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TYM ŻYJE MIASTO

Sensacyjny remis
Gdyby mecz skończył się o minutę wcześniej, Gryf-Orlex Wejherowo pokonałby faworyzowaną Legię Warszawa w rewanżowym
pojedynku ćwierćfinału Pucharu Polski. Zakończyło się remisem
1:1 (0:0). Legia zdobyła bramkę w 92 minucie meczu!
Ostatecznie do półfinału awansowali legioniści,
bo w Wejherowie pokonali
Gryfa-Orlex 3:0. Na Łazienkowskiej bramkę dla
wejherowian strzelił w 63

min. Tomasz Kotwica, a
wyrównał Michał Żyro.
Naszej drużynie należą
się słowa wielkiego uznania. Nie tylko nie przestraszyli się faworyta i stanęli

do walki w liderem T-Mobile Ekstraklasy, ale przez
cały mecz prowadzili równorzędny pojedynek. Momentami bezradna Legia
nie potrafiła przeprowa-
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dzić składnej akcji i pokonać świetnie grającego na
przedpolu Adama Dudę.
Aż dziw bierze, że Legia gra
w ekstraklasie, a Gryf w
trzeciej lidze. Gryfici mogli
strzelić jeszcze dwie bramki
w 68 i 76 minucie, jednak
na drodze stanął bramkarz
Legii, Wojciech Skaba.

Rzemieślnicy
Kaszubskie miasto świętowali
		

str. 14

Przemarsz ulicami miasta, złożenie kwiatów
pod pomnikami na Skwerze Jana Pawła II, uroczysta msza św. oraz spotkanie rzemieślników i
ich gości - tak wyglądały obchody dnia św. Józefa
w Wejherowie.

Jak co roku, 19 marca świętowali wejherowscy rzemieślnicy, zrzeszeni w Powiatowym Cechu Rzemiosł oraz ich goście z całego województwa pomorskiego.
str. 4
REKLAMA

W niedzielę 18 marca Dzień Jedności Kaszubów świętowano w Gdańsku, a dzień później, 19 marca z tej samej okazji na wejherowskim rynku odbyła się nietypowa manifestacja. Nietypowa, bo z licznym udziałem dzieci, które uczą się na co dzień języka
kaszubskiego w wejherowskich szkołach.
Dzieci, podobnie jak
mniej liczni dorośli otrzymali czarno-żółte balony,
napełnione helem oraz flagi w tych samych barwach.
Wszyscy starali się stanąć
na środku pl. Jakuba Wej-

hera w taki sposób, aby
utworzyć czarno-żółte serce.
Na znak organizatorów,
balony poleciały w powietrze, porwane szybko przez
bardzo silny tego dnia
wiatr. Unosiły się nad cen-

trum kaszubskiego miasta,
podkreślającego swoje historyczne korzenie.
Organizatorem manifestacji było stowarzyszenie
Kaszëbskô Jednota. Dzień
Jedności Kaszubów, przy-

padający na 19 marca, upamiętnia pierwszy historyczny zapis potwierdzający
istnienie Kaszubów.
Pojawił się on w bulli papieskiej Grzegorza IX z 19
marca 1238 roku.
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI
SERYJNY WŁAMYWACZ

14 marca kryminalni z Wejherowa wraz z policjantami z posterunku w Szemudzie zatrzymali seryjnego
włamywacza. Funkcjonariusze ustalili, że 25-letni mężczyzna ma już na sumieniu kilka kradzieży z włamaniem. Łupem złodzieja padały elementy metalowe wyposażenia domów, a także elektryczne przewody.
Po zatrzymani sprawca został przesłuchany i usłyszał 7 zarzutów. Za kradzież z włamaniem grozi kara
pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

ROZBÓJNIK Z PUCKIEJ

Policjanci z Wejherowa po krótkotrwałych poszukiwaniach zatrzymali sprawcę rozboju, do którego doszło
w okolicy ul Puckiej w Wejherowie. 47-letni chuligan
napadł przechodnia, przewrócił go, ukradł pieniądze i
uciekł. Pokrzywdzony niezwłocznie poinformował policję o zdarzeniu i opisał napastnika. Dzięki temu funkcjonariusze odnaleźli podejrzanego o napad, który na
ich widok zaczął uciekać, ale został schwytamy.

ZŁODZIEJE W AKCJI

Policjanci z wejherowskiej komendy razem z kolegami z Łęczyc pracowali nad kradzieżami i włamaniami
do różnych obiektów na terenie gminy Łęczyce. Wynikiem śledztwa było ustalenie i zatrzymanie sprawców
tych przestępstw. Popełnione przestępstwa miały miejsce między październikiem 2011 a marcem tego roku.
Dwaj mężczyźni w wieku 50 i 20 lat zostali osadzeni
w policyjnym areszcie. Funkcjonariusze ustalili również, że zatrzymani mogą mieć na swoim koncie kilka
kradzieży mienia oraz włamanie do hali magazynowej.

Uroczystość w Kolegiacie i na Skwerze Jana Pawła II

Wieczór Solidarności z Węgrami
15 marca w Wejherowie odbyła się wyjątkowa, niespotykana na Wybrzeżu manifestacja solidarności z Narodem Węgierskim – w łączności z Polakami, którzy
udali się pociągiem do Budapesztu, aby dać wyraz poparcia rządowi premiera
Victora Orbana i narodowi węgierskiemu w ich narodowe Święto Niepodległości.
Zorganizowaną
przez
Akcję Katolicką uroczystość rozpoczęła wieczorna
msza święta w intencji Ojczyzny – Naszej i Waszej
– celebrowana w wejherowskiej Kolegiacie. Homilię
wygłosił ojciec Marek,
Paulin z Jasnej Góry.
Po zakończonej mszy
świętej obecni razem z kapłanami udali się na pobliski Skwer Jana Pawła II,
gdzie kontynuowano Wieczór Solidarności z Węgrami. Szczególnymi gośćmi
uroczystości byli państwo
Joanna Duda-Gwiazda i
Andrzej Gwiazda - dawni
działacze opozycji antykomunistycznej, założyciele
Wolnych Związków Zawodowych i współtwórcy „Solidarności”.
- Pragnęliśmy dać wyraz
zarówno swojej solidarności, jak i uczcić pamięć bohaterów walki o wolność
oraz wyrazić wolę dążenia
do przywrócenia godności
Polakom w Polsce – in-

formuje Jolanta Węsierska z wejherowskiej Akcji
Katolickiej. – Jesteśmy
wdzięczni księdzu dziekanowi Tadeuszowi Reszka
za możliwość zorganizowania uroczystości w kościele
Trójcy Świętej.
Podczas uroczystości organizatorzy przypomnieli
współpracę i pomoc, jaką
okazywali sobie nawzajem
w historii Polacy i Węgrzy.
Przypomnieli też pochodzące z czasu węgierskiej
rewolucji w 1848 r. zawołanie: Polak, Węgier - dwa
bratanki!
W wystąpieniach w kościele oraz na Skwerze
Jana Pawła II nawiązano
do obecnych wydarzeń na
Węgrzech i dokonujących
się tam z trudem zmian
oraz do sytuacji w Polsce.
Podkreślano, że intencją wspólnej modlitwy tego
wieczora jest zarówno nasza Ojczyzna, jak i błogosławieństwo dla obu narodów – Polski i Węgier.

Śmierć
motocyklisty
KRADLI KOLEJOWE MIENIE
13 marca policjanci z posterunku w Łęczycach w
wyniku pościgu zatrzymali dwóch sprawców kradzieży
metalowych elementów infrastruktury kolejowej. Policjanci zauważyli samochód osobowy volkswagen, który
był szczególnie mocno obciążony, a kierowca nie mógł
opanować tak przeładowanego pojazdu.
Okazało się, że z nieczynnego szlaku kolejowego pomiędzy Lęborkiem a Rozłazinem mężczyźni rozkręcili
podkłady kolejowe, po czym zabrali śruby i różne metalowe elementy torów. Ponadto kierowca volkswagena
miał prawie 2 promile alkoholu w organizmie.
Poszukiwani świadkowie
Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie prowadzi postępowanie w sprawie
zdarzenia drogowego, do którego 9 marca 2012 roku
(piątek) około godz. 11.30 w Bolszewie na ul. Zamostnej
– skrzyżowanie z drogą K-6. Kierująca pojazdem Ford
Mondeo, jadąc drogą K-6 w kierunku ul. Zamostnej na
przejeździe dla rowerów potrąciła kierującego rowerem.
Świadkowie tego zdarzenia proszeni są o telefoniczny kontakt pod numerem 58-679-98-15. Można dzwonić
także pod numery alarmowe 997 lub 112.
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Do lata jeszcze daleko i dopiero za parę miesięcy na drogach prowadzący nad morze pojawią się
zmotoryzowani turyści, a trasa z Wejherowa do
Dębek i Karwi biegnąca przez Piaśnicę zbiera już
śmiertelne żniwo. Kilka dni temu zginął tam motocyklista.
W sobotę, 17 marca wczesnym popołudniem policjanci z Komendy Powiatowej
Policji w Wejherowie otrzymał zgłoszenie o wypadku
drogowym. Na miejsce wypadku udali się funkcjonariusze z Wydziału Ruchu
Drogowego, śledczy oraz
technik kryminalistyki.
Po wstępnych oględzinach i zeznaniach świadków stwierdzili, że 36-letni
motocyklista najprawdopodobniej stracił panowanie
nad motocyklem, w wyniku
czego uderzył w tył jadącego autobusu. Następnie

odbił się do niego i wpadł
wprost pod nadjeżdżającego z przeciwka fiata punto. W wyniku odniesionych
obrażeń mężczyzna poniósł
śmierć na miejscu.
Funkcjonariusze poddali
kierowcę fiata punto oraz
autobusu badaniu alko-testem, które wykazało,
że obaj byli trzeźwi. Na
miejscu ustali również, że
kierowca jednośladu nie
posiadał uprawnień do kierowania motocyklem.
Policjanci wyjaśniają teraz okoliczności zdarzenia
oraz jego przyczyny.

1848, 1920, 1956...

