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Nagrody dla Gryfa
i medialna burza
W uznaniu tegorocznych sukcesów sportowych,
zwłaszcza udziału w rozgrywkach Pucharu Polski, prezydent Wejherowa przyznał Wejherowskiemu Klubowi
Sportowemu „Gryf” zaszczytny „Medal Róży”. Prezydent zdecydował również o wycofaniu z sądu wszelkich
spraw, związanych ze stadionem na Wzgórzu Wolności.
Zakończenie
sądowego sporu ma służyć
stworzeniu dobrej atmosfery pracy zarządu
klubu, a także zawodników i trenera.
Jednak zanim na sesji Rady Miasta, prezes WKS „Gryf”, Rafał
Szlas odebrał medal
oraz dyplomy i nagrody
dla piłkarzy i ich trenera, doszło do nieporozumienia, związanego
z radiową wypowiedzią
zastępcy
prezydenta
miasta Bogdana To-

kłowicza. Wokół tej
sprawy rozpętała się
medialna burza z udziałem opozycyjnych radnych Platformy Obywatelskiej, którzy zaprosili
dziennikarzy na dwie
konferencje prasowe na
stadionie.
Interpretując słowa
B. Tokłowicza jako dyskredytację
osiągnięć
sportowych
zawodników Gryfa, radni PO
domagali się dymisji
zastępcy
prezydenta.
Oburzenia nie kryli też

Trzy wypadki
W Wejherowie i powiecie doszło do
trzech wypadków drogowych na „szóstce”. Jeden zakończył się tragedią.
8 listopada na drodze krajowej nr 6 w Wejherowie
52-letnia kobieta została najprawdopodobniej potrącona przez dwa samochody. Pomimo przetransportowania do szpitala zmarła. Kierowca drugiego
samochodu nie zatrzymał się, a policja prosi o kontakt (całodobowy nr 58 672 97 22) świadków tego
zdarzenia.
Również na drodze krajowej nr 6, ale na trasie
między Luzinem a Strzebielinem doszło do zderzenia kilku samochodów osobowych. W wyniku tego
zdarzenia, które miało miejsce w sobotę 12 bm.
przed godziną 20.00, jeden z kierowców z obrażeniami ciała trafił do wejherowskiego szpitala.
Tego samego dnia, w Gościcinie na ul. Lęborskiej
(również krajowa „szóstka”), 48-letni motocyklista,
jak się potem okazało nietrzeźwy, najechał na tył
samochodu osobowego. Ranny motocyklista został
odwieziony do szpitala.
W długi weekend policjanci z wejherowskiej komendy zatrzymali aż 12 nietrzeźwych kierowców (w
tym także rowerzystów) oraz 4 po spożyciu alkoholu.
Niektórzy mieli ponad 2,5 promila alkoholu.

działacze klubu „Gryf”
oraz kibice ze stowarzyszenia „Żółto Czarni”
- Zamiast wspólnie
się cieszyć ze zwycięstwa, niektórzy dziennikarze, a za nimi
opozycja i konkurencja polityczna próbują
konfliktować
środowisko. Można odnieść
wrażenie, że wykorzystują oni sport dla rozgrywek
politycznych
– stwierdził K. Hildebrandt.
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Wszystko
o ślubach
i weselach
Tematyka, związana z ceremonią
ślubną i jej oprawą
zdominuje Kaszubsko-Pomorskie
Targi Ślubne, które
odbędą się w najbliższą niedzielę 20 listopada w Hotelu „Murat”, pod patronatem
„Pulsu Wejherowa”.
O ślubach i przyjęciach weselnych piszemy też szeroko w tym
wydaniu dwutygodnika.
Uczestnicy imprezy
(wstęp wolny), w tym
głównie przyszli nowożeńcy i ich rodziny,
mogą nie tylko dowiedzieć się wiele na ten
temat, ale też wygrać
cenne nagrody.

Niepodległa od 93 lat
Uroczyście i patriotycznie obchodziliśmy w Wejherowie
Święto
Niepodległości.
W przeddzień święta, 10 listopada odbył
się uroczysty capstrzyk
z
udziałem
wojska,
kombatantów, władz i
mieszkańców miasta, a
po nim Msza św. za Ojczyznę w wejherowskiej
Kolegiacie.
W Zespole Szkół nr
2, podczas akademii
uczniowie
zaprezentowali historyczne widowisko. Zagrała też
Orkiestra Państwowej
Szkoły Muzycznej I
stopnia pod dyrekcją
Ireneusza Stromskiego
(na zdjęciu obok) , m.in.
pieśni legionowe.
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SAMORZĄD
Radni byli zgodni w kilku sprawach

Sprzęt dla szpitala, chodnik
i zmiany w budżecie miasta

Radni zdecydowali m.in. o zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Wejherowa na lata
2011-2026, a także w sprawie zmian w tegorocznym budżecie miasta. Wszyscy obecni na sesji radni zgodzili się
udzielić dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu w Wejherowie. Przyznane szpitalowi 100 tys. zł przeznaczone zostanie na zakup sprzętu.
Podobna zgodność miała miejsce przy uchwalaniu pomocy finansowej
w formie dotacji celowej
powiatowi wejherowskiemu na remont chodnika
w ciągu ul. Sucharskiego,
która jest drogą powiatową. Dzięki wsparciu miasta w wysokości 6 tys. zł,
zrealizowana
zostanie
niewielka, ale bardzo potrzebna inwestycja. Chodzi o chodnik w rejonie
przejścia przez tory kolejowe. Starostwo planuje
remont chodnika, a miasto będzie uczestniczyło
finansowo w tej inwestycji. Co najważniejsze, poprawi ona bezpieczeństwo
mieszkańców. Prace mają
zakończyć się jeszcze w listopadzie.

PARKINGI I KOTŁOWNIA

Większością
głosów,
przy dwóch wstrzymujących się, uchwalono przystąpienie do zmiany planu, obejmującego odcinek
pasa drogowo-kolejowego
od Ronda Solidarności w
ciągu ul. I Brygady Pancernej WP do ul. Kociewskiej.
Jak wyjaśniał zastępca
prezydenta
Wejherowa,
Piotr Bochiński, chodzi o
możliwość urządzenia parkingów w pobliżu torów
kolejowych oraz rozwój
handlu w martwym dziś
pasie drogowo-kolejowym.
Parkingi będą przeznaczone dla mieszkańców,
którzy chcą pozostawić samochody i przesiąść się do
pociągów SKM.

Radni głosowali też za
przystąpieniem do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
fragmentu miasta w rejonie ulic Iwaszkiewicza,
Staromłyńskiej i Weteranów, która jest podyktowana głownie potrzebą
modernizacji
kotłowni
OPEC.

PLAC JAKUBKA

Przyjęto
uchwałę
w sprawie „Programu
współpracy na rok 2012
gminy miasta Wejherowa
z organizacjami pozarządowymi’ oraz przyjęciem
informacji o realizacji zadań oświatowych (piszemy o tym na str. 13).
Na wniosek Komisji
Oświaty i Kultury rad-

ni jednogłośnie podjęli
uchwałę o nadaniu imienia terenowi sportowo-rekreacyjnemu u zbiegu
ulic Mostnika i Krofeya.
Teren ten będzie nazywał
się Placem im. Ryszarda
Jakubka - założyciela i
wieloletniego
przewodniczącego Rady Osiedla
Sucharskiego,
znanego
i cenionego społecznika,
który zmarł wiosną b.r.
Wszyscy radni zgodzili
się na powierzenie Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej zadań
powiatowej biblioteki (na
podstawie porozumienia
miasta i powiatu), a także
na określenie zasad przyznawania nagród prezydenta za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.

TRADYCYJNE SPORY

Jednak nie do końca
było tak różowo. Oprócz
innych punktów zapalnych, tradycyjnie gorąco
zrobiło się w punkcie obbrad „zapytania i wnioski’, który wykorzystywany jest przez opozycję do
atakowania prezydenta.

KONDOLENCJE

Pani Ewie Michalik
Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska.
Redaguje zespół. tel.: 606-101-502,
e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
Adres redakcji: 84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41
Spotkanie z dziennikarzem wyłącznie podczas
DYŻURU W REDAKCJI w środy w godz. 14.00-15.30
lub w innym terminie, po telefonicznym umówieniu się.
Wydawca: INFO-PRZEKAZ
Druk: AGORA SA. w Pile
Nakład: 6 000 egzemplarzy ISSN: 2083-5671

CZYTAJ NAS W INTERNECIE:
www.pulswejherowa.pl
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania nadesłanych tekstów.

2

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Akceptują decyzję prezydenta

Platforma proponuje
i ...głosuje przeciw
Prezydent Wejherowa postanowił
wycofać z sądu pozew w sprawie
zwrotu do miasta stadionu na Wzgórzu Wolności. Radni Platformy Obywatelskiej wnieśli projekt uchwały
w tej sprawie. Radni Wolę Wejherowo zgodzili się z intencją uchwały,
ale nie z jej formą. Ostatecznie PO
głosowała przeciw uchwale.
Radny
Arkadiusz
Szczygieł z PO przedstawił projekt uchwały,
w której Rada Miasta
uchyla swoją uchwałę z
2008 roku upoważniającą prezydenta do wystąpienia na drogę sądową
przeciwko Gryfowi i żądania zwrotu stadionu.
Jednak w obszernym
uzasadnieniu uchwały
klub Platformy Obywatelskiej sformułował
m.in. zarzuty, że miasto
ponosi z tego tytułu zbyt
duże i nieuzasadnione
koszty, gdyż spór sądowy był nieskuteczny.
Wiceprzewodniczący
Rady Miasta Wojciech
Kozłowski
stwierdził, że zaproponowana
uchwała jest konsekwencją decyzji prezydenta miasta. Można ją
przyjąć, chociaż prezydent już podjął decyzję i
uchwała niewiele zmienia.
- Nie zgadzam się
natomiast z uzasadnieniem, które ma charakter polityczny, a nie
merytoryczny – powiedział radny Kozłowski.
– Przecież to na tej sesji
pan prezes Rafał Szlas
powiedział, że klub chce
zwrócić stadion miastu.
Spór sądowy był skuteczny, bo wymusił debatę społeczną o stadionie
i nie dało się ukryć planów jego sprzedaży przez
klub. Miało to zapewne
wpływ na dzisiejsze deklaracje klubu „Gryf”.
Przypomnijmy, że 2-3
lata temu klub nie chciał
powrotu stadionu do
miasta. W Wejherowie,
aż huczało o budowie
osiedla mieszkaniowego
na stadionie i prezydent
musiał w tej sprawie
podjąć działania. Dziś
deklaracje prezydenta
i prezesa stwarzają dobrą atmosferę. Nie ma
sensu dorabiać do tego

polityki. Chodzi o to, aby
ten konflikt zakończyć,
chyba, że komuś zależy,
żeby go ciągnąć. – dodał
W. Kozłowski
Radny Henryk Jarosz
zaproponował
nową, poprawioną treść
uchwały, w której radni
akceptują decyzję prezydenta Wejherowa o wycofaniu pozwów przeciw
„Gryfowi”, co odpowiada faktom. W krótkim
uzasadnieniu pominięto
oceny w tej sprawie, dotyczyło one jedynie meritum sprawy.
To nie spodobało się
radnym PO. Ich zdaniem
radny
Jarosz
przedstawił
zupełnie
nową uchwałę, pod którą klub Platformy Obywatelskiej, nie może się
podpisać jako projektodawca. Ponieważ większość Rady Miejskiej
zaakceptowała poprawki, wniesione przez
radnego Jarosza, radni
PO chcieli wycofać cały
projekt uchwały z porządku obrad. Rada nie
przyjęła tej propozycji, po czym 12 głosami
„za”, przy 7 „przeciw”,
przyjęła zmienioną wersję uchwały, akceptującej decyzję prezydenta
miasta w sprawie stadionu na Wzgórzu Wolności.
Prezydent Krzysztof
Hildebrandt podziękował radnym za poparcie.
– Szkoda, że uchwała
nie przeszła jednogłośnie
– dodał prezydent.
Jak powiedział nam
wiceprzewodniczący
W. Kozłowki:
- Jest sprawą charakterystyczną, że w
momencie w którym
uchwała w sprawie zakończenia sporu z WKS
„Gryf” straciła swój polityczny charakter radni
PO wycofują się i głosują
przeciw.
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O TYM SIĘ MÓWI
Trzy konferencje, cztery oświadczenia

