt
stoi w przestrzeni, która w
najbliższym czasie ulegnie
przeobrażeniom. Odnowiony
zostanie dworzec PKP, zmieni się zabudowa i powstanie
Węzeł Integracyjny Kwiatowa - przpomniał prezydent K.
Hildebrandt. – Samorządowcy budują komisariaty, rozwijają monitoring, dokładają
się do zakupów pojazdów dla
policji, a wszystko po to, żeby poprawiać bezpieczeństwo
mieszkańców.
otrzymała zgłoszenie od dyżurnego Państwowej Straży
Pożarnej że w rejonie ul. Przemysłowej w ciągu jednego dnia
dwukrotnie paliły się trawy.
Patrol SM zauważył tam
trzech młodych mężczyzn, którzy na widok nadjeżdżającego
radiowozu płonące kępy suchej
trawy wrzucali do rowu melioracyjnego. W pobliżu miejsca
zdarzenia znaleziono też nóż,
zapalniczkę i tasak. Ujęto trzech
nieletnich podejrzanych o dokonanie tych czynów.
W sprawie trwają czynności
wyjaśniające.

Policjanci z zespołu dw. z przestępczością gospodarczą wejherowskiej komendy ustalili tożsamość mężczyzny, który na
podstawie sfałszowanego oświadczenia o zatrudnieniu wyłudził kredyt w wysokości ponad 3500 zł.
28-letni mieszkaniec powiatu uzyskał kredyt za zakup sprzętu elektronicznego. Mężczyzna przedłożył fałszywe oświadczenie o zatrudnieniu i wysokości uzyskiwanych zarobków. Za
złożenie fałszywego oświadczenia i oszustwa, grozi kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Trzeźwy poranek

Pod takim kryptonimem odbyły się działania na drogach
powiatu wejherowskiego w minionym tygodniu. W czasie akcji
mundurowi przeprowadzili ponad 480 badań trzeźwości. Funkcjonariusze ujawnili jednego nietrzeźwego kierowcę, któremu
uniemożliwili jazdę. Mundurowi ukarali 47 uczestników ruchu
za popełnione wykroczenia. Ponadto zatrzymali 2 dowody rejestracyjne i jedno prawo jazdy.

Nietrzeźwy i z zakazem

Policjanci ruchu drogowego w sobotę zatrzymali nietrzeźwego kierowcę, który miał także sądowy zakaz kierowania samochodem. 23-latek z powiatu wejherowskiego miał prawie
1,5 promila alkoholu w organizmie i jechał oplem corsą. Policjanci zabezpieczyli samochód, tym samym uniemożliwili kierowcy dalszą jazdę. Zatrzymanemu mężczyźnie za kierowanie
w stanie nietrzeźwości w czasie obowiązującego sądowego zakazu grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

WAŻNE TELEFONY:
POGOTOWIE - 58 677 61 02 lub 58 677 61 03
KOMENDA POLICJI - Dyżurny 58 672 97 22
STRAŻ POŻARNA - Dyżurny 58 677 61 00
STRAŻ MIEJSKA - Dyżurny 58 677 70 40
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AKTUALNOŚCI
Kolejny etap rewitalizacji

Bezpieczny pasaż
W ramach kolejnego etapu rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa trwają roboty przy budowie odcinka ciągu spacerowego przy
ul. Sobieskiego, od Parku Kaszubskiego do dawnego budynku
Ksiąg Wieczystych. Oblicze zmieni 130-metrowy odcinek ulicy.
Koszt inwestycji wyniesie ok. 450 tys. zł. W ramach
przebudowy wykonane zostanie m.in. oświetlenie,
zieleń, wiata autobusowa,
mała architektura i kanalizacja deszczowa. Aby nowy
trakt spacerowy miał charakter promenady, zlikwidowane zostaną miejsca
parkingowe przy budynku GS Samopomoc Chłopska. Miejsc do parkowania
będzie i tak dużo, bo tuż
za wejherowskim sądem
i aresztem wybudowano

przecież duży, ogólnodostępny parking.
- Budowa kolejnego odcinka ul. Sobieskiego podniesie atrakcyjność tej
części miasta. Do tej pory
chodnik przy ul. Sobieskiego był wąski i niebezpieczny ze względu na bardzo
duży ruch ul. Sobieskiego
- wyjaśniła Beata Rutkiewicz, zastępca prezydenta
Wejherowa. - Szeroki pasaż
zachęci do spacerów między
rynkiem a Filharmonią Kaszubską.

Loteria paragonowa

Cenne nagrody
do wygrania
Od października 2015 r. trwa w Polsce loteria paragonowa. Ministerstwo Finansów
przygotowało nie lada gratkę dla wszystkich
osób, które wezmą paragon za minimum 10
złotych i zarejestrują go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl. Do wygrania są bowiem samochody osobowe marki Opel Astra,
samochody osobowe marki Opel Insignia,
ipady AIR2 i laptopy Lenovo Think.
Jednak poza cennymi nagrodami rzeczowymi, ta zakrojona na szeroką skalą
kampania, ma szerzyć przed
wszystkim wiedzę.
Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, że aż dla
40 % z nas nie ma znaczenia,
czy sprzedawca odprowadza
podatek od transakcji, a tylko
5 % społeczeństwa rezygnuje
z zakupów, gdy podejrzewa
że sprzedawca nie odprowadza podatku od transakcji.
Dlatego tak ważne jest
uświadamianie, że biorąc
paragon wspieramy nie tylko uczciwych przedsiębiorców i uczciwą konkurencję
między przedsiębiorcami, ale

zwiększamy także wpływy do
budżetu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług. Podatek ten stanowi natomiast
prawie połowę wszystkich
dochodów państwa.
W rezultacie pamiętając
o paragonie w trakcie zakupów w osiedlowym sklepie, u
mechanika, fryzjera, czy dentysty nie tylko przynosimy
korzyści konsumentom, ale
poprawiamy funkcjonowanie
kraju. Do września 2016r.
możemy przy okazji wygrać
bardzo wartościowe nagrody.
Warto więc upominać się
o paragon przy każdej możliwej okazji.

W ubiegłym roku zakończono pierwszy etap budowy promenady na odcinku
od ul. Hallera do Parku Kaszubskiego.
Po zakończeniu tego etapu od ul. Hallera do ronda przy skrzyżowaniu z
ul. 3 Maja powstanie szlak
spacerowy z prawdziwego
zdarzenia w formie promenady. Inwestycja docelowo
pozwoli na połączenie wejherowskiego rynku poprzez
reprezentacyjny deptak z
Filharmonią Kaszubską.

Dotacje
dla

organizacji
Kolejne cztery wejherowskie stowarzyszenia otrzymały fundusze
z budżetu miasta na
działalność społeczną
w bieżącym roku. Stowarzyszenia otrzymały
ogółem 35 tys. zł.
Są to: Klub Sportowy
„Wejher” (18 tys. zł), stowarzyszenie „Amazonki” (6,5
tys. zł), Wejherowskie Towarzystwo Tenisowe (9 tys.
zł) i Stowarzyszenie Sportów Walki i Lekkiej Atletyki
„Shotokan” (2 tys. zł).
Podczas sportkania w ratuszu prezydent Wejherowa
Krzysztof
Hildebrandt
podziękował przedstawicielom stowarzyszeń za działalności na rzecz mieszkańców
miasta i życzył sukcesów w
dalszej działalności.

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Nowa, budowana właśnie promenada (zdjęcia u góry) będzie stanowiła przedłużenie
ciagu spacerowego, z
którego już korzystają
mieszkańcy i goście
(zdjęcie obok).
Tym samym promenada połączy siedzibę
WCK - Filharmonię
Kaszubską z rondem i
dalej z deptakiem na
ulicy Sobieskiego.
KONDOLENCJE

PANI

DANUCIE SEKURZE
pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie
łącząc się bólu,
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

B R A T A
składają
Bogdan Tokłowicz 				
Przewodniczący 				
Rady Miasta Wejherowa 			

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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AKTUALNOŚCI
Pieniądze od wojewody

Konwent Samorządowy

W Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim, starosta Gabriela Lisius i
wicestarosta Witold Reclaf, podpisali z wojewodą Dariuszem Drelichem umowę na dofinansowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1438G Żelazno - Mierzyno - Kostkowo - Bolszewo na
odcinku Bolszewo - Góra”.

Niewystarczająca liczba miejsc parkingowych wokół Szpitala
Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie przysparza kłopotów mieszkańcom powiatu wejherowskiego. Jak zaradzić problemom z parkowaniem przy szpitalu? Zastanawiali się nad tym
uczestnicy kolejnego spotkania Konwentu Samorządowego Powiatu Wejherowskiego.

Trzy miliony na drogę Za mały parking
Koszt inwestycji wyniesie
6 050 mln zł, z czego 3 mln zł
stanowić będzie dofinansowanie w ramach „Programu
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”. Na
opublikowanej przez Pomorski Urząd Wojewódzki liście,
projekt powiatu wejherowskiego znalazł się na wysokim, drugim miejscu.
- Cieszę się, że program,
który przynosi tak wiele
korzyści, będzie dalej kontynuowany – stwierdził wojewoda Dariusz Drelich.