15 marca 1848 r. rozpoczęła się rewolucja na Węgrzech,
która miała doprowadzić do wyzwolenia kraju spod panowania austriackiego. Po stronie węgierskiej walczył trzytysięczny
legion polski pod wodzą gen. Józefa Wysockiego. Naczelnym
dowódcą wojsk węgierskich mianowano gen. Henryka Dembińskiego, nieco później zaś naczelnym wodzem armii węgierskiej został gen. Józef Bem.
Braterstwo broni, zapoczątkowane właśnie w 1848 roku,
kontynuowane było w roku 1920, kiedy to Węgrzy znacznie
dozbroili w decydującym momencie armię Marszałka Józefa
Piłsudzkiego i tym samym przyczynili się do Cudu nad Wisłą!
W 1956 roku Polacy organizowali pomoc dla bohaterów
antysowieckiego powstania na Węgrzech.
W Budapeszcie stoi pomnik Józefa Bema - prawdziwy symbol naszej przyjaźni. Dzień 15 marca stał się Świętem Narodowym na Węgrzech. Wśród przypominanych tego dnia bohaterów, którzy zginęli w walkach o wolność, nie brakuje Polaków.

Oświadczenie państwa Gwiazdów

Obecni na uroczystości w Wejherowie Joanna i Andrzej
Gwiazdowie, wystosowali oświadczenie w sprawie sytuacji
na Węgrzech, podkreślając m.in. że zniszczenie wewnętrznych
źródeł finansowania zmuszało Węgry do przyjęcia ofiarowywanych pożyczek. Obywatele Węgier nie ponoszą za to odpowiedzialności, ponieważ nikt ich nie pytał ani o formę transformacji, ani o zgodę na zadłużenie.
Zdaniem polskich opozycjonistów, obywatele, niepodległych Węgier mają prawo uchwalić konstytucję według własnego uznania oraz wybrać taki rząd, jaki uznają za potrzebny.

Radny się użala
Radny Jacek Gafka ma problemy, o których często mówi w zaprzyjaźnionych mediach. Parę dni temu skarżył się, że z winy władz
miasta nie pojedzie do stolicy na mecz wejherowskiego Gryfa z Legią Warszawa.
Okazało się bowiem, że rewanżowy pojedynek obu drużyn w ramach rozgrywek Pucharu Polski rozgrywany był w tym samym dniu
co sesja wejherowskiego samorządu. Z tego powodu radny narzekał, że nie tylko nie zobaczy meczu w Warszawie, ale być może nie
zdąży na wieczorną transmisję telewizyjną.
Straszne rzeczy dzieją się w Wejherowie! Czyżby sesję zwołano
złośliwe akurat tego dnia? To jednak nie spiskowa teoria dziejów
Wejherowa, a jedynie wybujała wyobraźnia radnego, chcącego zaistnieć medialnie.
Obowiązkiem pracownika starostwa (którym jest J. Gafka), jest
codzienna praca w godzinach jego urzędowania, a obowiązkiem
radnego jest wykonywanie mandatu poprzez aktywny udział w sesjach Rady, pracach w komisjach, itp. Za to radny bierze pieniądze
podatników. Wszystkie inne zajęcia, bardziej lub mniej przyjemne,
takie jak np. kibicowanie wejherowskiemu Gryfowi, radny miejski
i pracownik starostwa musi wykonywać w godzinach wolnych od
pracy oraz od zajęć w samorządzie.
Warto dodać, że podczas pierwszego meczu Gryfa z Legią w Wejherowie w zeszłym tygodniu, partyjny kolega radnego Gafki radny
Zbigniew Chuchała (swego czasu wielki kibic Gryfa) zwołał w czasie
meczu komisję gospodarczą, której jest przewodniczącym. Pomimo,
że radni prosili go, aby tego nie robił, bo chcą iść na mecz w Wejherowie. I wtedy radnemu Gafce to jakoś nie przeszkadzało.

Doktor Puls

redakcja@pulswejherowa.pl
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SAMORZĄD
Radni Platformy
przeciwni
budowie tunelu
O nowym zadaniu pn. „Poprawa dostępności komunikacyjnej w Wejherowie poprzez budowę metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w
ciągu ulicy Kwiatowej – prace projektowe” na wtorkowej sesji (20.03) Rady Miasta mówiono z dwóch
powodów. Po pierwsze, to zadanie decyzją wiekszości radnych „Wolę Wejherowo” i PiS wpisano do Wieloletniej Prognozy Finansowej, po drugie uchwalono zmiany w miejscowym planie zagospodarowania
przestrzennego, aby umożliwić realizację.
O ciekawym projekcie, polegającym na budowie węzła
komunikacyjnego przed dworcem PKP i przejazdu pod torami kolejowymi w ciągu ul. Kwiatowej już informowaliśmy na naszych łamach. Dyskusja na ten temat na sesji
była emocjonująca. Radni PO, przeciwni planom inwestycji w rejonie ul. Kwiatowej, walczyli o zablokowanie zmiany planu zagospodarowania, który to umożliwia.
Demonstracyjnie opuścili obrady na czas głosowania w
sprawie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta w rejonie ul. Kwiatowej. Głosowanie
odbyło się bez ich udziału, ale uchwałę przyjęto, bo pozostała na sali grupa radnych stanowiła większość.
Temat przedstawimy szerzej w następnym wydaniu
„Pulsu Wejherowa” (wtorkowe obrady odbyły się tuż przed
oddaniem gazety do druku).

Miesięczne bez zmian

Od czerwca droższe
bilety jednorazowe
Gwałtowny i niekontrolowany wzrost cen paliwa, wprowadzone w połowie ub. roku przez rząd opłaty VIATOLL,
czyli opłata za przejazd m.in. autobusów MZK drogą krajowa nr 6, a także wzrost innych kosztów są powodem koniecznej podwyżki opłat za przejazdy jednorazowe komunikacji miejskiej w Wejherowie.
Na sesji Rady Miasta podjęto uchwałę o podwyższeniu
od czerwca tego roku cen jednorazowych biletów MZK o 20
gr, co wynika również z decyzji Metropolitalnego Związku
Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej dla wszystkich miast
w aglomeracji trójmiejskiej.
Bilet normalny będzie kosztował 3 zł, ulgowy 1,50 zł,
natomiast w formie elektronicznej, dostępnej za pośrednictwem internetu, będzie można nadal kupić bilet za 2,80
zł, tak jak dziś bilet papierowy. Co ważne, nie wzrosną
ceny biletów okresowych, m.in. miesięcznych.

Zmiany w budżecie sprowokowały dyskusję o kulturze

Inwestowanie w młodzież
Większe wydatki na remonty dróg i budynków komunalnych, utrzymanie szkół, inwestycje oraz inne ważne przedsięwzięcia są powodem zmian w tegorocznym budżecie
Wejherowa oraz w wieloletniej prognozie finansowej miasta. Uchwały w tej sprawie
Rada Miasta podjęła większością głosów. Przeciwni nowym zapisom w uchwale budżetowej byli radni Platformy Obywatelskiej.
Zwiększenie
wydatków
z miejskiej kasy nastąpiło m.in. w oświacie, gdzie
pieniądze są potrzebne na
podwyżki płac pracowników
administracji i obsługi technicznej w kilku szkołach
(ponad 110 tys. zł), na zakup pomocy dydaktycznych
i książek oraz na dotacje dla
niesamorządowych
przedszkoli i punktów przedszkolnych w mieście. 500 tys. zł
przeznaczono na budowę boiska przy Zespole Szkół nr 1.

REMONTY DOMÓW
I GMINNYCH DRÓG

O prawie 800 tys. zł wzrosły wydatki inwestycyjne, w
tym 671 tys. zł przeznaczono
na budowę ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Sobieskiego.
O 245 tys. zł zwiększono
wydatki na remonty gminnych dróg, a o 160 tys. zł –
wydatki na ich utrzymanie.
Na oświetlenie ulic, placów i
dróg przeznaczono dodatkowe 100 tys. zł.
W gospodarce mieszkaniowej zwiększono wydatki
na remonty budynków komunalnych i lokali mieszkalnych (o 220 tys. zł), na
zmianę systemu ogrzewania
w budynku przy ul. 3 Maja
29 (200 tys. zł) oraz modernizację budynku przy ul. 3
Maja 40 (74 tys. zł).

WCK BARDZIEJ
NOWOCZESNY

Ze względu na doposażenie obiektu w sprzęt i umeblowanie o 1 mln 415 tys. zł
zwiększono wydatki, związane z budową nowego WCK
„Filharmonii Kaszubskiej”. 2
mln 600 tys. zł przeznaczono
natomiast na dostosowanie
technologii do aktualnych
wymagań i zwiększenia
atrakcyjności tego obiektu.
Zmiany w budżecie, dotyczące nowego centrum
kultury ostro skrytykowała
opozycja z PO. Radni Arkadiusz Szczygieł i Maciej
Łukowicz z PO pytali też
o koszt utrzymania nowego
WCK i o zyski z jego działalności. Zdaniem radnego
Jaka Gafki z PO, budowa
centrum kultury nie należy
do priorytetowych zadań.
Prezydent
Krzysztof

Prezydent K. Hildebrandt i zastępca prezydenta P. Bochiński szczegółowo informowali o planowanych wydatkach m.in. na budowę centrum kultury.

Hildebrandt, po raz kolejny
(temat wraca wielokrotnie
przy różnych okazjach) cierpliwie tłumaczył, że koszt
utrzymania nowego WCK
w stosunku do starego centrum kultury wzrośnie o ok.
1 mln zł i będzie wynosił ok.
3,5 mln zł rocznie. Tegoroczne dodatkowe wydatki wiążą
się z koniecznym wyposażeniem obiektu.
- Kino projektowane w centrum kultury miało być analogowe, ale rozwój technologii
sprawił, że obecnie powinno
wykorzystywać
najnowsze
techniki 3D oraz odpowiednie nagłośnienie, a to niestety
kosztuje – dodał zastępca prezydenta Piotr Bochiński.

BOGATA OFERTA

Prezydent miasta podkreślał, że oferta nowego centrum będzie dużo bogatsza
niż do tej pory, zwłaszcza dla
dzieci i młodzieży.
- To jest niewyliczalna
wartość, ale dzięki kulturze
wzbogacamy się intelektualnie, rozwijamy się – mówił Krzysztof Hildebrandt.
– Domy kultury są tak
samo potrzebne jak szkoły i
obiekty sportowo-rekreacyjne. To nas kosztuje i będzie
kosztować, ale tego nie moż-

na przeliczyć na pieniądze.
Kultura nie jest po to, żeby
przynosić zysk.
- Inwestowanie w kulturę
przynosi korzyści mieszkańcom, zwłaszcza młodzieży.
Czy inwestycja w młodzież
nie jest priorytetowa? – pytał Wojciech Kozłowski,
wiceprzewodniczący
Rady
Miasta. – Jestem zdruzgotany podejściem radnych Platformy Obywatelskiej, którzy
twierdzą, że jednak nie. To,
że mamy w budżecie mniej
pieniędzy nie wynika wcale
z budowy Filharmonii, tylko
kryzysu i z polityki rządu
PO, który zabiera samorządom możliwości finansowe.
Przypomniano w dyskusji
podwyższenie przez rząd po-

datku VAT oraz obciążenie
samorządów większymi wydatkami na oświatę, a także inne decyzje, powodujące
uszczuplenia miejskiej kasy
o kilkanaście milionów złotych rocznie.
- I tym radni partii rządzącej mogliby się zająć,
gdyby chcieli miastu pomóc
- dodał przewodniczący Kozłowski. – Z dyskusji wynika, że nie będzie to głosowanie nad budżetem, tylko nad
tym, kto jest za rozwojem
kultury w Wejherowie, a kto
przeciw.
Radni PO głosowali przeciw, radni klubu „Wolę Wejherowo” oraz radny PiS głosowali za. Uchwała przeszła
większością głosów.
AK.