Prezes WKS „Gryf” odebrał zaszczytne wyróżnienie

Medal i stadion
Burza wokół
nieporozumienia
Radiowa wypowiedź zastępcy prezydenta Wejherowa
na temat klubu Gryf, odczytana jako niedocenianie osiągnięć piłkarzy i trenera, wywołała oburzenie działaczy
klubu oraz części kibiców. Była też pretekstem do politycznego ataku opozycyjnych radnych Platformy Obywatelskiej, którzy zażądali dymisji Bogdana Tokłowicza.
Wszystko zaczęło się
od rozmowy zastępcy
prezydenta z dziennikarką Radia Gdańsk.
Wypowiedzi w audycji,
emitowanej 28 października, opatrzono krytycznym komentarzem.
Bogdan Tokłowicz,
zapytany, czy ostatnie
sukcesy Gryfa (wygrana
z Koroną Kielce i Górnikiem Zabrze) mogły być
dziełem przypadku, odpowiedział twierdząco.
Chwilę wcześniej jednak
stwierdził, że piłkarze
„...strzelili gola i wygrali,
czyli jest to ich zasługa”.
Przedstawiciele klubu
„Gryf” oraz część kibiców
poczuli się urażeni.
W tej sytuacji zastępca prezydenta B. Tokłowicz osobiście przeprosił
prezesa WKS „Gryf” Rafała Szlasa, a za jego
pośrednictwem pozostałych działaczy i zawodników, wskazując, że
został źle zrozumiany i
jego wypowiedź w radiu
nie odzwierciedlała tego,
co w rzeczywistości powiedział i jakie miał intencje. Mimo, że prezes
przyjął przeprosiny, nie
zakończyło to konfliktu,
który wykorzystali politycznie radni PO.

POLITYKA SPORTOWA

Radny Jacek Gafka z
Platformy Obywatelskiej,
rzecznik starosty wejherowskiego, zaprosił lokalne
media na dwie konferencje
prasowe na stadionie w
dniu 3 listopada – jedną
wejherowskiej PO, a drugą .... klubu sportowego
„Gryf”. Pierwszą prowadził sam Jacek Gafka w
towarzystwie Arkadiusza
Szczygła (obaj radni PO
są pracownikami Starostwa). Gospodarzem drugiej był prezes klubu Rafał
Szlas, wspierany przez innych działaczy oraz Stowarzyszenie Kibiców Gryfa
Wejherowo „Żółto-Czarni”.
„Publiczne wypowiedzi odpowiedzialnego za
sport
wiceprezydenta

miasta Bogdana Tokłowicza, które dyskredytują osiągnięcia sportowców z wejherowskiego
klubu sportowego Gryf,
są w demokratycznym
samorządzie niedopuszczalne...” – to fragment
oświadczenia
Zarządu
PO w Wejherowie, który
zaapelował do B. Tokłowicza o „honorowe podanie się do dymisji”.

ZAPROSZENIE DO RATUSZA

J. Gafka mówił m.in.,
że zdaniem zastępcy prezydenta kibice Gryfa to
chuligani i wandale (czego B. Tokłowicz w audycji
radiowej nie powiedział),
a także o sądowym sporze o użytkowanie stadionu. Odpowiadając na sugestię dziennikarza TVP,
że politykę należałoby
odłożyć na bok, radny
stwierdził, że nie odkłada
jej na bok prezydent Wejherowa, nie odpowiadając na zaproszenia klubu
Gryf do rozmów.
Jak się jednak okazało
(mówił o tym na konferencji sam prezes „Gryfa” Rafał Szlas), 6 października
br. Krzysztof Hildebrandt
zaprosił działaczy i piłkarzy
do ratusza. Ze względu na
inne zajęcia, klub musiał
przełożyć to spotkanie na
3 listopada. Radny Gafka
minął się zatem z prawdą.
Podczas konferencji w
siedzibie WKS „Gryf” krytycznie o wypowiedzi prezydenta Tokłowicza wypowiadał się Rafał Szlas
i przedstawiciele kibiców.
Prezydent Krzysztof
Hildebrandt również spotkał się z dziennikarzami.
Zapewnił, że władze miasta cieszą się z sukcesu
WKS „Gryf”, czego dowodem były m.in. gratulacje, przekazane klubowi
11 sierpnia br. z powodu
dostania się do rozgrywek
Pucharu Polski.
– Pierwsze zwycięstwo
z Koroną Kielce spowodowało naszą niesamowitą
radość, bo klub z Wejherowa pokonał drużynę, która

się liczy na arenie Polski
– mówił prezydent Hildebrandt. – W związku z tym
26 września wysłałem zaproszenie do zawodników
i działaczy żeby osobiście
pogratulować im sukcesu.

NIEPOTRZEBNY
KONFLIKT

Prezydent Wejherowa
odniósł się też do rozmowy Bogdana Tokłowicza z
dziennikarką radiową i audycji, która stała się przyczyną nieporozumienia.
- W rozmowie ze mną
pan Tokłowicz potwierdził swoje niezmienne
pozytywne nastawienie
do sukcesów odnoszonych przez drużynę –
powiedział
prezydent
Hildebrandt. - Słowa
„przypadek” w kontekście zwycięstw WKS
„Gryf” użyła dziennikarka, a następną wypowiedź wiceprezydenta
zinterpretowała
jako
przytaknięcie. Tymczasem Bogdan Tokłowicz
potwierdził iż zwycięstwo WKS „Gryf” jest
zasługą piłkarzy, cytuję:
„strzelili gola i wygrali,
czyli jest to ich zasługa”. Intencją wypowiedzi
było to, iż zwycięstwa
odniesione przez klub
były czymś niespodziewanym , co jest jeszcze
większym sukcesem i
powodem do dumy.
Zamiast wspólnie się
cieszyć ze zwycięstwa,
niektórzy
dziennikarze, a za nimi opozycja
i konkurencja polityczna próbują konfliktować
środowisko. Można odnieść wrażenie, że wykorzystują oni sport dla
rozgrywek politycznych
– stwierdził m.in. K. Hildebrandt, dodając, że nie
widzi wobec powyższego powodów do dymisji
swojego zastępcy.
Tłumacząc
nieobecność zastępcy poinformował, że B. Tokłowicz
znalazł się w szpitalu.
Anna Kuczmarska

Prezydent Krzysztof Hildebrandt i przewodniczący Rady Miejskiej Leszek Glaza wręczyli prezesowie WKS Gryf Rafałowi Szlasowi medal, dyplomy i nagrody
dla klubu oraz zawodników.

Prezydent Wejherowa przyznał Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu „Gryf” zaszczytny „Medal Róży”, podkreślając, że jest to wyróżnienie za ostatnie osiągnięcia,
w dodatku w jubileuszowym roku 90-lecia klubu.
O tym i innych wyróżnieniach Krzysztof Hildebrandt poinformował dziennikarzy podczas konferencji
prasowej 3 listopada br.
Tego dnia wraz z przewodniczącym Rady Miasta i
radnymi klubu „Wolę Wejherowo” prezydent czekał
na działaczy klubu oraz
piłkarzy.
- Oprócz „Medalu Róży”,
dla każdego zawodnika,
który uczestniczył w rozgrywkach Pucharu Polski
została przyznana Nagroda Prezydenta Wejherowa
– poinformował K. Hildebrandt. - Starając się stworzyć dobrą atmosferę pracy
zawodnikom, trenerowi i
zarządowi klubu, postanowiłem wycofać z sądu
wszelkie sprawy związane
ze stadionem Gryf. Klub
nie musi się martwić o
swoją przyszłość w tym zakresie. Wierzę, że stadion
będzie dobrze zarządzany,

będzie służył sportowcom
wejherowskim. Kibicujemy
zawodnikom i cieszymy się
bardzo z ich sukcesów.
Wobec tego, że spotkanie
z piłkarzami i działaczami
klubu nie doszło do skutku,
prezydent miasta zaprosił
prezesa WKS „Gryf” na XI
sesję Rady Miasta Wejherowa w dniu 8 listopada.
Prezydent
poinformował Zarząd Klubu o decyzji
o wycofaniu pozwu sądowego dotyczącego aktów
prawnych, związanych z
przekazaniem
stadionu.
Wyraził przy tym nadzieję,
że obecny Zarząd będzie dalej modernizował stadion,
który był i jest zaliczany do
najważniejszych obiektów
sportowej
infrastruktury
Wejherowa.
Prezes WKS, Rafał Szlas
przybył na obrady Rady
Miejskiej i odebrał z rąk
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta „Medal Róży”, a

także dyplomy i gratulacje
dla piłkarzy i trenera, w
uznaniu za sportowy sukces. Podczas sesji podziękował za zaproszenie i wyróżnienie.
- Gryf bierze udział w tworzeniu historii miasta, a przez
wyniki w Pucharze Polski
promuje Wejherowo w całym
kraju – powiedział R. Szlas.
Prezes Gryfa odniósł
się też do sprawy stadionu na Wzgórzu Wolności,
proponując podczas sesji,
po raz pierwszy do trzech
lat, przekazanie stadionu
miastu. Przypomnijmy, że
to właśnie sprawa powrotu
stadionu „Gryfa” do miasta
była powodem sporu sądowego trwającego od 2008
roku, który zakończył się
wraz z wycofaniem z sądu
pozwów przez prezydenta
Wejherowa, o czym poinformował na wspomnianej
konferencji prasowej.
AK.