Dotacje dla organizacji

200 tysięcy złotych
W miniony wtorek w Starostwie podpisano i wręczono umowy na zadania realizowane w 2016 rok przedstawicielom organizacji. Ich działalność powiat wejherowski dofinansował kwotą 200 tysięcy złotych.
Jacek Thiel, członek
Zarządu Powiatu wyjaśnił,
że w tym roku władze powiatu przeznaczyły rekordową kwotę 200 tys. zł na
dofinasowanie zadań, realizowanych przez podmioty wyłonione w konkursie.
Na ogłoszony przez Zarząd
Powiatu
Wejherowskiego
otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2016 roku
wpłynęło 150 wniosków na
łączną kwotę dofinansowania 1 045 436 zł.
Komisja wybrała 105
wniosków i tyle umów podpisano z przedstawicielami
stowarzyszeń z powiatu wejherowskiego.
Na zadania, realizowane w poszczególnych działach przyznano następujące
kwoty:
1. ochrona i promocja zdrowia, w tym zdrowia psychicznego - 11 800 zł
2. działania na rzecz
osób niepełnosprawnych w
zakresie rehabilitacji, pro-
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Podczas spotkania w Starostwie prezes Zarządu Szpitala Specjalistycznego w
Wejherowie Andrzej Zieleniewski, przedstawił cztery
warianty budowy parkingu,
m.in. parking wielopoziomowy (w miejscu obecnego na
tzw. pętli na dolnym tarasie)
oraz smart parking. A. Zieleniewski mówił o wcześniejszych planach i rozmowach
z dyrekcją Nadleśnictwa
Wejherowo. Rosnący wokół
szpitala las stanowi piękne
otoczenie placówki, ale także ograniczenie dla ewentualnych inwestycji.
Wladze miasta Wejherowa proponują zbudować
parking na obecnych łąkach
po lewej stronie ulicy Chopina, obok lądowiska dla
śmigłowców. W takim przypadku chorych oraz osoby niepełnosprawne można
będzie zawieźć pod wejście
do szpitala, natomiast samochód trzeba pozostawić
na miejscach oddalonych od
placówki medycznej.
Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego
w Wejherowie Magdalena
Lorek omówiła kwestie dotyczące własności terenów

Prezes Andrzej Zieleniewski (po prawej) relacjonuje
starania o budowę nowych miejsc parkingowych. Obok
uczestnicy Konwentu Samorządowego (od lewej): wójt
Luzina Jarosław Wejer, wójt Łęczyc Piotr Wittbrodt i
wójt Lini Bogusława Engelbrecht.

przyległych do szpitala.
Koszty budowy parkingu,
zwłaszcza kilkupoziomowego, z pewnością będą bardzo
wysokie. Dlatego konieczne jest współfinansowanie
inwestycji przez kilka podmiotów: marszałka województwa pomorskiego, władz
powiatu i miasta Wejherowa
oraz lokalnych samorządów
powiatu
wejherowskiego.
Konieczne są rozmowy i konsultacje, a w efekcie wybór
rozwiązania trudnej sytuacji.

Podczas konwentu rozmawiano także o sprawie
Pendolino, który na trasie z
Krakowa do Kołobrzegu nie
będzie zatrzymywać się w
Wejherowie. Mieszkańcy naszego powiatu korzystający z
tego połączenia będą musieli
dojechać do Gdyni. Starosta
Gabriela Lisius zapowiedziała wystosowanie listu do dyrektora PKP Intercity, pod
którym podpisali się obecni
na spotkaniu samorządowcy
z powiatu.
AK.

Umowę odbierają przedstawicielki wejherowskiego
stowarzyszenia „Amozonki”.

mowanie aktywności oraz
integracji osób niepełnosprawnych - 17 100 zł
3. oświata, wychowanie,
wypoczynek dzieci i młodzieży - 31 000 zł
4. kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji 59 500 zł
5. upowszechnianie kultu-

ry fizycznej i sportu - 71 600 zł
6. ratownictwo i ochrons
ludności - 1 000 zł
7. turystyka, w tym promocja lokalnych produktów
turystycznych - 6 000 zł
8. porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie
patologiom
społecznym - 2 000 zł.

Parking w pobliżu szpitala i miejsca parkingowe w sąsiedztwie placówki nie wystarczają pacjentom i ich rodzinom. Trzeba zbudować nowy obiekt dla samochodów.
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WYDARZENIA
Obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu w Wejherowie

Potrzebna pomoc i wiedza o chorobie
Z inicjatywy Wejherowskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Autyzmem 1 kwietnia
w Filharmonii Wejherowskiej świętowano Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.
Uroczystości w Wejherowie odbyły się pod
honorowym patronatem prezydenta miasta
Krzysztofa Hildebrandta i starosty powiatu
wejherowskiego Gabrieli Lisius.
Ponad 100 uczestników
konferencji
obejrzało poruszający film o rodzinie,
wychowującej nastolatka z
autyzmem, a także zdjęcia
dzieci ze stowarzyszenia. W
uroczystości
uczestniczyli
przedstawiciele miejskiego
i powiatowego samorządu,
ale także m.in. nauczyciele,
pedagodzy, pracownicy socjalni oraz osoby zajmujące
się terapią osób z autyzmem.
Głos zabrali:
starosta
wejherowski Gabriela Lisius, przewodniczący Rady
Miasta Wejherowa Bogdan
Tokłowicza,
kierownik
Wydziału Kultury, Spraw
Społecznych, Promocji i Turystyki w Urzędzie Miejskim
Michał Jeliński, dyrektor Powiatowego Zespołu
Kształcenia Specjalnego w
Wejherowie
Małgorzata
Woźniak oraz Agnieszka
Chomiuk, autorka książki
,,Kubuś z Pętelką czyli bajanki z sensem”.

OBRAZKI I BALONY

Dzieci z Wejherowskiego
Stowarzyszenia Na Rzecz
Osób z Autyzmem wespół z
dziećmi z Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego wykonywały ilustracje do
tej właśnie książki na warsztatach plastycznych. Z kolei
na warsztatach integracyjnych wspólnie z uczniami
szkoły podstawowej nr 8 i
nr 11 przygotowały wystawę, którą zaprezentowano 1
kwietnia.
Uczestnicy konferencji z
niebieskimi balonami w rękach przeszli w pochodzie pod
siedzibę Starostwa, które na
znak pani starosty rozbłysło
na niebiesko. Tego dnia również Filharmonia Kaszubska
w Wejherowie promieniała
niebieskim blaskiem.
- Mamy nadzieję, że dzięki takiemu spotkaniu, m.in.

dzięki prezentacji filmu i wystawie prac naszych dzieci
poruszyliśmy serca i umysły
uczestników tego spotkania
oraz skłoniliśmy do refleksji:
co my, jako społeczeństwo
możemy zrobić dla dzieci z
autyzmem, dorosłych z autyzmem i ich rodzin? - mówi
Iwona Mostowska, wiceprezes Wejherowskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób
z Autyzmem
- Chcemy pokazać, że nasze dzieci nie są takie, jak
się je postrzega. Staramy się
uświadamiać m.in. nauczycieli i dyrektorów szkół, bo nie
wszyscy wiedzą, czym jest autyzm. Cierpiące na nie dzieci
mają pewne ograniczenia, ale
także talenty, bywają bardzo
inteligentne. Potrzebna jest
im terapia, o którą zabiega
m.in. nasze stowarzyszenie mówi Izabela Minga, współorganizatorka obchodów Dnia
Autyzmu.

WARSZTATY
I WYCIECZKI

W
stowarzyszeniu
wspieramy się nawzajem,
proponujemy podopiecznym
hipoterapię i hydroterapię,
zajęcia dla rodziców, warsztaty, wycieczki - dodaje Iwona Mostowska, wiceprezes
stowarzyszenia (prezesem
jest Arkadiusz Raguza). Celem stowarzyszenia, które obecnie ma pod opieką 12
dzieci i 15 dorosłe osoby, jest
stworzenie placówki, która
byłaby naszym wspólnym
domem, miejscem spotkań.
- My, rodzice dzieci autystycznych, spotykamy się
m.in. z nietolerancją, niezrozumieniem ze strony części
społeczeństwa, a czasami nawet członków rodziny - dodaje Beata Roszman. - Ludzie
nie rozumieją zachowania
naszych dzieci. Wypraszają
nas z kościoła, ze sklepu, z

Uczestnicy obchodów Światowego Dnia Świadomości o Autyzmie przed budynkiem Starostwa w Wejherowie, ze starostą wejherowskim
Gabrielą Lisus oraz członkiem Zarządu Powiatu Wojciechem Rybakowskim (z lewej strony).

NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU
Światowy Dzień Świadomości o Autyzmie to święto obchodzone corocznie 2 kwietnia, którego celem jest podnoszenie
świadomości społecznej na temat tej choroby. Ustanowione
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2008 roku ma za zadanie
uwrażliwiać społeczeństwo na problematykę autyzmu i niepełnosprawności. W tym dniu symbolem solidarności z osobami
cierpiącymi na autyzm jest kolor niebieski, dlatego tak wiele
budynków w Polsce i na świecie rozświetliło się na niebiesko.
Autyzm jest zaburzeniem, u podstaw którego leży nieprawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego i dotyka obecnie
co najmniej jedno na 300 dzieci w Polsce. Osoby z autyzmem
mają problemy z komunikacją, postrzeganiem świata, a także
rozumieniem relacji społecznych.

restauracji. Dlatego potrzebna jest szeroka informacja o
autyzmie,
przekazywana
m.in. podczas różnych akcji, w tym z okazji obchodów
Dnia Świadomości o Autyzmie.

WYJŚĆ
Z OSAMOTNIENIA

- Chorzy na autyzm są
niekiedy bardzo inteligentni,
ale mają trudności społeczne, problemy z komunikacją
- wyjaśnia Alicja Hińcza,
która na zajęcia wejherowskiego stowarzyszenia dojeżdża z synem z Gdańska.
- Wszyscy pamiętamy film
„Rain man”, pokazujący to
zjawisko. Autyzm przejawia się m.in. zaburzeniami
emocjonalnymi i innym widzeniem świata. Chcę pod-

kreślić, że naszych dzieci nie
trzeba się bać. Niestety, na
ogół obawiamy się tego, czego nie znamy.
Nasze stowarzyszenia pomaga dzieciom i ich rodzinom wyjść z osamotnienia,
w którym się znajdujemy.
- Największym problemem
autystów w Polsce jest brak
szybkiej diagnozy. Rodzice
ignorują pierwsze symptomy,
lekarze pierwszego kontaktu
często nie diagnozują pierwszych objawów, terapia jest
podejmowana zbyt późno, a to
ona daje szansę na samodzielne funkcjonowanie w społeczeństwie. Dlatego tak ważne
jest, by mówić o autyzmie - powiedziała starosta wejherowski Gabriela Lisius.
Anna Kuczmarska

Spotkania członków stowarzyszenia na Rzecz Osób z
Autyzmem odbywają się w siedzibie Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie.