JEDNA INWESTYCJA NA 50 LAT

- Kultura w naszym mieście była przez wiele lat zaniedbywana, nie było żadnych inwestycji w tej dziedzinie od ponad
20 lat - przypomniał podczas obrad radny Wojciech Kozłowski. - W budowę dróg miasto inwestowało przez wiele lat i dalej inwestuje, a rozwój miasta powinien być zrównoważony.
Kiedy zbudujemy nową siedzibę WCK, znów nie będzie inwestycji w kulturze przez następne dwadzieścia kilka lat, bo nie
będą one potrzebne.
Jedna inwestycja na 50 lat za około 50 milionów złotych
oznacza, że na budowę nowoczesnego obiektu z prawdziwego zdarzenia przeznaczyliśmy średnio milion rocznie.
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UROCZYSTOŚCI

Św. Józef - patron rzemieślników

Święto Cechu

Przemarsz przez miasto razem z młodzieżą i kaszubską orkiestrą
oraz uroczysta msza św. w Kolegiacie, w intencji wejherowskich
rzemieślników to główne punkty poniedziałkowych obchodów
dnia świętego Józefa. 19 marca swojego patrona czczą rzemieślnicy, zrzeszeni w Powiatowym Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw - Związku Pracodawców w Wejherowie.
O św. Józefie mówił podczas mszy św. ks. prałat
Tadeusz Reszka, podkreślając, że ten święty jest
niedoścignionym wzorem
człowieka
posłusznego,
wierzącego, prostego i ufnego, poozostającego w cieniu.
Ksiądz T. Reszka dziękował rzemieślnikom za ich
pracę, a także za podtrzymywanie pięknych tradycji.
- Wszystko, co jest tutaj
w kościele, zostało zrobione
przez rzemieślników - powiedział kapelan wejherowskiego Cechu Rzemiosł.
Ks. Reszka podziękował
także prezydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi, który jak
dodał kapelan, jest zawsze
z rzemieślnikami i sam jest
rzemieślnikiem, patrzącym
szeroko na Wejherowo.
Uroczystym akcentem
mszy świętej było nadanie i
poświęcenie sztandaru Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie. Starszy
Cechu, Brunon Gajewski
przekazał sztandar dyrektorowi szkoły, a dyrektor
Henryk Pranga - młodzieży.
Zarówno uczniowie wybrani do pocztu sztandaro-
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wego, jak i pozostała młodzież, licznie zgromadzona
w kościele, złożyła ślubowanie na nowy sztandar.
Uroczystość
kontynuowano w sali Atlantic,
gdzie spotkali się rzemieślnicy i ich goście - posłowie, samorządowcy oraz
przedstawiciele cechów w
Pucku, Gdyni, Gdańsku,
Redzie i innych pomorskich
miastach.
- Świety Józef był dobrym cieślą i troskliwym
opiekunem rodziny, a rzemieślnicza brać jest również wielką rodziną - powiedział Starszy Cechu w
swoim wystąpieniu.
Brunon Gajewski dziękował i gratulował Bronisławowi Bertrandtowi
(producent okien) z okazji
50-lecia pracy zawodowej
Wielu gości składało życzenia wejherowskim rzemieślnikom. W wypowiedziach podkreślano, że Cech
Rzemiosł MiŚP Związek
Pracodawców w Wejherowie należy do najlepszych
na Pomorzu i w kraju. Ma
też, jak podkreślił prezydent Wejherowa, wspaniałą
szkołę i młodzież.
Anna Kuczmarska

W rzemieślniczej uroczystości wzięli udział m.in.: poseł Jerzy Budnik, dyrektor
departamentu w Urzędzie
Marszałkowski - Włodzimierz Szordykowski (w
imieniu marszałka pomorskiego M. Struka) oraz prezes Izby Rzemieślniczej w
Gdańsku - Wiesław Szajna.

Młodzież ślubowała na nowy poświęcony sztandar Niepublicznej Szkoły Rzemiosła.

Bronisław Bertrand i Brunon
Gajewski - gratulacje od Starszego
Cechu dla rzemieślnika z 50-letnim
stażem.

Ks. prałat Tadeusz Reszka dziękował rzemieślnikom i obdarował ich
upominkami, m.in. piękną figurą i
książkami.

Prezent w postaci albumu otrzymał
od księdza dziekana także prezydent Krzysztof Hildebrandt - za to
że zawsze jest z rzemieślnikami.

redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIA

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie
						INFORMUJE o przeprowadzeniu na zlecenie Prezydenta Miasta Wejherowa
						wiosennej zbiórki odpadów: wielkogabarytowych i nietypowych
						Zbiórka realizowana będzie w formie tzw. wystawek i kontenerów objezdnych
WYSTAWKI – 23 marca 2012 r.

od godz. 15.00, obszar centrum miasta
ograniczony ulicami:
św. Jana, 10 Lutego, Kwiatowa, Zachodnia,
Inwalidów Wojennych, Sobieskiego, Harcerska,
Strzelecka, 3 Maja, Wybickiego,
Parkowa, Zamkowa, Wniebowstąpienia,
12 Marca, Judyckiego, Rzeźnicka.
Odpady, w tym zużyty sprzęt, należy wystawić w
dniu zbiórki na chodniku przy krawędzi jezdni, w
sposób nieutrudniający ruchu pieszym.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy
ustawić obok kontenera, pozostałe odpady należy
wrzucić do kontenera.
Za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny uznaje się urządzenie wycofane z eksploatacji zawierające wszystkie podstawowe podzespoły i części.

		

KONTENERY OBJEZDNE – dostępne będą dla Mieszkańców
od godziny 15.00 w piątek do godz. 15.00 w sobotę, w niżej podanych miejscach i terminach:
23-24.03.2012r.						 30-31.03.2012 r.
skrzyżowanie Nadrzeczna – Derdowskiego- Krasińskiego 		
skrzyżowanie Broniewskiego – Kolejowa				
skrzyżowanie Kotłowskiego – Mostnika				
skrzyżowanie Urocza – Zielna					
skrzyżowanie Gryfa Pomorskiego – Ogrodowa			
skrzyżowanie Stefczyka – Konopnickiej				
skrzyżowanie Asnyka – Tuwima					
skrzyżowanie Staromłyńska – Obr. Wybrzeża - Ludowa		
skrzyżowanie Okrężna – Ofiar Piaśnicy				
skrzyżowanie Sikorskiego – Południowa
skrzyżowanie Krofeya – Mostnika, przy stacji Trafo

skrzyżowanie Leśna – Brzozowa
skrzyżowanie Paderewskiego – Kasprowicza
skrzyżowanie Łęgowskiego-Rogaczewskiego
skrzyżowanie Łęgowskiego – Słowińców
skrzyżowanie Gryfa Pomorskiego - Patoka
skrzyżowanie Gulgowskiego – Karnowskiego
skrzyżowanie Lelewela – Niska
skrzyżowanie Stefczyka – Chmielewskiego
skrzyżowanie Marynarki Wojennej – Krzywa

W ramach prowadzonej akcji zbiórce nie podlegają typowe bytowe odpady komunalne, odpady niebezpieczne,
odpady gruzowe oraz opakowania z zawartością cieczy.
	Przypominam, iż odpady niebezpieczne przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Zbiórki Odpadów
Niebezpiecznych, natomiast odpady komunalne o większej pojemności należy gromadzić w oznakowanych workach,
które są do nabycie w Zakładzie lub bezpośrednio u kierowców ZUK. 			
DYREKTOR

										

mgr Jarosław P. Pergoł
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ORGANIZACJE
Wybory uzupełniające w kole wędkarzy

Zebranie strażaków ochotników

Wkrótce zawody Absolutorium
i odznaczenia
Druhny i druhowie działający w Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie udzielili absolutorium Zarządowi i prezesowi Zenonowi Frankowskiemu. Podczas zebrania sprawozdawczego wejherowskiej organizacji uhonorowano wyróżniających
się druhów, a także wręczono Statuetki Św. Floriana osobom,
wspierającym działalność OSP.

Działacze Koła Polskiego Związku Wędkarskiego nr 80 Wejherowo Miasto wybrali
nowych członków Zarządu Koła. Wyróżnili
także prezydenta Wejherowa, Krzysztofa
Hildebrandta Srebrną Odznaką PZW, przyznaną przez Zarząd Główny organizacji.
Na zebraniu przeprowadzono wybory uzupełniające do Zarządu Koła.
Nowymi członkami zarządu zostali Piotr Gliwiński,
Zenon Rybakowski, Artur
Miotk i Jarosław Krasicki.
Teraz skład Zarządu
Koła nr 80 Wejherowo
Miasto jest następujący:
Mariusz Baliszewski prezes, Krzysztof Paw-

lik - wiceprezes ds. sportu,
Henryk Lademan - wiceprezes ds. ochrony wód,
Bogdan Zaborowski skarbnik, Piotr Gliwiński
- sekretarz oraz członkowie
- Adam Elwart, Jarosław
Krasicki, Roman Kreft,
Artur Miotk, Jan Noetzel,
Mieczysław Pobłocki, Wincenty Polakowski i Waldemar Smorawiński.

Komisja Rewizyjna: Dariusz Mankiewicz - przewodniczący; Tomasz Matuszczak i Daniel Gacki.
Sąd Koleżeński tworzą:
Bogdan Nowak - przewodniczący, Jerzy Kruppa zastępca, Marian Brauer
- sekretarz oraz Bogdan
Zdrojewski i Czesław Jarząbek - członkowie.
W tym roku Koło Wejherowo Miasto chce zorganizować dwanaście zawodów
wędkarskich.
Pierwsze odbędą się już
15 kwietnia. Będą to Spławikowe zawody o Mistrzostwo Koła na kanale rzeki
Redy „ogrodnicy”.