Oświadczenie radnych „Wolę Wejherowo”
W ostatnich dniach obserwujemy nagonkę medialną na osobę zastępcy prezydenta Wejherowa
Pana Bogdana Tokłowicza.
Niefortunna i zmanipulowana przez dziennikarza wypowiedź Prezydenta Tokłowicza na temat
klubu sportowego „Gryf” stała się pretekstem do niesłychanego wprost ataku o charakterze czysto
politycznym, m.in. ze strony radnych Platformy Obywatelskiej. Jej celem jest świadome zniszczenie,
zdeptanie człowieka w imię lokalnej walki politycznej, co jest dla nas oburzające.
Według naszych informacji, w radiu zostały wyemitowane odpowiednio wybrane zdania z
wypowiedzi Prezydenta Tokłowicza, wyrwane z kontekstu, przez co zupełnie zmieniono sens całej
wypowiedzi. Część rozmowy była nagrywana z ukrycia, a wyemitowane zdania są poucinane. Mamy
powody, aby sądzić, że miała tu miejsce manipulacja.
Intencje Prezydenta Bogdana Tokłowicza i sens całości wypowiedzi były zupełnie inne, niż przedstawione w komentarzu podczas audycji. Nie wiemy, czy to pogoń za sztuczną sensacją, czy też ma to
podtekst polityczny? Fakt jest taki, że opozycja w Radzie Miasta próbuje to wykorzystać politycznie (...).
Z rozmów z Prezydentem Tokłowiczem wiemy, że jego opinia na temat sukcesów klubu jest
zupełnie inna (...). Bogdan Tokłowicz pozytywnie wyrażał się na temat gry i samego klubu Gryf.
W świetle powyższego, biorąc pod uwagę, że Pan Prezydent Bogdan Tokłowicz bardzo dobrze od wielu
lat wypełnia swoją funkcję i ma wiele sukcesów uważamy, że nie ma obecnie uzasadnienia dla jego dymisji.
Pan Bogdan Tokłowicz przeprosił za swoją niefortunną wypowiedź i sprawę uważamy za zamkniętą.
Oświadczenie to odczytał na sesji RM radny Paweł Formella.
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UROCZYSTOŚĆ
Świętowaliśmy Dzień Niepodległości

Wolna Ojczyzna
Patriotycznie, uroczyście, w podniosłym nastroju świętowano w Wejherowie Dzień Niepodległości, 11 Listopada. Była wspólna modlitwa za Ojczyznę, uroczystości z
udziałem kombatantów, dzieci i młodzieży. Były kwiaty
w miejscach pamięci, sztandary i nieodłączny tego dnia
legionowy „Marsz I Brygady”.
W przeddzień święta w Zespole Szkół nr 2
im. F. Chopina odbyła
się miejska uroczystość,
a wieczorem capstrzyk
Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 dr Adam Klein (z prawej) i dyrygent Ireneusz Stromski.
OGŁOSZENIE

oraz msza święta za Ojczyznę w wejherowskiej
Kolegiacie. 11 Listopada w zespole szkół przy
ul. Strzeleckiej odbyła
się też powiatowa uroczystość z okazji Święta
Niepodległości.
- Na skutek rozbiorów
Polska została wymazana z mapy, ale nie z serc
Polaków – powiedział
prezydent
Krzysztof
Hildebrandt na akademii w Zespole Szkół
nr 2. Prezydent przypomniał, że mieszkańcom
Pomorze pełną wolność
przyniósł rok 1920, ale
już wcześniej, zwłaszcza pod koniec pierwszej
wojny światowej, pojawiła się nadzieja i wiara w
odzyskanie niepodległej
ojczyzny.
– Manifestujmy patriotyzm, który jest ważny m.in. w zjednoczonej

Europie – podkreślał
prezydent Wejherowa. –
Niech naszym mottem
będą słowa Jana Pawła II z listu z okazji 25.
rocznicy pierwszej pielgrzymki do Polski: Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby
przepełniała je miłość i
sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o
dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest
wolna Ojczyzna.
Uroczystość z okazji 11 Listopada odbyła
się w tej szkole po raz
21., a jej piękną oprawę
stanowiło historyczno-literackie
widowisko
w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej nr
5 i Gimnazjum nr 4, a
także koncert Orkiestry
Państwowej Szkoły Muzycznej w Wejherowie.

W widowisku z okazji święta 11 Listopada wystąpili
m.in. najmłodsi uczniowie Szkoły Podstawowej nr
5, nagrodzeni gromkimi oklaskami.

Czytaj nas w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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NASZ PATRONAT
Program Targów – pokazy na scenie
11.00 – Otwarcie Targów Ślubnych
11.30 – Pokaz fryzur – Studio fryzjerskie ASIA
Stylizacje ślubne, dopasowane do urody, sylwetki, sukni ślubnej.
11.50 - Losowanie 2 zaproszeń o wartości 150 zł na dowolne usługi w salonie fryzjersko-kosmetycznym ASIA
12.00 – Pokaz makijażu – Douglas
Porady oraz pokaz wizażystek światowej marki.
12.20 - Losowanie 4 zaproszeń do spa Douglas
12.30 – Pokaz Carvingu – Grzegorz Gniech
Paweł Sztenderski oraz Grzegorz Gniech pokażą Państwu, że z owoców można zrobić praktycznie wszystko.
12.50 - Losowanie nagród firmy Zepter
13.00 – Iluzjonista – Rafał Reszke
Niesamowite show, które na pewno zostanie w pamięci na długo.
13.30 – Pokaz tańca- The Salsa Kings
Najlepsza szkoła tańca na Pomorzu.
13.45 – Pielęgnacja ciała – Mary Kay
Przedstawicielki znanej amerykańskiej marki kosmetyków, pokażą jak zadbać o swoje ciało.
14.15 – Pokaz Barmański – Bar Cocktail
Barmani, którzy należą do ścisłej polskiej czołówki, na
pewno dostarczą wszystkim niezapomnianych wrażeń.
14.45 – Pokaz tańca – The Salsa Kings
Pierwszy taniec w kreacji salonu BJ oraz marki Ewtex.
15.00 – Pokaz mody – Katarzyna Roszman
Suknie ślubne oraz wieczorowe w połączeniu z biżuterią marki Silvart oraz bukietami od Diamond Decor.
15.45 – Występ na żywo
16.15 – Losowanie nagród
17.00 – Wręczenie Nagrody Głównej
18.00 – Zakończenie
Ponadto, przez cały czas trwania targów: degustacje
tortów, ciast, fontann czekoladowych, owoców,
wyrobów własnych.
Prezentacje ofert ślubnych, porady, zabiegi kosmetyczne. Specjalnie wydzielona strefa restauracyjna.
Konkursy, Nagrody, Prezenty.

NAGRODA GŁÓWNA:

7 dniowa wycieczka na Cypr dla 2 osób z wylotem z Gdańska

Poza tym na Tragach Ślubnych można będzie wygrać:
* Jedną z trzech sukien ślubnych (do wyboru) z najnowszej kolekcji Salonu BJ
* Suknię wieczorową z kolekcji Katarzyny Roszman
* Suknię ślubną z kolekcji salonu Aspena
* Zestaw biżuterii od SilvArt
* Zestawy kosmetyków do makijażu i pielęgnacji od Douglas
* Zestaw Cardobox + Giftbox od OneFineDay.pl
* Karnety na bezpłatny manicure, makijaż i zabiegi pielęgnacyjne do spa od Douglas
* Dowolną wiązankę ślubną do 250zł od Diamond Decor
* Uroczystą kolację, nocleg + śniadanie od Zajazdu Czardasz
* Sesje plenerową od PHOTOYOUNG DESIGN STUDIO
* 6 lekcji pierwszego tańca od The Salsa Kings
* Uroczysta kolacja o wartości 200 zł do wykorzystania do 30 kwietnia 2012 od Hotelu Murat
* 2-dniowy kurs „Jak być kobietą i radzić sobie z budową domu” od Babskidom.pl
* Dekorację samochodu o wartości 150 zł od Kwiatowego Serwisu Ślubnego
* Sesję plenerową od Glass-Eye
* Sesję plenerową od Studio Yart
* 3 zaproszenia o wartości 150 zł każde na dowolne usługi w salonie ASIA
* Zestaw biżuterii ślubnej z kryształków Swarovskiego od „Kaszubskiego Złota”
* Bon rabatowy w wysokości 50% na wiejski stół od Tamarillo
* Bon rabatowy w wysokości 300 zł na zakup dowolnej sukni do 1 marca 2012 od Mardan
* Produkty firmy Zepter
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ŚLUBY I WESELA
Wyszukane menu, muzyka, taniec i fajerwerki

Ta noc powinna być wyjątkowa
Mimo, że z roku na rok przybywa lokali, organizujących przyjęcia
weselne, ich terminy trzeba na ogół
rezerwować z rocznym wyprzedzeniem. Tak jest m.in. w Hotelu „Murat” w Redzie, gdzie zaplanowano już
imprezy na 2012, a niektóre nawet
na 2013 rok. Nie zabraknie na nich
atrakcji kulinarnych, muzycznych i
artystycznych. Tak jest w większości
lokali na Pomorzu, w których odbywają się przyjęcia ślubne.
Wspomniany hotel dysponuje kilkoma salami na
tego typu imprezy. Można
wybrać jedną z nich, w
zależności od liczby gości
i planowanych atrakcji.

PRZEZ CAŁY ROK

Jak
liczne
bywają
współczesne wesela? Zapytaliśmy o to kierownika gastronomii w hotelu
„Murat”.
- Na ogół są to przyjęcia
na ok. 80 do 120 osób, ale
bywają też większe bale.
Mieliśmy m.in. wesele na
450 osób, odbywające się
w kilku salach – informuje Waldemar Łączny.
- Organizujemy również
małe rodzinne przyjęcia
ślubne na 20-30 osób.
Najwięcej imprez organizowanych jest w czerwcu, sierpniu, wrześniu i
październiku, ale poza
niesprzyjającym ze względu na pogodę listopadem

oraz okresem adwentu i
wielkiego postu, przyjęcia weselne odbywają się
przez cały rok. Wbrew
przesądowi o szczęśliwych miesiącach z literką
„r”, również w kwietniu,
maju lub lipcu.
Coraz częściej śluby i
wesela planowane są w
piątki - łatwiej wówczas
o wolny termin, a hotel
oferuje dodatkowe rabaty. Podobnie robią inne
lokale, zachęcając nowożeńców do piątkowych
imprez.

KONCERTY
I FAJERWERKI

W wielu restauracjach
i domach weselnych można zamówić kompleksową
usługę, w ramach których lokal przygotowuje
wszystkie elementy wesela, ale często nowożeńcy
i ich rodzice korzystają
głównie z sali i gastrono-

mii. Sami najczęściej załatwiają zespół muzyczny
lub diżeja, serwującego
muzykę z płyt. Obie formy zabawy wydają się popularne, chociaż częściej
na weselach pojawiają się
zespoły. Na ogół zabawę
urozmaicają dodatkowe
atrakcje
- Oprócz tradycyjnych
elementów wesela, takich
jak oczepiny czy konkursy
z udziałem pary młodej, na
przyjęciach odbywają się
specjalne koncerty i pokazy – mówi W. Łączny. – Są
to na przykład występy aktorów z Teatru Muzycznego w Gdyni, pokazy iluzjonistów lub par tanecznych,
a także pokazy barmańskie. Bardzo popularne i
efektowne są prezentacje
sztucznych ogni.

POLSKIE LUB
EGZOTYCZNE

Bywa, że wesele organizowane są w jednym
stylu. Czasem jest to bal
z lat dwudziestych ubiegłego wieku, kiedy indziej
zabawa w stylu hawajskim. W jednej z rumskich restauracji zdarzyło
się, że na sali rozsypano
piasek, na którym stanęły
parasole plażowe.
- Mieliśmy kiedyś wesele tajskie, ale nie był to
tylko oryginalny pomysł
na zabawę – mówi Waldemar Łączny. – Po prostu nowożeńcy pochodzili
z Tajlandii i stamtąd na
ślub przyjechała ich rodzi-
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na. W naszym hotelu często zdarzają się przyjęcia
międzynarodowe, z udziałem zagranicznych gości.
Na ogół panna młoda lub
pan młody pochodzi z innego kraju, ale przyjęcie
jest tradycyjnym polskim
weselem, na którym goście z daleka mają okazję
poznać nasze obyczaje.
Do klimatu wesela dostosowywane jest menu.
To już pole do popisu hotelowej kuchni.