Od lewej: Iwona Mostowska, wiceprezes wejherowskiego
stowarzyszenia z synem Krzysiem i Izabela Minga.
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AKTUALNOŚCI
Wystawka wielkogabarytów w Wejherowie

Pozbądź się gratów

W dniach 11-15 kwietnia br. Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z
o.o. organizuje zbiórki odpadów wielkogabarytowych.
Zbiórka będzie przebiegała w formie wystawek
- odpady należy wystawiać przy pergoli śmietnikowej lub przed posesją, w sposób nie utrudniający
przejścia lub przejazdu.
Aby usprawnić odbiór wielkogabarytów, ZUK
prosi o wystawianie sprzętów w wyznaczonym
dniu, najpóźniej do godz. 7.00 rano.
Dzień odbioru ww. odpadów przypada na dzień
wywozu odpadów zmieszanych wg wykazu ulic.
11 kwietnia 2016
Rejon I
I Morskiego Pułku
Strzelców, Asnyka,
Baczyńskiego,
Bema, Bolduana,
Borowiacka,
Brzechwy,
Ceynowy,
Chmielewskiego,
Czarnieckiego,
Czeladnicza,
Drzeżdżona,
Dzięcielskiego,
Fenikowskiego,
Gdańska, Grottgera,
Gryfa Pomorskiego,
Hufca Harcerzy,
Gdyńskich,
Iwaszkiewicza,
Jaśminowa,
Kaszubska,
Kociewska,
Konopnickiej,
Kropidłowskiej,
Leśmiana, Ludowa,
Maszopów,
Mestwina,
Mokwy, Morska,
Necla, Norwida,
Obrońców Kępy,
Oksywskiej,
Obrońców Poczty
Gdańskiej,
Ogrodowa,
Orzeszkowej,
Patoka , Pokoju,
Prusa, Reja,
Rybacka,
Rzemieślnicza,
Skargi, Staffa,
Stefczyka,
Szczukowskiej,
Szyprów,
Świętopełka,
Trepczyka, Tuwima,
Waśkowskiego,
Weteranów.
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12 kwietnia 2016
Rejon II
I Bryg.Pancernej WP,
Akacjowa,
Architektów,
Budowlanych,
Broniewskiego,
Chełmońskiego,
Chopina,
Derdowskiego,
Dolna, Geodetów,
Gołębia, Graniczna,
Gulgowskiego,
Heyki, Inżynierska,
Jagalskiego,
Jana z Kolna,
Jaskółcza, Jasna,
Karnowskiego,
Kochanowskiego,
Kolejowa,
Kołłątaja, Kossaka,
Krasińskiego, Krucza
Kusocińskiego,
Lelewela, Lipowa,
Łabędzia,
Majkowskiego,
Nad Kanałem,
Nadbrzeże Redy,
Nadrzeczna,
Nanicka,
Narutowicza, Niska,
Nowowiejskiego,
Obrońców Helu,
Obrońców Wybrzeża,
Ofiar Piaśnicy,
Ogrody Nanickie,
Okrężna, Panek,
Partyzantów,
Podmiejska,
Pruszkowskiego,
Przemysłowa,
Pułaskiego,
Rejtana, Rogali
Słoneczna,
Słowackiego,
Słowicza, Stolarska,
Staromłyńska,
Tartaczna,Techników
Transportowa,
Traugutta,Wczasowa,
Wierzbowa,
Wyczółkowskiego,
Wyspiańskiego,
Zwycięstwa,
Żeromskiego.

ZBIÓRCE PODLEGAJĄ:

• Meble domowe (stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.)
• Elementy wyposażenia mieszkań ( dywany, wykładziny,
materace)
• Meble ogrodowe (drewniane i z tworzyw sztucznych)
• Sprzęt sportowy, dużych rozmiarów zabawki dla dzieci,
wózki i chodziki dziecięce
• Urządzenia sanitarne (wanny, muszle, zlewozmywaki)
• Zużyty sprzęt AGD i RTV ( pralki, lodówki, mikrofalówki,
telewizory, komputery itp.) - UWAGA! Sprzęt musi być oddany w całości, bez wymontowanej elektroniki!
• Stolarka okienna i drzwiowa
• Odpady budowlane (gruz do 160 l na rok na jedno gosp.
domowe - dotyczy mieszkańców, którzy jeszcze nie skorzystali z tej możliwości w 2016 roku)
• Zużyte opony samochodowe

ZBIÓRCE NIE PODLEGAJĄ

• Odpady niebezpieczne
(farby, lakiery, środki ochrony roślin)
• Części samochodowe
• Odpady zawierające azbest, wełna mineralna, papa

Koncert i dwie
wystawy
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie serdecznie zaprasza
na wystawę Aleksandry Mazurkiewicz-Tiesler, na której
prezentowane są prace z zakresu
grafiki warsztatowej i metaloplastyki. Wystawę można zwiedzać
od 6 kwietnia, a uroczysty finisaż
odbędzie się 19 kwietnia o godz.
19.00. Imprezie towarzyszyć będzie występ chóru „Strzelenka”
z Tuchomia pod dyrekcją Karola
Krefty oraz finisaż wystawy malarskiej Sabiny Szlahs.
Aleksandra Mazurkiewicz- Tie-

sler tworzy i mieszka w Wejherowie, jest absolwentką Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, uczestniczką wielu plenerów i wystaw.
Prace artystki znajdują się wśród
odbiorców w kraju i za granicą.
Z kolei 22 kwietnia o godz.
18.00 w Muzeum odbędzie się koncert trio jazzowego Confusion
Project w składzie: Michał Ciesielski (fortepian), Adam Golicki (perkusja), Piotr Gierszewski
(gitara kontrabasowa) oraz wernisaż prac autorstwa Lili Wysockiej pt. „Sztuka tłem życia”.

Kaszëbsczé spiéwë
W Luzinie odbędzie się czternasty Pomorski Festiwal
Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé spiéwë”.

14 kwietnia 2016
Rejon III

15 kwietnia 2016
Rejon IV

Festiwal odbędzie się w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego
przy ul. Szkolnej 13 w Luzinie, 15 kwietnia br. o godz. 10.00.

12 Marca, Boczna,
Brzozowa, Cicha,
Gniewowska,
Judyckiego,
Kamienna,
Kasprowicza,
Klasztorna,
Krasickiego, Krótka,
Krzyżowa, Leśna,
Matejki, Mickiewicza
Myśliwska, Nowa,
Obrońców Westerplatte
Odrębna,
Ofiar Grudnia,
Paderewskiego,
Parkowa,
Pl. Jakuba Wejhera,
Podgórna, Pogodna,
Polna, Południowa,
Poprzeczna,
Przebendowskiego,
Płk Dąbka,
Reformatów,
Roszczynialskiego,
Sędzickiego,
Sikorskiego,
Skibniewskiej,
Śmiechowska,
Środkowa, Św. Anny,
Torowa, Wąska,
Wniebowstąpienia,
Wschodnia, Wysoka,
Zamkowa,
* Wybickiego,
* Wałowa.

1 Maja, 10 Lutego,
3 Maja, Abrahama,
Bukowa,
Dąbrowskiego,
Drzewiarza (odbiór

Wiosna na Kaszubach

* dotyczy zabudowy
wielorodzinnej

zmieszanych w środy),

Dworcowa, Hallera,
Harcerska,
Inwalidów Wojennych
Jana Pawła II,
Kalwaryjska,
Kopernika, Kościelna,
Kościuszki,
Kotłowskiego,
Krofeya, Krzywa,
Kwiatowa, Łąkowa,
Łęgowskiego,
Marynarki Wojennej
Modra, Mostnika,
Północna, Pucka,
Rogaczewskiego,
Rzeźnicka,
Sienkiewicza,
Słowińców,
Sobieskiego,
Spacerowa,
Spokojna, Sportowa,
Srebrny Potok,
Strzelecka,
Sucharskiego,
Szczęśliwa,
Św. Jacka, Św. Jana,
Transportowa,
Urocza,Wałowa,
Wejherowska,
Wybickiego,
Wzgórze Wolności,
Zachodnia, Złota.

Fundacja Zdrowia ESCO zaprasza dziś, tj. 7 kwietnia na
imprezę integracyjną „Powitanie wiosny na Kaszubach”.
Jest to jedyna impreza dla osób niepełnosprawnych promująca tradycje kaszubskie. W programie m.in. rozstrzygnięcie konkursów: pisanka
kaszubska, potrawa kaszubska, piosenka lub wiersz kaszubski.
„Powitanie wiosny na Kaszubach” zaplanowano dzisiaj w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie o
godz.10.00.
OGŁOSZENIE

Opiekun/ka Osób Starszych
Legalna praca w Niemczech,
niemiecka umowa o pracę

Fundacja Europejskie Spotkania
ul. Dworcowa1/2 , 84-200 Wejherowo
Tel: 58 572 11 83 , 58 742 35 06

www.fundacja-es-opieka.pl
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Wiadomości ze Starostwa Powiatowego
w Wejherowie

Rekordowy rok muzeum
Rok 2015 okazał się dla Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie rekordowy pod wieloma względami.
Przede wszystkim dzięki wielu pozyskanym dotacjom jego przychody osiągnęły poziom prawie 2 mln zł, czyli najwięcej w historii
działalności. Rekordowa była również frekwencja, ilość zorganizowanych imprez oraz wydanych publikacji.
30 marca 2016 r. podczas spotkania Rady Muzeum, dyrektor Tomasz
Fopke przedstawił działalność kulturalno-oświatową
oraz finansową instytucji.
Kończąca swoją 4-letnią kadencję Rada jednogłośnie
przyjęła w formie uchwał
sprawozdania merytoryczne
oraz finansowe za rok ubiegły i przyjęła plany muzeum
na 2016 r.
W 2015 r. Powiat Wejherowski i Województwo Pomorskie zapewniły budżet na
bieżącą działalność muzeum.
Natomiast Rada Powiatu
Wejherowskiego
zapewniła dodatkowe środki, które
przeznaczono na inwestycje,
remonty oraz projekty kulturalne. Ponadto muzeum
udało się zdobyć 100 tys. zł
z budżetu Miasta Wejherowa
na realizację projektu „Budowy instalacji elektrycznej dla
iluminacji świetlnej budynku
Pałacu Przebendowskich w
Wejherowie”.
W minionym roku pozy-

skano także środki z Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji oraz dotację celową
na „Zakup kolekcji 300 negatywów szklanych z przełomu
XIX i XX wieku autorstwa
wejherowskiego fotografika
Augustyna Ziemensa” z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Bogata i różnorodna oferta
kulturalna i oświatowa przygotowana przez pracowników
wejherowskiego muzeum ma
przyciągać i zachęcać do odwiedzania instytucji. W ubiegłym roku padł rekord ilości
zorganizowanych imprez (np.
Noc Muzeów), koncertów (np.
Spotkania z Muzyką Kaszub, Maraton pieśni patriotycznej), spotkań autorskich
(m.in. z pisarzem kaszubskim Stanisławem Jankem),
wystaw (m.in. „Poczet Władców Pomorza” autorstwa Macieja Tamkuna), konkursów
(np. Konkurs Literacki im.
Jana Drzeżdżona) oraz lekcji
muzealnych i warsztatów dla
dzieci.