OGŁOSZENIE

minionym roku strażacy
wejherowskiej OSP uczestniczyli w 22 akcjach.
Dwukrotnie brali udział
w gaszeniu pożarów i 20
razy w likwidacji różnego
rodzaju zagrożeń.
Wejherowscy
strażacy
brali też udział w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych. Drużyna kobieca zajęła drugie miejsce,
a męska szóste.

Drużyna
ratownictwa
medycznego wygrała powiatowe zawody sportowo-obronne.
Druhowie OSP opiekują
się jedną z mogił w Piaśnicy. Biorą udział w uroczystościach pożarniczych i religijnych na terenie miasta.
Współuczestniczyli w organizacji Mistrzostw Świata
Juniorów w Biegach na
Orientację.

Odznaczenia otrzymali
Złoty medal „Za zasługi dla pożarnictwa” - Adam Stromski, Srebrne medale - Janusz Słowy i Tomasz Mikulski, Brązowe medale - Michał Piotrowicz i Adam Kwaśniewski.
Odznakę za 5 lat wysługi otrzymał Adam Dargacz.
Statuetki Św. Floriana za współpracę z OSP otrzymali: komendant powiatowy PSP Andrzej Papke, prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz sekretarz miasta
Bogusław Suwara.

OGŁOSZENIE

LOKAL DO WYNAJĘCIA

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga !

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
ogłasza
pierwszy przetarg ofertowy nieograniczony

Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi

na najem na okres pięciu lat, lokalu użytkowego o pow. 35,15 m2, stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa, znajdującego się w budynku przy ul. Harcerskiej 10 w Wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia usług szewskich.
Stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 8 zł/m2 netto miesięcznie.
Do czynszu ustalonego w przetargu zostanie doliczony podatek VAT 23%
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. 203, 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 10 kwietnia 2012 roku o godz. 9.00.
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Sekretarz miasta Bogusław Suwara zadeklarował
w imieniu władz miasta
pomoc w przygotowaniu
koncepcji i projektu nowej
strażnicy.
Miasto dołoży się także
do zakupu nowego wozu
bojowego dla zawodowej
Straży Pożarnej, co umożliwi przekazanie strażakom
ochotnikom użytkowanego
obecnie i będącego w idealnym stanie 12-letniego samochodu Renault.
B. Suwara dodatkowo
wyjaśnił, że trwa procedura
pozyskania nieruchomości
na nową siedzibę strażnicy.
Ochotnicza Straż Pożarna liczy 59 członków, w
tym 15 kobiet. Znana jest
z działań i inicjatyw służących zdrowiu i bezpieczeństwu mieszkańców. W

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.
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WYDARZENIA
Na promocję i szkolenie młodzieży

Hołd i wdzięczność żołnierzom

Miasto wspiera
piłkarzy WKS

W Wejherowie wojna
skończyła się 12 marca

Miasto Wejherowo przyznało 80 tys. złotych z miejskiego
budżetu Wejherowskiemu Klubowi Sportowemu Gryf-Orlex.
Prezydent Krzysztof Hildebrandt przekazał klubowi 50 tys.
zł na promocję miasta oraz 30 tys. zł w ramach dotacji dla
organizacji pozarządowej na szkolenie dzieci i młodzieży.
- Jesteśmy zaszczyceni i
cieszymy się z awansu wejherowskiej drużyny piłkarskiej seniorów do ćwierćfinału rozgrywek Pucharu
Polski – stwierdził prezydent Wejherowa. – Obiecaliśmy wsparcie już w listopadzie ubiegłego roku,
przyznając klubowi Medal
Róży. Po nagrodzeniu piłkarzy, trenera i kierownictwa klubu, w lutym br.
podjąłem decyzję o przekazaniu środków finansowych
na sportową promocję miasta Wejherowa przez drużynę seniorów piłki nożnej

w rozgrywkach Pucharu
Polski edycji 2011/2012
oraz w rozgrywkach III ligi
piłki nożnej w rundzie wiosennej 2012 r.
- Z przyjemnością przekazujemy pieniądze na
rozgrywki rundy wiosennej, do 31 maja - dodał
zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz podczas
spotkania z prezesem WKS
Gryf-Orlex. – Niewątpliwie
o meczach Gryfa z Legią
Warszawa, usłyszą wszyscy
kibice w Polsce. (spotkanie
odbyło się przed pojedynkami Gryfa-Orlex z warszaw-

ską Legią – dopisek red.)
W ramach umowy klubu
z miastem, Gryf -Orlex zobowiązał się natomiast do
promowania miasta Wejherowa poprzez prezentację
symboli miasta – herbu i
logo Wejherowa w materiałach o udziale drużyny
seniorskiej w rozgrywkach
piłkarskich.
- Środki, które otrzymaliśmy z miasta, to dla klubu
niemała kwota i liczę, że
współpraca w przyszłości będzie układała się owocnie –
stwierdził Rafał Szlas, prezes wejherowskiego klubu.

Wejherowianie pamiętają o wydarzeniach z historii swojego miasta. Obchody rocznicowe to ważny element życia miasta. 12 marca uczczono uroczyście kolejną 67. rocznicę zakończenia wojny i okupacji hitlerowskiej w naszym mieście.
Przedstawiciele
władz
miasta
z
prezydentem
Krzysztofem Hildebrandtem oraz żołnierze i kombatanci złożyli wieńce i kwiaty oraz zapalili znicze Na
mogiłach żołnierzy polskich
i radzieckich na starym
cmentarzu (przy kwaterze
żołnierzy polskich i kwaterze ofiar marszu śmierci),
a także na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich.
Hołd oddano żołnierzom
przy poświęconym im obelisku (na zdjęciu), obok czoł-

gu 1 Brygady Pancernej
Wojska Polskiego.
Przewodniczący
Rady
Kombatantów
Lucjan
Bindek
podziękował
wszystkim za udział w uroczystościach. Mieszkańcom
Wejherowa polecił wdzięczność i pamięć dla żołnierzy,
których nazwiska zostały
wyryte na tablicy pamiątkowej przy czołgu. Podzielił się również swoimi osobistymi wspomnieniami i
refleksjami związanymi z
wyzwoleniem miasta.

- Spotkaliśmy się, aby
oddać hołd wyzwolicielom
ziemi wejherowskiej spod
okupacji z niewoli faszystowskiej i żołnierzom, którzy polegli 12 marca 1945
roku oddając życie za naszą wolność – powiedział
Lucjan Bindek.
- Mamy Kalwarię, Piaśnicę, a także mogiły osób,
które walczyły o ojczyznę
i nasze miasto. Musimy
o nich pamiętać – powiedział prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.

Rzeźby na frontonie

Podczas spotkania w ratuszu wymieniono się upominkami. Przedstawiciele klubu
Gryf-Orlex otrzymali materiały promocyjne miasta, a zastępca prezydenta - klubowy szalik, z którego bardzo się ucieszył.

W marcu na odnowionej
frontowej ściany wejherowskiej Kolegiaty zostały zamontowane rzeźby Świętych Apostołów Piotra
i Pawła. Są to kamienne
odlewy drewnianych, odrestaurowanych rzeźb, ustawionych w kościele.
Zabytkowy kościół Trócy
Świętej jest od dłuższego
czasu remontowany. Świątynia stopniowo odzyskuje
dawny blask. 5 marca rozpoczął się kolejny etap prac
remontowych przy elewacji
zachodniej Kolegiaty.
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KULTURA
IMPREZY
POEZJA I TEATR

Wejherowskie
Centrum Kultury zaprasza
na wieczór autorski pt.
„Strofy życia” Krzysztofa Cezarego Buszmana, który odbędzie się
23 marca o godz.19.00. w
auli Gimnazjum nr 1.
W tym samym miejscu
12 kwietnia gościć będą
aktorzy Teatru Miejskiego w Gdyni z przedstawieniem Yasminy Rezy
„Bóg mordu”. Ten komediodramat był podstawą
ostatniego filmu Romana
Polańskiego „Rzeź”. Bilety w cenie 25 zł można już
kupić w biurze WCK.

MALARSTWO

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaprasza na
wernisaż wystawy malarstwa i grafiki Corinny
Kidoń, pod patronatem
Konsul Generalnej Niemiec, Annette Klein.
Wernisaż odbędzie się
24 marca o godz. 12.00
w Pałacu, a uświetnią go
przyjaciele artystki: Hanna Adamkowicz-Drwiłło – poetka, Krzysztof
Matuszewski – aktor,
Rafał Zawadzki – baryton, Barbara Stefaniuk-Nowicka – akompaniament. Wstęp wolny.
reklama

Kaszubskie pejzaże
Kobieta tematem wystawy

Pasja zaprasza
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie oraz Stowarzyszenie
Artystów Plastyków „Pasja” to organizatorzy
wystawy, otwartej nieprzypadkowo 9 marca,
tuż po święcie kobiet. Ekspozycja nosi tytuł
„Kobieta w malarstwie i w tańcu”.
Podczas wernisażu w siedzibie Muzeum, czyli w Pałacu
Przebendowskich i Keyserlingków, nie tylko oglądano
obrazy. Organizatorzy imprezy zapewnili uczestnikom
także inne wrażenia. W programie znalazł się występ
zespołu BALLARE ze Szkoły Tańca w Wejherowie.
Najważniejsze jednak były obrazy plastyków ze Stowarzyszenia „Pasja”, oglądane i podziwiane (a było co
podziwiać!) przez licznych gości wernisażu.

W galerii Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej przy ul. Kaszubskiej otwarto wystawę prac malarskich Macieja Tamkuna - malarza, ilustratora książek i poety. Obrazy tego
artysty można oglądać do 11 kwietnia.
Wystawie zatytułowanej
„Poszukiwanie piękna w
tradycji i naturze” przyświecają słowa Mikołaja
Gogola „W duszy człowieka
jest tyle piękna, że bez wstydu powinien ją ujawniać”.
Tematyka prac jest zróżni-

Gryf i karta
Wczoraj, 21 marca, w
Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie ogłoszono wyniki
plebiscytu na najpopularniejszą książkę minionego roku „Gryf Literacki
2011”.
Nastąpiła też inauguracja „Karty do Kultury”, której pomysłodawcą
jest Wojewódzka i Miejska
Biblioteka w Gdańsku.
Ponieważ nasza gazeta
została oddana do druku
nieco wcześniej, o nagrodach „Gryfa Literackiego”,
oraz o „Karcie do Kultury”
napiszemy w następnym
wydaniu „Pulsu”.
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cowana. Pejzaże stanowią
plon wędrówek artysty po
ukochanych Kaszubach.
Pokazują nie tylko piękne
miejsca, ale oddają nastrój
chwili, ekspresję, poetycki
walor sytuacji. Prace M.
Tamkuna nawiązują do

kaszubskiej historii i legendy. Przewija się wśród nich
twórczość Augustyna Necla,
którą autor szczególnie ceni.
Kaszuby urzekają Macieja Tamkuna, bo inspirują go
do tworzenia.
- Kaszubi to ludzie pięknie dumni ze swojej przynależności etnicznej, wreszcie
wyzwoleni od ucisku ideowego i od zasłony odrzucenia narodowego - twierdzi
artysta.