ORYGINALNE SMAKI
I SPOSÓB PODANIA

Potrawy na przyjęciach
bywają wyszukane i oryginalne, a przy tym bardzo
urozmaicone. Tak, żeby goście mieli możliwość spróbowania czegoś nowego,
a jednocześnie znaleźli w
propozycjach kulinarnych
swoje ulubione dania.
Restauracje proponują
ciekawe połączenia smaków. Kuchnia hotelu „Murat” przygotowuje mięsa z
owocami, na przykład z
suszonymi
pomidorami
lub winogronami, a także
z grzybami oraz różnymi
ziołami. Nie brakuje potraw rybnych, a wszystko
musi być elegancko i oryginalnie podane. Ziemniaczane pure przybiera
kształt różyczek, a półmiski z daniami przypominają artystyczne kompozycje. Czasem płoną
żywym ogniem.
- Staramy się zrobić
wrażenie na naszych go-

ściach, dlatego m.in. po
północy elegancko ubrani kucharze w wysokich
czapkach podają osobiście
dzika lub pieczone szynki – wyjaśnia kierownik
gastronomii z hotelu „Murat”. - Dodatkową ozdobą
stołów są rzeźby z owoców i
warzyw. Carving, czyli tajlandzka sztuka rzeźbienia
w owocach i warzywach
jest coraz popularniejsza.

TRUSKAWKI
W CZEKOLADZIE

Ważną rolę na przyjęciach ślubnych mają
również słodkości z tortem weselnym na czele.
Cukiernie
prześcigają
się w fantazyjnych formach deserów. Ostatnio
modne są torty w formie osobnych torcików,
pięknie ozdobionych i
podawanych gościom bez
konieczności krojenia całości na kawałki.
Atrakcyjne są też piramidy z truskawek w
czekoladzie albo czekoladowe fontanny. Zresztą
możliwości i pomysłów w
tej dziedzinie jest wiele.
Chodzi przy tym nie tylko
o smak, ale o efekt wzrokowy.
Podobne
znaczenie
mają dekoracje, nie tylko
stołu, potraw i deserów,
ale też całej sali.
Zamiast jednego tradycyjnego stołu często
stosuje się kilka mniejszych, co ułatwia komunikację i przemieszczanie

się gości. Modne są okrągłe stoły.
- Ważne, żeby nie było
w tym wszystkich chaosu, żeby na przyjęciu
panowała harmonia, a
uczestnicy wesela byli od
początku poinformowani,
gdzie jest ich miejsce przy
stole – mówi kierownik
gastronomii w „Muracie”.
– Służą temu niezbędne
już wizytówki z nazwiskami oraz legenda przy
wejściu na salę.

DO BIAŁEGO RANA

Jak
informuje
W.
Łączny, przyjęcia weselne
kończą się na ogół nad ranem, około godziny 4.00,
ale zdarza się, że trwają
dłużej, do białego rana.
Bardzo często goście korzystają z hotelowych
pokoi, a na drugi dzień,
zgodnie z tradycją odbywają się poprawiny.
- Latem lub jesienią
przy sprzyjającej pogodzie
oddajemy do dyspozycji
gości weselnych ogródek
grillowy, gdzie odbywa
się część przyjęcia – mówi
pan Waldemar. – Zwłaszcza nocą, zabawa przy
lampionach lub przy ognisku ma niepowtarzalny
klimat.
Dzięki tym i innym
atrakcjom wesele długo pozostaje w pamięci
uczestników, a dla nowożeńców jest szczególną
oprawą najważniejszego
w życiu wydarzenia.
AK.
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ŚLUBY I WESELA
Kwiaty, tkaniny, szkło, akcesoria

Muzyka najważniejsza na weselu

W dekoracjach ślubnych Dobry zespół to podstawa
wszystko jest możliwe

Wesele nie może się odbyć bez muzyki. Najczęściej jest
to muzyka na żywo w wykonaniu zespołu, takiego jak
popularna na Kaszubach grupa „Szwagry”. W obecnym
składzie zespół gra od 3 lat, choć każdy z członków zajmuje się muzyką od dawna.

Dodatki, dekoracje, bukiety znajdują się prawie na
samym końcu żmudnej drogi przygotowań do wesela. A
jednak stanowią bardzo ważny element tej uroczystości.
– Co raz częściej pary
młode decydują się na
motyw przewodni swojego wesela. Jesteśmy w
stanie wykonać wszystko
w jednym stylu, od zaproszeń, po bukiety i dodatki
– mówi Małgorzata Sulęta z Diamond Decor.
Szeroki wybór akcesoriów oraz pomysłów na
oprawę ślubów, spowodował szybki wzrost firm
zajmujących się kompleksową dekoracją. Nie
wystarczy dziś mieć kilku gotowych elementów,
wymagania
klientów
znacząco się podniosły,
a trendy zmieniają się
każdego roku. Dobra firma dekoratorska, musi
oprócz akcesoriów, oferować usługi florystyczne
na najwyższym poziomie.

– Klientki bardzo
często wysyłają nam
przykładowe
zdjęcia
kompozycji kwiatowych
z zagranicznych stron
internetowych. Musimy
cały czas na bieżąco śledzić to, co się dzieje na
świecie i podnosić swoje
umiejętności – dodaje
pani Małgorzata.
Nie ma dziś praktycznie wesela bez wiązanki
ślubnej, dekoracji kościoła, samochodu oraz
sali, w której odbywa
się przyjęcie. Możliwości
są naprawdę ogromne
i praktycznie każde życzenie klienta może być
spełnione, od czerwonego dywanu po kurtyny
świetlne.
- Są kolory, które
najczęściej
wybierają

klienci. Różne odcienie
zieleni i fioletu były najczęściej wybierane w
zeszłym sezonie - mówi
M. Sulęta z D.D. - W
tym momencie nie ma
żadnych ograniczeń i
równie dobrze dekoracja
może być z elementami
czerni i brązu.
Tak jak cała branża
ślubna, również oprawa
ślubów przeżywa swój
rozkwit.
Wszystkiego można
spróbować, jednak ważne jest, aby przy tak
ważnej uroczystości zachować pewien umiar i
nie przesadzić z ilością
i formą. Jak mówią specjaliści, przy wyborze firmy warto sprawdzić jej
wcześniejsze realizacje
oraz możliwości.

- Głównie zapewniamy muzyczną oprawę
wesel, choć zdarza się, że
gramy na studniówkach,
podczas zabaw sylwestrowych czy karnawałowych,
a latem grywamy koncerty – mówi Tadeusz
Korthals, lider zespołu
„Szwagry”. - W sezonie
ślubnym niemal wszystkie soboty i niedziele to
dla nas dni robocze, ale na
szczęście nasza praca jest
jednocześnie naszą pasją
i sprawia dużą przyjemność, więc nie narzekamy.
Pan Tadeusz nie ukrywa, że zespół cieszy się
dużym
zainteresowaniem, a co za tym idzie
terminy bywają zajmowane z rocznym wyprzedzeniem. W mniej popularnych miesiącach, takich
jak kwiecień czy listopad,
jest większa szansa na
wolny termin z kilkumiesięcznym
wyprze-

dzeniem. Nic dziwnego,
skoro zarówno w dużych
miastach, jak i na wsiach
muzyka wykonywana na
żywo wciąż cieszy się dużym powodzeniem. Nowożeńcy i ich rodzice starają
się zamówić dobry zespół,
bo to podstawa udanej zabawy.
Jaki repertuar jest
najlepszy na wesele? Odpowiadając na to pytanie,
Tadeusz Korthals mówi,
że przepisem na udane
wesele jest różnorodność
repertuaru.
- Rację miał też inżynier Mamoń w słynnym
„Rejsie” Stanisława Barei mówiąc: „Mnie się podobają melodie, które już
raz słyszałem” – mówi T.
Korthals. - Ludzie faktycznie najlepiej bawią
się przy utworach, które
dobrze znają.
„Szwagry” starają się
o bogaty repertuar oraz

Łukasz Tartas - wokalista zespołu "Szwagry"

o świetny kontakt z gośćmi, słuchaczami, publicznością. Oferują też
prowadzenie wesela w
języku angielskim.
- Wyjątkowy komplement dostaliśmy ostatnio
od jednego z gości weselnych, który powiedział,
że czuł jakbyśmy grali
dla swoich znajomych, że
nie było w tym rutyny,
tylko szczere zaangażowanie – mówi Tadeusz
Korthals. - Staramy się,
żeby tak było zawsze.
Na przyjęciach weselnych, oprócz muzyki i
tańca, organizowane są
konkursy. Wspólną zabawę na ogół prowadzi ktoś
z zespołu. tak jest również w przypadku grupy
„Szwagry”.
- Nasz wokalista pełni
jednocześnie rolę wodzireja, prowadzi konkursy,
wplata zabawy w trakcie
tańców. Szczegóły ustalamy wcześniej z parą
młodą – informuje nasz
rozmówca.
Jak mówi pan Tadeusz, ostatnio odchodzi
się już od zabaw polegających np. na rozpoznawaniu żony po kolanku,
a męża po nosie. W to
miejsce pojawiają się
nowe propozycje, równie,
a może nawet i bardziej
zabawne.
Zapytaliśmy
lidera
zespołu „Szwagry”, czy
zdarzyło im się grać w
nietypowych miejscach?
Okazuje się, że są to zwykle przeznaczone do tego
celu sale w restauracjach
i innego rodzaju lokalach. Nikt już nie robi
wesela w domu (chyba
że niewielkie przyjęcie).
Co ciekawe, coraz częściej słyszy się o stylu
amerykańskim, czyli o
ślubach w ogrodzie, o weselach pod namiotami, co
oczywiście możliwe jest
wiosną, latem i wczesną
jesienią.

Skuteczna reklama w
"Pulsie Wejherowa"
Tel.: 606-629-454
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WYSTAWCY I FUNDATORZY
Fotografia ślubna, rodzinna, reklamowa.
ul. Wybickiego 1, Wejherowo,
tel. 506 089 716,
www.amberfoto.pl

Dokładne reportaże, oryginalne plenery, nowoczesny sprzęt.
Uczynimy Wasz świat miejscem zabawy.
tel. 509-836-401 / 509-255-696,
www.photoyoung.pl

Reportaże,
realizacje filmowe, grafika.
tel. 695-302-955,
www.malvision.pl

Perfumy, kosmetyki,
zabiegi, makijaże,
fachowe doradztwo.
Port Rumia, tel. 771-48-06,
www.douglas.pl

Suknie ślubne w atrakcyjnych cenach.
Szeroki wybór dodatków i akcesoriów.
ul. 12 Marca 181, Wejherowo,
tel. 500-132-571,
www.sukniemardan.pl

Salon mody ślubnej. Profesjonalne
projektowanie i szycie.
ul. 10 lutego 1/U/7, Wejherowo,
tel. 58 677-27-00,
www.aspena.com.pl

Odzież męska: garnitury, marynarki,
kurtki, płaszcze, spodnie, buty.
Galeria Rumia, tel. 784-41-76-53,
www.ewtex.pl

Portal dla Par poszukujących idealnego
miejsca na wesele.
Tel. 604-591-522 / 667-182-504, www.
pomorskiewesele.pl

Kosmetyki najwyższej jakości, profesjonalne doradztwo.
Ul. Czarnieckiego 7, Wejherowo, tel.
693-651-689, www.marykay.pl

Dekoracje kościołów, sal, samochodów.
Wiązanki bukiety, kompozycje kwiatowe.
al. Jana Pawła II 11D, Reda,
tel. 664-473-907,
www.diamond-decor.pl

Biżuteria artystyczna: kolczyki, naszyjniki,
bransoletki. Unikatowe wzornictwo i styl.
ul. Kazimierza Górskiego 2, Gdynia,
tel. 791-661-656,
www.silvart.pl

Wesela, imprezy firmowe,
okolicznościowe i konferencje.
ul. Wejherowska 33, Wejherowo,
tel. 58 679-73-00,
www.hotelmurat.pl