W sumie wejherowskie
muzeum w 2015 r. odwiedziło prawie 34 tysiące
osób, ustanawiając rekord frekwencji.
Jednocześnie ilość publikacji wydanych przez
muzeum lub przy jego współpracy osiągnęła swój najlepszy wynik w historii, było ich
aż 16 (m.in. „W cieniu Piaśnicy” Eugenii Drawz oraz płyta
„Dërnosc” zespołu „Chëcz”).
- Osiągnięcie sukcesów na
tak wielu płaszczyznach, było
możliwe dzięki przychylności
organu nadzorującego działalność muzeum, jakim jest
Powiat Wejherowski - mówił dyrektor Tomasz Fopke. - Staramy się racjonalnie
wykorzystywać pozyskane
środki, tworząc atrakcyjną
ofertę edukacyjno-kulturalną dla mieszkańców powiatu.
Przewodniczący
Rady
Powiatu
Wejherowskiego
Ryszard Czarnecki podziękował uczestnikom obrad, którzy zakończyli swoją
4-letnią kadencję.

Członkowie Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.

W skład Rady Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej wchodzili:
prof. dr hab. Edmund Wittbrodt z Politechniki Gdańskiej, który pełnił rolę Przewodniczącego
Rady, Prezes Instytutu Kaszubskiego prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński, prof. dr hab.
Adela Kuik-Kalinowska z Akademii Pomorskiej w Słupsku, Marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk, Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego Jacek Thiel, Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz,
były Poseł RP Jerzy Budnik, Radny Powiatu Wejherowskiego Leszek Winczewski, Wiceprezes
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Zarządu Głównego w Gdańsku Danuta Pioch i Dyrektor
Muzeum Ziemi Puckiej im. F. Ceynowy w Pucku Mirosław Kuklik.

Północno-Kaszubski Sejmik w wejherowskim muzeum
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbył się Północno-Kaszubski Sejmik z okazji 60-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz 25-lecia współdziałania Oddziałów
Północnych Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego NORDA. Podczas tego wydarzenia nie zabrakło okolicznościowych przemówień, wystąpień i podziękowań.
- Z okazji dzisiejszej uroczystości składam Państwu
wyrazy uznania za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju
kultury kaszubskiej wśród
mieszkańców Powiatu Wejherowskiego - mówiła Starosta
Wejherowski Gabriela Lisius.
- Dziękuję za aktywny udział
w życiu lokalnej społeczności
oraz za kultywowanie, upowszechnianie i ochronę kulturalnych wartości i dziedzictwa
naszej Małej Ojczyzny.
Licznie zgromadzeni goście obejrzeli okolicznościową

wystawę kronik Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego
oddział Wejherowo, a także uczestniczyli w promocji
książki poświęconej 25-leciu
Rady Związku Oddziałów
Północnych ZK-P NORDA
(1990-2015) na terenie powiatów wejherowskiego, puckiego i lęborskiego. Publikacja
przedstawia m.in. historię
Rady pod przewodnictwem
Bernarda Hinza (1990-1999),
Józefa Lanca (1999-2003),
Zygmunta Orzeł (2003-2013)
oraz Andrzeja Kassa (od 2013

r.), a także dotychczasowe
osiągnięcia oddziałów ZK-P.
Książka została sfinansowana
m.in. z budżetu Powiatu Wejherowskiego i Miasta Redy,
natomiast opracowanie tekstu przygotował Jerzy Hoppe.
- Ta wspaniała publikacja
książkowa z pewnością będzie
służyć promocji naszego regionu - mówił Andrzej Kass przewodniczący Rady Związku
Oddziałów Północnych ZK-P.
Wydarzenie uświetnił koncert Towarzystwa Śpiewaczego im. Jana Trepczyka.
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WCK
Międzynarodowy projekt z udziałem Wejherowskiego Centrum Kultury

„Wymiany dla Wszystkich”
Wejherowskie Centrum Kultury wraz z
duńskim partnerem - Domem Kultury CultHus było organizatorem konferencji w ramach projektu „Wymiany dla Wszystkich”.
Wymiany młodzieży realizowane są ze środków programu ERASMUS+ Młodzież.
Projekt stanowi partnerstwo strategiczne organizacji i instytucji z Danii,
Polski, Łotwy, Litwy,
Szwecji oraz Niemiec. Jego celem jest międzynarodowa wymiana młodzieży,
oparta na wykorzystaniu
działań artystycznych. Chodzi też o wykorzystanie
wymian w szkołach, jako
narzędzia w procesie edukacji uczniów w wieku 13-15
lat. Koordynatorem projektu jest duńska organizacja,
dom kultury CultHus.
Podczas konferencji Bo
Otterstroem z Danii, koordynator
projektu,
re-

prezentujący dom kultury
CultHus,
zaprezentował
rezultaty badań „Międzynarodowe wymiany, jako
narzędzie nauczania/uczenia się w procesie edukacji
przeprowadzonych w trakcie projektu”. Duńscy goście
podzielili się także bogatymi
doświadczeniami w organizowaniu wymian młodzieży oraz kosztów podobnych
projektów w różnych krajach
nadbałtyckich.
O współpracy międzynarodowej i jej wpływie na
Szkołę w Stubbekoebing
opowiedziała Connie Zlatevski, zastępca dyrekto-

ra Szkoły w Stubbekoebing
oraz koordynator współpracy międzynarodowej Departamentu na rzecz Dzieci i
Edukacji, Gminy Guldborgsund w Danii.
Uczennice i uczniowie
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 opowiedzieli
o swoich doświadczeniach,
związanych z udziałem w
wymianach.
Rozmawiano
też o źródłach informacji,
przydatnych osobom pracującym z młodzieżą. Zaprezentowała je Jolanta
Mańska z Wejherowskiego
Centrum Kultury.
We
foyer
Wejherowskiego Centrum Kultury
prezentowały się szkoły ponadgimnazjalne z Wejherowa, przedstawiając ofertę
edukacyjną. Konferencji towarzyszyła wystawa zdjęć z
międzynarodowych wymian
młodzieży.

Wejherowskie kino rozwija się

Kolorowe fotele
Kino znajdujące się w Filharmonii Kaszubskiej, siedzibie Wejherowskiego Centrum Kultury, utożsamiane jest zazwyczaj z dużą salą dysponującą 374 miejscami. Jednak to w sali kameralnej odbywa się większość
seansów z repertuaru. Od końca marca br. liczba miejsc zwiększyła się o
8 foteli. Dotychczas mogło z niej korzystać jednorazowo 38 osób.
- Zmiana może się wydawać
niewielka, ale otwiera przed nami nowe możliwości - wyjaśnia
Sebastian Niewola, kierownik kina WCK. - Dotychczas,
goszcząc jedną klasę szkolną, pozostawało dużo wolnych
miejsc, a dwóch nie byliśmy w
stanie pomieścić. Teraz mamy
taką szansę.
W sali kameralnej zamontowano trzy fotele w kolorze ceglano-pomarańczowym i pięć
limonkowo-zielonych z numerem „0”. - We wszystkich kinach fotele są numerowane
począwszy od „jedynki”, a fotele mają jednolite kolory, a my
chcemy się wyróżniać - tłumaczy S. Niewola.
Kameralna przestrzeń i
wygodne fotele to znaki rozpoznawcze tego miejsca, które cenią zwłaszcza osoby stroniące
od zgiełku i hałasu, co ma miej-

W sali konferencyjnej
odbywały się prezentacje i obrady, a
tymczasem we foyer
Filharmonii Kaszubskiej ustawiono stoiska
wejherowskch szkół.
Podczas przerwy w
konferencji uczniowie
mogli się zapoznać z
ofertą szkół ponadgimnazjalnych, m.in. I LO i
„Elektryka”.
OGŁOSZENIE

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

Punkt Informacji Europejskiej

sce w większych salach.
Sala kameralna to idealny
wybór na pokazy filmowe dla
grup, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Na pokazy dla grup powyżej 30 osób, organizowanych
są bez dodatkowych opłat, cena
biletu wynosi jedyne 10 zł. W

przypadku grup szkolnych, na
każde 15 osób, przypada jeden
darmowy bilet dla opiekuna.
Dzięki nowoczesnemu cyfrowemu projektorowi w wejherowskim mkinie można
wyświetlać filmy zapisane na
wszelkiego rodzaju nośnikach.

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
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POWIAT
Wóz bojowy „Ludwik” dla OSP Łęczyce

Kasa znajdzie się na parterze

Siedemdziesiąt lat Gmina Wejherowo
w nowej siedzibie
straży pożarnej
Mieszkańcy gminy Łęczyce, strażacy ochotnicy i zaproszeni goście uroczyście świętowali 70-lecie jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej Łęczyce. Podczas uroczystego apelu przekazano strażakom ciężki wóz ratowniczo-gaśniczy „MAN-TGM 18.340”, zbudowany przez firmę Moto-Truck.
Proboszcz parafii pw. św.
Antoniego Padewskiego w
Łęczycach, ks. Piotr Treder poświęcił wóz strażacki
i drewnianą figurkę św. Floriana, po czym odbyło się oficjalne przekazanie kluczyków
naczelnikowi OSP i kierowcy
wozu. Samochód otrzymał
imię „Ludwik”, na pamiątkę Ludwika Bieleckiego, inicjatora powstania łęczyckiej
OSP w 1945 r.
- Chciałbym podziękować
wszystkim sponsorom, dzięki
którym udało się uzbierać ponad 350 tys. zł na zakup wozu bojowego, a są to: starosta
Gabriel Lisius i Rada Powiatu
Wejherowskiego, Zarząd Województwa Pomorskiego, radni Gminy Łęczyce, Powiatowa
Straż Pożarna w Wejherowie,
Powiatowy Związek Ochotniczych Straży Pożarnych
w Wejherowie, Nadleśnictwo Choczewo, Nadleśnictwo
Strzebielino oraz firmy Gaz-System, Oktan i AG-Rem –
powiedział wójt Łęczyc Piotr
Wittbrodt. - Przez ostatnich
kilka lat jednostka doposażała się w wyspecjalizowany
sprzęt, jednak brakowało pojazdu, który mógłby zastąpić
bardzo wysłużonego Stara 24.
Strażacy z Łęczyc pierwszą motopompę otrzymali
w 1954 r., a pierwszy samochód strażacki marki „STAR
25” - w 1965 r. W 1972 r.
wybudowano w Łęczycach
świetlicę z nową remizą.
W 1995 r. jednostka wstąpiła do Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego.
W 2009 r. za zajęcie
pierwszego miejsca na Mistrzostwach
Województwa Pomorskiego strażacy
z Łęczyc otrzymali ponton
„PROF. MARIN 400”. W kolejnym roku wygrali silnik zaburtowy firmy „HONDA”.
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Od lewej: komendant powiatowy Państwowej Straży
Pożarnej w Wejherowie mł. bryg. Andrzej Papke, wójt
Gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt oraz łęczyccy strażacy
ochotnicy.

