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TYM ŻYJE MIASTO

Przedszkole
w tarapatach
Władze miasta starają
się pomóc pracownikom
przedszkola,
rodzicom
dzieci i samym maluchom, bo zamknięcie placówki sprawiłoby wszystkim wiele problemów.

www.pulswejherowa.pl

Wielki Tydzień

Poważne kłopoty finansowe Przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka”
powstały z powodu niedopełnienia przez właścicielki wymogów uzyskania dotacji.
str. 5

Apelują o miejsce
dla TV TRWAM
Pisma do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, przemarsz w centrum miasta - Wejherowo włączyło się w ogólnopolską akcję na rzecz
przyznania Telewizji TRWAM miejsca na multipleksie cyfrowym.				
str. 4
REKLAMA

Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota Triduum Paschalne ma w Kościele katolickim wyjątkową oprawę i liturgię. W Wejherowie dzięki organizowanym tu widowiskom religijnym, Wielki Tydzień
ma szczególnie bogatę oprawą.
Mieszkańcy miasta i przyjezdni goście starają się
uczestniczyć w tych wydarzeniach, choć w codziennym zabieganiu, przy obowiązkach zawodowych, nie
zawsze jest to możliwe.
Najwięcej osób pojawi się w kościołach w sobotę,
m.in. żeby odwiedzić grób Chrystusa i aby zgodnie z
tradycją poświęcić wielkanocne pokarmy, a także w
niedzielę, aby uczcić Dzień Zmartwychwstania Pańskiego - najważniejsze święto katolickie w roku.
Razem z Misternikami Kaszubskimi, Wejherowskim Centrum Kultury i Prezydentem Wejherowa
zapraszamy na Kalwarię w piątek o godzinie 10.00,
na Misterium Męki Pańskiej.
Wewnątrz numeru prezentujemy zdjęcia z widowiska, które miało miejsce ostatniej niedzieli 1.04.
						str. 6

Naszym Czytelnikom życzymy
Wspaniałych, Rodzinnych
Świąt Wielkanocnych,
przeżyć duchowych oraz odpoczynku
w gronie najbliższych
Życzymy, aby znaleźli Państwo czas na
spacer, choćby do wejherowskiego parku.
Tam można już spotkać wiosnę!
Dużo radości podczas nadchodzących Świąt
życzy
Redakcja „Pulsu Wejherowa”
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Ciepło
i czysto

Dla spacerowiczów, zwłaszcza dla dzieci

Ptaki wrócą
do parku
Władze miasta Wejherowa chcą przywrócić Parkowi Miejskiemu im. A. Majkowskiego dawną świetność. Po przeprowadzonej
kosztem kilku milionów złotych rewitalizacji, w tym budowie
placu zabaw, ścieżek i pomostów, klombów kwiatowych czy zakupie urządzeń fitness, kolejnym pomysłem na uatrakcyjnienie
parku dla mieszkańców jest sprowadzenie różnych gatunków
ptaków, których kiedyś było w parku dużo więcej niż obecnie.
Pomysł pojawienia się
kilku gatunków ptaków
w wejherowskim parku,
zrodził się podczas realizacji projektu unijnego
dotyczącego jego rewitalizacji i przywrócenia mu
walorów historyczno-przyrodniczych. Tym bardziej,
że w chwili obecnej oprócz
kaczek nie ma w parku innych większych ptaków.
A kiedyś były!
- W parku chcemy stworzyć atrakcyjne miejsce
rekreacji, zabawy i wypoczynku - mówi prezydent
Krzysztof Hildebrandt. Cieszę się, że bardzo wielu
zadowolonych mieszkańców
odwiedza park, co świadczy
o trafności dotychczasowych
inwestycji poczynionych w
parku. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom miesz-

kańców i realizując plan
przywracania
świetności
parku postanowiliśmy, aby
również ptactwo wróciło w
to miejsce. Nie jest to rzecz
prosta, gdyż trzeba spełnić
szereg wymogów nałożonych
przez Unię Europejską.
Jak mówi prezydent
Wejherowa, należy m.in.
stworzyć ptakom odpowiednie warunki do przebywania, przezimowania oraz do
karmienia.
- Stąd nasze rozmowy
ze specjalistami z ogrodów
zoologicznych w Gdańsku i
Kaliningradzie. Dowiedzieliśmy się m.in. że zwierząt
się nie kupuje, tylko ogrody zoologiczne nawzajem
sobie przekazują ptactwo
czy zwierzęta. Formalnie
musi to być zatem małe zoo
z ptakami - mówi Krzysztof

Hildebrandt.
Realizacja tego pomysłu
może mieć ważny aspekt
edukacyjny. Więcej zwierząt w parku na pewno
przyciągnęłoby tu młodzież
i dzieci, mógłby wtedy powstać odpowiedni program
edukacyjny, co miałoby walor poznawczy.
- Póki co, taka inwestycja
znajduje się w szerokiej sferze planów i przygotowań.
- dodaje prezydent Wejherowa. - Priorytetem są dla nas
w tej chwili remonty i budowa dróg oraz dokończenie
budynku centrum kultury.
Gdy pojawią się realne możliwości finansowe i jeżeli
uda się pozyskać dodatkowe
fundusze z zewnątrz, to będziemy gotowi na stworzenie tego typu miejsca rekreacji i „żywej” edukacji.

Kaszubska pisanka
malowana na Śląsku
Mega-pisanka z kaszubskimi wzorami znów stanęła na wejherowskim rynku i od razu wprowadziła do centrum miasta
wielkanocny nastrój. Kaszubskie jajo, ustawiane na placu Jakuba Wejhera przed Świętami Wielkanocnymi promuje miasto
i kulturę kaszubską. Stanowi dodatkową atrakcję turystyczną,
a przede wszystkim cieszy dzieci. Zwłaszcza, że wokół pisanki,
zasiadły w tym roku wielkanocne zajączki!
Pisanka ma 2 metry wysokości i waży 160 kg. Została wykonane na zlecenie Urzędu Miejskiego przez firmę Górażdże Cement S.A., a kaszubskie wzory na pisance wymalowały artystki ludowe ze Śląska, członkinie zespołu ludowego „Szwarne
Dziołchy”. Od razu uspokajamy, że wzór kaszubski dostarczyły
im hafciarki z wejherowskiego Oddziału ZKP, więc wszystko
wygląda jak należy.

W sierpniu 2012 roku
Wejherowo wzbogaci się
o nową elektrociepłownię
gazową, należącą do Okręgowego
Przedsiębiorstwa
Energetyki Cieplnej. OPEC
otrzymał dotację z funduszy
Unii Europejskiej w wysokości ponad 7 mln zł, (40
proc. wartości inwestycji).
- Jest to projekt pilotażowy i myślę, że sprawdzi się
w Wejherowie – stwierdził
Aleksander Wellenger,
prezes zarządu OPEC.
Do Polski dotarł już silnik Rolls-Royce’a, napędzany gazem, wykorzystany
w nowej kotłowni. Dzięki
innowacyjnej, nowoczesnej
i ekologicznej inwestycji
spodziewane jest znaczne
zmniejszenie zużycia węgla
w ciepłowni.
- Jest to ważna inwestycja dla Wejherowa, bo
dzięki nowemu procesowi
technologicznemu
unikniemy dodatkowej emisji
zanieczyszczeń i substancji szkodliwych dla życia
mieszkańców – powiedział
prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Projekt zakłada budowę
układu wytwarzającego w
skojarzeniu energię elektryczną i cieplną, przy obniżonym zużyciu paliwa.

Życzenia

Kiedyś po tym stawie w wejherowskim parku pływały łabędzie...
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI

Seatem w Fiata

W Robakowie w gminie Luzino 21-letnia kobieta kierująca Seatem Cordoba, wyjeżdżając z drogi podporządkowanej
najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu
50-letniej kobiecie, kierującej Fiatem, w wyniku czego doszło
do zderzenia się pojazdów. Kierująca Fiatem oraz 7-letnia pasażerka Seata z obrażeniami ciała zostały przetransportowane
do wejherowskiego szpitala.
Obie panie kierujące samochodami były trzeźwe.

Dzielnicowi walczyli z pożarem

Tydzień temu ok. godz. 14.00 przy ul. Okrężnej w Redzie
dzielnicowi patrolujący okolice zauważyli kłęby dymu. Okazało się, że płonie trawa w pobliżu zabudowań mieszkalnych.
Ogień wzmagany był silnymi wiatrem i kierował się w stronę
pobliskich domów. Zagrożenie było bardzo duże, więc policjanci postanowili walczyć z żywiołem. Do gaszenia płomieni
używali wiader z wodą, które udostępnił im jeden z mieszkańców.
Dzięki szybkim i sprawnym działaniom nie doszło do rozprzestrzenienia się pożaru. Na miejsce przyjechali także strażacy, którzy dogasili tlącą się trawę.

Znowu nietrzeźwi za kółkiem

27 marca policjanci z wejherowskiej „drogówki” zatrzymali
trzech kierowców, będących pod wpływem alkoholu. Pierwszy
55-letni kierowca, zatrzymany na terenie gminy Wejherowo,
miał prawie 0,5 promila alkoholu w organizmie. Drugi kierowca był uczestnikiem kolizji na ul. I Brygady Pancernej WP w
Wejherowie. 37-letni kierowca volkswagena golfa miał ponad
2 promile alkoholu w organizmie.
Z kolei 28-letni kierowca zatrzymany przed północą w Wejherowie, miał prawie promil alkoholu w organizmie.