Muzyczna oprawa wesel, imprez okolicznościowych, firmowych i plenerowych.
tel. 507-840-288,
www.szwagry.net

Ręcznie robione, ekskluzywne pudełka
na prezenty i koperty ślubne.
Reda,
tel. 606-721-035,
www.onefineday.pl

Pokaz iluzji na Twoim przyjęciu.
Specjalna oferta dla firm.
ul. Młyńska 90, Luzino,
tel. 505-56-56-50,
www.rafalreszke.pl

Dekoracje z owoców i warzyw.
tel. 501-661-862, 506-360-588,
www.carving-art.pl

Unikalne projekty odzieżowe, dekoracyjne
oraz duży wybór akcesoriów z personalizacją.
ul. Księdza Skargi 9a, Wejherowo,
tel. 502-241-804,
www.brandia.pl

Profesjonalna szkoła tańca.
ul. Spółdzielcza 7, Reda
ul. Śląska 53, Gdynia,
tel. 58 781-82-82,
www.salsa.com.pl
Suknie ślubne i wieczorowe autorskich projektów oraz na zamówienie.
ul. Sienkiewicza 2d / ul. Gulgowskiego 3a,
Wejherowo, tel. 603-324-888,
www.suknieslubnebj.pl
Reportażowa fotografia ślubna
oraz sesje biznesowe.
tel. 504-526-027,
www.blog.brodowskilukasz.pl

Oryginalne dekoracje na chrzciny
własnego autorstwa.
ul. Norwida 47, Reda,
tel. 600 215 491,
www.dekoracje-na-chrzciny.pl

Salon fryzjerko-skometyczny.
ul. Marzanny 2, Rumia,
tel. 671-83-63,
joanna_wodniczak@op.pl

Fotografia ślubna, portretowa i
firmowa.
Oryginalne projekty graficzne.
tel. 512-454-557,
www.glass-eye.pl

Kursy: Jak być kobietą
i radzić sobie z budową domu.
tel. 692-688-780 / 698-263-898,
www.babskidom.pl

Fotografia artystyczna, foto księgi, prezentacje DVD.
Wejherowo, Studio Yart Juliusz Żełudkowski,
tel 501 187 657,
www.studioyart.eu

Wynajem profesjonalnych fontann czekoladowych i alkoholowych.
ul. Fenikowskiego 27/20, Wejherowo,
tel. 603-211-204,
www.chococream.pl

Biuro Podróży Kajder to ogromne doświadczenie i gwarancja udanego wypoczynku.
ul. 12 Marca 205, Wejherowo,
tel. 58-672-51-20,
atb.kajder@gd.pl

Profesjonalne nagłośnienie, oświetlenie sceny i wyposażenie.
ul. Derdowskiego 4/42, Puck,
tel. 600 246 583,
www.msaudiolighting.pl

Imprezowy Mercedes O 307, idealny na
wieczory panieńskie, kawalerskie oraz
inne imprezy.
tel. 793-58-10-10,
www.gopartybus.pl

Ponad 250 win z różnych zakątków świata,
spełni oczekiwania każdego konesera smaku.
ul. Gdańska 47, Wejherowo.
tel. 797-720-024,
www.winnepola.pl

Profesjonalna fotografia
i produkcja filmowa.
ul. Piotra Michałowskiego 7, Kościerzyna,
www.picturegroup.pl

Pracownia sukien ślubnych i wizytowych.
Własnakolekcjaorazszycienazamówienie.
ul. Judyckiego 14, Wejherowo,
tel. 668-106- 383,
www.suknieslubne-wejherowo.pl

Obiekt z 3 niezależnymi salami, przystosowanymi
doorganizacjiweselorazimprezokolicznościowych.
ul. Ofiar Stutthofu 82, Luzino,
tel. 58 678 20 40,
www.czardasz.pl

Firmacateringowazofertąkuchnizcałego
świata. Specjalna oferta stołów wiejskich.
ul. Morska 9a, Wejherowo,
tel. 888-015-703,
www.tamarillo.pl

Dekoracje ślubne: kościoły, sale, samochody,bukiety.Dodatkiiakcesoriaślubne.
ul. Pucka 32, Wejherowo,
tel. 507-195-041,
www.twojbukietslubny.pl
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Profesjonalne porady dietetyczne,
dopasowane indywidualnie.
ul. 12 Marca 216, Wejherowo,
tel. 58 673 24 62,
www.naturhouse-polska.pl

Torty i ciasta od mistrzów w swoim fachu.
Ul. Gryfa Pomorskiego 54u/6, Gdynia,
tel. 515-660-486,
www.kandulski-gdynia.pl

Wynajem luksusowych aut:
Hummer H3 Long, Chrysler 300C,
Cadillac Fleetwood Brougham.
Tel. 606-745-471,
www.limuzyny-venus.pl

Galeria prezentu. Unikatowa ceramika
z Bolesławca oraz biżuteria artystyczna.
ul. Klasztorna 10-12, Wejherowo,
tel. 508-250-659,
magdanaskret.magnas@neostrada.pl

redakcja@pulswejherowa.pl
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ŚLUBY I WESELA
To ona przyciąga największą uwagę gości

Suknia jak marzenie
Stroje nowożeńców, fryzury, kwiaty, obrączki, samochód... można tak wyliczać bez
końca. Wszystko to (i wiele innych rzeczy)
składa się na oprawę ślubnej ceremonii.
Najważniejszym jej elementem wydaje się
być suknia ślubna. Mimo, że wszystko jest
ważne, suknia panny młodej zawsze przyciąga największą uwagę. To na niej skupiają
się komentatorzy ślubów gwiazd czy innych
słynnych par, choćby z arystokratycznych
rodów. Tym większa odpowiedzialność ciąży na osobach, które projektują i szyją kreację dla panny młodej.
Należy do nich Katarzyna Roszman, prowadząca
pracownię sukien ślubnych
i wizytowych w Wejherowie.
Szyjąc strój ślubny musi nie
tylko spełnić oczekiwania
wychodzącej za mąż klientki, ale również sprawić,
żeby wszyscy zachwycili się
nią w dniu ślubu.

MANKAMENTY
MOŻNA UKRYĆ

- Oczekiwania panny
młodej są najważniejsze,
każda klientka ma własną
wizję – mówi pani Kasia.
– Jednak czasem staram
się podpowiedzieć nieco
korzystniejsze rozwiązania, dopasowując suknie
do sylwetki, karnacji i innych cech wyglądu.
Katarzyna
Roszman
nie tylko szyje i doradza, która kreacja będzie
najlepsza, ale odpowiednim krojem potrafi ukryć
mankamenty
sylwetki.
Specjalizuje się również w
dużych rozmiarach, ponieważ nie wszystkie panny
młode są szczupłe. Panie o
bardziej okrągłych kształtach chcą w dniu ślubu
jak wszystkie panny młode wyglądać pięknie.
- Odpowiedni krój i
materiał, dobrze dobraREKLAMA

ne dodatki – to wszystko
może optycznie wydłużyć
i wyszczuplić sylwetkę –
wyjaśnia pani Katarzyna.

MODA NIE JEST
NAJWAŻNIEJSZA

Wiadomo, że ślubne
kreacje podlegają zmieniającej się modzie, ale
zdaniem Katarzyny Roszman, moda nie ma decydującego wpływu na wybór sukni. Panie kierują
się przede wszystkim własnym gustem, ale niektóre są otwarte na zmiany i
nowości w tej dziedzinie.
- Jeszcze w zeszłym
roku królowały księżniczki ubrane w tradycyjne
suknie z obfitym, szerokim dołem na kole.
W tym roku suknie są
prostsze, często wykończone kamieniami Svarowskiego, które królują
od kilku lat w branży
ślubnej. Dominują w tym
sezonie falbanki, nadające sukni wrażenie lekkości. Wykonujemy również
suknie bardzo kosztowne
i ekstrawagandzkie na
których uszycie potrzeba
np. 30 metrów tkaniny
pociętej w małe kawałeczki, z precyzją wszywane w
suknię.

Jak informuje K. Roszman, modne są suknie
tzw. syrenki dopasowane
w biodrach, rozszerzające
się dopiero nad kolanami.
Na ten model jednak pozwolić mogą sobie panie z
odpowiednią figurą. Oczywiście klasyczny model
litery ,,A" jest nadal najczęściej wybierany przez
panny młode. Suknie typu
,,księżniczki" z szerokim,
zamaszystym, często tiulowym dołem również są
popularne, ale w tym sezonie już nie dominują. W
zasadzie wybór tej jedynej, niepowtarzalnej sukni zależy od stylu, wizji i
pomysłu klientki oraz jej
zadowolenia i wygody.

WYGODNA I LEKKA

Ważny jest nie tylko fason sukni, ale też dobrze
układająca się tkanina,
wpływająca chyba najbardziej na cenę sukni.
- Wysokiej jakości materiały, odpowiednie na
ślubną sukienkę, kosztują
sporo – mówi pani Kasia.
– Chodzi o jedwab, szyfon, muślin, taftę labo koronki. Te ostatnie należą
do najdroższych, dlatego
stosuje się je głównie jako
element ozdobny, na przykład w formie wstawki,
wykończenia.
Równie ważne jest
uszycie, tak, żeby suknia
była trwała i wygodna, a
także lekka.

- Panna młoda powinna
się dobrze czuć w swojej
sukni, nie jak w pancerzu,
w którym trudno się ruszać
– dodaje Katarzyna Roszman. – Chodzi przecież nie
tylko o pozowanie do zdjęcie, ale o dobrą zabawę podczas przyjęcia weselnego.

NIE TYLKO BIAŁE

Warto dodać, że suknie
są na ogół jednoczęściowe
– takie zdecydowanie lepiej leżą na sylwetce niż
dwuczęściowe. Dominuje
biel i écru, chociaż zdarzają się zamówienia na
suknie w innych kolorach.
- Szyłam kiedyś do
ślubu czarną sukienkę ze
złotymi rękawami, pamiętam też suknię z czerwonymi elementami – mówi
pani Kasia. – Co ciekawe
zdarzają się też śluby i
wesela tematyczne, na
przykład rycerskie i wtedy strój nowożeńców musi
być odpowiednio uszyty.
Nietypowe stroje ślubne
to m.in. suknie z piórami,
które również były zamawiane w mojej pracowni.
Kolejną
ciekawostką
jest moda na jednakowe
lub podobne sukienki druhen. Muszą być koniecznie w tym samym kolorze,
chociaż czasem różnią się
fasonem.

coraz rzadziej zdobi głowę
oblubienicy. Częściej we
włosach upinane są kwiaty, naturalne lub sztuczne, zdarzają się też kapelusze, które były modne
zwłaszcza w poprzednim
sezonie.
Pani Kasia, jak wiele
krawcowych i stylistek
zna różne sekrety i sztuczki, które sprawią, że panna młoda będzie wyglądać
olśniewająco. Proponuje
gotowe modele ślubnych
kreacji, ale nawet jeśli
klientka wybierze jedną

z nich, to i tak sukienkę trzeba dopasować do
sylwetki, czasem trochę
przerobić i zmienić. No i w
miarę możliwości dopasować do możliwości finansowych klientki.
- Wiadomo, że droga
tkanina czy ozdobienie
kamieniami Swarovskiego podnosi cenę, ale szyjąc podobną sukienkę z
innych materiałów i z innymi zdobieniami, możemy osiągnąć bardzo dobry
efekt – mówi K. Roszman.
AK.