Udało się to osiągnąć.
Podziękowano
także
wszystkim, którzy wsparli
jednostkę w doposażeniu nowego samochodu, członkom
honorowym, którzy przez
wiele lat działali na rzecz
OSP, Młodzieżowej Drużynie
Pożarniczej i zaproszonym
jednostkom OSP. Podczas
uroczystości wręczono 10 od-

znak „Wzorowego Strażaka”.
- Dzisiejsze święto to szczególna okazja, aby podziękować Wam za skuteczność w
działaniu, za poświęcenie w
ochronie życia, zdrowia i mienia ludzkiego - mówiła starosta Gabriela Lisius, która
przybyła do Łęczyc razem z
członiem Zarządu Powiatu
Jackiem Thielem.

Nowy wóz bojowy OSP w Łęczycach.

Mieszkanka Bieszkowic
chciała zapłacić podatek od
nieruchomosci w kasie Urzędu Gminy Wejherowo. Pech
chciał, że była po operacji nogi
i poruszała się o kulach. Trudno jej było wejść po schodach
na trzecie pietro budynku
Urzędu Gminy Wejherowo,
znajdującym się na Osiedlu
Przyjaźni w Wejherowie.
Według relacji tej pani, z
którą rozmawialiśmy telefonicznie, nie uzyskała pomocy
ze strony urzędników i mimo
trudności musiała „wdrapać
się” na trzecie piętro, aby
wnieść konieczną opłatę.
Zbulwersowana tym faktem
Czytelniczka dziwi się, że
kasę, z której korzystają
mieszkańcy gminy, w tym
osoby starsze i chore, usytuowano tak wysoko.
Na szczęście kłopoty z kasą
znikną w lipcu tego roku, o
czym świadczą informacje
z Urzędu Gminy, które zamieszczamy obok.

W związku ze skargą mieszkanki wsi Bieszkowice dotyczącą utrudnionego dostępu do kasy Urzędu Gminy w Wejherowie, wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło informuje,
że od 1 lipca 2016 r. Referat Finansowy wraz z kasą będzie
funkcjonował w nowym budynku administracyjnym przy ul.
Transportowej w Wejherowie.
- Mając na względzie wszystkie dotychczasowe utrudnienia w tym zakresie oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom,
zwłaszcza osób starszych oraz niepełnosprawnych, kasa zlokalizowana zostanie na parterze ww. budynku. Dodatkowym
usprawnieniem dla wszystkich klientów Urzędu będzie winda - wyjaśnia wójt Henryk Skwarło. - Informuję jednocześnie,
że Urząd Gminy Wejherowo nie zdecydował się – wzorem innych samorządów – na zlikwidowanie kasy. Zwiększające się
z roku na rok wpłaty należności, dokonywane osobiście z indywidualnych kont, czy za pośrednictwem banków, nie stały
się dla nas wystarczającą przesłanką dla zamknięcia kasy. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Wejherowo, kasa jest i nadal będzie funkcjonowała, szczególnie,
że sygnały w sprawie trudności z dotarciem do niej są niezmiernie rzadkie.
Zapewniam ponadto, że w sytuacjach szczególnych i na
wyraźną prośbę klientów Urzędu pomocą służą pracownice
Biura Obsługi Klienta, które mogą w imieniu zainteresowanych dokonać wpłaty ich należności w kasie.

Oddano ponad 15 litrów krwi

Udana akcja w Bolszewie
W Bolszewie, na parkingu przed kościołem
Wniebowzięcia
NMP
odbyła się wiosenna akcja zbiórki krwi. Stawiło się 56 chętnych osób,
z których 34 oddały cenną krew. Łącznie zebrano 15 300 ml krwi.

- Dziękuję księdzu proboszczowi, paniom z KGW
Bolszewianki, strażakom z
OSP Bolszewo, PCK Wejherowo, panu sołtysowi i radzie
sołeckie oraz drukarni Ewa
Druk – mówi prezes Klubu
HDK Wejherowo, Ewa Trocka. - Dziękuję obsłudze autobusu, a zwłaszcza wszystkim
osobom, które przyszły z chęcią oddania krwi.
Ewa Trocka już dziś zaprasza na kolejną akcję w
czerwcu br. podczas Dni
Gminy Wejherowo.
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WYDARZENIA
Urodziny pisarza i nowa książka w bibliotece w Bolszewie

Szęśćdziesiątka Stanisława Jankego
Obrońca
Wejherowa
Ostatni żyjący żołnierz
1
Morskiego
Pułku Strzelców z Wejherowa, ponad 100-letni Aleksander Pawelec
z Gdyni, który walczył
w kampanii wrześniowej w obronie ziemi
wejherowskiej i Oksywia, otrzymał awans na
stopień kapitana.
Awans przyznany przez
ministra Obrony Narodowej
Antoniego
Macierewicza,
wręczył p.o. szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w
Gdańsku ppłk Andrzej Płocha. Uroczystość odbyła się
w wejherowskim ratuszu.
Komendant 18. Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Wejherowie płk Piotr
Calak, przypomniał, że kapitan A. Pawelec jest jednym
z wielu żołnierzy września,
którzy po wojnie nie znaleźli godnego miejsca w nowej
rzeczywistości.
Prezydent
Krzysztof
Hildebrandt
podkreślił, że kpt. A. Pawelec od wielu lat związany jest z Wejherowem. Bez
względu na stan zdrowia i
porę roku uczestniczy w uroczystościach patriotycznych
i spotkaniach z młodymi
ludźmi.
Aleksander Pawelec podzielił się wspomnieniami z
okresu służby w 1 Morskim
Pułku Strzelców, a także z
kampanii wrześniowej.
Gratulacje złożyli m.in.
wojskowy komendant uzupełnień w Gdyni ppłk Grzegorz Stańczyk, dowódca
Batalionu Łączności DMW
kmdr por. Artur Gajdemski, a w imieniu starosty
wejherowskiego - etatowy
członek Zarządu Powiatu
Jacek Powiatu Jacek Thiel.

Z okazji sześćdziesiątych urodzin kaszubskiego pisarza i publicysty Stanisława Jankego, w Bibliotece Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie odbyła się konferencja
popularnonaukowa, poświęcona dorobkowi literackiemu i aktywności społecznej tego twórcy, mieszkającego w Wejherowie. O tym
wydarzeniu pisalismy w poprzednim „Pulsie”, a dzisiaj przybliżamy
sylwetkę pisarza.
Urodzony w 1956 r. w
Kościerzynie Stanisław Janke, poeta, prozaik, tłumacz,
krytyk literacki, publicysta,
twórca literatury kaszubskiej, znany m.in. z tłumaczenia na język kaszubski
„Pana Tadeusza” A. Mickiewicza, z okazji okrągłych
urodzin wydał książkę zatytułowaną „Szescdziesiątka”
(Sześćdziesiątka).
Bogaty zbiór wierszy,
napisanych w języku kaszubskim wieńczy długi
wywiad, przeprowadzony z
pisarzem przez poetę i malarza Macieja Tamkuna. Z
tej rozmowy można się wiele
dowiedzieć o wejherowskim
i kaszubskim twórcy.
Autor książek opowiada o
swoim dzieciństwie w rodzinnym Lipuszu, o obcowaniu z
językiem i piśmiennictwem
kaszubskim, o recytowaniu
wierszy i udziale w szkolnych przedstawieniach.
Jak hartowała się stal
Od wczesnych lat dzieciństwa S. Janke był, jak sam
mówi, pożeraczem książek.
- Fascynowałem się m.in.
sowiecką literaturą socrealistyczną, w tym powieścią
„Jak hartowała się stal” Nikołaja Ostrowskiego - wspomina S. Janke. - Pod koniec

okresu szkolnego byłem pod
wrażeniem literatury iberoamerykańskiej. Z lektur szkolnych, które mnie
poruszyły
zapamiętałem
szczególnie poemat „Pan
Tadeusz” Adama Mickiewicza. Epopeję znakomicie
interpretowała polonistka,
kierowniczka placówki Jadwiga Chrzanowa, którą
zresztą bardzo dobrze wspominają inni jej wychowankowie, prof. Edward Breza i
ks. Władysław Szulist.
Tożsamość językowa
Zapytany o kształtowanie
tożsamości narodowej przez
kaszubskie dzieci, Stanisław
Janke tłumaczy, że nie tożsamość etniczna czy kulturowa jest najważniejsza, a
językowa.
- Gdy przetrwa język, mowa, wszystko inne będzie tego
konsekwencją - mówi pisarz.
Stanisław Janke był też
dziennikarzem,
autorem
reportaży. Współpracował
przede wszystkim z czasopismem „Pomerania”, dbającego o rozwijanie tożsamości
etnicznej Kaszubów oraz
promowanie kaszubskiej literatury.
- Najciekawszą formą mojej wypowiedzi były reportaże
o ludziach i sprawach ziemi