Biblioteka pomaga
młodym twórcom

Biblioteka w Wejherowie postanowiła pomóc twórcom w ich pierwszych krokach w drodze po sławę!
Młode osoby, które posiadają talent i zdolność
kreatywnego pisania potrzebują wsparcia, promocji
i możliwości pokazania światu swojej twórczości.
Młody Autor Małego Trójmiasta to osoba,
która mieszka lub uczy się w okolicach Wejherowa,
Redy i Rumi. Ma na swoim koncie pierwsze publikacje w zbiorku poezji, lokalnej gazecie lub nawet
wydała pierwszą, książkę, jednak szuka kontaktu z
szerszym odbiorcą.
Jeżeli jesteś Młodym Autorem Małego Trójmiasta
prześlij swoje dane kontaktowe i bibliografie swojej
twórczości na adres: pimbpw@gmail.com.
Odwiedź naszą stronę:
www.biblioteka.wejherowo.pl

redakcja@pulswejherowa.pl

22 marca 2012
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EDUKACJA
Ciekawa zabawa edukacyjna o historii Wejherowa

Posłowie w liceum

Debata o Unii
Wejście Polski do strefy euro i związane z
tym obawy, napięte stosunki z Białorusią i
nienajlepsza sytuacja Polaków na Litwie, nacjonalizm w Europie oraz kryzys w Grecji, a
także dominacja Niemiec i Francji w unii – te
i inne zagadnienia poruszano podczas debaty,
która odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana II Sobieskiego.
W szkole gościli: europoseł Jan Kozłowski, poseł
Jerzy Budnik i starosta wejherowski Józef Reszke.
Wszyscy trzej reprezentanci Platformy Obywatelskiej odpowiadali na pytania licealistów, ale ponieważ debata dotyczyła Unii Europejskiej, najwięcej pytań kierowano do
europosła.
Wypowiadając się na temat wprowadzenia w naszym
kraju waluty euro, J. Kozłowski stwierdził, że związane z
tym procesem obawy nie są uzasadnione. Zdaniem europosła, wprowadzenie euro dla firm oznaczać będzie stabilizację, która dobrze wpłynie na gospodarkę. Problemem
pozostaje nieunikniony wzrost cen artykułów po wprowadzeniu euro.
- Żeby złagodzić skutki tego zjawiska trzeba wprowadzić okres przejściowy, kiedy ceny będą podawane zarówno w złotówkach, jak i w euro – stwierdził Jan Kozłowski.
AK.

Uczniowie znają
swoje miasto
Wciągająca zabawa, rywalizacja, emocje, a przede wszystkim edukacja – tego
wszystkiego doświadczyli uczestnicy miejskiego konkursu „Podchody z okazji
rocznicy wyzwolenia Wejherowa”, zorganizowanego po raz piąty przez kilkoro
nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 9, z Aleksandrą Rohde na czele.
Uczestnikami podchodów
były
trzyosobowe
drużyny z klas piątych ze
wszystkich siedmiu wejherowskich szkół podstawowych. Konkurs składał się
z trzech etapów.
Najpierw uczniowie odpowiadali na pytania dotyczące historii Wejherowa
w latach międzywojennych.
Co ciekawe, wykorzystano
do tego nowoczesną tech-

nologię i specjalny program
komputerowy. Dzięki temu
każdy uczestnik udzielał
odpowiedzi za pomocą pilota a punktacja była widoczna już po chwili na interaktywnej tablicy.
Potem dzieci wyruszyły w teren, czyli na wejherowskie ulice oraz na
stary cmentarz. W wyznaczonych miejscach szukały informacji o zadaniach,

Drużyna SP nr 8 (jak się okazało zwycięska) przed
wyruszeniem na trasę zastanawia się, jak dotrzeć do
wyznaczonych punktów.

które trzeba było wykonać.
Uczniowie korzystali z planu miasta i doskonale sobie
radzili. M.in. na cmentarzu
szukali grobów osób, zamordowanych w Piaśnicy, a
na ulicach m.in. pamiątkowych tablic, poświęconych
zasłużonym mieszkańcom.
Po powrocie do szkoły nr
9 musieli jeszcze rozwiązać
sześć zadań polegających
na pracy z mapą, rozwią-

zaniu krzyżówki, rozpoznawaniu zdjęć, itp.
Zwycięzcą turnieju okazała się drużyna Szkoły
Podstawowej nr 8. Drugie
miejsce zajęła drużyna ze
Szkoły Podstawowej nr
5, a trzecie - zespół Szkoły
Podstawowej nr 11.
Nagrody w konkursie
dla wszystkich uczestników
ufundował Urząd Miasta
Wejherowa.
AK.

Rozpoczynają się podchody. Na pierwszym planie
drużyna szkoły społecznej (po lewej) i zespół SP nr 11
(z prawej).

Po powrocie do szkoły nad zadaniami skupiła się
m.in. drużyna z „szóstki”.

Uczniowie SP nr 9. na trasie podchodów, przy czołgu.
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Więcej zdjęć z tej imprezy można obejrzeć w galerii na naszej stronie: www.pulswejherowa.pl
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KULTURA I REKREACJA
W kolegiacie wystąpi chór, wokalistka i dwóch znakomitych muzyków

Wielkopostne zamyślenia
Wielkopostne Zamyślenia „PER CRUCEM TUAM” – to tytuł koncertu, który
rozpocznie się w niedzielę 25 marca o
godz. 16.00 w kościele Św. Trójcy w Wejherowie. Zagrają i zaśpiewają znakomici
wykonawcy: Cezary Paciorek – pianino,
akordeon, Maciej Sikała – saksofon, Weronika Vera Korthals – wokal, aktorzy
teatru „Prawie Lucki” – recytacje oraz
Wejherowski Chór Mieszany „Camerata
Musicale” pod dyrekcją Aleksandry Janus, która poprowadzi całość.

Program koncertu, odbywającego się pod patronatem „Pulsu Wejherowa”
obejmuje pieśni wielkopostne w nowatorskich opracowaniach,
uzupełnione
poezją m.in. ks. Jana Twardowskiego i Krzysztofa Kamila Baczyńskiego.
Oto informacje o wykonawcach:
Wejherowski
Chór
Mieszany
„Camerata
Musicale” powstał w grudniu 2011 r., a jego nazwa

oznacza
„muzykujących
przyjaciół”. Członków łączy
pasja wspólnego muzykowania. Dyrygentka Aleksandra Janus - absolwentka Akademii Muzycznej w
Gdańsku, współpracująca z
Zespołem Muzyki Dawnej
„Cappella Gedanensis”.
Cezary Paciorek - pianista, akordeonista, kompozytor, aranżer; współpracujący ze znanymi muzykami,
zwłaszcza jazzowymi.
Maciej Sikała - sakso-

fonista sopranowy i tenorowy, uczestniczył w nagraniu ok. 30 płyt, w tym
dwóch autorskich. Nominowany do tej nagrody Fryderyka w kategorii Jazzowy
Muzyk Roku.
Weronika VERA Korthals - wokalistka urodzona na Kaszubach. Występowała m.in. w Teatrze Buffo
(musical Metro) i z zespołem Ha-Dwa-O!; dwukrotnie wystąpiła na Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu.

Piechurów nie odstraszyła mżawka ani chłód

Uczcili rocznicę marszem z kijkami
Liczba uczestników imprezy zaskoczyła organizatorów, zwłaszcza że pogoda wcale nie sprzyjała rekreacji na
świeżym powietrzu. Mimo to, w deszczową i pochmurną sobotę (10 marca)
na placu Jakuba Wejhera zjawiło się
ponad sto osób w strojach sportowych,
z kijkami w ręku. Wszyscy wzięli udział
w rajdzie pieszym z okazji 67. rocznicy
wyzwolenia Wejherowa.
Rajd dla uczczenia ważnej historycznej rocznicy
zorganizował Wejherowski Klub Nordic Walking, a wspaniałą frekwencję zapewnili m.in.
słuchacze obu wejherowskich uniwersytetów trzeciego wieku. Nie zabrakło
też młodzieży.
Zanim miłośnicy ruchu
na świeżym powietrzu wyruszyli na trasę, wysłuchali
ważnych informacji i wskazówek ekspertów, dotyczących m.in. bezpieczeństwa.
Głos zabrała Krystyna
Pisała - szefowa Klubu
Nordic Walking i główna
organizatorka marszu oraz
jej goście: rektor Akademii
Wychowania Fizycznego w
Gdańsku, wejherowianin
- prof. dr hab. Waldemar
Moska oraz kanclerz AWF,
również mieszkaniec Wejherowa - Olgierd Bojke.
Najbardziej aktywnym
i doświadczonym chodziarzom z klubu Nordic Wal-

king wręczono certyfikaty
instruktorskie. Otrzymali je: Krystyna Pisała,
Aleksandra
Wawrzynkiewicz,
Alicja
Cendrowska i Bartłomiej
Cendrowski.
Po rozgrzewce i gimnastyce przy muzyce uczestnicy rajdu ruszyli do parku, a
stamtąd przez las na Wzgórze Wolności.
Trasa marszu wiodła dalej do Bazy Harcerskiej Cedron, gdzie wszyscy zostali
poczęstowani gorącą grochówką. Był czas na relaks,
rozmowy i wspomnienia
Bezpieczeństwo uczestnikom rajdu zapewniali
czuwający nad prawidłowym marszem instruktorzy, ale także młodzi ratownicy PCK w Wejherowie
- Karolina Grzenkowicz
i Damian Tyszer.
Patronat nad imprezą
sprawował prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt.

WAŻNE
TELEFONY
Szpital Specjalistyczny
centrala 58 572-70-00
Pogotowie Ratunkowe
58 677-61- 02
lub 677-61-03
Komenda Policji
Dyżurny 58 672 97 22
Komisariat w Śmiechowie
58 677 91 44
Komenda Powiatowa
Straży Pożarnej
Dyżurny 58 677-61-00
Straż Miejska
58 677-70-40
Urząd Miejski
centrala 58 677-70-00
Starostwo Powiatowe
centrala 58 572-95-50
Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
58 677-79-60
ZUK - Dział
Sanitarno- Porządkowy
58 672-35-68,
58 672-17-18

Na pierwszym planie, od lewej: Krystyna Pisała, prof. Waldemar Moska - rektor
AWF oraz Olgierd Bojke. U dołu: rozgrzewka przed rajdem.