KWIATY ZAMIAST
DŁUGIEGO WELONU

A co z dodatkami? Najważniejszy z nich – welon
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ŚLUBY I WESELA
Fantazyjna fryzura, idealna twarz, piękne paznokcie

Panny młode lubią loki
Koki, upięcia, loki, fale – fryzury ślubne mają różną
formę, ale zawsze są efektowne i niecodzienne. Dzięki
umiejętnościom fryzjerek i fryzjerów, a także bogactwie
preparatów i akcesoriów, nawet z niezbyt gęstych i długich włosów można zrobić bujne i fantazyjne uczesanie.
- Mija już tendencja
do czesania koków i upinania wszystkich włosów
do góry, która panowała
w ostatnich latach – informuje Joanna Wodniczak, prowadząca salon
fryzjersko-kosmetyczny
„Asia” w Rumi. Owszem, nadal niektóre
panie decydują się na
kok albo węzeł z włosów
z tyłu głowy, ale częściej
moje klientki wybierają
na dzień ślubu luźne, naturalne loki. To najpopularniejsze obecnie uczesanie na ślub.
Jak się okazuje, modnym elementem są też

warkocze, wplatane np. z
jednej strony albo okalające głowę.

ZASKOCZYĆ
I OLŚNIĆ GOŚCI

Skręcone włosy są
zwykle upinane z jednej
strony, tworząc asymetryczną fryzurę, udekorowaną ozdobnymi spinkami lub kwiatem.
- Bardzo często we
włosach panny młodej
upinamy świeże kwiaty,
oczywiście podobne do
tych we wiązance ślubnej
– dodaje pani Joanna.
Asymetria i fantazja są
mile widziane, bo dzięki

nim ślubne uczesanie staje się ciekawsze. Chodzi
bowiem o to, aby bardzo
różniło się od codziennej
fryzury. Panna młoda ma
olśnić i zaskoczyć (oczywiście na plus) zarówno narzeczonego, jak i rodzinę
oraz innych gości.

W ZGODZIE Z SUKIENKĄ

Jak mówi Joanna
Wodniczak, zanim fryzjer uzgodni z klientką
rodzaj fryzury, musi dowiedzieć się wszystkiego
o jej ślubnym stroju.
- Bardzo ważne jest
dla mnie, jak wygląda
sukienka panny młodej

– tłumaczy pani Asia. –
Jeśli jest okazała i bardzo strojna, powinnyśmy
dążyć do skromnej, minimalistycznej fryzury.
Natomiast przy prostej,
skromnej sukni możemy
pozwolić sobie na efektowną fryzurę i większą głowę z elementami
ozdobnymi.
Lepiej, jeśli dziewczyna
przed ślubem zapuści trochę włosy. Jeśli będą przynajmniej sięgały ramion,
fryzjer ma większe możliwości. Jest też możliwość
doczepienia włosów, jeżeli
panna młoda nagle zapragnie być długowłosa. To
nie znaczy, że ślubna fryzurka nie może być piękna przy włosach krótkich.
Dobre strzyżenie i ciekawe
uczesanie uczynią ją efektowną. Urody doda stroik,
welon lub kapelusz.

MUSI SIĘ TRZYMAĆ

Cokolwiek
panna
młoda ma na głowie, a
najczęściej jest to welon, musi być upięty w
salonie fryzjerskim podczas wykonania fryzury
– mówi Joanna Wodniczak. – Chodzi nie tylko
o efekt wizualny. Trzeba
to zrobić tak, aby welon
dobrze się układał – nie
sterczał zbyt mocno, nie
wisiał ani nie zasłaniał
twarzy. Poza tym musi
się dobrze trzymać, nie
przekrzywiać się lub nie
spaść w najmniej stosownej chwili. Dotyczy
to również innych ozdób,
choćby
wspomnianych
kwiatów.
Jeśli mowa o trwałości, dotyczy to samego
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uczesania. Fryzura ma
wyglądać
naturalnie,
ale trzymać się w dobrej
formie przez całą noc.
Fryzjerki, m.in. pani Joanna, mają na to swoje
sposoby, a lakier do włosów jest w tym przypadku najlepszym pomocnikiem.
W kolorystyce włosów,
dominują ostatnio ciepłe
brązy z czekoladowym
odcieniem na czele, modne i lubiane są też włosy
rude. Nieco mniej – niż
kiedyś – jest włosów
blond.

FRYZURA NA PRÓBĘ

Wiadomo, że wszystkie panny młode decydują się na próbne fryzury.
oznacza to, ze na miesiąc
lub dwa przed ślubem
fryzjerka czesze włosy co
najmniej na dwa sposoby,
a panna młoda wybiera,
prosi o poprawki i zmiany. Dzięki temu w dniu
ślubu nie ma sporów, zaskoczenia lub płaczu niezadowolonej klientki.
Podobnie jest z makijażem – ten również wykonuje się wcześniej, na
próbę.
- W ten wyjątkowy dzień
makijaż może być mocniejszy, bardziej wyrazisty, ale
trzeba uważać, żeby nie
przesadzić – mówi Iwona
Borkowska, kosmetyczna w salonie „Asia”. – Zbyt
mocny makijaż nie jest odpowiedni na ślub.

MOCNE OCZY,
DELIKATNE USTA

Tak jak w przypadku
fryzury, z pewnością trzeba zadbać o to, aby był
trwały i wytrzymał przez

całe popołudnie, wieczór i
noc. Ze względu na chwile wzruszenia i pojawiające się łzy, do makijażu
stosuje się kosmetyki
wodoodporne. Chodzi też
o to, aby twarz była matowa i dobrze wyglądała na zdjęciach, których
akurat tego dnia robi się
mnóstwo. Baza, podkład,
puder matujący i korektor – to wszystko pomaga w osiągnięciu efektu
idealnie gładkiej cery,
bez skaz, zaczerwień i
plamek.
- Jeżeli oczy są mocno podkreślone, usta
zaznaczamy delikatnie,
zazwyczaj błyszczkiem –
mówi Iwona Borkowska.
– Taką zasadę stosuje się
na ogół. Bywa jednak, że
panna młoda woli wyeksponować usta, nadając
im np. mocny czerwony
kolor. Wówczas oczy malujemy delikatnie.

TYLKO STRZYŻENIE

Dodajmy, że na wykonanie ślubnej fryzury
potrzeba od półtorej do
dwóch godzin, a wykonaniu makijażu trwa około
godzinę.
A co z panem młodym?
On również odwiedza
fryzjera, ale jak mówi Joanna Wodniczak, raczej
nie daje się namówić na
jakąś wymyślną fryzurę.
- Mężczyzna przychodzi kilka dni wcześniej
na strzyżenie, a czasem
korzysta też z manicure,
dzięki czemu ma zadbane ładne dłonie i paznokcie – mówi właścicielka
salonu.
AK.

redakcja@pulswejherowa.pl

17 listopada 2011

ŚLUBY I WESELA
W dniu ślubu mężczyzna musi wyglądać inaczej, niż na co dzień

Elegancki pan młody
Panna młoda przyciąga podczas ślubu największą
uwagę. To ona błyszczy najjaśniej, ale ten blask jest też
zasługą jej partnera. Pan młody – najpierw jeszcze narzeczony, a za chwile już mąż – jest równie ważnym bohaterem ceremonii ślubnej. Jego elegancki i uroczysty
strój wymaga wiele starań. Wbrew pozorom czasem równie czasochłonnych, co ubiór panny młodej.
Garnitur, kamizelka,
koszula, buty i dodatki to
sporo elementów, które
trzeba wybrać tak, aby
pasowały do sylwetki i
do stroju panny młodej,
a przede wszystkim aby
stanowiły harmonijną i
efektowną całość.

WAŻNY JEST STRÓJ
NARZECZONEJ

Wiele wie na ten temat Iwona Tubicz, kierownik Salonu Ewtex w
Galerii Rumia.
- Najważniejsze pytanie, które zadają przyszłym panom młodym,
dotyczy sukni i dodatków
ich wybranki – mówi
pani Iwona. – To ważne,
czy suknia panny młodej jest biała czy écru.
Jeśli pani wybrała tę
drugą barwę, pan młody
nie powinien mieć białej
koszuli i kamizelki, tylko również w odcieniu
kremowym. Do stroju
panny młodej dobieramy
też barwę garnituru oraz
dodatki. Ale nie tylko to
jest ważne. Trzeba wziąć
pod uwagę oczekiwania
mężczyzny, jego gust i
typ sylwetki.

ZGRABNIE I WYTWORNIE

Jak mówi Iwona Tubicz, wybierając odpowiedni krój garnituru,
można zatuszować pewne niedostatki figury.
- Panowie obawiają się
marynarek taliowanych,
ale na ogół właśnie w
nich wyglądają zgrabnie,
nawet jeśli nie mają idealnej i zbyt szczupłej sylwetki – wyjaśnia szefowa
salonu Ewtex. – Ważne
są nawet takie detale,
jak to, czy marynarka ma
trzy czy dwa guziki.
Chodzi jednak nie
tylko o to, żeby pan młody wyglądał szczupło i
zgrabnie. Zresztą większości młodych mężczyzn
(a głownie młodzi biorą
ślub) nie można niczego
zarzucić. Pan młody ma
być w dniu ślubu szczególnie elegancki, wręcz
wytworny.

ZWYKLE TRZEBA
POPRAWIĆ

Garnitur powinien być
uszyty w dobrej jakości
materiału, co dodatkowo zapewni wygodę i
lekkość. Na ogół panowie wybierają garnitury
ciemne – czarne, granatowe,
ciemnoszare,
grafitowe, czekoladowe.
Latem wielu mężczyzn
kuszą jaśniejsze kolory.
- Mimo, że mamy szeroką gamę rozmiarów, i
tak na ogół garnitury są
dopasowywane – tłumaczy Iwona Tubicz. – Skracamy nogawki lub rękawy, zwężamy spodnie
lub marynarki. Oceniam,
że około 90 procent mężczyzn kupuje gotowe garnitury w sklepach, ale
zawsze korzystają z dodatkowej korekty, bo nie
ma idealnej sylwetki.
Dobrze wiec kupować
garnitur z dużym wyprzedzeniem, chociaż w
jednym z salonów Extex
zdarzyło się, że pan młody wybrał strój w przeddzień ślubu.

ŚLUBNA KAMIZELKA

W dziedzinie męskich
garniturów i koszul niewiele się zmienia. Zawsze króluje elegancka
klasyka, a różnice między poszczególnymi modelami można dostrzec w
szczegółach. W tym wypadku wszystko zależy i
upodobań pana młodego.
- Raczej odchodzi się
od ślubnych garniturów
mocno błyszczących, jeśli
już, jest to delikatniejszy
półpołysk – dodaje Iwona
Tubicz.
Bywają
garnitury
trzyczęściowe, z kamizelką, ale większość panów kupuje marynarkę
i spodnie, a do tego specjalną kamizelkę ślubną
z lekko połyskującego
materiału, na ogół białego, kremowego lub beżowego. Kamizelki ozdobione są wzorem roślinnym
lub prążkami w tym samym kolorze co tkanina.

KOSZULA Z MANKIETAMI

Kolejnym elementem
jest koszula, koniecznie
z plisą, kryjąca guziki
oraz z mankietami, które będą nieco wystawały
spod rękawów marynarki. Potem trzeba wybrać
muchę lub krawat, a raczej tzw. musznik (krawatka), zakładany pod
kołnierzykiem i zapinany
tak jak muszka.
- Zwykle jest on w kolorze kamizelki, ale można wybrać inne barwy,
na przykład dobrane do
dodatków panny młodej
– mówi pani Iwona.
To nie koniec, bo nieodzowne są spinki do
mankietów, na ogół w
srebrnym odcieniu, rzadziej w złotym odcieniu, a także pasek. jego
klamra powinna z kolei pasować do spinek,
mimo, że nie widać jej
pod kamizelką.