Prędkość w powiecie

W minionym tygodniu policjanci z Komendy Powiatowej
policji prowadzili akcję prewencyjną pn. „Prędkość”. W czasie
akcji funkcjonariusze nałożyli 106 mandatów za przekraczanie dozwolonej prędkości. Ujawnili także inne wykroczenia,
za które 12 sprawców również zastało ukaranych mandatami
karnymi. Policjanci kontrolowali prawie 150 samochodów oraz
wylegitymowali ponad 150 osób.

Złodzieje samochodów zatrzymani

Policjanci z Wejherowa wspólnie z funkcjonariuszami z Lęborka rozpracowywali sprawę kradzieży samochodów. Zatrzymano dwóch złodziei samochodów w wieku 19 i 34 lat. Do kradzieży samochodów dochodziło na terenie Wejherowa, Redy
oraz Rumi. Łupem padały samochody osobowe głównie marki
Volkswagen (starsze roczniki). Funkcjonariusze ustalili również, że 19 i 34-letni sprawcy mają na sumieniu kilka kradzieży

Znowu narkotyki

W miniony piątek policjanci z zespołu ds. vieletnich wejherowskiej Komendy Policji zatrzymali dwóch 17-latków, którzy
na widok policji zaczęli się nerwowo zachowywać i byli bardzo niespokojni. Znaleziono przy nich susz roślinny ukryty na
dnie paczki papierosów. Badania narkotestem potwierdziły, iż
mieli w organizmie marihuanę. Obydwaj spędzili w policyjnym
areszcie. Zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Grozi im do 3
lat pozbawienia wolności.
Susz roślinny oraz amfetaminę w większej ilości znaleziono
też w samochodzie 19-letniego kierowcy Opla zatrzymanego
w Gościcinie do kontroli drogowej. Za posiadanie znacznej ilości narkotyków grozi kara pozbawienia wolności do 10 lat.

Świadkowie poszukiwani

Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie nadal prowadzi
śledztwo pod nadzorem Prokuratury Rejonowej, w sprawie
nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego w dniu
18 lutego 2012 r. około godz. 23.30 w Rumi. W wyniku zdarzenia, śmierć poniosła kierująca pojazdem Opel Vectra, a obrażeń ciała doznał pasażer tego pojazdu.
Wszystkich świadków lub osoby posiadające jakąś wiedzę
na temat przedmiotowego zdarzenia prosi się kontakt z Komendą Powiatową Policji pod nr 58 672-97-50/53/22 lub nr
alarmowy 112, ewentualnie z najbliższą jednostką policji.
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Radni i władze Wejherowa apelują o prawa dla TV TRWAM

Miejsce na multipleksie
– To skandal, zamach na wolność przekonań i wolność
słowa, a także łamanie zasad demokracji – tak radny Henryk Jarosz wypowiada się na temat nieprzyznania Telewizji TRWAM możliwości nadawania programów w technologii cyfrowej. –W praktyce oznacza to, że ta popularna stacja
nie będzie dostępna dla większości widzów, opłacających
abonament. Dlatego radni klubu „Wolę Wejherowo” i PiS,
a także prezydent Wejherowa i jego najbliżsi współpracownicy zaapelowali o równe prawa dla Telewizji TRWAM.
Z Wejherowa do przewodniczącego
Krajowej
Rady Radiofonii i Telewizji
w Warszawie wystosowano „Stanowisko radnych i
władz miasta Wejherowa w
sprawie przyznania Telewizji Trwam miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji
naziemnej, uprawniającej
do nadawania programów
w technologii cyfrowej”.
Stanowisko to odczytał na
sesji Rady Miasta radny
Henryk Jarosz, a podpisali się pod nim radni
„Wolę Wejherowo” i PiS
oraz prezydent Wejherowa,
jego zastępcy, skarbnik i
sekretarz miasta.
Do akcji nie przyłączyli
się radni Platformy Obywatelskiej, chociaż jej inicjator
prowadził rozmowy z kolegami z opozycji.
- Chciałem, żeby było to
wspólne stanowisko Rady
Miejskiej, ponad podziałami politycznymi, niezależne od naszych osobistych
poglądów czy wyznania
– wyjaśnia radny Jarosz.
– Tu nie chodzi o poparcie dla Telewizji TRWAM
i o to, czy ona się komuś
podoba czy nie. Chodzi o
przestrzeganie sprawiedliwych zasad demokracji, o
wolność słowa. Jeżeli ta telewizja ma dużo grono zwolenników, jeżeli ludzie chcą
oglądać programy religijne,
publicystyczne, edukacyjne, a także filmy i rozrywkę, proponowane przez TV

TRWAM, to nie można jej
zabierać dostępu do nowoczesnych form nadawania.
Jeśli TV TRWAM nie będzie w technologii cyfrowej,
pozostanie tylko odbiór
przez anteny satelitarne, co
dla większości telewidzów,
zwłaszcza starszych i niezamożnych oznacza pozbawienie dostępu do ulubionej stacji.
Radni „Wolę Wejherowo”
planowali podjąć w tej sprawie uchwałę, tak jak zrobiła to Rada Miasta Lęborka
i kilku innych miast i gmin.
Ostatecznie jednak postanowili zbierać podpisy pod
„Stanowiskiem Radnych i
Władz Miasta”, napisanym
w imieniu mieszkańców
miasta.
- My radni służymy
mieszkańcom, reprezentujemy ich, dlatego oczywiste
jest, że po interwencjach
wejherowian w tej sprawie,
musimy coś zrobić – dodaje

Przemarsz
W następną niedzielę,
15 kwietnia odbędzie się w
Wejherowie manifestacja
w sprawie dostępności TV
TRWAM do platformy cyfrowej. Stowarzyszenia katolickie organizują przemarsz
ulicami miasta.
Początek po mszy świetej,
która rozpocznie się o godz.
10.00 w kościele św. Leona.
Zakończenie marszu zaplanowano na pl. J. Wejhera.

Henryk Jarosz. – Jestem
wieloletnim związkowcem,
działaczem „Solidarności” i
boli mnie łamanie podstawowych zasad demokracji.
Zawiodłem się na obecnym rządzie, dlatego m.in.
byłem niedawno wśród
uczestników manifestacji w
Warszawie, dotyczącej referendum w sprawie wieku
emerytalnego.
H. Jarosz podkreśla, że
odbiorcy katolickiej stacji to m.in. ludzie chorzy,
„przykuci” do łóżka, którym
programy TV TRWAM dostarczają informacji, wsparcia duchowego i ciekawych
wrażeń. Są to programy i
filmy pozbawione agresji,
nienawiści, widoku krwi
– którymi epatują inne kanały telewizyjne. Telewizja
TRWAM przekazuje pozytywne wartości, a co najważniejsze - ma duże grono
telewidzów i sympatyków.
Dodajmy, że na koniec

- Służymy mieszkańcom i
w ich imieniu występujemy o prawa dla telewizji
TRWAM - mówi radny
Henryk Jarosz.

marcowej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego podobne stanowisko radnych
w sprawie TV TRWAM
odczytał
wiceprzewodniczący Rady Powiatu, Jan
Klawiter. Pod apelem do
przewodniczącego KRRiT
podpisało się już wielu radnych ( klub „Wspólny Powiat”, PiS i niektórzy radni
PO), ale zbieranie podpisów
jeszcze trwa.
- Jestem przekonany, że
uda mi się uzyskać akceptację dla wspólnego stanowiska większości radnych
powiatowych – mówi radny
Jan Klawiter.
		
AK.

W imieniu poszanowania demokracji
W „Stanowisku Radnych i Władz Miasta Wejherowa w sprawie przyznania TV Trwam miejsca na multipleksie cyfrowej telewizji naziemnej” czytamy m.in.:
„Radni i Władze Miasta Wejherowa zdecydowały się na wystosowanie do Pana pisma po licznych interwencjach mieszkańców, zaniepokojonych losem i przyszłością TV TRWAM. (...)
W imieniu poszanowania demokracji prosimy o przyznanie miejsca na multipleksie dla TV TRWAM, bo jest ona w takich samych prawach, jak inne większe lub mniejsze stacje
telewizyjne. (...)
Solidaryzując się ze swoimi mieszkańcami zwracamy się
do Pana Panie Przewodniczący i do Krajowej Rady Radiofonii i
Telewizji o uszanowanie praw widzów Telewizji TRWAM.”