Wejherowski
Zarząd Nieruchomości
Komunalnych
58 677-50-00,
58 672-47-97
telefon alarmowy:
668 12 72 45
Miejski Zakład
Komunikacji
58 572-29-30
58 572-29-32

USŁUGI
POGRZEBOWE
ZUP „Ostatnia Posługa”
Ł. M. Słowikowscy

pełen zakres usług
całodobowo:
58 77 12 800
501-163-354
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ogłoszenie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o projekcie „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację
– indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych
w Gminie Miasta Wejherowa”
Gmina Miasta Wejherowa przystąpiła do realizacji projektu o
nazwie „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie
Miasta Wejherowa” – na podstawie podpisanej umowy nr : UDAPOKL.09.01.02-22-343/11-00 o dofinansowanie Projektu systemowego nr POKL.09.01.02-22-343/11 z dnia 28 października 2011 roku o
dofinansowanie projektu systemowego pomiędzy Samorządem Województwa Pomorskiego zwanym „Instytucą Pośredniczącą” a Gminą
Miasta Wejherowa zwaną „Beneficjentem”.
Projekt systemowy o nazwie „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa” jest współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach :
Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,
Działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie
oświaty,
Poddziałania 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów
z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic
w jakości usług edukacyjnych.
W ramach realizacji projektu Gmina Miasta Wejherowa otrzyma
kwotę 667 365,10 złotych , która w 85 % zostanie sfinansowana ze
środków Unii Europejskiej a w 15 % ze środków budżetu Państwa .
Projekt ten jest kontynuacja szerszego projektu realizowanego
przez Ministerstwo Edukacji Narodowej , a dotyczącego indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III szkół podstawowych prowadzonego w kontekście wdrażania nowej podstawy
programowej kształcenia ogólnego.
Wprowadzona od 1 września 2009 roku rozporządzeniem Ministra
Edukacji Narodowej nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
przewiduje, iż indywidualizacja pracy z uczniem w ramach obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjno-wychowawczych będzie
stałym elementem nowej jakości procesu kształcenia i wychowania.
Nowa podstawa programowa zakłada, iż celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest kształtowanie u uczniów i uczennic
postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie
we współczesnym świecie.
Edukacja wczesnoszkolna ma stopniowo i możliwie łagodnie
przeprowadzić dziecko z kształcenia zintegrowanego do nauczania
przedmiotowego w klasach IV-VI szkoły podstawowej. Jednocześnie
ma zapewnić kontynuacje i ciągłość procesu edukacji, rozpoczętego
w przedszkolu.
W omawianym dokumencie określono też, że zadaniem szkoły jest
m. in. realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się.
Projekt „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry
start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa” ma wesprzeć działania wszystkich szkół podstawowych z terenu
miasta Wejherowa w realizacji treści i wymagań określonych w nowej
podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego.
Decyzja przystąpienia Gminy Miasta Wejherowa do realizacji
projektu wynikała z wcześniejszych deklaracji wszystkich szkół podstawowych, dla których Gmina jest organem prowadzącym, o chęci
przystąpienia do realizacji Projektu.
Warunkiem niezbędnym udziału danej szkoły podstawowej w projekcie było osiągniecie trzech pierwszych standardów z pięciu opisanych w dokumencie pt. Zasady przygotowania, realizacji i rozliczania
projektów systemowych w zakresie indywidualizacji nauczania realizowanego przez organy prowadzące szkoły w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, z którego finansowany jest Projekt „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację
– indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III
szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa”.
Opis standardów kształcenia ogólnego dla klas I- II I szkół podstawowych przedstawia się następująco:
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Standard I
W szkole działa zespół nauczyciel i odpowiedzialny za opracowanie, wdrożenie i realizację działań ukierunkowanych na indywidualizacje procesu nauczania i wychowania uczniów klas I- III w kontekście
wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego na I
etapie edukacyjnym. Zespół przeprowadza w szkole rozpoznanie potrzeb i analizuje szczegółowo jego wyniki. Na podstawie tego rozpoznania opracowuje bądź modyfikuje istniejące programy nauczania
dostosowane do potrzeb uczniów danej klasy, uwzgledniające indywidualizacje pracy z dzieckiem na lekcji.
Zespół monitoruje realizacje programów i ocenia skuteczność podejmowanych oddziaływań. W skład zespołu wchodzą nauczyciele
edukacji wczesnoszkolnej oraz inni nauczyciele pracujący bezpośrednio z uczniami klas I- III, np. wychowawca świetlicy, bibliotekarz, pedagog szkolny lub psycholog, jeśli tacy w szkole są zatrudnieni.
Standard II
Nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia w danej klasie realizują opracowany program, w tym indywidualizują prace z uczniem,
dostosowując ja do jego potrzeb i możliwości.
Programy nauczania uwzględniają działania mające na celu indywidualizacje procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nowa podstawa
programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym.
Przyjęte do realizacji programy opisują wykorzystywane metody
i formy pracy w odniesieniu do rozpoznanych, indywidualnych specjalnych potrzeb edukacyjnych, zarówno dzieci mających specyficzne trudności w uczeniu się jak i szczególnie uzdolnionych. Zawierają
propozycje indywidualizacji pracy z uczniami podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w zależności od potrzeb i możliwości. Opisują np. prowadzone podczas lekcji ćwiczenia, propozycje zadań do
rozwiązania, czynności do wykonania, prowadzone obserwacje, wykonywane doświadczenia, wykorzystywane pomoce dydaktyczne,
środki audiowizualne.
Szkoła udostępnia, dostosowane do potrzeb swoich uczniów,
opracowane programy organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny i organowi prowadzącemu.
Standard III
Nauczyciele doskonalą swoje umiejętności zawodowe w zależności od potrzeb, wynikających z przeprowadzonego w szkole wstępnego rozpoznania i zaplanowanych do realizacji zajęć wspierających
uczniów, m. in. Poprzez samokształcenie, w ramach środków pochodzących z 1% odpisu na doskonalenie, wynikającego z art . 70a Karty
Nauczyciela oraz wykorzystując inne dostępne środki finansowe.
Gmina Miasta Wejherowa realizuje projekt we wszystkich szkołach
podstawowych funkcjonujących na jej terenie.
Projekt realizowany jest od listopada 2011 roku do 30 czerwca
2013r. w czterech szkołach podstawowych, tj. w Szkole Podstawowej
Nr 6, Szkole Podstawowej Nr 8 , Szkole Podstawowej Nr 9 i Szkole Podstawowej Nr 11, natomiast w Szkole Podstawowej Nr 5 realizowany
jest od listopada 2011r. do 30 czerwca 2012r.
Uczestnikami projektu są wyłącznie uczniowie i uczennice, które
w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 będą uczęszczać do klas
I- III szkoły podstawowej.
Udział uczestników w projekcie (uczniów i uczennic klas I-III) jest
bezpłatny.
Projekt „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry
start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania
uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa”
zakłada realizację dwóch kolejnych standardów t j . IV i V przy założeniu określonym wcześniej , iż każda ze szkół podstawowych uczestniczących w Projekcie trzy pierwsze standardy już osiągnęła.
Standard IV
W ramach Projektu szkoły podstawowe doposaża bazę dydaktyczną w pomoce dydaktyczne wynikające z procesu indywidualizacji
nauczania i wychowania, jakie wprowadziły zgodnie z założeniami
nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w klasach I-III
szkoły podstawowej.
Standard V
Każda szkoła podstawowa uczestnicząca w Projekcie „Czytam, li-

czę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół
podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa” realizuje zajęcia dodatkowe wspierające indywidualizacje procesu dydaktycznego opracowane przez zespół nauczycieli danej szkoły.
Zatem szkoły podstawowe uczestniczące w projekcie organizują
dla uczniów, w zależności od rozpoznanych potrzeb, następujące zajęcia dodatkowe:
• zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu,w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
• zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności
matematycznych;
• zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;
• zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;
• gimnastykę korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych;
• zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych – zajęcia o charakterze teatralnym; z języka angielskiego ,
rozwijające twórczą osobowość , zajęcia na basenie , zajęcia muzyczne ,zajęcia informatyczne
Szczegółowy harmonogram dodatkowych zajęć dla uczniów i
uczennic klas I-III każdej ze szkół jest dostępny w budynku każdej
szkoły podstawowej uczestniczącej w Projekcie. Szczegółowy harmonogram określa rodzaj prowadzonych dodatkowych zajęć, oraz daty
i godziny zajęć (dni tygodnia, w których odbywają się zajęcia). Zajęcia
dodatkowe realizowane w ramach Projektu odbywają się w salach
lekcyjnych szkoły, do której dany uczeń bądź uczennica uczęszczają.
Uczestnik Projektu (uczniowie i uczennice klas I-III szkoły podstawowej) przystępują do Projektu poprzez podpisanie przez jego
przedstawiciela ustawowego (rodzica) deklaracji uczestnictwa wraz
z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku w ramach działań informacyjno
– promocyjnych (umieszczanie zdjęć z zajęć w różnego typu informatorach, gazetach i w Internecie ).
Gmina Miasta Wejherowa wraz ze Szkołami Podstawowymi oraz
wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego wykonawcą
usług edukacyjnych „Centrum Wspierania Inicjatyw Edukacyjnych ABSOLWENT”, zgodnie z założeniami projektowymi prowadzi stały monitoring frekwencji i postępów uczestnika projektu za pomocą dziennika zajęć, a także pomiarów tzw. rezultatów miękkich, który będzie
realizowany z wykorzystaniem ankiet wypełnianych przez rodziców,
nauczycieli, dzieci itd.
Prawidłowa realizacja przedstawianego Projektu „Czytam, liczę rozwijam swoje zainteresowania – dobry start w edukację – indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Miasta Wejherowa” ma doprowadzić do osiągnięcia
celu podstawowego, jakim jest wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów poprzez indywidualizacje procesu kształcenia dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstawowych funkcjonujących w mieście.
Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych, takich jak:
• zapewnienie każdemu dziecku realizującemu I etap edukacyjny
w szkołach podstawowych funkcjonujących na terenie Miasta Wejherowa oferty edukacyjno-wychowawczo-profilaktycznej, zgodnej
z jego indywidualnymi potrzebami i możliwościami edukacyjnymi i
rozwojowymi;
• zwiększenie stopnia i zakresu wykorzystania w szkołach podstawowych aktywizujących metod nauczania;
• zwiększenie dostępności i podniesienie jakości wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom we wszystkich szkołach podstawowych miasta;
• podniesienie jakości pomocy udzielanej przez szkołę rodzicom
dzieci uczących się na I etapie edukacyjnym w szkołach podstawowych w mieście Wejherowie oraz zintensyfikowanie współpracy i zaangażowania rodziców w życie szkoły.
Koordynator projektu
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REKLAMY