S. Janke jako reporter miesięcznika „Pomerania” na
początku lat osiemdziesiątych XX w.

kaszubskiej - wspomina S.
Janke. - Byłem bardzo aktywny i często do poszczególnych
numerów przynosiłem wiele
informacji czy kilka artykułów. Niektóre teksty podpisywałem innym nazwiskiem,
żeby nie powtarzało się zbyt
często to samo.
Wielkie nazwiska
Na początku lat dziewięćdziesiątych, S. Janke współpracował z innymi gazetami,
m.in. z „Gazetą Gdańską”
oraz z wydawanym w Pelplinie „Pielgrzymem”, kierował
„Gryfem
Wejherowskim”,
wydawanym przez Waldemara Bargańskiego i
Jaromira Łukowicza. Redagował też biuletyn „Nasza
Gmina. Miesięcznik Samorządowy Gminy Wejherowo”.
W wywiadzie, zamieszczonym w książce „Sześćdziesiątka”,
Stanisław
Janke opowiada o znajomości z takimi twórcami i
działaczami, jak Izabella
Trojanowska i Lech Bądkowski, Jan Trepczyk,
Wojciech
Kiedrowski,
Józef
Borzyszkowski,
Stanisław Pestka, Bolesław Fac i wielu innymi
twórcami oraz działaczami
kaszubskimi. Może pochwalić się współpracą z Edmundem Szczesiakiem i
Jerzym Trederem.
Poezja i proza
Wszyscy ci wybitni autorzy, naukowcy, działacze
kaszubscy i nie tylko mieli
z pewnością wpływ na twórczość wejherowianina, która wzbogaciła się z czasem
pięknymi, pisanymi po kaszubski wierszami.
Powstały m.in. wiersze
dla dzieci. Tomik „Krôjczi
pôjczi”, który na polski można przetłumaczyć jako „Koszałki opałki”, wykorzystano
m.in. do nauki języka ka-

Stanisława Janke (w środku) został odznaczony Medalem Róży, przyznanym mu przez Prezydenta Miasta
Wejherowa, a wręczonym przez przewodniczącego
Rady Miasta - Bogdana Tokłowicza (z lewej) i zastępcę
prezydenta - Piotra Bochińskiego.

szubskiego w telewizyjnym
programie „Rodnô Zemia”.
- Cieszy mnie, że poza poezją Alojzego Nagla, moje
wiersze kaszubskie dla dzieci są najczęściej recytowane
na wszystkich szczeblach
Konkursu
Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej
„Rodnô Mòwa” - mówi Stanisław Janke.
Obok poezji, w dorobku Stanisława Janke są
interesujące powieści: „Łiskawica”
(Błyskawica),
„Żółty kamień”, „Lelek”,
„Piękniewo”, „Droga do Korony” , a także opowiadanie w języku kaszubskim
„Psë”. Jest współautorem (z
E. Szczesiakiem) zbioru reportaży „Kolce syberyjskiej
róży” oraz współautorem
tekstu (z prof. J. Trederem)
do albumu „Wejherowo i
kalwaria Wejherowska”.
Wiele czasu autor poświęca tłumaczeniom. Stanisław
Janke przełożył na język kaszubski utwory Adama Mickiewicza: Krimsczé sonetë,
Òda do młodectwa i Pón
Tadeùsz. Dokonał też translacji najstarszej polskiej pieśni religijnej Bogurodzicy.

Aktualnie tłumaczy Chłopów
Władysława Reymonta i poezję Wisławy Szymborskiej.
Odwrotnie, czyli z kaszubskiego na polski S.
Janke tłumaczy utwory kaszubskich pisarzy, m.in. Jana Patoka.
Nadmiar pracy
sprzyja pisaniu
Stanisław Janke jest także krytykiem literackim i
znawcą literatury pomorskiej, autorem wielu recenzji
i artykułów w tym zakresie.
Jest aktywnym uczestnikiem wielu wydarzeń kulturalnych w Wejherowie i na
Kaszubach, a także ich komentatorem na facebooku.
Skąd znajduje na to
wszystko czas i energię, a
zwłaszcza natchnienie i siły
na kolejne książki?
- Z moich doświadczeń
wynika, że nadmiar pracy
nie tylko nie przeszkadza
twórczości, a wręcz bardzo
jej sprzyja - podsumowuje
swoją twórczość sześćdziesięcioletni, aktywny pisarz,
tłumacz i poeta, Stanisław
Janke.		
Anna Kuczmarska

Podczas konferencji, połączonej z promocją nowej książki, o
twórczości Stanisława Janke mówili: wójt gminy Wejherowo Henryk Skwarło, dyrektor biblioteki w Bolszewie Janina Borchmann,
Maciej Tamkun, Dariusz Majkowski, Daniel Kalinowski, Tadeusz Linkner, Kazimierz Ostrowski i Edward Breza. Odbyła się
też prezentacja wierszy poety, w wykonaniu uczniów Gimnazjum
Publicznego im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie.
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Sukcesy młodych reżyserów

W szwedzkiej szkole

Filmy na festiwalach
Sukcesy w środowisku filmowym odnosi grupa MWM Art Film, którą tworzą filmoznawcy: dr Wanda Dittrich oraz doktoranci Uniwersytetu Gdańskiego – Mariusz Hybiak i Mariusz Wirski, a także programista i muzyk Piotr Zarzycki. Wanda Dittrich i Mariusz Wirski
to mieszkańcy Wejherowa.
Grupa działa głównie w
Wejherowie i w Gdańsku.
Dwa filmy krótkometrażowe,
realizowane przez Mariusza
Wirskiego (o filmowej pasji
młodego wejherowianina pisaliśmy już w „Pulsie” kilka
lat temu) m.in. we współpracy z Wandą Dittrich, zatytułowane „45-39” oraz „Pan
Werner” jako jedyne polskie
filmy dostały się do międzynarodowego projektu Shoah
Film Collection.
Drugi z wymienionych ob-

razów stanowi krótszą wersję
projektu dokumentalnego pod
tym samym tytułem. Pierwsza
projekcja pełnej wersji filmu o
Wernerze Feliksie Rzeźnikowskim, byłym więźniu
obozu koncentracyjnego w
Sztutowie, członku Szarych
Szeregów, ocalałym z Marszu
Śmierci (reż. Wanda Dittrich,
Mateusz Koldun, Mariusz
Wirski, 17 min., 2016) miała
miejsce na 3. Festiwalu Shalom Polin. Ten przegląd filmów o tematyce żydowskiej
odbył się tydzień temu na Uniwersytecie Gdańskim.
Można tam było zobaczyć
również film „45-39”, prezentowany także na Międzynarodowym
Festiwalu
Filmowym Euroshorts 2015.
To impresja dokumentalna
o możliwości manipulacji obrazem historii oraz kreacji
kontekstami, w zależności od
spojrzenia twórcy. Jest to nietypowa interpretacja Powstania Warszawskiego, oparta na
przetworzonych archiwalnych
nagraniach z przedwojennej i

Mariusz Wirski z kamerą - kadr z filmu „45-39”.

wojennej Warszawy.
Działalność MWM Art
Film została dostrzeżona
przez Wydział Filologiczny
Uniwersytetu
Gdańskiego
który zaprezentował wybrane
filmy grupy podczas „Wieczoru z kinem” 10 marca br. Kilka
dni temu, w Centrum Sztuki
Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie ramach
projektu „Ekran Otwarty” w
Kino.Lab odbył się wieczór
poświęcony twórczości MWM
Art Film. Zaprezentowano
tam m.in. czarnobiały, 21-mi-

nutowy film fabularny grupy,
pt. „Krzyż”.
W 2015 roku prace Mariusza Wirskiego i grupy MWM
Art Film pokazywano na ogólnopolskich estiwalach: Spotkania Filmowe Kameralne
Lato, Festiwal Polskiej Animacji O!PLA oraz Festiwal
Autorskich Filmów Animowanych OFAFA. Również nowy
film grupy, animacja „Haiku”
(2016, reż. Mariusz Wirski,
Piotr Zarzycki) został zakwalifikowany na Festiwal Polskiej
Animacji O!PLA 2016.

W szkole muzycznej zagrali na cześć patrona

Koncert muzyki Chopina
W marcu br., w sali koncertowej Państwowej Szkoły Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Wejherowie odbył się koncert muzyki Chopina z okazji Dnia Patrona Szkoły.
Na scenie pojawili się
uczniowie oraz niezwykle utalentowani absolwenci szoły.
Uczniowie Piotra Bukowskiego i Małgorzaty Kopki:
Kacper Dampc - skrzypce
oraz Anna Strankowska - gitara zaprezentowali „Życzenie”.
Preludium A-dur wykonali:
Anna Stolarczyk i Wiktor
Borysionek, uczniowie Anny
Łysko z akompaniamentem
Beaty Felczykowskiej.
Paulina Maciszka ucząca
się u Tomasza Winczewskiego w klasie trąbki wykonała
Preludium e-moll (przy fortepianie zasiadła Urszula Zakrzewska).
Pieśni Chopina zaśpiewali:
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Małgorzata Rocławska - sopran i Janusz Żak (baryton), a
przy fortepianie towarzyszył im
Adam Ćwiek. Na zakończenie
publiczność usłyszała walca
cis- moll op.64 w niestandardowym opracowaniu z akcentem
jazzowym w wykonaniu pianisty Michała Ciesielskiego
oraz klasyczne wykonanie etiudy cis-moll z op. 10, mazurka
C- dur i poloneza As-dur przez
Arkadiusza Farkowskiego.
Publiczność była zachwycona, a brawa wydawały się nie
mieć końca. Koncert zorganizowały: Mariola Ciesielska i
Ewa Rocławska, a prowadziła go Beata Felczykowska.
Urszula Zakrzewska

Nauczyciele LO
w Sztokholmie

Jadwiga Jędrej, Katrzyna Bojke, Ewa Brzoskowska i Artur Śmielak – nauczyciele I LO
im. Króla J. Sobieskiego w Wejherowie odwiedzili partnerskie liceum w Sztokholmie,
w ramach projektu „Wysoko wykwalifikowana kadra edukacyjna kluczem do sukcesu
uczniów I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie”. Projekt jest elmentem programu
unijnego Erasmus+.
Kungstengymnasiet to trzyletnie liceum o profilu międzynarodowym, która współpracuje z placówkami w Hiszpanii,
Francji i Niemczech. W trzeciej klasie uczniowie mają okazję
spędzić 3 tygodnie na stażu w Barcelonie, Aix-en-Provence i
Dusseldorfie szkoląc język, a także doskonaląc umiejętności potrzebne w życiu zawodowym. Atmosfera w szkole jest kameralna i przyjazna. Na uwagę zasługuje bardzo dobre wyposażenie.
(m.in. projektory multimedialne i nagłośnienie we wszystkich
salach). W szkole wykorzystuje się platformę e-learningową,
na której nauczyciele udostępniają materiały dydaktyczne, a
uczniowie wysyłają zadania domowe, prace pisemne itp. Każdy
z nich otrzymuje tablet na czas trwania nauki w szkole.
Wejherowscy nauczyciele mieli okazję obserwować lekcje
a także porozmawiać z dyrekcją szkoły oraz z nauczycielami
różnych przedmiotów. Wizyta w Sztokholmie była znakomitą okazją zapoznania się z ze szwedzkim systemem edukacji,
poszerzenia wiedzy zawodowej i podniesienia umiejętności. W
kolejnych latach planowana jest kontynuacja współpracy I LO
w Wejherowie z Kungstengymnasiet w Sztokholmie. Z kolei
17 kwietnia kolejna grupa nauczycieli wyjeżdża do Finlandii,
która może się pochwalić najwyższymi efektami edukacyjnymi
na świecie.
Bożena Conradi