REKLAMUJ SIĘ W „PULSIE WEJHEROWA”
OFERUJEMY ATRAKCYJNE CENY REKLAM I RABATY
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O TYM SIĘ MÓWI
Prywatne przedszkole bez dotacji

Miasto chce pomóc przedszkolakom
„Przyjaciele Kubusia Puchatka” z Wejherowa mają poważny
problem. Właścicielki przedszkola o tej nazwie nie dopełniły wymaganych przepisami warunków, na podstawie których udzielane są dotacje niepublicznym placówkom oświatowym. W konsekwencji błędu właścicielek miasto nie może wypłacić dotacji, ale
prezydent stara się pomóc, żeby nie ucierpiały dzieci i rodzice
przedszkolaków, a także pracownicy.
- W terminie, wymaganym przepisami oświatowymi i uchwałą Rady Miasta
z 26 października 2010 r.,
czyli do 30 września ub.
roku, właścicielki wejherowskiego przedszkola powinny
były przekazać informację
o planowanej liczbie dzieci. Nie wywiązały się z tego
obowiązku, a jest to termin
materialno-prawny (30 września roku poprzedzającego
rok udzielenia dotacji), a więc
nie podlega przywróceniu
ze względu na niezawinione
uchybienie temu terminowi.
- mówi zastępca prezydenta
Bogdan Tokłowicz - Z tego
względu w niniejszej sprawie
nie ma podstaw do badania
przyczyn uchybienia terminu do złożenia omawianej
informacji przez osoby prowadzące Przedszkole Niepubliczne „Przyjaciele Kubusia
Puchatka”.
Przepisy nie pozwalają
zatem na przywracanie powyższego terminu nawet w
przypadku oczywistego braku winy w uchybieniu terminu. Ustawodawca w ustawie
o systemie oświaty przyjął
konstrukcję prawną skutkującą wygaśnięciem roszczenia o dotację.
W konsekwencji błędu
właścicielek przedszkole nie
mogło otrzymać z miejskie-

go budżetu kilkuset tysięcy
złotych. Dlatego losem placówki są poważnie zaniepokojeni rodzice ponad setki
dzieci, pracownicy placówki,
a także władze miasta.
KONRTOLERZY
MÓWIĄ „NIE”
Jak wyjaśnia Bogdan Tokłowicz, w tym przypadku
dotacja nie zależy od czyjejś
dobrej woli. Przepisy są jasne – właściciele prywatnych
placówek oświatowych mają
dziewięć miesięcy (licząc
od początku roku, gdyż tak
naprawdę nie ma terminu
otwarcia) na złożenie wniosku o dotacje na następny
rok. Nie pomoże usprawiedliwianie się chorobą, zwolnieniem lekarskim ani faktem,
że wniosek złożono zaledwie
dzień później, a właśnie takie
są argumenty zawiedzionych
brakiem dotacji właścicielek
przedszkola.
Dla Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Gdańsku (instytucji powołanej do
kontrolowania samorządów
w zakresie finansów), która
rozpatrywała sprawę wejherowskiego przedszkola liczy
się tylko fakt, że właścicielki przedszkola nie dopełniły
obowiązku w wymaganym
terminie. W odpowiedzi na
pisma od władz miasta i właścicielek przedszkola, RIO

odpowiada krótko: w tej sytuacji miasto nie może udzielić dotacji. Gdyby do tego
doszło, prezydent miasta
odpowiadałby za naruszenie
dyscypliny finansów publicznych, a to poważny zarzut.
Chodzi wszak o publiczne
pieniądze, a prezydent nie
może przecież złamać prawa.
POMOC OD
PREZYDENTA
- Szukaliśmy najlepszego
i zgodnego z prawem rozwiązanie, ponieważ staramy się
pomóc dzieciom tego przedszkola, ich rodzicom i pracownikom placówki – podkreśla Bogdan Tokłowicz.
– Jedną z możliwości jest zaciągnięcie przez właścicielki
przedszkola pożyczki z miejskiej kasy, o którą zwróciły
się pismem z dnia 14 lutego
br. do prezydenta miasta z
prośbą o kwotę 500 000 zł.
Najpierw jednak Rada
Miasta musi wyrazić na to
zgodę. Równocześnie władze miasta zaproponowały
właścicielkom utworzenie w
części ich przedszkola filii
Przedszkola Samorządowego
nr 2, która liczyłaby trzy oddziały: dwa dla dzieci pięcioi sześcioletnich oraz jeden
oddział dla czterolatków.
- Proponujemy przejęcie
przez miasto oddziałów dla
5 i 6-latków, ponieważ jeste-

śmy zobowiązani do zapewnienia wychowania przedszkolnego dzieciom w tym
wieku – wyjaśnia prezydent
Tokłowicz. – Jesteśmy gotowi prowadzić również jeden
oddział dla 4-latków, łącznie
obejmując opieką 75 dzieci wraz z dotychczasowymi
opiekunami i pracownikami obsługi. Na pozostałych
kilkudziesięciu przedszkolaków ewentualnie czekają
miejsca w innych placówkach w mieście.
TYMCZASOWE
ROZWIĄZANIE
Aby wprowadzić w życie
taki plan, potrzebna jest
zgoda właścicielek przedszkola, rodziców dzieci oraz
starosty, który jest właścicielem budynku przy ul.
Ofiar Piaśnicy, gdzie działa
Niepubliczne Przedszkole
„Przyjaciele Kubusia Puchatka”.
- Naszym zdaniem pozwoli to uniknąć stresu, gdyż
dzieci 3. grup pozostają w
tym samym miejscu ze swo-

imi opiekunami – mówi B.
Tokłowicz. – Przedszkole zostałoby odciążone przez miasto, a właścicielki mogłyby
wziąć mniejszą pożyczkę na
prowadzenie swojej placówki.
Jak zaznacza zastępca
prezydenta, chodzi o rozwiązanie tymczasowe, ponieważ
przedszkole może starać się i
uzyskać dotacje w 2013 roku.
- Najważniejsze są w
tej całej sytuacji dzieci, ale
skorzystają także rodzice,
gdyż pobyt w przedszkolu
publicznym przez 5 godzin
jest nieodpłatny (realizacja obowiązkowej podstawy
programowej), nie licząc
opłaty za wyżywienie. Za
każdą zadeklarowaną przez
rodziców następną godzinę
opłata wynosi 2,40 zł.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
PO STRONIE
WŁAŚCICIELEK
- Staramy się pomóc
pracownikom przedszkola
i rodzicom dzieci, chociaż
miasto nie jest winne zaistniałej sytuacji – dodaje

Bogdan Tokłowicz. - Ponieważ przedszkola niepubliczne są prowadzone na odpowiedzialność ich właścicieli,
skutki naruszenia przepisów
obciążają wyłącznie osoby
prowadzący taką działalność
oświatową.
Właścicielki przedszkola
zdają sobie z tego sprawę,
ponieważ w piśmie, wystosowanym do premiera Donalda Tuska, z prośbą o pomoc,
napisały m.in.: „problem,
który może zaważyć na przetrwaniu naszej placówki
powstał tylko i wyłącznie z
naszej winy...”.
Podczas niedawnego spotkania z przedstawicielami
władzami miasta, właścicielki placówki nie były zainteresowane propozycją ze
strony ratusza.
Mimo to pozostaje nadzieja, że sprawa zakończy
się pomyślnie zarówno dla
maluchów, jak i pracowników przedszkola „Przyjaciele Kubusia Puchatka”.
Anna Kuczmarska

REKLAMA

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna
zdjęcia urodzinowe
chrzciny i przyjęcia
imprezy
integracyjne
fotografia mody
fotografia
reklamowa
502 178 344

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WEJHEROWIE
84-200 Wejherowo ul. Obr. Helu 1
tel. 58 672 35 68; 58 738 91 05

e-mail: zuk@wejherowo.pl

www.zukwejherowo.pl

- 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
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WEJHEROWSKIE MISTERIA

Jezus Chrystus triumfujący i Jezus upokorzony, Ecce Homo, upadający pod krzyżem. Tłum wiwatujący na
Jego cześć i tłum opluwający go na Golgocie, a do tego Faryzeusze, Piłat, płaczące niewiasty i bolejąca Matka
Boża. Wszystko to znakomicie oddają wejherowskie misteria. Wspaniałą inscenizację Niedzieli Palmowej i
pierwsze Misterium Męki Pańskiej na Kalwarii oglądaliśmy w minioną niedzielę. Jutro, w Wielki Piątek czekają nas kolejne przeżycia religijne oraz wrażenia, których dostarczy wejherowianom i przyjezdnym gościom stowarzyszenie Misterników Kaszubskich. Wielkopiątkowe Misterium odbędzie się na kalwarii po raz dziesiąty.

