NR 9 (24)
10 MAJA
2012
NAKŁAD
6000
KOLEJNE
WYDANIE
24 maja

TYM ŻYJE MIASTO

Gorące
obrady
Rady
Protest przeciw usytuowaniu gminnej zlewni na
terenie Wejherowa, spór
wokół planu zagospodarowania ulicy Kwiatowej, w
ciągu której władze miasta planują tunel pod torami oraz kontrowersyjna
uchwała dotycząca gruntu
dla firmy Orlex - to niektóre ciekawe tematy obrad
Rady Miasta Wejherowa, o
których piszemy wewnątrz
tego numeru.
W pierwszym majowym
wydaniu „Pulsu”, grubszym
niż zwykle, zapraszamy też
na wiele ciekawych imprez!

www.pulswejherowa.pl

Maturalny maraton
Co roku ten sam stres
i te same emocje, tylko
maturzyści się zmieniają. W Wejherowie
do egzaminów maturalnych przystąpiło ponad 800 tegorocznych
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych.

Matury, tak jak w całym kraju, rozpoczęły się
4 maja, a skończą za około
dziesięć dni. To zależy od
wybrou przedmiotów dowolnych i terminów, wyznaczonych na egzaminy.
Dzisiaj trwa egzamin z
języka angielskiego, a jutro (piątek) maturę zdają
absolwenci, którzy wybrali
wiedzę o społeczeństwie, a
także fizykę i astronomię.
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Uroczystość na Kalwarii

Odpust lądowy
W dniach 18-20 maja w na Kalwarii Wejherowskiej odbędą się pierwsze w tym roku uroczystości odpustowe. Na Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, odbywający się zawsze
w niedzielę przed Zielonymi Świętami, przybywają pielgrzymi z południowych i środkowych Kaszub, dlatego nazywany
jest „odpustem lądowym”.
Uroczystości odpustowe rozpoczynają się w piątek po południu wraz z przybyciem pierwszych pielgrzymek i trwają do
niedzielnego popołudnia.
Centralne obchody kalwaryjskie z kazaniem zaplanowano
w sobotę 19 maja o godz. 14.00 (początek w kościele klasztornym). Tego dnia o godz. 17.30 w kościele Trzech Krzyży na
kalwarii mszę św. odprawi ojciec Filemon Janka z Poznania.
W niedzielę o godz. 8,00 zaplanowano Drogę Krzyżową,
a o godz. 9.00 – procesję z Najświętszym Sakramentem z kościoła św. Anny na kalwarię. O godz. 10.00 rozpocznie się uroczysta msza św. pod przewodnictwem ks. biskupa Ryszarda
Kasyny.
Przypomnijmy, że kolejne odpusty w Kaszubskiej Jerozolimie odbęda się w dniach: 2-3 czerwca - Odpust Trójcy Świętej, 30 czerwca-1 lipca – Odpust NMP Uzdrowienia Chorych, oraz 15-16 września – Odpust Podwyższenia Krzyża
Świętego.

Maturzyści z I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w oczekiwaniu na zadania z języka polskiego (program rozszerzony)

Internet na rynku
Od początku maja na wejherowskim rynku można korzystać z bezprzewodowego dostępu do sieci internetowej typu Hot Spot.
Urząd Miejski w Wejherowie po raz kolejny uruchomił
na rynku bezprzewodowy
Internet. Osoby przebywające na pl. Jakuba Wejhera
mogą połączyć się za darmo
z siecią, odebrać pocztę elektroniczną czy też znaleźć informacje w internecie.
- Bezprzewodowy dostęp
do Internetu to również
ukłon w kierunku turystów
i przedsiębiorców przebywających w naszym mieście
– mówi Jacek Thiel, szef
promocji miasta. – Siedząc
w którejś z kafejek na rynku mogą oni być w stałym
kontakcie ze swoją firmą
bądź dzielić się ze znajomymi dobrymi wrażeniami z
pobytu w Wejherowie.