WSPÓLNY WYBÓR

W zakupach nieodzowna jest pomoc narzeczonej, ale lepiej żeby doradców nie było za dużo.
- Najlepiej, kiedy młodzi wybierają strój pana
młodego sami, bo gdy
przychodzą z jedną czy
drugą mamą lub innymi członkami rodziny,
znacznie trudniej o wybór garnituru i innych
elementów – mówi z doświadczenia I. Tubicz.
Tak się składa, że
suknia panny młodej
pozostaje do końca niespodzianką dla partnera
i większości gości, ale
ubiór pana młodego nowożeńcy najczęściej wybierają razem.
Może wynika to z założenia, że mężczyzna
gorzej sobie radzi w tej
dziedzinie? Tak czy inaczej na pewno nie może
gorzej wyglądać w dniu
swojego ślubu. Wręcz
przeciwnie, powinien zaskoczyć wszystkich efektownym
wizerunkiem,
innym niż na co dzień.
PJ.

OGŁOSZENIE

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

Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,
znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać
szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać
w godzinach pracy punktu.
Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej.
Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki
w godzinach 10.00-13.00
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl
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JUBILEUSZ
80. urodziny Brunona Gajewskiego

Gratulacje i życzenia
Mnóstwo gości z życzeniami i gratulacjami odwiedziło 4 listopada Brunona Gajewskiego, starszego Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw Związku Pracodawców w Wejherowie. Prezes wejherowskiego Cechu, powszechnie znany i lubiany, a do tego wciąż aktywny,
obchodził tego dnia swoje 80. urodziny.
Z tej okazji odebrał gratulacje m.in. od wiceministra Kazimierza Plocke,
marszałka pomorskiego
Mieczysława Struka i
dyrektora Departamentu
Rozwoju Gospodarczego
Włodzimierza Szordykowskiego. Wśród gości
nie zabrakło władz Wejherowa oraz przedstawicieli
przedsiębiorstw i instytucji,
współpracujących

z Powiatowym Cechem
Rzemiosł.
Nie mogło zabraknąć
pracowników Cechu oraz
wejherowskich
rzemieślników, a także młodzieży
i dyrekcji Niepublicznej
Szkoły Rzemiosł przy ul.
Strzeleckiej. Ta placówka,
podobnie jak cały Cech, jest
oczkiem w głowie Jubilata.
Na urodzinach zagrała
orkiestra, a goście śpiewa-

Marszałek Mieczysław Struk przybył do Wejherowa, aby pogratulować Brunonowi Gajewskiemu
pięknego jubileuszu, osiągnięć, aktywności oraz
inspirujących pomysłów.

li: 100 lat! W przypadku
Brunona
Gajewskiego,
to może trochę za mało,
ponieważ 80-latek jest w
znakomitej formie i nadal
(od 50 lat!) aktywnie pracuje na rzecz rzemiosła w
Wejherowie.
„Puls Wejherowa” przyłącza się do serdecznych
życzeń dla Jubilata, o którym jeszcze napiszemy.
A. Kuczmarska

Życzenia składa Henryk Pranga, wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Rzemiosł
oraz jej uczennice tej placówki.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt, sekretarz Bogusław Suwara oraz niewidoczny na zdjęciu zastępca
prezydenta Piotr Bochiński składali serdeczne
życzenia urodzinowe.

Z gratulacjami, kwiatami i prezentami do Jubilata
przybyli przewodniczący Rady Miejskiej Leszek
Glaza i prezes spółki „Kaszuby Invest”, Marek
Nagórski.

REKLAMA

GRATÓW SIĘ POZBĘDZIESZ
KALENDARZ ZDOBĘDZIESZ

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w WEJHEROWIE

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie
we współpracy z Prezydentem Miasta
i Komunalnym Związkiem Gmin „Dolina Redy i Chylonki”

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

ORGANIZUJE NA ZASADACH KONKURSU
ZBIÓRKĘ ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO RTV i AGD
dnia 19 listopada 2011 (sobota) w godz. od 9.00 – 14.00
na terenie bazy ZUK – wjazd od strony Kauflandu
na następujących warunkach:
1. Mieszkańcy Wejherowa i okolic dostarczają wycofany
z eksploatacji sprzęt do bazy ZUK.
2. ZUK odbierze sprzęt nieodpłatnie i przekaże do utylizacji.
3. Każdy kto dostarczy zużyty sprzęt otrzymuje upominek
w postaci kalendarza oraz kupon uprawniający do udziału
w losowaniu nagrody głównej w postaci aparatu cyfrowego
4. Laureat nagrody głównej zostanie wyłoniony w drodze
losowania, które odbędzie się dnia 6 grudnia 2011 roku na
Pl. J. Wejhera około godz. 17.30 – w trakcie imprezy z okazji św. Mikołaja.
UWAGA:
A. Od osób, które nie mają możliwości same dostarczyć sprzętu,
ZUK może dokonać odbioru odpłatnie na zlecenie telefoniczne
(tel. 58 672-35-68). Odpłatność wynosi 10 zł na terenie Wejherowa
i 15 zł na terenie gminy (Kąpino, Orle, Bolszewo, Gościcino, Gowino)
B. Za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny uznaje się urządzenia wycofane z eksploatacji zawierające wszystkie podstawowe
podzespoły i części - inny nie będzie przyjmowany.		
Dyrektor
Jarosław Pergoł
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e-mail: zuk@wejherowo.pl

www.zukwejherowo.pl

OFERUJE:
- 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.

MASZ ODPADY
- MASZ ZUK

redakcja@pulswejherowa.pl
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EDUKACJA
Angielski dla maluchów, niemiecki dla młodzieży

Na sesji o szkołach i przedszkolach

Języki obce od małego Pomoc, inwestycje i wyniki
O Językowej Ciuchci,
przejeżdżającej ulicą Św.
Jana w Wejherowie, informowaliśmy w sierpniu
tego roku. Dziś wiadomo,
że ta edukacyjna kolorowa
ciuchcia kursuje we wtorki
i czwartki w godz. 17.0017.45. Właśnie wtedy odbywają się językowe zajęcia
dla trzy- i czteroletnich
dzieci. W małej, bo kilkuosobowej grupie dzieci uczą
się języka angielskiego.
- Naukę języków obcych
warto rozpocząć jak najwcześniej – mówi Edyta
Bigus, właścicielka szkoły
„Językowa Ciuchcia”. –
Dzieci przyswajają języki
z niezwykłą łatwością, ponieważ ich umysł jest najbardziej chłonny. Nauka
poprzez zabawę przynosi
najlepsze efekty, a piosenki, rymowanki i wierszyki,
a także gry, plansze i inne
pomoce wizualne sprawiają
maluchom wiele radości.

NAUKA POPRZEZ
RUCH I MUZYKĘ

Na zajęciach w „Językowej Ciuchci” dzieci
poznają język angielski
poprzez ruch, m.in. przy
muzyce. Stosowana tam
metoda TPR (Total Physical Response), czyli me-

toda reagowania całym
ciałem opiera się na powiązaniu ruchu z treścią
przekazywaną przez nauczyciela.
Ponieważ zajęcia językowe odbywają się w siedzibie
przedszkola, warunki do
nauki i zabawy są idealne,
a w dodatku panuje tam
przyjazna atmosfera. Dla
sześciolatków takie zajęcia
są tym bardziej wskazane,
że w zerówkach w szkołach
nie ma lekcji języka obcego, funkcjonujących zwykle
w przedszkolach. Następuje więc roczna przerwa w
edukacji językowej.

PRZED WYJAZDEM
DO NIEMIEC

„Językowa
Ciuchcia”
ma także ofertę dla starszych uczniów, poznających język niemiecki.
Dobrze jest znać język
sąsiadów tym bardziej,
że nasi zachodni sąsiedzi
oferują możliwość dalszej
nauki oraz pracy w Niemczech m.in. młodzieży z
Polski. W szkole można
skorzystać z przyspieszonego kursu j. niemieckiego
dla osób, wyjeżdżających
do Niemiec.
Propozycja „Językowej
Ciuchci” dotyczy również

przygotowania do egzaminów gimnazjalnych oraz do
matury – na poziomie podstawowym i rozszerzonym,
a także przygotowanie do
tzw. certyfikatów czy naukę języka handlowego.

KURSY DLA FIRM

Szkoła proponuje także naukę niemieckiego
również branżowego, dla
firm, a dokładnie dla pracowników. Kurs może się
odbywać na terenie zakładu pracy.
- Dodatkowo proponujemy naukę języka kaszubskiego, który w tym roku
znalazł się w programie
niektórych wejherowskich
szkół podstawowych – dodaje Edyta Bigus.
„Językowa Ciuchcia”
przy ul. Św. Jana 3/1 zaprasza dzieci na angielski wtorki mi czwartki w
godz. 17.00-17.45. W ramach promocji pierwsze
zajęcia gratis.
Język niemiecki oraz j. kaszubski – czas i forma zajęć do
uzgodnienia.
Szczegółowe informacje znajdą się wkrótce na
przygotowywanej
obecnie stronie internetowej:
www.jezykowaciuchcia.pl

Informację o stanie realizacji zadań oświatowych w Wejherowie, w roku szkolnym 2010/2011, przedstawiono radnym na ostatniej sesji Rady Miasta. Radni jednogłośnie
podjęli uchwałę o przyjęciu tej informacji, a prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt dziękował dyrektorom
placówek oświatowych oraz kadrze pedagogicznej za to, że
wspaniale realizują powierzone im zadania.

Jest ich wiele, dlatego informacja zaprezentowana na sesji była
bardzo obszerna. Zawierała m.in. wiadomości o
tworzeniu warunków do
prowadzenia oddziałów
integracyjnych w mieście. W minionym roku w
szkołach podstawowych
w Wejherowie funkcjonowało siedem klas integracyjnych. W gimnazjach były dwa oddziały
integracyjne. Łącznie w
tych oddziałach uczyło
się 37 uczniów z niepełnosprawnością.
Z myślą o nich likwidowano bariery architektoniczne w szkołach. W
Zespole Szkół nr 3 zbudowano dźwig samonośny
zewnętrzny, oddany do
użytku w kwietniu br.
W
wejherowskich
szkołach
realizowano
również zadania, zwią-

zane z wyrównywaniem
szans
edukacyjnych
uczniów, znajdujących
się w trudnych warunkach materialnych. Z powodu niskich dochodów
w rodzinie, 457 uczniów
otrzymało stypendia socjalne, a 302 uczniom
udzielono pomocy rzeczowej. Siedmioro dzieci
otrzymało zasiłki szkolne. W ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”, wsparcie
uzyskało ponad 400
uczniów.
Na sesji poinformowano radnych, że 110
uczniów gimnazjów nr
1 i 2 uczestniczyło w
projekcie unijnym „Pomorskie – dobry kurs
na edukację”:, w ramach
którego odbyło się łącznie ponad 1740 godzin
dodatkowych zajęć z różnych przedmiotów.

W roku szkolnym
2010/2011 r. w punktach przedszkolnych, w
przedszkolach i szkołach
gminnych na terenie
Wejherowa było 6642
uczniów. W związku z
reformą oświaty, 74 sześciolatków
rozpoczęło
naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej.
W minionym roku
szkolnym w placówkach
oświatowych gminy miasta Wejherowa pracowało
459 nauczycieli. ponad
70 procent z nich to nauczyciele o najwyższych
stopniach awansu zawodowego, czyli nauczyciele
mianowani i dyplomowani.
Radni dowiedzieli się
także o zrealizowanych
inwestycjach oraz o wynikach egzaminów szóstoklasistów i egzaminów gimnazjalnych.

REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Arkadiusz Żukowski

Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych
Wejherowo ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice), poniedziałek - piątek 12.30 - 16.30, sobota 12.00-15.00
tel.: 677-31-56, 504-843-980 www.artex-wejherowo.pl
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KULTURA
Nagrody za wiersze i opowiadania

Medal dla biblioteki

Danuta Balcerowicz, dyrektor Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wejherowie odebrała Medal
Miasta Wejherowa z rąk prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i jego zastępcy Piotra Bochińskiego.
Medal został przyznany
przez prezydenta Wejherowa z okazji jubileuszu
65-lecia wejherowskiej placówki. Uroczyste wręczenia
tego wyróżnienia odbyło się
na sesji Rady Miasta w ratuszu. Również z siedzibie
władz miejskich, w sali na
parterze otwarto interesująca wystawę o historii biblioteki w Wejherowie. Wystawę „Biblioteka wczoraj
i dziś” przygotowały Iwona
Block i Grażyna Wirkus.
Otwarcie wejherowskiej
biblioteki nastąpiło w 1946
r. w budynku przy ul. Sobieskiego 221. Najpierw
Biblioteka Publiczna, a po
1955 Biblioteka Powiatowa, w 1966 r. otrzymała
imię Aleksandra Majkowskiego. Portret patrona,
namalowany przez Mariana Mokwę znajduje się na
wystawie w ratuszu.

Przypomnijmy, że w
1997 r., dokładnie w roku
50-lecia
wejherowskiej
biblioteki, zamknięto jej
siedzibę przy ul. Sobieskiego, a placówkę przeniesiono do budynku po
żłobko-przedszkolu
przy
ul. Kaszubskiej. Tam, na
Osiedlu Kaszubskim funk-

cjonuje do dzisiaj, jako
nowoczesne, skomputeryzowane centrum kulturalno-edukacyjne. Bo obecna
biblioteka wykracza poza
podstawowe zadanie, jakim jest wypożyczanie
książek, o czym często informujemy na naszych łamach.

Powiało Weną
Szósta edycja Wejherowskiego Konkursu Literackiego „Powiew Weny 2011” zorganizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie pod
patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa, przebiegała
pod hasłem „To się mogło zdarzyć tylko w Wejherowie”.
Niedawno ogłoszono wyniki i rozdano nagrody laureatom konkursu.
Prace 41 uczestników
oceniała komisja w składzie: Danuta Balcerowicz, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, Bartosz
Aleksandrowski i Henryk Połchowski.
W grupie wiekowej do
lat 19, w kategorii „Poezja”, pierwszą nagrodę
przyznano Magdalenie
Wołosiak z Wejherowa,
drugą - Aleksandrze
Mielewczyk z Bolszewa,
a trzecią - Paulinie Zelewskiej z Wejherowa.
W tej grupie, w kategorii „Proza” wszystkie laureatki są spoza Wejherowa.
Pierwszą nagrodę otrzymała Kornelia Selonke z
Lęborka, a drugą Paulina
Richert z Luzina. Trzecie

miejsce zajęła Paulina
Czajkowska ze wsi Gęś.
W grupie dorosłych w
kategorii „Poezji” pierwszą
nagrodę przyznano Marcinowi Kotłowskiemu z
Wejherowa. Drugie miejsce
zajęła Barbara Sędzicka
z Wejherowa, a trzecie Edyta Wysocka z Miastka. Nagrodę Specjalną za
utwór w języku kaszubskim ufundowaną przez
zastępcę prezesa Zarządu Głównego Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego
otrzymał Mateusz Meyer
z Lewinka. Wyróżnienie
przyznano Grzegorzowi
Lewkowicz z Gdyni.
W kategorii „Prozy” największe uznanie jurorów zyskało opowiadani Lucyny

Kurpiewskiej z Wejherowa. Drugą nagrodę otrzymał
Tadeusz Buraczewski z
Redy, a trzecią Mirosław
Odyniecki z Wejherowa.
Nagrodę
Specjalną
Przewodniczącego Rady
Miasta Wejherowa otrzymał Andrzej Podgórniak ze Skarszew, a
Nagrodę Specjalną Dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej - Wanda
Ditrich z Wejherowa.
Wyróżnienia w kategorii prozy w grupie
dorosłych otrzymali wejherowianie: Bogusława
Zubrzycka i Tomasz Lipowski.
Wszystkim laureatom
serdecznie gratulujemy.

Od lewej dyrektor Danuta Balcerowicz, przewodniczący RM Leszek Glaza i
laureaci w kategorii prozy: Lucyna Kurpiewska, Tadeusz Buraczewski i Mirosław Odyniecki.

OGŁOSZENIE

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W WEJHEROWIE
Zwraca się z prośbą do mieszkańców o zgłaszanie
miejsc pobytu osób bezdomnych,
koczujących na terenie miasta i okolic.

Twój telefon może uratować życie.
Na Państwa sygnały czekamy
pod numerem kontaktowym:

MOPS Wejherowo (058) 677 – 79 – 87
KPP Wejherowo (058) 672 97 22
Straż Miejska Wejherowo - (058) 677-70-40
14

OGŁOSZENIA DROBNE
PRACA

Kobieta pilnie poszukuje
pracy biurowej. Mam duże
doświadczenie i chęć do pracy.
Tel.: 509-742-665
***
Posprzątam
dom
lub
mieszkanie w okolicach Wejherowa.
Tel.: 512-651-142
***
Posprzątam
dom
lub
mieszkanie w okolicach Wejherowa.
Tel.: 512-651-142
***
Doświadczona niania zaopiekuje się dziećmi. Wejherowo.
Tel.: 504-258-064

NIERUCHOMOŚCI

Wynajmę mieszkanie w
zamian za opiekę nad starszą
panią.
Tel.: 784-090-503
***
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w Wejherowie, częściowo umeblowane o pow. 46 m
kw. Bardzo dobra lokalizacja.
Tel.: 513-146-120.
***
Wynajmę pokój umeblowany na osiedlu 1000-lecia w Wejherowie. Cena do uzgodnienia
Tel.: 508-071-417
***
Działki budowlane Gowino,
80 zł m2 - cena do negocjacji.
Tel. : 602-433-728

Wynajmę mieszkanie 44
m kw. z pełnym wyposażeniem w centrum Wejherowa. Miejsce parkingowe
ogrodzone, nowe budownictwo.
Tel.: 510-343-667.
***

NAUKA

Korepetycje z fizyki i chemii, w tym uczę matematyki.
Wejherowo.
Tel.: 58 677-01-50
***
Lekcje szwedzkiego. Rumia.
Tel.: 781-830-808

MOTORYZACJA

Sprzedam forda mondeo,
czarny metalik diesel sprowadzony, stan bdb. Cena
13900.
Tel.: 600-424-926

Sprzedam komplet kół zimowych do Forda 155 x 13 x
780. Cena do uzgodnienia.
Tel.: (58) 778-15-17,
660-322-719
***
Sprzedam Hyundai Accent
1,5 benzyna, rok 1996, przebieg 73.843 km. Cena 2.750 zł
Tel.: 501 776 856

RÓŻNE

Sprzedam wózek spacerowy Corrado Polska Avanti koloru szaro-czerwonego.
Wózek posiada budę osłonkę na nóżki i jest jeszcze na
gwarancji. Cena 80 zł.
Tel.: 663-655-985
***
Sprzedam suknię ślubną,
rozmiar 38-40. Cena 250 zł.
Tel.: 508-274-302

redakcja@pulswejherowa.pl
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HISTORIA

Ciekawe cmentarze

Nekropolie, których już nie ma i te, nadal
funkcjonujące w naszym mieście były przedmiotem zainteresowania mieszkańców, zrzeszonych
w Klubie Miłośników Wejherowa. W listopadową
sobotę wybrali się na spacer tym śladem.

Inicjatorem i jednym z uczestników spaceru po
dawnych cmentarzach był Paweł Formela.

Po
miejscach,
gdzie
dawniej istniały cmentarze
zabrał
zainteresowanych
wejherowian
Mirosław
Lademann, historyk i
znawca dziejów miasta.
Pan Mirosław opowiadał
o wejherowskich cmentarzach również na naszych
łamach („Puls” z 3 listopada br., dostępny na naszej
stronie internetowej www.
pulswejherowa.pl).
Podczas spaceru podzielił
się z członkami klubu informacjami o dwóch nekropoliach w obecnym centrum
miasta, obok kościoła św.
Trójcy i kościoła św. Anny, a
także o grobach rodziny Key-

serlingków, znajdujących się
na terenie parku miejskiego.
W latach powojennych wiele osób widziało porzucone
w rowie płyty nagrobków,
przeniesionych później na
cmentarz w Bolszewie.
Trasa spaceru nie mogła
ominąć tzw. Wejherowskich
Powązek, czyli starego
cmentarza przy ul. 3 Maja,
a także dawnego cmentarza
ewangelickiego w miejscu
obecnego parku między ul.
Sobieskiego i Strzelecką.
Uczestnicy wycieczki nie
tylko słuchali prelegenta
i przewodnika, ale też wymieniali się informacjami i
ciekawostkami.

Klub Miłośników Wejherowa

Grupa entuzjastów miasta Wejherowa, pasjonująca się jego historią, teraźniejszością i przyszłością,
działa od sierpnia 2010 roku.
Członkowie klubu spotkają się podczas różnych akcji i wycieczek, a ich hasło brzmi: odkurzamy zapomniane - współtworzymy codzienność - planujemy jutro.
Dotychczas zorganizowali wspólne zwiedzanie
ratusza miejskiego oraz podziemi kościoła Świętej
Anny, a także spotkanie z wejherowskimi Romami.
Miłośnicy Wejherowa uczestniczyli m.in. w Wejherowskiej Nocy Muzeów, wyciecze do muzeum
lokomotyw w Kościerzynie oraz do skansenu we
Wdzydzach Kiszewskich i na Kalwarię Wielewską.
Klubowicze proszą o kontakt osoby, posiadające
ciekawe pamiątki, zdjęcia, informacje historyczne dotyczące naszego miasta i wykazują chęci współpracy.
W tej sprawie najlepiej wysłać e-maila do lidera
klubu, Pawła Formeli, na adres:
pawelformela77@wp.pl

OGŁOSZENIA

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga !
Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowane wynajęciem proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej dane o powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i proponowanej wysokości miesięcznego czynszu.
Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym standardzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).
Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103.

Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu
(58) 677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.

LOKAL DO WYNAJĘCIA
W CENTRUM WEJHEROWA !
PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
ogłasza
pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony
na najem na okres 3 lat, z możliwością przedłużenia do lat pięciu, lokalu użytkowego o pow. 55,40 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego
się w budynku przy ul. 12 Marca 179 w Wejherowie.
Stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 21 zł/m2 netto miesięcznie.
Do czynszu ustalonego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%
Lokal znajduje się w historycznej części centrum miasta Wejherowa.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu, które można odbierać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 p.
204, tel. 677-71-43; 677-71-53 lub w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Wejherowie na stronie internetowej www.bip.wejherowo.pl oraz na stronie www.
nieruchomosci.wejherowo.pl
Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek zapoznania się ze stanem technicznym lokalu.
Termin składania ofert upływa w dniu 30 listopada 2011 roku o godz. 9.00.
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