Uczniowie o samorządzie

Konkurs powiatowy

Anna Strankowska była jednym z wykonawców koncertu chopinowskiego.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie odbył się powiatowy etap XI Pomorskiego Konkursu Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
Wzięli w nim udział uczniowie ZSP nr 1, ZSP nr 3 i ZSP nr 4 w Wejherowie, a także uczniowie z ZSP nr 1 w Rumi i ZSP w Redzie. Jury wyłoniło 4 laureatów - reprezentantów powiatu na etapie wojewódzkim,
który odbędzie się 8 kwietnia br. w Gdańsku.
Wszyscy są uczniami I LO w Wejherowie (ZSP nr 1). Jutro do
Gdańska pojadą: Monika Klaman (najlepszy wynik w powiecie),
Maciej Kuptz, Kinga Kielińska i Paulina Jadczak.
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Wejherowscy tancerze sięgnęli po najwyższe laury

Gimnazjalista z Wejherowa

W Łebie odbył się III Ogólnopolski Festiwal Sztuki Baletowej, na którym taneczna reprezentacja Wejherowskiego Centrum Kultury sięgnęła po najwyższe laury.

najszybciej

Festiwal Sztuki Baletowej Popłynął
- Jesteśmy bardzo zadowoleni z udziału w festiwalu, na którym nie zabrakło
emocji i zdrowej konkurencji. Warto było spędzić wiele godzin na sali baletowej
dla takich wyników - mówi
Elżbieta Czeszejko, instruktorka Wejherowskiego
Centrum Kultury.
Choć konkurencja była duża, wychowankowie WCK nie
poddali się presji. Na festiwalu najlepsze lokaty uzyskali:
Formacje: Bąbelki - mini
formacja - 3 miejsce w tańcu współczesnym, Baccarki
- 1 miejsce, Baccara Junior 2 miejsce – obie formacje w
tańcu współczesnym, Baccara - 1 miejsce w jazzie, Zespół
WCK - 1 miejsce w tańcu klasycznym.

Dominik Bielawa, uczeń wejherowskiego
Gimnazjum nr 3, dwukrotnie stanął na podium Mistrzostw Polski w pływaniu.

Soliści: Zuzanna Syska 1 miejsce jazz, Oliwia Plizga
- 2 miejsce taniec klasyczny,
Ewa Odwrot - 3 miejsce taniec
klasyczny, Aleksandra Szeląg
- 1 miejsce taniec współczesny
i 2 miejsce w jazzie, Julia Telej - 3 miejsce taniec współ-

czesny, Magdalena Świtała
- 1 miejsce taniec klasyczny,
Maja Jesionowska - 3 miejsce
taniec współczesny oraz w jazzie, Wiktoria Tesmar - 1 miejsce - taniec klasyczny, Natalia
Orchel - 1 miejsce jazz.
Duety: Oliwia Plizga i

Świat Tańca na turniejach w Polsce

Aleksandra Szeląg - 1 miejsce oraz Ewa Odwrot i Julia
Telej - 2 miejsce (oba duety w tańcu klasycznym),
a także Maja Jesionowska
i Magdalena Świtała, które zajęły 1 miejsce w tańcu
współczesnym.

Dwa medale Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych, w
Olsztynie wywalczył czternastoletni zawodnik UKS Tri Team
Rumia Dominik Bielawa, podopieczny trenera Marcina
Malińskiego. Płynąc dystansie 200 metrów stylem klasycznym z czasem 2:25.09, rumski zawodnik zdobył srebrny medal i tytuł Wicemistrza Polski Juniorów Młodszych.
Kolejny dzień przyniósł brązowy medal na 100 metrów
stylem klasycznym z czasem 1:08.69, a kilkanaście minut
później startując na 100 m stylem zmiennym, Dominik zajął
VI miejsce z czasem 1:04.29.
W sumie zakwalifikował się aż do czterech finałów.
- To pierwszy tak duży sukces w czteroletniej historii sekcji pływackiej w rumskim klubie. Zwycięstwo tym bardziej
wyjątkowe, że są to pierwsze starty naszych zawodników na
zawodach tak wysokiej rangi - mówi trener Maliński.
Udany debiut odnotowali także pozostali zawodnicy sekcji - Konrad Biedrawa, Paulina Chudzik, Stanisław Reszka
i Bartosz Świątek, poprawiając swoje rekordy życiowe.

Piłka ręczna

Wytańczone sukcesy Najlepsze
Klub Taneczny Świat Tańca z Wejherowa prowadzony przez Joannę
i Jacka Bernaśkiewiczów odnióśł kolejne sukcesy na turnieju o Puchar Kujaw i Pomorza w Białych Błotach k/Bydgoszczy oraz na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Choceniu.

W Choceniu zmierzyli się
reprezentanci największych
szkół tańca w Polsce. Ogromnym sukcesem Świata Tańca
było zdobycie złotego medalu
przez Nikolę Suchocką w kategorii 12-15 lat.

W kat. seniorów Dominika Bernaśkiewicz wytańczyła srebrny medal, a wśród
dzieci Izabela Noga - brązowy. Debiutujący duet Marcelina Urban i Maria Dietrich
zdobył 4 miejsce w kategorii

12-15 lat. W grupie formacji
trzecie miejsce zajął Respect.
W Białych Błotach tancerze z całej Polski zmagali się
na hip-hopowej scenie. W kat.
hip hop do lat 11 drugą lokatę zajęła formacja Dangerous.

bolszewianki
Piłkarki ręczne Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie wygrały Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych,
kończąc turniej bez porażki. Zwyciężyły także
w wojewódzkich półfinałach i zakwalifikowały się do finału Mistrzostw Wojewódzkich.

Drużyna Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie: Marta Król, Marcela Majewska, Maliszewska Agat, Klaudia Langa,
Karolina Drewa, Milena Kosznik, Kornelia Ogórkiewicz, Marta
Kandziora, Kinga Brilla, Angelika Górska, Julia Holk – Łebińska, Weronika Łynka, Martyna Meyer, Paulina Potrykus, Alicja
Szczypior, opiekun drużyny - Joanna Syska

Unihokej

Ósemka
traci
okazję
Drugiej porażki zaznali unihokeiści wejherowskiej
Ósemki w rywalizacji play-off Ekstraligi Seniorów. W
rywalizacji do dwóch wygranych zespół prowadzony przez
Grzegorza Janiszewskiego i
Annę Romanowską po wysokiej porażce z Fenomenem
Babimost musiał wygrać sobotni mecz, by przedłużyć
swoje szanse na grę o medale
Mistrzostw Polski.
Wejherowianie grając z
dużą dyscypliną taktyczną po
2 bramkach P. Łątkowskiego i jednej K. Barzowskiego prowadzili już 3:0. W 29
min. przeciwnicy doprowadzili do remisu 3:3, azespół
z Wejherowa zdobył kolejne
bramki i objął prowadzenie
6:3. Rywale doprowadzili do
remisu 6:6. W dogrywce „złotą” bramkę po błędzie naszej
obrony zdobył Fenomen.
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Piłka ręczna. Tytani

Piłka nożna

Boks. WKS „Gryf”

Po przekonywującym zwycięstwie na Wzgórzu Wolności nad Siarką Tarnobrzeg 2:0, piłkarze Gryfa wybrali się do Mielca, aby zmierzyć
się z liderem rozgrywek II ligi, Stalą. Niestety
przegrali 2:1.

Viktoria Dombrowska zakończyła tytułem
mistrzowskim udział w piątych Młodzieżowych
Mistrzostwach Polski Kobiet. WKB „Gryf” ma
tym samym pierwszy w historii wejherowskiego boksu medal Mistrzostw Polski Kobiet.

nerwy, faule, przepychanki,
czerwona kartka dla zawodnika z Mielca. Gryf do końca walczył o remis, jednak
zabrakło szczęścia. Bramkę
dla wejherowian zdobył M.
Kuzimski.
Gryf jest nadal na 16
miejscu.
Gryf Wejherowo: Leleń Mońka, Lewandowski, Wicki, Dampc (Okuniewicz),
Brzuzy (Jakubowski), Nadolski, Łysiak (Czychowski),
Kołc, Klimczak, Kuzimski.

- Przyjechałam tutaj z nastawieniem na zwycięstwo –
stwierdziła Viktoria Dombrowska. - Mistrzostwo smakuje tym lepiej, że jestem pierwszą zawodniczką z Wejherowa,
która je wywalczyła.
- Jestem ogromnie dumny z Viktorii - stwierdził prezes klubu Wojciech Wasiakowski. - Po trzech latach działalności
udało nam się zdobyć tytuł Mistrza Polski i to przez kobietę.

Wygrany mecz Gryf poległ, ale Zwycięska
zagrał dobrze Viktoria

Po remisie z liderem rozgrywek II ligi, a potem
dwóch tygodniach przerwy, wejherowscy Tytani
powrócili na własny parkiet i ...wygrali z mocną
ekipą szczypiornistów Energetyka Gryfino.
Zawodnicyz Wejherowa zskoczyli wszystkich i niespodziewanie, ale zdecydowanie pokonali twardo grających
„energetyków” 27:23.
Najbliższy pojedynek odbędzie się 9 kwietnia, a Tytani
zmierzą się z drużyną Sambora Tczew. Nasi szczypiorniści
zajmują piąte miejsce w tabeli.