Sprzęt oraz łącze internetowe zapewniła lokalna
firma
teleinformatyczna
„Network Systems”, która będzie zarządzała Hot
Spotem. Wytyczne, jakimi
należy się kierować, podał
Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Jak
przekazał, prędkość łącza
dla użytkownika ma wynosić 256 kbit/s, dzienny limit
następujących po sobie 24
godzin – 60 minut, a miesięczny limit pobieranych
danych – 750 MB.
Bezprzewodowy Internet
na pl. Jakuba Wejhera dostępny będzie od maja do
października br. Wkrótce na
rynku pojawią się tabliczki
informujące o tej usłudze.
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AKTUALNOŚCI
Protest przeciwko budowie punktu zlewnego

Niezadowoleni
mieszkańcy i radni
Wejherowscy radni jednogłośnie wyrazili protest przeciwko budowie przez Gminę Wejherowo punktu zlewnego nieczystości płynnych na terenie miasta Wejherowa.
Jak czytamy w uchwale zaproponowanej przez
prezydenta miasta: „Rada
Miasta Wejherowa wyraża
stanowczy protest przeciwko planom budowy punktu
zlewnego nieczystości płynnych na terenie Wejherowa
przez Gminę Wejherowo.
Powstanie takiego punktu
spowoduje znaczący spadek
komfortu życia okolicznych
mieszkańców i atrakcyjności terenu dla prowadzenia
działalności
gospodarczej,
gdyż doprowadzi do pojawiania się uciążliwości związanych np. z nadmiernym ru-

chem pojazdów ciężarowych
czy też przykrymi zapachami będącymi konsekwencją
działalności takiego miejsca.
Przeważające wiatry zachodnie zwiększają zdecydowanie
zasięg tych uciążliwości (…).
Rada Miasta Wejherowa
upoważnia Prezydenta Miasta Wejherowa do podjęcia
wszelkich działań przewidzianych prawem w celu
uniemożliwienia powstania
punktu zlewnego w wyżej
wymienionym miejscu.(…)”.
Przypomnijmy, że Gmina
Wejherowo zamierza w najbliższym czasie przystąpić do

KONDOLENCJE

Z głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci
Śp.

Biskupa Diecezji Pelplińskiej

ks. Jana Bernarda Szlagi
duszpasterza bliskiego ludziom,
wybitnego biblistę,
człowieka wielkiego serca
Bliskim Zmarłego
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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budowy punktu zlewnego nieczystości płynnych na terenie
Wejherowa.
Punkt ma być usytuowany w pobliżu stacji benzynowej PKN Orlen, przy drodze
krajowej nr 6, w odległości
zaledwie kilkuset metrów od
Osiedla Sucharskiego w Wejherowie oraz niedaleko od
miejscowości Bolszewo.
Jak wyjaśnił podczas sesji zastępca prezydent Wejherowa Piotr Bochiński,
eksploatacja punktu zlewnego nieczystości płynnych na
terenie miasta - ze względu
na zabudowę mieszkalną -

wiąże się z wieloma uciążliwościami dla mieszkańców.
Chodzi o przykre zapachy
oraz uciążliwy transport nieczystości płynnych.
Grupa
mieszkańców
Bolszewa już złożyła w tej
sprawie protest do wójta i
radnych Gminy Wejherowo.
Działka, na której Gmina Wejherowo zamierza
wybudować punkt zlewny
nieczystości płynnych oddalona jest zaledwie kilkaset metrów od miejsca koło
firmy Jantar i Urzędu Pracy. Na tym terenie w przeszłości już funkcjonował
punkt zlewny nieczystości
płynnych, który zlikwidowany został w wyniku licznych protestów okolicznych
mieszkańców i firm.

Z KRONIK POLICJI
Wypadek na „szóstce”

24 kwietnia wczesnym rankiem na drodze krajowej nr 6 przed
wjazdem do Redy od strony Wejherowa, doszło do zderzenia
czterech samochodów. Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego
ustalili, że 79-letni kierowca renault traffic, jadąc lewym pasem
ruchu w kierunku Rumi, najechał na tył samochodu dostawczego
volkswagen transporter, który prawidłowo zatrzymał się, na czerwonym świetle. W wyniku tego volkswagen najechał na tył opla
astra, a ten z kolei na tył volkswagena caddy.
W wyniku wypadku kierowca renault traffic z obrażeniami
ciała został przetransportowany do wejherowskiego szpitala.

Vectra na drzewie

Dwie osoby ranne to bilans wypadku, do jakiego doszło w
Gowinie na terenie gminy Wejherowo w nocy z 23 na 24 kwietnia br. 34-letni kierowca samochodu najprawdopodobniej stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w przydrożne drzewo.Wynik badania alko-testem wykazał, że kierowca był trzeźwy. Wraz z
pasażerem zostali przetransportowani do szpitala.