Fot. Anna Kuczmarska
Więcej zdjęć na: www.pulswejherowa.pl
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Scenariusz powstał
dwa tysiące lat temu

ROZMOWA

Rozmowa z Wojciechem Rybakowskim, inicjatorem misterów Meki Pańskiej, odbywających się na Kalwarii
Wejherowskiej, prezesem grupy „Misternicy Kaszubscy”
- Misternicy Kaszubscy są znani co najmniej
od kilku lat. A dokładnie?
- Bieżący rok jest dla
nas, wszystkich Misterników rokiem szczególnym.
Niedawno, a dokładnie 16
marca, minęło 10 lat kiedy
na wejherowskiej Kalwarii
odbyło się pierwsze Misterium. Było to podczas
Diecezjalnej Młodzieżowej
Drogi Krzyżowej, której
przewodniczył
ówczesny
Metropolita Gdański, arcybiskup Tadeusz Gocłowski. Grupa Misterników powstała odpowiednio
wcześniej, żeby inscenizację przygotować.
- Kto był inicjatorem
powstania takiego zespołu i przygotowania inscenizacji Męki Pańskiej?
- Pomysł co prawda był
mój, ale od samego początku w Misterium angażowała się społecznie
duża grupa ludzi, aktorzy, śpiewacy, Ochotnicza
Straż Pożarna. Aktorów i
śpiewaków widzimy i słyszymy podczas kolejnych
misteriów, ale dziesięć lat
temu były to też krawcowe,
fryzjer, czy choćby pan Andrzej Barzowski, który
na inscenizacje wozi nas
swoim autobusem. Wielu
mieszkańców Wejherowa i
okolicy zaangażowało się w
tę inicjatywę.
- Ale dopiero później
doszło do oficjalnego powstania Misterników.
- Kilka lat temu powstało
stowarzyszenie „Misternicy
Kaszubscy”, którego mam
zaszczyt być prezesem.
Celem nadrzędnym stowarzyszenia jest promocja
miasta, powiatu i regionu,
głównie przez działania
związane z Misterium.
Nie sposób tu nie wymienić osób z obecnego zarządu stowarzyszenia: Artura
Szymerowskiego, Małgorzaty Hallmann, Anny
Miotk i Marka Czoski.

- Czy wspierają was
władze miasta lub powiatu? Czy są inni sponsorzy?
- Z inicjatywy stowarzyszenia, przy sporym wsparciu miasta i powiatu, udało
się przygotować np. wystawę obrazów, którą pokazywaliśmy w wielu miejscowościach na Pomorzu,
jednak głównie skupiamy
się na udoskonalaniu Misterium. Kolejne dotacje,
które otrzymujemy zarówno z miasta, jak i z powiatu,
przekazujemy na ten cel.
- A konkretnie na co?
- Przede wszystkim na
stroje, które stają się coraz
piękniejsze i bardziej profesjonalne. Nowe kostiumy
mają już Piłat, żołnierze,
faryzeusze. W tym roku
wysoką dotację z budżetu
miejskiego, dokładnie 4 tysiące złotych przekazaliśmy
na stroje dla ludu. Dotacje
z powiatu przeznaczamy na
stroje dla Trzech Króli, ale
o tym może później.
- Czy ktoś jeszcze
wam pomaga?
- Dużą pomocą służy
Wejherowskie
Centrum
Kultury, które ponosi głównie ciężar organizacyjny
Misterium.
Szczególną
wdzięcznością darzymy o.
Gwardiana, Tyberiusza
Nitkiewicza, który stał się
naszym opiekunem duchowym, udziela pomieszczeń
na nasze spotkania. To
właśnie w klasztorze, rozpoczynamy i kończymy, że
się tak wyrażę, sezon prób
do Misterium, które trwają
zawsze w Wielkim Poście.
- Czy tegoroczna wielkopiątkowa inscenizacja
będzie podobna do tej z
ubiegłego roku? Czy zdarzy się coś nowego?
- Scenariusz do Misterium powstał dwa tysiące
lat temu, więc trudno tu
o jakieś zmiany. Nowością
są oczywiście stroje dla

ludu, ale droga krzyżowa
przebiegać będzie według
wyznaczonych wieki temu
czternastu stacji.
Wielu
mieszkańców
uczestniczyło w pierwszej
w tym roku inscenizacji drogi krzyżowej, która odbyła się w Niedzielę
Palmową. Na główną uroczystość, połączoną z Misterium zapraszamy oczywiście w Wielki Piątek, o
godzinie 10.00.
- W Niedzielę Palmową byliśmy świadkami
kolejnej wspaniałej inscenizacji wjazdu Jezusa
do Jerozolimy. Podobno
są plany przygotowania
nowej inscenizacji, tym
razem na Boże Narodzenie? Czy może pan zdradzić jakieś szczegóły?
- Mogę potwierdzić, że
stowarzyszenie wyszło z
inicjatywą
zorganizowania wjazdu Trzech Króli. Będzie to połączone ze
śpiewem kolęd i przedstawieniem misterium bożonarodzeniowego, odgrywanego przez dorosłych.
- Niedawno w gdańskim Dworze Artusa
otrzymał pan z rąk Metropolity Gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia prestiżową
nagrodę „Pro Eclesia et
Populo”. Czy takie wyróżnienie jest dla pana
ważne?
- Oczywiście, ma ono
dla mnie duże znaczenie,
ale nie mogę rozumieć tego
wyróżnienia inaczej, jak zachęty do dalszej pracy.
- Życzę zatem zdrowia, sił i wytrwałości, bo
dzięki panu i całej wspaniałej grupie misterników możemy głębiej i
piękniej przeżywać w
Wejherowie uroczystości i nabożeństwa wielkopostne.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska

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

Wojciech Rybakowski ma 40 lat, urodził się w Wejherowie, a obecnie mieszka w Kochanowie w powiecie wejherowskim, z żoną i dwiema córkami.
Pracuje jako nauczyciel religii w Szkole Podstawowej nr 9,
a jako animator kultury w mieście, bierze aktywny udział w
wielu wydarzeniach i imprezach.
Jest radnym powiatu wejherowskiego z ramienia Prawa i
Sprawiedliwości, a w Radzie Powiatu pełni funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Oświaty .
REKLAMA

ZUK - Dział
Sanitarno- Porządkowy
58 672-35-68,
58 672-17-18
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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KULTURA
Czytelnicy wybierali najlepsze książki 2011 roku

Koncert w Kolegiacie

„Gryfy Literackie” rozdane Wielkopostne
W piątej edycji konkursu organizowanego przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie, nagrody za 2011 rok otrzymały dwie książki:
„Gdański depozyt” Piotra Schmandta oraz „Gerard Labuda - żeglarz na oceanie
nauki” autorstwa Genowefy Kasprzyk i Marii Krośnickiej.
Na książki głosowali czytelnicy, za pośrednictwem bibliotek miejskich i gminnych.
Twórczość Piotra Schmandta jak i dorobek naukowy i literacki prof. Gerarda Labudy
(m.in. Honorowego Obywatela
Powiatu Wejherowskiego), poszerzony o cenne informacje
biograficzne profesora, wzbudziły szczególne zainteresowanie. Autorki książki o profesorze, Genowefa Kasprzyk
- przewodnicząca Rady Gminy
Luzino i Maria Krośnicka dyrektorka biblioteki w Luzinie, miały szczęście znać swojego bohatera.
Podczas uroczystego zakończenia konkursu w bibliotece
statuetki i dyplomy wręczyli
laureatom: zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz
oraz dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz. Laudacje o nagrodzonych książkach
oraz ich autorach wygłosili
Olga Podolska-Schmandt i
Dariusz Rompca.

Szczęśliwa trójka laureatów (w środku, z dyplomami), tuż po odebraniu tegorocznych nagród „Gryf Literacki”.

Młodzież w bibliotece

zamyślenia

Wejherowska Kolegiata wypełniła się po
brzegi, bo prawdziwie gwiazdorska obsada wystąpiła w koncercie „Wielkopostne
zamyślenia”. Gościnnie zaprezentowali
się akordeonista Cezary Paciorek, saksofonista Maciej Sikała, wokalistka Weronika Korthals oraz Chór Mieszany „Camerata Musicale” i aktorzy Teatru „Prawie
Lucki”.
Ksiądz prałat Tadeusz
Reszka szczególnie gorąco
powitał powstały niedawno
Chór Mieszany „Camerata Musicale”, prowadzony
przez dyrygentkę Aleksandrę Janus. Ksiądz dziekan zaprosił wszystkich
słuchaczy do otwarcia serc
w czasie przedświątecznej
zadumy.
- Fenomen i bogactwo
tradycji Kościoła mówi
nam, że wszystko ma swój
czas, miejsce i głęboki
sens. Czas Wielkiego Postu obfituje w piękne pod
względem muzycznym nabożeństwa, Drogę Krzyżową i Gorzkie Żale. We

wspólnocie Kościoła możemy rozważać Mękę Jezusa
i uświuadamiać jej zbawczy
wymiar – stwierdził ksiądz
dziekan.
Artyści zaprezentowali
m.in. utwory kompozytorów współczesnych będące
pieśniami dziękczynienia,
a także biblijne teksty w
opracowaniu muzycznym
Cezarego Paciorka i
pieśni do słów bł. Karola
Wojtyły. Aktorzy Teatru
„Prawie Lucki" recytowali
wiersze ks. Jana Twardowskiego, Krzysztofa Kamila
Baczyńskiego oraz niedawno zmarłej Krystyny Matyjasik-Pelowskiej.