Czytaj nas w internecie:
www.pulswejherowa.pl

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
13

22 marca 2012

www.pulswejherowa.pl

SPORT
Niespodzianki nie było, ale…

Sensacyjny remis Gryfa z Legią
Legia Warszawa pokonała Gryfa Wejherowo 3:0 (3:0) w
pierwszym ćwierćfinałowym pojedynku Pucharu Polski w
piłce nożnej. W Wejherowie lider rozgrywek T-Mobile Ekstraklasy zafundował naszym zawodnikom mocne uderzenie
w końcówce pierwszej połowy, w której zdobył wszystkie
trzy gole. W Warszawie Legia nie mogła sobie poradzić z

żółto-czarnymi. Zremisowała w ostatnim momencie.
W pierwszym meczu, 38
min. M. Radović zagrał piętą do T. Kiełbowicza, a ten
dośrodkował na pole karne,
gdzie M. Żyro pokonał W.
Ferrę. Mniej więcej dwie
min. później po dośrodkowaniu I. Blanco wpakował
piłkę do bramki Gryfa. Gdy
wydawało się, że pierwsza połowa zakończy się
na dwóch golach dla Legii,
M. Żyro przejął piłkę na
środku boiska, popędził na
bramkę M. Ferry, ograł naszą obronę i pokonał naszego bramkarza.
Druga połowa polegała
jedynie na kontrolowaniu
przez legionistów gry i wyniku. Nasi mogli strzelić
gola. Jdnego nawet zdobyli
(T. Kotwica pokonał bram-

karza Legii), ale sędzia dopatrzył się pozycji spalonej.
Za to w rewanżu w Warszawie padł remis 1:1 (0:0),
a Legia skompromitowała się na całej linii. Nasi
chłopcy pokazali, że na boisku nie grają i nie wygrywają „gwiazdeczki” i duże
pieniądze lecz wola twardej gry i wola zwycięstwa.
Za taką postawę piłkarzom
WKS Gryf-Orlex, trenerowi
Grzegorzowi Nicińskiemu
oraz członkom ekipy należy
się podziękowanie.
Tomasz Kotwica został
bohaterem meczu na Łazienkowskiej. W 63 minucie pokonał bramkarza Legii płaskim strzałem przy
słupku. W pierwszej połowie przewagę miała Legia

Liga futsalowa TKKF
14 drużyn startuje w tegorocznej edycji (już 38,
bo zawody corocznie odbywają się od 1975 roku)
wejherowskiej ligi futsalowej TKKF.
Pierwszym liderem została drużyna BorHyd I, która
wysoko - 5:0 pokonała Smoki. W najciekawszym meczu i
serii Kobry zremisowały 4:4 z Elektrykiem.
Oto wyniki I serii: Kobry – Elektryk 4:4, BorHyd I –
Smoki 5:0, Cisza – Szprotki 3:5, Sapa – BorHyd A 2:4,
Drewniaki – Olimp 4:1, Czerwoni – Śmiechowianka 4:2,
Szopena – Zemsta 2:3. 				
L.L.

Kobiety grały w boccia
Zakończyły się Indywidualne Otwarte Mistrzostwa Miasta Wejherowa Kobiet w Boccia o Puchar
Prezydenta Wejherowa.
W zawodach startowało 15 zawodniczek z Gdyni, Rumi,
Redy i Wejherowa. Tytuł mistrzowski i Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa zdobyła Gabriela Andrzejewska
(Janowiacy Rumia), która w meczu finałowym pokonała
7:4 Anetę Krzesińską (Europol Wejherowo).
Kolejne miejsca zajęły: III – Marta Westphal (Snajper
Wejherowo), IV – Genowefa Lenda (BorHyd Wejherowo), V
– Anna Konik (Orlęta Reda), VI – Grażyna Mikuta (Elektrociepłownie Gdynia), VII – Renata Westphal (Strzelec
Wejherowo), VIII – Alicja Eigner (Stokrotki Wejherowo).
Organizatorem zawodów było Integracyjne Stowarzyszenie Sportowe START Wejherowo.		
L.L.
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ale jej gwiazdy nie potrafiły
pokonać Adama Dudy.
W 12, 16 i 17 min. broni strzały M. Radovića i D.
Ljuboji. W 36 min. D. Ljuboja trafił w słupek.
W drugiej części meczu
legioniści ruszyli do ataku
ale byli bardzo nieskuteczni
albo niezwykle odważnie interweniował nasz bramkarz.
W 56 min. piłkę z linii
bramkowej wybił P. Kołc
a inne strzały wyłapywał
A. Duda. W 63 min. Gryf
objął sensacyjne prowadzenie. Nasi zawodnicy
mogli strzelić jeszcze dwie
bramki w 68 min. M. Fidziukiewicz (będąc sam na
sam z W. Skabą), a w 76
min. Ł. Krzemiński. W 90
min. A. Duda obronił strzał

I. Blanco. W 92 min. strzela M. Żyro ale odbita od J.
Felisiaka piłka przelobowuje bezradnego A. Dudę. Za
chwilę sędzia kończy mecz.
Do półfinału Pucharu awansowała Legia ale
nasza drużyna i jej dokonania, urosły do rangi
historycznego, piłkarskiego wydarzenia roku sportowego a może i dekady.
Aby dojść do ćwierćfinału
Gryf pokonał Olimpię Grudziądz, Zawiszę Bydgoszcz,
Sandecję Nowy Sącz i dwa
kluby z Ekstraklasy - Koronę Kielce i Górnika Zabrze.
Okazało się, że Gryf
Wejherowo
grający
w
trzeciej lidze w grupie zachodnio-pomorskiej może
„dokopać” najlepszym i potentatom finansowym.
Trener Gryfa, Grzegorz
Niciński w wypowiedzi
przed kamerami chwalił
zawodników za zaangażowanie i niesamowitą ambicję, a A. Duda powiedział,
że wyśnił sobie remis w
Warszawie.
DK.

Piłka ręczna

Składy zespołów w Wejherowie:
Gryf: Wiesław Ferra - Jarosław Felisiak, Przemysław Kostuch, Adrian Kochanek, Bartłomiej Oleszczuk
- Łukasz Krzemiński (46. Łukasz Pietroń), Piotr Kołc, Tomasz Kotwica, Maciej Szymański (46. Krzysztof Wicki),
Grzegorz Gicewicz (62. Mateusz Toporkiewicz) - Michał
Fidziukiewicz.
Legia: Wojciech Skaba - Artur Jędrzejczyk (67. Dominik Furman), Dickson Choto, Inaki Astiz, Tomasz Kiełbowicz - Nacho Novo, Ivica Vrdoljak, Mirosław Radovic
(68. Michal Hubnik), Daniel Łukasik, Michał Żyro - Ismael Blanco.

Składy zespołów w Warszawie:
Gryf: Adam Duda - Jarosław Felisiak, Przemysław
Kostuch, Adrian Kochanek, Bartłomiej Oleszczuk - Mateusz Toporkiewicz (59. Łukasz Krzemiński), Maciej Szymański, Tomasz Kotwica (88. Robert Szudrowicz), Piotr
Kołc, Grzegorz Gicewicz (46. Łukasz Pietroń) - Michał
Fidziukiewicz.
Legia: Wojciech Skaba - Jakub Rzeźniczak, Dickson
Choto, Michał Żewłakow, Tomasz Kiełbowicz - Miroslav
Radović, Ivica Vrdoljak, Janusz Gol (65. Rafał Wolski),
Danijel Ljuboja (46. Michał Żyro), Nacho Novo (76. Jakub Wawrzyniak) - Ismael Blanco.

Judo - kolejne medale

Tytani z mocnym Dzieci na macie
wsparciem
Utworzony rok temu, drugoligowy Klub
Sportowy Tytani Wejherowo ma nowego
sponsora. Jest nim fima Libet – producent
kostki brukowej i płyt tarasowych. Celem
klubu jest rozpowszechnienie piłki ręcznej.
- Nasza drugoligowa drużyna przeciera szlaki najmłodszym – mówi Remigiusz Sałata, jeden z założycieli klubu
Tytani Wejherowo. – Zawodnicy zajmują się nie tylko ciągłym podnoszeniem swojej formy i rozgrywaniem meczów.
Treningi odbywają się trzy razy w tygodniu, ale na tym
nie kończy się sportowa aktywność szczypiornistów. W
każdy piątek organizowane są przez nich rozgrywki Wejherowskiej Piłki Ręcznej, w której bierze udział głównie
młodzież ponadgimnazjalna. Zawodnicy uczestniczą również w takich wydarzeniach, jak Pikniki z Piłką Ręczną
czy grudniowy „Mikołaj z Tytanami” dla dzieci.
- To nasza prawdziwa pasja – twierdzi Piotr Bojke,
rozgrywający w drużynie Tytani Wejherowo. – Dlatego
tak bardzo zależy nam na tym, aby w naszym mieście odżyła piłka ręczna. Już widać coraz większe zainteresowanie tą dyscypliną sportu.

W Otwartych Mistrzostwach UKS Galeon w Judo,
zorganizowanych w Gdyni, wzięło udział około 200
dziewcząt i chłopców, w tym zawodnicy zawodników Szkółki Judo w Wejherowie.
Sukcesem zakończyła się dla nich rywalizacja w kategorii wagowej +36 kg i 46kg, w której Szymon Radtke i
Kacper Jaszewski wywalczyli brązowe medale oraz w
kategorii wagowej - 27 kg, w której Julia Ptak zdobyła
srebrny medal. Bardzo dobrze zaprezentowali się również
pozostali zawodnicy z Wejherowa, zwłaszcza Faustyna
Konkol (5 miejsce) i Jakub Konkol (7 miejsce).
Trenerzy Maciej Syska i Mariusz Jaszewski zapraszają dzieci chętne do uprawiania judo we wtorki i czwartki na tyreningi w wejherowskim „Elektryku”.