16 pijanych kierowców

Podczas niedawnego długiego weekendu, wejherowscy policjanci mieli pełne ręce pracy. Nad bezpieczeństwem na drogach
czuwało kilkudziesięciu funkcjonariuszy. W kontroli bezpieczeństwa uczestniczyły radiowozy oznakowane i nieoznakowane, a
także policyjne patrole motocyklowe (motocykle marki Honda).
W ciągu kilkudniowej akcji na drogach odnotowano 2 niegroźne wypadki i 13 stłuczek.
Pomimo licznych apeli o zachowanie trzeźwości za kierownicą policjanci zatrzymali aż 16 nietrzeźwych kierujących, w tym
dwóch z sądowym zakazem prowadzenia pojazdów, a także 8
kierowców po spożyciu alkoholu.

Wójt Skwarło jak wójt Kepka
czyli powtórka z rozrywki
Kilka lat temu Jerzy Kepka, ówczesny wójt Gminy Wejherowo,
próbował prowadzić punkt zlewny koło Urzędu Pracy na terenie
miasta Wejherowa. Czynił to bez uzgodnienia z władzami miasta,
a wręcz wbrew ich negatywnemu stanowisku, czym sprowokował
awanturę międzygminną.
Należy w tym miejscu wyjaśnić, że punkt zlewny, nazywany też
czasami zlewnią ścieków, to miejsce, do które przyjeżdżają szambiarki i wylewają tam brzydko pachnącą zawartość prosto do sieci
kanalizacji sanitarnej. Jest on dla okolicznych mieszkańców oraz
zakładów pracy bardzo uciążliwy, nie tylko z uwagi na zapachy
wydobywające się z beczkowozów, ale także z powodu ich wzmożonego ruch.
Uciążliwe oddziaływanie takiego punktu ma zresztą dużo większy zasięg, gdyż ścieki wpuszczone do rur kanalizacyjnych, roznoszą smród jeszcze na długim odcinku tej kanalizacji. Boleśnie
przekonał się o tym sam wójt Kepka, gdy uruchomił taki punkt w
Gościcinie na terenie gminy wiejskiej. Wywołał tym protesty o dłuższym zasięgu niż trudny do zniesienia fetor.
Zapewne z tych powodów obecny wójt Henryk Skwarło, próbuje
przenieść kłopotliwy punkt z terenu swojej gminy i znów uruchomić go na terenie miasta, a więc nie na swoim terenie. Czyni to podobnie jak jego poprzednik bez uzgodnienia w władzami miasta.
Wręcz wyraźnie wbrew ich negatywnemu stanowisku.
Podczas ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa 24 kwietnia b.r.,
na wniosek Prezydenta Miasta radni jednogłośnie - co jest dość
rzadkim zjawiskiem w wejherowskiej radzie - przyjęli protest przeciwko budowie punktu zlewnego przez władze gminy wiejskiej na
terenie Wejherowa.
Wójt wydzierżawił prywatny teren w mieście przy ul. Podmiejskiej, niedaleko firmy Kornix i tam chce zlewnię uruchomić. Protestują już mieszkańcy gminy wiejskiej mieszkający w okolicy zakładów PORTA KMI. Punkt będzie uciążliwy też dla firm i mieszkańców
z okolicznych terenów Wejherowa, ulic Inżynierskiej, Techników,
Geodetów, a nawet dla Os. Sucharskiego.
Sprawa już wywołała ich zaniepokojenie.
Kilka lat temu zdecydowana postawa władz miasta, a wręcz zablokowanie dojazdu ciężarówek do punktu zlewnego przy Urzędzie
Pracy, doprowadziło do jego likwidacji. Jak będzie tym razem? Z
naszych ustaleń wynika, że prezydent Wejherowa już podjął działania, aby do nie doszło do powstania nowego punktu zlewnego.
Pikanterii sprawie dodaje fakt, że obecny wójt Skwarło jeszcze jako
radny, był największym przeciwnikiem Wójta Kepki w większości
spraw gminy. Wygrał z nim w wyborach, a dziś działa dokładnie tak
samo i w tym samym stylu, co krytykowany przez niego Jerzy Kepka.
Z inicjatywy wójta szykuje się więc „powtórka z rozrywki”.
Czy nie można inaczej?			
Dr Puls

Ktokolwiek widział...