REKLAMA

Teatralna rywalizacja
z Osiecką na deser
W wejherowskiej bibliotece zakończyła się
druga edycja Konkursu Wiedzy o Teatrze. Zwycięzcami konkursu zostali uczniowie z Gimnazjum w Zespole Szkół w Łęczycach, wyprzedzając
Samorządowe Gimnazjum w Bolszewie i Gimnazjum nr 1 w Wejherowie. Wyróżnienie otrzymała
Weronika Wasielke z Gimnazjum nr 2 w Rumi.
Edukacja teatralna ma przygotować młodych ludzi do
odbioru sztuki przez rozwijanie wrażliwości, a także przez
ukazywanie pozawerbalnych środków ekspresji. Podczas
konkursu uczestnicy musieli odpowiedzieć na kilka pytań
związanych z teatrem, a także napisać jednoaktówkę.
Rozstrzygnięcie konkursu wzbogacił recital w wykonaniu członków Studia Piosenki w Rumi pod opieką Barbary Czarkowskiej. Koncert poświęcony był pamięci
Agnieszki Osieckiej i składał się ze wspaniałych i dobrze
znanych piosenek tej artystki.
Kolejną propozycją biblioteki dla młodziezy jest konkurs wiedzy o twórczości Wojciecha Kuczoka (20 kwietnia). O szczegółach mozna się dowiedzieć na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Puiblicznej w
Wejherowie: www.biblioteka.wejherowo.pl.
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PROMOCJA I EDUKACJA
Aktualne informacje i promocja miasta

Wejherowo
w Internecie

Nowa szata graficzna i nowe możliwości, wynikające
z multimedialnej platformy informacyjno-promocyjnej
mają służyć skutecznemu przekazywaniu informacji o
działalności władz miasta oraz ważnych wydarzeniach.
Urząd Miejski w Wejherowie uruchomił nową wersję
swojej strony www.wejherowo.pl w całkowicie odświeżonej szacie graficznej.
Strona miasta łączy dwie
strony: wejherowo.pl oraz
zobaczwejherowo.pl w jedną
multimedialną
platformę
informacyjno-promocyjną.
Ponadto utworzono profil
miasta na Facebooku oraz
kanały na YouTube i Vimeo.
Skorzystają na tym przede
wszystkim mieszkańcy Wejherowa, ale również turyści.
- Na stronie znajduje się
m.in. informator teleadresowy oraz wiele innych użytecznych informacji, które
pozwolą im miło spędzić
czas w Wejherowie - wyjaśnia Jacek Thiel, zastępca
kierownika Wydziału Kultury, Sportu, Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego
w Wejherowie.
Bogata i profesjonalna
strona internetowa samorządu, to jedna z naj-

lepszych wizytówek województw, miast i gmin – tak
twierdzą specjaliści z tej
dziedziny. Nowa strona
internetowa miasta łączy
funkcję promocyjną i informacyjną dla mieszkańców.
Znajdują się na niej najnowsze informacje, wiadomości lokalne, a także relacje filmowe i fotograficzne z
najciekawszych wydarzeń
w mieście. Uruchomione
zostały nowe działy poświęcone inwestycjom miejskim, projektom unijnym,
zarządzaniu kryzysowemu
oraz Piaśnicy.
- Docelowo ma powstać
podstrona dotycząca Straży
Miejskiej oraz kilka nowych
działów – dodaje Jacek
Thiel. - Na stronie znajdują się ponadto „Nowiny” w
wersji elektronicznej oraz

kalendarium
nadchodzących wydarzeń i imprez
kulturalnych.
Nowością
jest zakładka „Wejherowo
w mediach”, w której będą
znajdowały się linki do
artykułów na temat Wejherowa. Poprzez internet
chcemy promować miasto,
pokazywać Wejherowo jako
miasto, w którym dzieje się
wiele ciekawego.
Prawdopodobnie
największą atrakcją dla internautów są filmy o Wejherowie w wersji HD, wcześnie
prezentowane na stronie
zobaczwejherowo.pl.
- Samorządy muszą szukać szybkich i tanich kanałów komunikacji, wykorzystując przede wszystkim
internet - uważa Krzysztof
Hildebrandt,
prezydent
Wejherowa.
AK.

Wiedza o samorządzie terytorialnym

Licealiści rywalizowali
Po raz siódmy w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego odbył się Pomorski Konkurs
Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym. Gospodarze okazali się bezkonkurencyjni.
Powiatowy etap konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych odbył się 23 marca.
Współorganizatorem rywalizacji było Starostwo Powiatowe w Wejherowie, a jej
regulamin określa Kapituła
pod przewodnictwem Mieczysława Struka, marszałka pomorskiego.
Celem konkursu jest
upowszechnianie
wiedzy
o samorządzie terytorial-

nym, pogłębianie wiedzy
o lokalnym i regionalnym
życiu społecznym, kształtowanie aktywnych postaw
obywatelskich oraz wzmacnianie patriotyzmu lokalnego i regionalnego.
Tegoroczną edycję zdecydowanie wygrali uczniowie
liceum „Sobieskiego”, czyli
gospodarze. Na finał wojewódzki w Gdańsku pojadą: Iwona Hinz, Tomasz

Krauza, Monika Lidzbarska. Czwartą osobą zakwalifikowaną się do finału
jest Adrianna Ratenow,
uczennica Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 4
w Wejherowie.
Nagrody
ufundowane
przez starostę wejherowskiego wręczyła dyrektor I
LO Bożena Conradi.
Poziom eliminacji powiatowych był bardzo wysoki, co potwierdzili wszyscy
uczestnicy i ich opiekunowie. Tym bardziej gratulujemy zwycięzcom i życzymy sukcesów w etapie
wojewódzkim, który odbędzie się już za tydzień, 13
kwietnia.

Mniej szkół w powiecie
Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego zapadła ostateczna decyzja o rozwiązaniu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Strzepczu i likwidacji szkół, wchodzących w skład tego zespołu. Zamiar ich zamknięcia, z powodu braku zainteresowania ze strony młodzieży, radni podjęli już w sierpniu ub. roku.

Na konferencji prasowej Jacek Thiel z Urzędu Miejskiego w Wejherowie prezentował nową strone internetową, promującą nasze miasto i zawierającą najważniejsze informacje o bieżacych wydarzeniach.
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W osobnej uchwale Rada
Powiatu wyraziła zgodę,
aby w budynku po szkole
w Strzepczu funkcjonowała
Kaszubska Fundacja Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Podaruj
trochę słońca”.
Dyrektor fundacji zaprezentowała na sesji działalność organizacji, wzbu-

dzając uznanie samorządu
za intensywną i skuteczną
pracę na rzecz niepełnoprawnych dzieci.
Na jednej z wcześniejszych sesji wt ym roku
radni powiatowi podjęli
uchwałę o zamiarze likwidacji czterech liceów profilowanych w Wejherowie
oraz przekształcenia struk-

tur pięciu innych szkół
(a dokładnie zmian w nazwach szkól zawodowych).
Zmiany wynikają z zapisów o systemie oświaty.
Jednym z elementów ustawowych zmian jest stopniowa likwidacja trzyletnich
liceów profilowanych dla
młodzieży i szkół uzupełniających.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Właściciele klubu i trenerzy zarażają swoją pasją zarówno dzieci, jak i dorosłych

Taniec ponad wszystko
Niedawny sukces wejherowskiego Klubu „Świat Tańca” na
festiwalu w Lęborku nikogo już nie dziwi, bo uczestnicy zajęć
prowadzonych przez Joannę i Jacka Bernaśkiewiczów często
zdobywają nagrody w konkursach. Sami trenerzy i ich podopieczni z radością i dumą przyjmują kolejne werdykty jury,
bo jak mówią, do sukcesów nie sposób się przyzwyczaić. Zawsze cieszą tak samo i mobilizują do dalszego wysiłku, który
łączy się z przyjemnością, pozytywnymi emocjami i przygodą.
Z VI Ogólnopolskiego
Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Lęborku tancerze
przywieźli pięć pucharów.
Pierwsze miejsca w swoich grupach zajęły dziewczęta z formacji Explozja,
Carmen i Euforia; drugie
miejsce zdobyła Enigma, a
trzecie – grupa Express. Na
piątym miejscu uplasował
się młodszy Expresik.
Do tego trzeba dodać kilka nagród, zdobytych przez
duety. Wysokie pozycje formacji i tancerzy cieszą tym
bardziej, że w zawodach brało udział ponad 1500 tancerzy z całej Polski, a uczestnicy reprezentowali bardzo
wysokie umiejętności.
DOBRA ATMOSFERA
- Te i inne osiągnięcia,
między innymi na międzynarodowych zawodach,
świadczą o naszym rozwoju,
o dobrym kierunku pracy,
która wynika z naszej pasji –
mówi Jacek Bernaśkiewicz.
Jaka jest recepta na sukces wejherowskiego klubu,
działającego niespełna 10
lat? Małżonkowie Joanna
i Jacek Bernaśkiewiczowie
zgodnie podkreślają, że najważniejsza jest dobra atmosfera na zajęciach.
- Jest sympatycznie, przyjaźnimy się, tworzymy zgrane grupy tancerzy – mówi
pani Joanna. – Oboje z mężem lubimy ludzi, a uczestnicy zajęć to wyczuwają.
Zarówno dzieci, jak i dorośli
czują się u nas dobrze.
NAJPIERW GŁOWA,
POTEM CIAŁO
Nie bez znaczenia jest
fakt, że właściciele klubu
są pedagogami. Mają dobry
kontakt z dziećmi i młodzieżą, dbają nie tylko o ich
rozwój fizyczny, ale też o
dobre samopoczucie, i ...do-