Głosuj na Błękitnych
Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni” bierze
udział w głosowaniu organizowanym przez NIVEA, w którym
25 klubów z największą ilością głosów internautów nawiąże
współpracę z Ajaxem Amsterdam. Nasza Akademia zajmuje 31
miejsce i potrzebuje wsparcia w głosowaniu.
Aby wesprzeć „Błękitnych” wystarczy zarejestrować się na
stronie www.szkolkinivea.pl, odnaleźć Wejherowską Akademię Piłki Nożnej „Błękitni” i zagłosować. Głosować można raz
dziennie do 6 maja br.
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ROZMAITOŚCI
Rozwiązanie krzyżówki z 8 marca

Książki dla Czytelników
Prawidłowe hasło krzyżowki, która ukazała się w „Pulsie Wejherowa” z 8 marca brzmi: Kwiatek dla każdej Pani
Około dwudziestu osób
bezbłędnie wykonało to zadanie i przysłało rozwiązania krzyżowki e-mailem,
sms-em lub na kartce pocztowej. Z tego grona wylosowaliśmy dwa nazwiska i jak
się okazało, były to nazwiska dwóch pań.

Książki, a ściślej wydawnictwa albumowe otrzymały: Barbara Szimichowska i Władysława Funk.
Gratulujemy i zapraszamy do podobnej zabawy za
dwa tygodnie, w kwietniowym wydaniu „Pulsu Wejherowa”.

Oto rozwiązanie krzyżówki z 8 marca:
Rzędami: krówka, patera, dekada, chwila, ratusz,
bagaż, deptak, ślepak, Niasa,
Kolumnami: radość, rzeka, piegi, wiadukt, Apacz,
stawka, pralka.

REKLAMA

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
ogłoszenie

Prezydent Miasta Wejherowa
ogłasza pierwszy pisemny
przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert
na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie, w
sezonie letnim 2012 roku w terminie od 10.04.2012 roku do 31.08.2012 roku, dwóch stanowisk
sprzedaży okularów słonecznych i innych akcesoriów. Powierzchnia każdego stanowiska 4 m2.
Stawka wywoławcza na wydzierżawienie jednego stanowiska 15 zł netto dziennie.
Stawka netto zaproponowana przez oferenta zostanie powiększona o podatek VAT 23%.
Oprócz stawki dzierżawnej należy uiszczać opłatę targową w wysokości 11,50 zł/m2
dziennie. Czynsz jest płatny za każdy dzień trwania umowy niezależnie od wykorzystywania
nieruchomości.
Wadium w wysokości 1000 zł (słownie złotych: tysiąc) za każde stanowisko oddzielnie należy wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie nr 14116022020000000061963861 w
Banku Millennium S.A. O/Wejherowo najpóźniej do dnia 02.04.2012 roku.
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy pl. Jakuba
Wejhera 8 do dnia 03 kwietnia 2012 roku do godz. 8.00. Oferty będą przyjmowane tylko do
wyznaczonego terminu. Oferty złożone po terminie zwraca się bez otwierania.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 03 kwietnia 2012 roku o godz. 8.30 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. Jakuba Wejhera 8 w sali nr 15.
Mapka z oznaczoną lokalizacją stanowisk oraz szczegółowe warunki przetargu zostały zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wejherowo.pl

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOSCI

Odnajmę pokój w Wejherowie.
Tel: 608-025-391
***
Proszę o pomoc dobrych ludzi:
matka z trójką dzieci poszukujemałego mieszkanka do 600 zł z opłatami lub za opiekę nad osobą starszą,
chodzącą.
Tel.: 511-107-480
***
Dom w surowym stanie, atrakcyjna lokalizacja w Wejherowie.
Tel.: 608-083-608
***
Sprzedam działkę budowlaną
1181 m kw. (prąd, woda), Kapino,
gm. Wejherowo.
Tel.: 781-186-895
***
Sprzedam mieszkanie: 56 m kw.,
3 pokoje, kuchnia, łazienka, piwnica, zamykane podwórko, z garażem
20 m 2, ogrzewanie OPEC, gaz.
Mieszkanie do odświeżenia, położone przy ul. 10 Lutego 4/5, blisko
dworzec PKP, SKM, ZKM, ośrodek
zdrowia. Mieszkanie wolne od zaraz. Bardzo niskie koszty utrzymania. Tel.: 698-635-491

SPRZEDAM
Sprzedam telewizor kolorowy
z pilotem 28 Samsung z płaskim
kineskopem, stan idealny, możliwy
odpłatny transport. 250 zł.
Tel. 516-256-424
***
Sprzedam tanio nową butlę gazową 11 kg z atestem. Możliwość
odpłatnego transportu.
Oferuję także nową butlę gazową turystyczną 3 kg (domki campingowe, pola namiotowe, domki
letniskowe, łodzie itd). CENA 50 zł.
Tel. 516-256-424

Używany telewizor firmy Curtis 21 - sprawny, w bardzo dobrym
stanie, wejście antenowe i 1 eurozłącze.
Możliwość odpłatnego transportu. Cena 160 zł.
Tel. 516-256-424
***
Telewizor Daewoo 14 cali,
sprawny, możliwość odpłatnego
transportu cena 100 zł.
Tel. 516-256-424
***
Sprzedam telewizor LG 29 cal 2
eurozłącza 100 Hz ze stolikiem.
Cena 300 zł.
Tel.: 503-713-505
***
Sprzedam sprawdzone ciśnieniowo oryginalne opony 195/65/15,
bieżnik około 4 mm, a także 2 opony
letnie 165, 70, 14 cali z 2006 roku,
sprawdzane ciśnieniowo.
Tel .516-256-424
***
Sprzedam 2 kserokopiarki HP z
wyświetlaczem, mało uzywna, stan
idealny 259 zł oraz LEXMARK 50 zł
Tel.: 668-294-942
***
Sprzedam 3 sztuki DVD do wyboru: Samsung z DIVX kompletne z
kablami i pilotami, po 60 zł za szt.
Tel.: 668-294-942
***
Sprzedam TV THOMPSON 26 cali
200 HZ, 7 głośników, super obraz i
dźwięk, plus DVD SONY, za komplet
350 zł. Tel.: 668-294-942
***

WC kompakt nowy Cersanit z odpływem poziomym
sprzedam. Cena 150 zł.
Tel. 608 295 876

KUPIĘ

Kupie Poloneza do 500 zł, rocznik obojętny. Tel.: 502-272-244

ODDAM

Oddam dużą ilość kaset video.
Wejherowo. Tel . 505-788-909

PRACA

Pani w średnim wieku zaopiekuje się dzieckiem u siebie w domu.
Wejherowo. Tel.: 504-258-064
***
Przyjmę pracę chałupniczą –
montaż. Tel.: 668-076-468
***
Szukam pracy: remonty mieszkań, szpachlowanie, malowanie,
glazura, itp. Tel.: 793-263-586
***
Pani 37 lat poszukuje pracy:
opieka nad osobami starszymi lub
dziećmi, obiady, sprzątanie – praktyka. Tel.: 604-705-711
***
Pracownik wykończeń budowlanych poszukuje pracy – szpachlowanie, malowanie, płyty GK, układanie wełny itd. Mam 22 lata.
Tel.: 510-275-967

NAUKA

Korepetycje z fizyki i chemii, w
tym uczę matematyki. Wejherowo.
Tel.: 58 677-01-50
***
Indywidualna nauka języka
szwedzkiego. Tel. 781-830-808
***
Korepetycje dla dzieci klas I-III
szkoły podstaw. z trudnościami w
nauce czytania i pisania oraz matematyki, a także dla dzieci starszych
- z matematyki. Tel. 507-931-173

OGŁOSZENIA
ZA DARMO
Prywatne ogłoszenia
drobne zamieszczamy bezpłatnie. Firmy mogą korzystać z tej rubryki jeśli
szukają i chcą zatrudnić
pracowników.
Każde nadesłane ogłoszenie ukaże się trzy razy,
chyba że nadawca zaznaczy
inaczej.
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em
na numer telefonu:

606-101-502.
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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.
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ROZRYWKA
Przenieśmy się w przyszłość

Filmy S-F
w Multikinie
ENEMEF: Filmy S-F to propozycja dla fanów futurystycznych wizji, obcych cywilizacji, technicznych cudów i jednocześnie
porywającej fabuły. 23 marca w całej Polsce
zagrane zostaną: premierowo długo wyczekiwane „Igrzyska śmierci” oraz wizjonerski
„Dystrykt 9”. Dodatkowo w repertuarze znalazł się zjawiskowy „Tron: Dziedzictwo 3D”.
Wszystkie prezentowane tej nocy filmy to nie tylko
doskonale zrealizowane produkcje, ale także niezwykle
wciągające historie. Ten ENEMEF to niepowtarzalna okazja, aby na całą noc przenieść się w przyszłość!
Rozpoczęcie przeglądu: o 22.00, przewidywany koniec ok. 5.30 rano.
Kolejność emisji filmów ustala publiczność poprzez głosowanie na stronie ENEMEFów: www.enemef.pl, głosowanie kończy się dzień przed imprezą o godz. 20.00.
Bilety w przedsprzedaży można kupić w kinie oraz
przez internet.
Więcej informacji na temat przedsprzedaży oraz możliwości rezerwacji biletów: www.enemef.pl
REKLAMA

N A S Z PA R T N E R
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Ceny biletów na ENEMEF S-F
25 zł: ulgowe dla kilku tysięcy osób, wylosowanych
wśród tych, którzy zarejestrowali się na www.enemef.pl
- dostaną oni specjalnego zniżkowego SMSa
29 zł: zniżkowe - z biletem z poprzedniego ENEMEFu
można kupić dowolną liczbę zniżkowych
30 zł: ulgowe z ważną legitymacją uczniowską lub stu
dencką
33 zł: cena normalna.
Wielka Dolewka Coca Coli: do każdego biletu dodawany
jest kupon uprawniający do jednorazowej dolewki napoju
(Coca Cola, Fanta, Sprite).
W trakcie ENEMEFu dodatkowo konkursy z nagrodami

Bilety dla Czytelników
Dla naszych Czytelników mamy 5 bezpłatnych pojedynczych biletów na ENEMEF S-F w multikinie w Galerii Rumia, w piątek 23 marca o godz. 22.00.
Aby uzyskać zaproszenie, trzeba zadzwonić w czwartek 22
marca od godz. 15.00 od nr 606-101-502 i odpowiedzieć
na pytanie:
Gdzie odbędzie się projekcja filmów S-F, w ramach
przeglądu ENEMEF 23 marca?

Mecze na dużym ekranie
Mamy też jedno podwójne zaproszenie na mecze Ligi
Mistrzów na dużym ekranie (Multikino w Galerii Rumia), w
terminie 27-28 marca.
Zainteresowani mogą dzwonić dzisiaj (22 marca) od
godz. 15.30 pod numer 606-101-502