Świadkowie poszukiwani
Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie prowadzi dochodzenie, pod nadzorem Prokuratury Rejonowej, w sprawie
nieumyślnego spowodowania w dniu 17 kwietnia 2012 r.
około godz. 15.00 w Wejherowie wypadku drogowego.
Jak wstępnie ustalono do zdarzenia doszło na ul. Sucharskiego. Kierowca samochodu nieustalonej marki koloru brązowego lub czarnego na przejściu dla pieszych przy
ogródkach działkowych potrącił pieszą przechodzącą przez
jednię. W wyniku potrącenia kobieta doznała ogólnych obrażeń ciała.
Wszystkich świadków lub osoby posiadające wiedzę na
temat przedmiotowego zdarzenia są proszone o kontakt
telefoniczny z Wydziałem Komendy Powiatowej Policji w
Wejherowie pod nr. 58 672 97 50/53/22 lub pod numer alarmowy 112, ewentualnie z najbliższą jednostką policji.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI
Co ważniejsze: tunel pod torami czy market? Zależy dla kogo Konserwacje w kościołach

Na sesji znów głośno Miasto ratuje
zabytki
o ulicy Kwiatowej
Podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Wejherowa głosami radnych ruchu „Wolę Wejherowo” odrzucono wezwanie PKS Sp. z o.o. w sprawie usunięcia rzekomego naruszenia prawa przy przyjmowaniu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta przy ul. Kwiatowej. Dzięki temu
nadal jest szansa, że w ciągu tej drogi powstanie tunel pod torami.
Prezydent
Krzysztof
Hildebrandt zwrócił się do
Rady Miasta o odrzucenie
uwag PKS, gdyż budowę tuneli w Wejherowie uważa za
priorytet. Okazało się, że nie
wszyscy radni są tego zdania.
Przypomnijmy, że chodzi o zmianę planu, która
umożliwia budowę drogi
dojazdowej do planowanego
tunelu w miejscu przejazdu
kolejowego na ul. Kwiatowej w Wejherowie. Został
on przyjęty na marcowej
sesji Rady Miasta głosami
radnych „Wolę Wejherowo”.
Sprawa ta była już przedmiotem długiej i ostrej dyskusji na kilku sesjach wejherowskiego samorządu. Marcowa
decyzja radnych narusza inte-

resy inwestora budowy marketu znanej zagranicznej sieci
handlowej, którego realizacja
na ul. Kwiatowej już się rozpoczęła. Z właścicielami terenu, gdzie obecnie powstaje
market, radni opozycyjnej
Platformy Obywatelskiej spotykali się poza ratuszem. Na
marcowej sesji radni PO zaprezentowali też stanowisko
właścicieli.
Podczas obrad w kwietniu, radni Platformy Obywatelskiej robili wszystko,
aby uchwałę przyjąć, co
oczywiście w konsekwencji
oznacza, że przyjęty w marcu plan należałoby uchylić
i droga dojazdowa do tunelu by nie powstała zgodnie
z planem. Jest to bardzo

korzystne dla inwestorów
budowy marketu przy ul.
Kwiatowej.
Ponieważ nie jest możliwa budowa tunelu pod torami bez drogi dojazdowej,
zasadnie jest pytanie: czy
radni PO działali przeciw
tunelowi pod torami?
Na poprzednich sesjach
radni Platformy, m.in. Arkadiusz Szczygieł, Jacek Gafka
i Maciej Łukowicz, głosowali i wypowiadali się przeciw
zmianie planu zagospodarowania. Mimo, że w mediach
ci sami radni wypowiadali
się za budową bezkolizyjnych powiązań drogowych
w Wejherowie. Cóż, jak
przychodzi do konkretnych
działań to są przeciw. Czy

budowa marketu jest ważniejsza niż budowa tunelu?
Prezydent i radni „Wolę
Wejherowo” zwracali uwagę
na zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego na
ul. Kwiatowej, jak również
uciążliwości, wynikające z
funkcjonowania marketu w
tym miejscu. Przeciw jego
budowie protestowali mieszkańcy okolicznych ulic. Zmiana planu zagospodarowania,
przyjęta przez radnych w
marcu, wymusi inne rozwiązanie. Ostatecznie większością głosów „Wolę Wejherowo” i radnego PiS wezwanie
PKS odrzucono. Tym samym
jest szansa, że tunel pod torami kolejowymi jednak powstanie.