bre wychowanie.
– Wszystko zaczyna się
od głowy, m.in. od poczucia
własnej wartości, pewności
siebie, zachowania indywidualności – mówi pan Jacek. – Czasem trzeba pomóc
dziecku lub nastolatkowi
„wyjść ze skorupy”, pokonać
nieśmiałość,
zrealizować
własne pomysły. Zaczyna
się od świadomości i psychiki, a dopiero na drugim
miejscu jest ciało i możliwości fizyczne.
– Dostosowujemy nasze
zajęcia do wieku uczestników, do ich oczekiwań –
dodaje Joanna Bernaśkiewicz. – Dorośli przychodzą,
aby nauczyć się tańczyć,
ale również odprężyć się,
zrelaksować i miło spędzić
czas po pracy. Mam nadzieję, że dobrze się bawimy.
ZESPÓŁ LUDOWY
I ...PIŁKA NOŻNA
Państwo Bernaśkiewiczowie, którzy do Wejherowa
przeprowadzili się z Trójmiasta, nie są zawodowymi
tancerzami. Skąd się wzięła
ich miłość do tańca?
– Wspólna pasja trwa
tak długo, jak nasze małżeństwo, czyli około 25 lat
– mówi pan Jacek. – Żona
tańczyła w uniwersyteckim
zespole ludowym „Jantar”,
prowadzonym przez Milenę
Jurczyk. Potem zainteresowała się tańcem nowoczesnym i towarzyskim.
Szybko wciągnęła mnie w
krąg swoich zainteresowań.
Zawsze lubiłem tańczyć, ale
jako młody chłopak przede
wszystkim grałem w piłkę
nożną, m.in. w drugoligowej
gdyńskiej Arce i innych klubach. Grałem w meczach
reklamowych i pracowałem
jako trener za granicą, na
Cyprze i w Grecji. W 2005

roku omal nie zostałem
trenerem piłkarskiej reprezentacji Indii - byłem w
dziesiatce, a potem w trójce
kandydatów... – wspomina
pan Jacek.
Na Akademii Wychowania Fizycznego J. Bernaśkiewicz studiował kierunek
trenerski i nauczycielski.
W programie tej drugiej
specjalizacji znalazły się zajęcia taneczne pod kierunkiem dr Danuty Fostiak.
- Jako małżeństwo razem uprawialiśmy taniec
towarzyski, ale nie byliśmy
parą turniejową – mówi
Joanna Bernaśkiewicz. –
Wolałam zająć się tańcem
nowoczesnym, który pozwala na większą swobodę
i rozwój.
WYJAZDY I WYSTĘPY
Po kilku latach spędzonych w domu z dwójką małych dzieci (dziś 15-letnią
Dominiką i 19-letnim Michałem), pani Joanna pracowała w Szkole Podstawowej
nr 9, prowadząc tam m.in.
kółko taneczne, odnosząc
pierwsze sukcesy.
I tak zaczęła się kariera trenerki i instruktorki
tańca, a także choreografa.
Obecnie pani Joanna uczy
młodzież hip-hopu, który
pozwala tancerzowi na indywidualny styl. Dorosłe
uczestniczki zajęć uczy tańców latynoamerykańskich z
salsą na czele.
Pan Jacek również prowadzi grupy taneczne,
m.in. ucząc pary tańca towarzyskiego.
Oboje małżonkowie są
bardzo zajęci. Tym bardziej, że chętnie jeżdżą z
podopiecznymi na przeglądy, festiwale i pokazy.
- To ważne, aby gdzieś się
zaprezentować i przeżyć te

emocje, których nie można
doświadczyć na zwykłych
zajęciach – mówi Joanna
Bernaśkiewicz. – Występy,
dają ogromną satysfakcję i
motywację.
Wymagają też dodatkowego wysiłku, zwłaszcza,
że dla właścicieli Świata
Tańca wszystko musi być
dobrze zorganizowane i
dopięte na ostatnio guzik.
Trzeba zadbać o kostiumy
dla tancerzy i reprezentacyjne stroje sportowe.
Dlatego pan Jacek spędza sporo czasu na poszukiwaniu sponsorów (nie
wszystkich rodziców stać
na dodatkowe wydatki),
a pani Joanna odwiedza
hurtownie z materiałami i
sama projektuje stroje.
CHORWACJA CZEKA
Formacje „Świata Tańca” kilka dni temu wróciły
z turnieju o Puchar Kujaw
i Pomorza w Bydgoszczy,
gdzie znalazły się w gronie
finalistów (poziom imprezy
był bardzo wysoki!).
W maju państwo Bernaśkiewicz po raz drugi
wybierają się z grupami
młodzieżowymi do Chorwacji, na eliminacje do tanecznych Mistrzostw Świata.
W ubiegłym roku na
tych międzynarodowych zawodach dziewczęta z Wejherowa zdobyły tytuł wicemistrza świata! To powód
do dumy, ale i wyzwanie.
Trzeba walczyć o utrzymanie poziomu i o kolejne na-

grody, które przyniosą satysfakcję i radość młodym
tancerzom.
- Nie chcemy się ścigać
na siłę, ale dzieci i młodzież
bardzo się cieszą z występów przed publicznością
i z dobrej oceny jurorów –
mówi Jacek Bernaśkiewicz.

– Dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą - tak często
mówimy naszym młodym
tancerzom – dodaje pani
Joanna.
Pozostaje życzyć kolejnych udanych występów i
niezapomnianych wrażeń.
Anna Kuczmarska

Nagrody i medale
Joanna i Jacek Bernaśkiewiczowie są laureatami Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa, którą otrzymali trzykrotnie
m.in. za wychowanie przez sport, za niekwestionowane zdolności pedagogiczno-wychowawcze oraz zdobycie wielu lokat
w konkursach i turniejach tańca, a tym samym promowanie
Wejherowa i Polski. W ubiegłym roku właściciele Świata Tańca
zostali wyróżnieni przez prezydenta Krzysztofa Hildebrandta
Medalem Róży za zdobycie tytułu wicemistrza świata 2011 na
mistrzostwach w Chorwacji, kategorii hip-hop.
Z tego samego powodu ówczesna minister edukacji narodowej, Katarzyna Hall przyznała właścicielom Klubu Tanecznego „Świat Tańca” tytuł „Miejsce Odkrywania Talentów”.
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Powiat wejherowski wiedzie prym na Pomorzu

Najlepsi sportowcy i trenerzy
W sali obrad wejherowskiego Starostwa spotkali się najlepsi trenerzy i sportowcy powiatu wejherowskiego. Okazją nie była rywalizacja sportowa, a raczej jej wspaniałe
efekty. Uroczyście wręczono nagrody i wyróżnienia zwycięzcom XIII Plebiscytu „Złota 10 Najlepszych Sportowców”, „Złota 3 Najlepszych Trenerów” oraz „Złote Talenty
Sportowe” w 2011 roku. Utytułowani sportowcy i ich goście
dowiedzieli się również, że powiat wejherowski osiągnął w
ub. roku najlepsze wyniki sportowe wśród powiatów ziemskich w województwie pomorskim.

Najlepsi trenerzy 2011 roku, od lewej: Grzegorz Nicińśki (piłka nożna), Piotr
Netter (triathlonu i duathlon) oraz Zbigniew Rolbiecki (lekka atletyka). „Złota
Trójka” wybrana przez specjalną kapitułę plebiscytu odebrała stauetki, nagrody i
gratulacje od wejherowskich samorządowców.

Poinformował o tym Andrzej Byczkowski, dyrektor Powiatowego Zespołu
Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie,
prowadzący uroczystość. A.
Byczkowski podkreślił, że
największą zasługę w sklasyfikowaniu naszego powiatu na pierwszym miejscu
mają zawodnicy z Rumi, którzy zdobyli najwięcej medali
na mistrzostwach Polski.
Celem corocznego powiatowego plebiscytu jest
promowania sportowców,
trenerów i osób działających na rzecz środowiska
sportowego, a także propagowanie wartości, niezbędnych dla rozwoju szeroko
rozumianej idei zdrowego
społeczeństwa.
Oprócz sportowców na
uroczystości licznie stawili
się przedstawiciele władz
samorządowych oraz sponsorzy, aby uhonorować
swoich sportowych reprezentantów. Obecny był też
poseł Jerzy Budnik.
Specjalna kapituła oceniła pracę oraz sukcesy

trenerów oraz zawodników
i wybrała najlepszych. Zwycięzcy otrzymali puchary,
statuetki, upominki, a także gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.
Zaśpiewała dla nich i
zatańczyła uzdolniona młodzież z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wychowawczych.
Wręczono także wyróżnienia specjalne dla trenerów i sportowców za zasługi dla rozwoju i promocji
sportu powiatu wejherowskiego. Otrzymali je Rafał
Karcz obecnie trener i były
zawodnik kickboxingu z Fight Zone Wejherowo i Benedykt Król trener biegów na
orientację z UKS Siódemka
Rumia za wieloletnią działalność i promowanie powiatu wejherowskiego na
arenach sportowych w kraju i za granicą.
Starosta
wejherowski
wręczył również nagrody za osiągnięcie wysokich wyników sportowych
w międzynarodowym lub
krajowym współzawodnic-

twie sportowym. Odebrali
je trenerzy Marek Gorlikowski, Benedykt Król,
Piotr Netter i Zbigniew
Rolbiecki oraz zawodniczki i zawodnicy: Marcin
Chabowski, Szymon Cyra,
Damian Damaszk, Julian
Damaszk, Paweł Gosz, Jakub Hubeny, Natalia Kahs,
Michalina Kantecka, Karol
Klawikowski, Marta Kozieł, Maciej Kubiak, Marek
Kulas, Angelika Lińska,
Paweł Lipieński, Robert
Niewiedziała, Michał Nowosadzki, Maja Olszewska,
Magdalena Stencel, Dawid
Wendk, Marlena Wieleba,
Łukasz Wiśniewski, Angelika Zamojska, Ewelina
Zamojska
Dodatkowym
elementem uroczystości w Starostwie było ogłoszenie wyników plebiscytu sportowego
„Dziennika
Bałtyckiego”.
Najpopularnijeszym sportowcem wybrano Dawida
Wendk, uprawiającego łucznictwo, a najlepszą drużyną
okazał się Gryf Orlex WejAK.
herowo.