Kickboxing

Czternaście medali
W Nowym Sączu, na turnieju kickboxingu w
międzynarodowej obsadzie, reprezentacja powiatu wejherowskiego Design-Joomla Kickboxing Team wywalczyła 14 medali tym 8 złotych,
3 srebrne i 3 brązowe.
Dodatkowo drużyna Rafała Karcza zdobyła 3 miejsce w
klasyfikacji drużynowej pointfighting w całym turnieju. Klasą błysnęła Paulina Stenka, która wywalczyła aż 4 pierwsze
miejsca, zdobywając okazałe puchary. Pierwsze miejsca w
różnych kategoriach wywalczyli też: Nikodem, Kacper Macholl, Patrycja Hinc oraz Rafał Karcz.
Dwa srebrne medale wywalczył Oliwer Laskowski h, a
brązowe: Nikodem Komkowski, Kacper Macholl i Oliwer Laskowski - light contact do 69 kg.
Trener Rafał Karcz zgłosił się do rywalizacji pointfighting, gdzie wygrywając wyraźnie 2 walki zajął pierwsze miejsce, co dobrze rokuje przed Mistrzostwami Polski.
REKLAMA
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W pierwszym pojedynku wejherowianie pokazali,
że mogą wygrywać z każdym, m.in. z drużyną będącą wyżej w tabeli. Odnieśli
w Wejherowie bardzo ważne zwycięstwo. Jechali więc
do Mielca w dobrych nastrojach. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowo. Stal
brała w obronie niepewnie,
ale jej zawodnicy strzelili w
drugiej części dwie bramki.
W 78. min. Padła kontaktowa bramka i zaczęły się

Turniej w Boccia
Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe „START” w
Wejherowie (tel. 607 328 262) zaprasza na Otwarte Mistrzostwa Powiatu Wejherowkiego w Boccia, które
odbędą się w sali sportowej Zespołu Szkół nr 2 w Wejherowie-Śmiechowie (ul.Gdańska 30) w dniach 10, 17 i 24 kwietnia (kolejne niedziele) od godz.11.00.

Szachy. Turniej

Najlepszy Jurkiewicz
W turnieju szachowym z udziałem zawodników Wojewódzkiego Zrzeszenia Handlu i Usług
oraz Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego „Start” Wejherowo zwyciężył Krzysztof Jurkiewicz (ISS „Start”).

Drugi był Zygmunt Wielicki 3,5 pkt (ISS „Start”), a trzeci
- Mirosław Walkusz 2,5 pkt ze Zrzeszenia Handlu i Usług.
W punktacji drużynowej zwyciężył ISS „Start” w składzie:
Krzysztof Jurkiewicz, Zygmunt Wielicki, Tadeusz Panek i
Jerzy Gajewski. Drużyna WZHiS zagrała w składzie: Mirosław Walkusz, Maja Walkusz, Andrzej Willa i Stanisław
Szczur. Wynik:10,5 pkt : 5,5 pkt.
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych
NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251
84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00
e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00
Godziny przyjęć
interesantów
Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Czwartek 14.00-15.00
Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

Odstąpię działkę ogrodniczą
480 m w Wejherowie Cementownia, z domkiem sezonowym.
Jest woda i energia. 26 tys. zł.
Tel. 507 254 040
***
Sprzedam mieszkanie na Helu, w centrum, 3 pokoje, I piętro,
wyposażone. Tel. 604 915 138
***
Sprzedam
nieruchomość
grunt. 5900 m kw. w Szemudzie
przy trasie Chwaszczyno. Wejherowo. Tel. 604 915 138
***
Sprzedam mieszkanie 3 pokojowe w Wejherowie lub zamienię na podobne w Gdyni.
Tel. 677 39 467
***
Sprzedam mieszkanie 39 m
kw., piętro, 2 pokoje, kuchnia,
łazienka, przedpokój.
Tel. 695 363 779
***
Sprzedam działkę ogrodniczą z domkiem murowanym,
woda, prąd, ul. Sucharskiego w
Wejherowie. Tel. 504 774 206

WYNAJEM

Poszukuję do wynajęcia na
dłużej mieszkanie 2 pokoje
(rodzeństwo 50+) do 2 pietra,
spokój i porządek wskazane. Pomogę w obejściu, ogrodzie itp.
Tel. 605 966 593

SPRZEDAM

Butlę co. magomat spawalniczy mały. Cena 450 zł.
Tel. 794 073 583
***
Sprzedam Skuter 2009 r. 4T,
czerwono-czarny, OC aktualne,
przebieg 3500 km. Kufer gratis.
Cena 1450 zł. Tel. 506 295 619
***
Sprzedam wózek dziecięcy
spacerowy Coneco, czerwono-czarny, okienka z boku w daszku, torba na zakupy. Cena 230 zł.
Fotelik z rączką przekładaną. Cena 43zł. Tel. 506 295 619
***
Sprzedam sadzonki bzu fiolet
i biały 10-15zł, pigowiec japoński
-12 zł, forsycja 8 zł, ogórki ozdobne 0,60 zł/szt. Tel. 883 750153
***
Ubranka dla dziewczynki w
wieku 3-12 miesięcy oraz zabawki tanio. Tel. 798 020 532
***
Sypialnię antyk z lat 20.,
orzech - 2 łóżka, 2 szafki, toaletka, a także dywan 3,5x4 wełna,
szary oraz wykładzinę dyw. 3,5
x 8, tanio. Tel. 604 915 138
***
Malakser Zelmer, ekspres do
kawy, krajalnicę, nóż do mięsa,
lampy. Tanio. Tel. 604 915 138
***
Piłę tarczową samorobną 2.2
kw. 380 W z kółkami do transportu. 650 zł. Tel. 695 230 080
***

PSP wraz z grami mało używane, komplet 200 zł.
Tel. 695 230 080
***
Opony zimowe 185/65R15T
Tel. 602 634 365
***
Telewizor SAMSUNG kolorowy 14 cali. Tel. 510 688 509
***
Telewizor płaski LCD 32
Sharp z oryginalnym pilotem,
gwarancja rozruchowa, możliwy odpłatny transport. Cena
490 zł. Tel. 505 588 160
***
Opony 195/60 R15. Cena 90
zł za komplet. Tel. 505 588 160
***
Hulajnogę elektryczną. Cena
150 zł. Tel. 504 376 624
***
Namiot 3-osobowy, śpiwór,
2 karimaty, stan bdb. Cen 200
zł. Wejherowo. Tel. 798 020 532
***
Ubranka dla dziewczynki na
3-12 mies. i na 11-116 cm, zabawki w bdb. Stanie, oryginalne
next gapp. Tanio. Wejherowo.
Tel. 798 020 532
***
2 fotele i stolik prawie nowe,
rower na 7-8 lat.
Tel. 604 061 832
***
Rowerek treningowy orbitek
bardzo tanio. Wejherowo.
Tel. 505 567 034
***

Krzesełko do karmienia
dziecka na kółkach, zielone, 150
zł. Tel. 505 567 034
***
2 krzesła metalowe kuchenne 100 zł. Tel. 505 567 034

PRACA

Jeśli potrzebujesz zrobić porządki wokół domu, w ogrodzie.
nic prostszego zadzwoń. Tanio,
solidnie, uczciwie.
Tel. 690 389 559
***
Pani 46 lat, przyjmie każdą
pracę dorywczą. Proszę o smsy.
Tel. 794 073 585

NAUKA

Lekcje dodatkowe. Fizyka i
chemia, w tym zadania oraz matematyka. Nauczyciel – emeryt.
Wejherowo, tel. 58 677 01 50

PRYWATNE
OGŁOSZENIA DROBNE
ZAMIESZCZAMY
BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać
e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na nr telefonu:
606 101 502
Można wrzucić ogłoszenie
do skrzynki obok wejścia
do biura ARTEX w Wejherowie,
przy ul. Polnej 3/41
NIE PRZYJMUJEMY
OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE
Każde ogłoszenie
ukaże się dwa razy

REKLAMA

OGŁOSZENIE

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 , e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
Adres korespondencyjny redakcji:
84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 (w siedzibie firmy „ARTEX”)
Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym
umówieniu się (pracujemy w terenie): 606 101 502
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Express Media w Bydgoszczy
Nakład: 10 000 egzemplarzy
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Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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ROZMAITOŚCI
ENEMEF

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Noc Batmana

REKLAMA

ENEMEF: Noc Batmana przeniesie widzów do
niesamowitego i mrocznego świata z kultowych
komiksów, gdzie na straży dobra stoi nieustraszony i tajemniczy superbohater!

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz
Żukowski

Ta noc należy do Bruce'a Wayne'a, który skrywając się
pod maską i kostiumem nietoperza wykorzystuje swoje nadzwyczajne umiejętności, nieprzeciętną inteligencję i fenomenalne batgadżety, by chronić ludzkość przed bezwzględnym
złem. Podczas maratonu będzie można obejrzeć jeden z najbardziej wyczekiwanych filmów tego roku, w którym Batman staje oko w oko z Supermanem oraz znakomitą trylogię
Christophera Nolana.
W repertuarze Maratonu Batmana znalazły się cztery
klimatyczne i trzymające w napięciu filmy: „Batman v Superman: Świt sprawiedliwości” - zaledwie dwa tygodnie po
premierze oraz pełna trylogia Mrocznego Rycerza Nolana:
„Batman - Początek”, „Mroczny Rycerz” oraz „Mroczny Rycerz powstaje”.
ENEMEF: Noc Batmana odbędzie się w piątek, 15
kwietnia 2016 r. w 30 kinach sieci Multikino, m.in. w Rumi – w Multikinie przy ul. Sobieskiego 14 A (Galeria Rumia)
Maraton filmowy rozpocznie się o godz. 22.00, a zakończy
ok. 8.00 rano.
Więcej informacji: pod adresem http://www.enemef.pl

Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się

7 i 21 kwietnia 2016 r.

N A S Z PA R T N E R

Bezpłatne bilety dla Czytelników „Pulsu”
Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne podwójne
zaproszenia na ENEMEF Noc Batmana w Multikinie w Rumi. Aby zdobyć pdwójne zaproszenie (2 bilety), trzeba do
jutra, czyli do 8 kwietnia do godz. 20.00 przesłać swoje

imię i nazwisko e-mailem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl
W temacie wiadomości prosimy napisać: ENEMEF.
Do wylosowanych osób odpiszemy po 20.00.

OGŁOSZENIE

Serdecznie dziękujemy klientom,
którzy kupili mieszkania
w budynku przy ul. Parkowej 2A
w Wejherowie.
Zainteresowanych nabyciem mieszkań
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania
naszej strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl ,
na której przedstawiane będą aktualne
informacje o planowanej budowie kolejnych
budynków mieszkalnych.
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