Złota dziesiątka sportowców

Trenerzy Rafał Karcz i Benedykt Król otrzymali specjalne wyróżnienia i statuetki
od starosty wejherowskiego, a dodatkowo również nagrody od prezydenta Wejherowa. Wręczał je zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz.
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Karol Barzowski – UKS Ósemka Wejherowo, unihokej
Julian Damaszk – RJK PZPOW Bliza BalexMetal Wejherowo, radiojachting
Alicja Eigner – ISS Start Wejherowo, tenis stołowy niepełnosprawnych
Wiesław Ferra – bramkarz drużyny Gryf Orlex Wejherowo, piłka nożna
Natalia Kahs – KS Wejher, lekka atletyka
Marta Kąkol – Gminny Klub Sportowy Luzino, lekka atletyka
Maciej Kubiak – UKS Tri Saucony Rumia, triathlon, duathlon, aquathlon
Robert Niewiedziała – UKS Siódemka Rumia, biegi na orientację
Paweł Strychalski – Żuraw Gniewino, koszykówka
Mateusz Ostaszewski – sport amatorski, strongman
Wszyscy wymienieni laureaci mają na koncie liczne medale, puchary
i zwycięstwa, których wyliczenie zajęłoby sporo miejsca.
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Na zdjeciach powyżej nagrody od starosty Józefa Reszke i zastępcy prezydenta Bogdana Tokłowicza odbierają (od lewej): Paweł Strychalski, trener Zbigniew Rolbiecki
w imieniu Natalii Kahs, Robert Niewiedziała, Wiesław Ferra i Mateusz Ostaszewski. Na zdjęciu również Jacek Thiel z Urzędu Miasta w Wejherowie (po prawej).

Alicja Eigner i Julian Damszk - to zawodnicy ze Złotej
Dziesiątki.

Karol Barzowski odbiera
statuetkę z rąk starosty.

Trener, prezes i zawodnicy Gryfa Orlex Wejherowo, oprócz nagród, odbierali gratulacje i pochwały za niedawne piłkarskie sukcesy.

Złota trójka trenerów

Grzegorz Niciński – Gryf Orlex Wejherowo, trener drużyny seniorów. Doprowadził drużynę Gryfa do największego sukcesu w 90 letniej historii Gryfa – awans do ¼ finału
Pucharu Polski i mecze z Legią Warszawa.
Piotr Netter - UKS Tri Saucony Rumia, trener triathlonu i
duathlonu. Trenowani przez niego zawodnicy i zawodniczki
w 2011 r. wywalczyli m.in. 9 medali rangi Mistrzostw Polski.
Zbigniew Rolbiecki – Klub Sportowy Wejher, trener lekkoatletyczny i trener Kadry Województwa Pomorskiego i
Kadry Narodowej w biegach średnich i długich.

Złote talenty sportowe
Szymon Cyra - RJK PZPOW Bliza BalexMetal
Wejherowo, radiojachting
Magdalena Damaske – TPS Rumia, siatkówka
Adam Falkowski – Rumski Klub Sportowy,
lekka atletyka i przełaje
Kornelia Szymańska – Fight Zone Wejherowo,
kickboxing
Cezary Taube – UKS Kielno, koszykówka
Ewelina Zamojska – UKS Siódemka Rumia,
biegi na orientację

Najmłodsi laureaci trzynastego powiatowego plebiscytu, czyli „Złote Talenty Sportowe” - na zdjęciu ze starostą
wejherowskim, Józefem Reszke.
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Trzydniowe imprezy z niespodziankami

Wiosna w muzeum
W jeden z marcowych weekendów Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zorganizowało kolejną „trzydniówkę”, proponując urozmaicony program,
ubarwiony dodatkowo niespodziankami. Imprezy przyciągnęły sporą publikę, w dodatku codziennie inną.

Konkurs wiedzy o Kaszubach i Pomorzu

IX Sejmik Kaszubski
W Gimnazjum Publicznym im. Pisarzy Kaszubsko-Pomorskich w Luzinie odbył się Konkurs Wiedzy o Kaszubach
i Pomorzu. Tegoroczny konkurs został wpisany do wojewódzkiego kalendarza konkursów, olimpiad i turniejów na
rok szkolny 2011/2012.
Adresatami
konkursu
byli gimnazjaliści ze szkół
tego szczebla z województwa pomorskiego, a celem
było (i jest zawsze) zainteresowanie młodzieży regionem, jego historią, literaturą, poznanie znaczących
postaci wywodzących się z
Kaszub i Pomorza, itp.
Dyrektor
Gimnazjum
Kazimierz Bistroń uroczyście powitał uczestników, opiekunów i gości a
także otworzył etap zmagań konkursowych.
Pierwszy etap konkursu
objął eliminacje organizowane w gimnazjach, które
wytypowały
trzyosobowe
drużyny do drugiego etapu. W ramach tego etapu
w Luzinie przeprowadzono
test, dzięki temu ośmioro uczniów z najwyższą
punktacją zakwalifikowało
się do finału. Najlepsi odpowiadali na wylosowane
pytania.
Na prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała
komisja, której przewodniczył Alfons Miłosz, znany
i ceniony znawca regionu i
tematyki kaszubskiej.
Po emocjonującej rywalizacji pierwsze miejsce
w konkursie wywalczyła
Agata Klawikowska z
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Bożegopola Wielkiego (w
ubiegłorocznym
konkursie zajęła trzecie miejsce).
Drugą pozycję zajęła Małgorzata Styczewska z
Mrzezina, a trzecią Anna
Szur z Luzina.
W opinii organizatorów oraz szacownej komisji konkursowej wiedza
uczestników z roku na rok
jest coraz bogatsza. Ogromna w tym zasługa nauczycieli-opiekunów młodzieży.
W tegorocznym konkursie uczestniczyły 24 drużyny gimnazjalne z różnych
miejscowości województwa
pomorskiego. Po raz pierwszy wzięli w nim udział
uczniowie z Wielkiego Podlesia i Klukowej Huty.

Zwieńczeniem
konkursu
było
uroczyste
wręczenie nagród i dyplomów zwycięzcom, nauczycielom i opiekunom
ale również upominków
książkowych
wszystkim
uczestnikom. Nagrody wręczał poseł Jerzy Budnik,
przedstawiciele samorządów i działacze Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego.
Organizatorom konkursu, dyrekcji Gimnazjum,
nauczycielom i pracownikom należą się gorące słowa uznania za przygotowanie konkursu.
Ryszard Hinc
Zdjęcia pochodzą ze
stronu internetowej Gimnazjum w Luzinie.

Najpierw w piątek zorganizowano ciekawostkę na
naszym terenie: uroczyste
zakończenie
wystawy
starodruków
muzycznych. Dostojne te papiery,
same w sobie raczej niezrozumiałe i nieatrakcyjne,
eksponowano przez ponad
miesiąc. Pozwolono im zabłysnąć jeszcze ten jeden
raz, łącząc to z koncertem i
prelekcjami naukowymi.
Połączenie się nie udało.
Ludzie przyszli głównie na
koncert, a poczęstowano ich
na początek uniwersytecką
sesją. Z zapowiedzianych
trojga prelegentów zjawiło
się dwóch, zorganizowano
więc naprędce zastępstwo.
Nawalał sprzęt, a referaty się przedłużyły, więc z
ostatniego (i z zastępstwa)
zrezygnowano, podobnie jak
z zapowiedzianej dyskusji.
Muzyka zabrzmiała po
niemal trzech godzinach!
Należy podziwiać gości (ponad czterdziestu), że doczekali jej w większości.
O dawnych utworach
bardzo ciekawie mówił drugi z prelegentów - ks. prof.
Anastazy Nadolny. Omówił bibliotekę muzyczną w
Pelplinie, objaśnił w skrócie tematykę badań nad
starodrukami. Można było
zrozumieć co to takiego Offertoria, Communiones etc.
Profesor ilustrował swój
wykład średniowiecznymi
iluminacjami, na których
mnisi przedstawili świat
pobożnych wierzeń. Był on
bardzo bogaty i inny od naszego. Potrafiono np. przedstawić Ducha Świętego w
postaci ludzkiej - młodzieńca z gołębicą!
Po wykładzie dano konsumpcję, na którą nie wypada narzekać, bo była
„gratis”. Po niej w końcu
zabrzmiały dźwięki, i od
razu pozytywne zaskoczenie: młodzieżowy zespół
muzyki dawnej „Euterpe”
z Gdyni! Zagrał 8 utworów,
zaśpiewał w różnych językach, a zabrzmiał harmo-

nijnie, choć dynamicznie, co
przy dziewięcioosobowym
składzie jest bardzo dużym
osiągnięciem. Najbardziej
wzruszył słuchaczy średniowieczną prośbą do Maryi.
Po nim zechcieli jeszcze
wystąpić polscy „Gregorianie” z Gniewu, czyli chór
„Gymevensis”. Próbowali
robić tzw. nastrój, ale połączyli to z prezentacją grupy
i autoreklamą swej płyty,
co chybiło. Było zbyt późno,
choć zespół nawet zabisował utworem „Jesu dulcis
memoriae”.
W sobotę - przy niemal
stuosobowej sali i bez niespodzianek - na Zamkowej zorganizowano kolejne
„Spotkanie z muzyką
Kaszub”, w którym studenci gdańskiej akademii
mierzyli się z utworami
Jana Trepczyka czy Henryka Jabłońskiego.
Godzinny program dano
attacca i postarano się o
jego urozmaicenie miniscenkami i pewnym humorem.
Śpiewacy się zmieniali,
akompaniująca im skrzypaczka Natalia Brodzińska odchodziła i wracała,
tylko fortepian (oczywiście
Witosława Frankowska)
we wszystkich utworach był
ten sam. Dopiero przy Jabłońskim popłynęła z niego
„pieśń nowa”, np. w pięknym
utworze z tekstem Alojzego
Nagla pt. „Szëmią wałë”.
Śpiewacy starali się jak
mogli, ale połączenie poprawnej kaszubskiej dykcji
z interpretacją muzyczną
jest bardzo trudne. Gdy
Katarzyna Wilk zaśpiewała „Hafciarkę z Żukowa”
W. Walentynowicza (jedyną
polskojęzyczną w programie), pomyślałem, iż lepiej
będzie gdy Kaszubi będą
śpiewać po kaszubsku, a
Polacy po polsku. Sobotnie „krzyżówki” wypadły
bowiem różnie. W długim
programie sprawdziły się
znane przeboje, jak „Niezabótczi”, „Leszczëna”, „Moje
stronë” (podtytuł imprezy)

czy sławna „Teskniączka”,
śpiewana, a potem bisowana przez wszystkich trzynaścioro śpiewaków. „Kaczczi
na rzéce” zabrzmiały nutą
jakby swojską, a przebojem wieczoru była dla mnie
„Psota” Trepczyka, którą
aktorsko interpretował baryton Maciej Kozłowski.
Nazwisko łatwe do zapamiętania, a sam utwór - gotowy materiał na hit!
Kaszubska młodzież (40
sztëk lëdzy, w tym nawet
gość z Krakowa) zaszczyciła muzeum w niedzielę.
Zaproponowano jej dramat
„Jiwer ostatnëch” Jana
Rompskiego, wydany onegdaj przez MPiMK-P. Grał
teatr „Zymk” z Luzina, a
reżyserował Adam Hebel
- kaszubski Holoubek i Hanuszkiewicz w jednym.
Tym razem grali tylko „jego” ludzie, a było ich
jedenaścioro. Dobrze się
spisywał i wyraźnie mówił
Mateusz Meyer (Tóna),
przesadzał i kabaretowo
zagrywał Sławomir Klas
(Gojka), a reszta była jakby pomiędzy. Aktorzy się
wyraźnie śpieszyli i sztukę
(skróconą względem oryginalnego tekstu) wykonali w
godzinę. Zakończyła się ona
dramatyczną sceną rozpaczy, z wybitnym udziałem
Patrycji Pionk, grającej
Martę, dziewczynę rozdartą w uczuciach. Wokół jej
ożenku rozgrywała się mianowicie ta sztuka, ideowo
nawiązująca do zagłady
kaszubskich mieszkańców
Pomorza przez Niemców.
W zamiarze reżysera miała się ona wiązać z Dniem
Jedności Kaszubów, na który przy okazji zaproszono.
„Wiosna swoje ma walory” - to wiemy z piosenki.
Tu pokazała swe bogactwo
oraz kaprysy. Okazało się
też, że w starym wejherowskim pałacu można się
spodziewać tego, co niespodziewane.
No to się spodziewajmy!
Sławomir Cholcha
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ROZMAITOŚCI
Zbiórka zużytych telefonów dla Nikodema

Wejherowianie pomagają
Dzięki nietypowej akcji charytatywnej,
w którą zaangażowali się mieszkańcy Wejherowa, przy wsparciu Urzędu Miejskiego
w Wejherowie, 4-letni Nikodem może rozwijać się tak, jak jego rówieśnicy. Pomimo,
że chłopiec choruje na mukowiscydozę.
Skrzynka w Urzędzie
Miejskim przy ul. 12 Marca
została po brzegi wypełniona zużytymi telefonami komórkowymi. Ofiarowali je
mieszkańcy miasta, którzy
chcą pomóc Nikodemowi.
- Chciałabym serdecznie
podziękować
wszystkim
mieszkańcom Wejherowa
za pełen karton telefonów
przeznaczonych do recyklingu - mówi Jacek Thiel
z UM w Wejherowie, który

włączył się w akcję pomocy
na rzecz chorego chłopca.
Za telefony i dobre serca
dziękowała też mama Nikodema, Weronika Felikszowska.
Pieniądze z telefonów,
przekazanych do recyklingu, zostaną przeznaczone
na leczenie i rehabilitację
Nikodema.
O szczegółach tej akcji i
miejscach zbiórki telefonów
komórkowych można prze-

Nikodem z mamą.

czytać na stronie internetowej Nikodema:
www.nikodem.muko.med.pl
Na tej stronie można się
również dowiedzieć, w jaki
sposób przekazać na rzecz
Nikodema 1 procent podatku podczas rozliczenia podatkowego.

Był film, będzie spektakl
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na niesamowity, zaskakujący
i nieco przerażający komediodramat
„Bóg mordu”. Zagrają w nim aktorzy
Teatru Miejskiego w Gdyni.
Na podstawie „Boga mordu” Roman
Polański nakręcił swój ostatni film, zatytułowany „Rzeź”.

Spektakl zaprezentowany zostanie 12
kwietnia o godz. 19 w tymczasowej sali
WCK - w auli Gimnazjum nr 1 przy ul. Sobieskiego w Wejherowie.
Bilety w cenie 25 zł w przedsprzedaży
(przed spektaklem 30 zł) można kupić w
biurze WCK, ale wcześniej lepiej zadzwonić pod nr 58 672 27 75.

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOSCI

Sprzedam mieszkanie 60 m kw. z
2007 roku, pierwsze piętro, 3 pokoje, w Wejherowie Śmiechowie przy
ul. Necla. Cena 320 tys. zł. – do negocjacji. Tel.: 505-597-770
***
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

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

Sprzedam fotel rozkładany jednoosobowy 150 zł i kanapę + 2 fotele finki 400 zł.
Tel. 503-713-505
***
Sprzedam tanio nową butlę
gazową 11 kg z atestem oraz nową
butlę gazową turystyczną 3 kg. Tel.
516-256-424

Sprzedam tanio telewizor kolorowy 21 cali z pilotem, sprawny
i w bardzo dobrym stanie. Posiada
wejście antenowe i eurozłącze.Możliwość transportu. Cena 110 zł.
Tel. 516-256-424
***
Telewizor Daewoo 14 cali,
sprawny, możliwość odpłatnego
transportu cena 120 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.
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. Cena za
komplet 350 zł. Tel. 668-294-942
***
Sprzedam telewizor kolorowy z
pilotem 28 Samsung z płaskim kineskopem, stan idealny. 200 zł.
Tel.: 516-256-424

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 jako pogotowie
domowe – wykonam w Twoim
domu wszystko, co potrzeba, o każdej porze. Zadzwoń: 519-617-240
***
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. 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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ROZRYWKA

Krzyżówka z kapliczką
W diagramie umieszczono wszystkie spółgłoski
T. Litery z kolorowych pól, czytane rzędami, utworzą rozwiązanie.
Hasło prosimy przysyłać do 12 kwietnia e-mailem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl. Kartkę z hasłem i telefonem nadawcy można też wrzucić do skrzynki obok wejścia
do Ośrodka Szkolenia Kierowców „Artex” przy ul. Polnej 3.
Wśród nadawców rozlosujemy dwie nagrody książkowe.

* rzęsisty deszcz
* jedna z odmian pod-

stawowego typu
* brat Parysa, pokonany przez Achillesa
* jeszcze nie więzienie
* dokuczliwe robaki
* Marian, twórca elementarza
* wróżba z kart
* ... John – śpiewał na
pogrzebie Lady Diany
* ozdobna wstążka
* afrykański kuzyn
wilka
* kraj wyswobodzony
po akcji Pustynna Burza
* Sycylia lub Cypr
* sklep ze starymi
książkami
* potocznie: marihuana
* sojusznik, sprzymierzeniec
* gładka powierzchnia lodu
* wielorazowy bilet
Jerzy Piotr Kozerski

REKLAMA
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