Na wniosek prezydenta, wejherowscy
radni podczas XVI sesji Rady Miasta Wejherowa podjęli decyzję o dofinansowaniu
prac konserwatorskich w klasztorze franciszkanów oraz w kościele pw. Trójcy Świętej, na łączną kwotę 240 tys. złotych.
Dotację w wysokości 140
tys. zł przyznano klasztorowi franciszkanów w Wejherowie na sfinansowanie prac
konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych. Zakres prac obejmuje
remont dachu klasztoru.
Remontowany zespół poreformacki – klasztor franciszkanów ma w przyszłości
służyć turystom i pielgrzymom jako Dom Pielgrzyma.
Baza noclegowa naszego
miasta zyska kolejne miejsca noclegowe.
W Domu Pielgrzyma będzie znajdowała się sala

muzealna,
pomieszczenia
duszpasterskie oraz informacja
turystyczno-pielgrzymkowa.
Natomiast parafia pw.
Trójcy Świętej w Wejherowie
na prace konserwatorskie i
restauratorskie otrzymała
100 tys. zł. Dotacja zostanie
przeznaczona na wykonanie
zewnętrznej elewacji części
wschodniej kościoła.
To już kolejne wsparcie
z budżetu miasta dla tych
dwóch najważniejszych, po
Kalwarii Wejherowskiej, zabytków i atrakcji turystycznych w mieście.

Bezpłatne porady prawne

Wiosna mediacji
Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo” i stały
mediator sądowy Michał Ryszard Wysocki, przy
współudziale Powiatowej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej w Wejherowie oraz wsparciu finansowym Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie, organizują społeczną inicjatywę pod tytułem: „Wiosna mediacji!”.

Jest szansa na to, że zamiast przejazdu przez tory na ul. Kwiatowej powstanie tunel.

Akcja polegać będzie na
udzielaniu bezpłatnych porad i informacji prawnych
dotyczących mediacji w zakresie sporów rodzinnych,
lokalowych i sąsiedzkich.
Spotkania w bibliotece przy
ul. Kaszubskiej 14 odbędą
się 18 maja (w piątek) w
godzinach 9.00-15.00 oraz
19 maja (w sobotę) w godzinach 8.00 - 11.00.
Zainteresowanym gwarantowana jest pełna poufność i dyskrecja. Przedsięwzięcie to jest pierwszym
organizowanym przez Stowarzyszenie „Naprzód Wejherowo” w ramach kampanii „Mediacja – na zgodę!”,

której celem jest propagowanie mediacji i wspieranie idei świadomego społeczeństwa
obywatelskiego
poprzez angażowanie ludzi
w samodzielne i polubowne
rozwiązywanie
własnych
problemów.
Honorowy patronat nad
projektem objął Prezes Sądu
Okręgowego w Gdańsku.
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SAMORZĄD
Kontrowersyjna uchwała Rady Miasta

Atrakcyjny grunt dla Orlexu
Dzięki głosom radnych Platformy Obywatelskiej, właściciel firmy Orlex nabędzie od miasta bez przetargu atrakcyjną nieruchomość w Wejherowie. To 16 393 m kw. gruntu
przy ul. Sobieskiego, obok istniejącego dziś osiedla wybudowanego przez tę firmę. Żaden z radnych ruchu „Wolę
Wejherowo” ani radny PiS nie poparł tej uchwały. Dyskusja była bardzo gorąca.
Chodzi o uchwałę w sprawie nabycia przez właściciela Orlexu nieruchomości
w ramach odszkodowania
za działki, przejęte z mocy
prawa przez gminę pod drogę publiczną – ul. Fenikowskiego w Wejherowie.
Podczas toczących się negocjacji z zastępcą prezydenta Piotrem Bochińskim,
właściciel firmy Orlex, Wojciech Gębarowski zażądał
działki przy ul. Sobieskiego
w zamian za odszkodowanie
za ul. Fenikowskiego.

OFERTA
DEWELOPERA

Odszkodowanie to kwota
ok. 500 tys. zł, zaś za nieruchomość przy ul. Sobieskiego Orlex chce zapłacić ok.
3,2 mln zł netto, więc będzie
musiał dopłacić. Tyle, że bez
przetargu.
Tekst uchwały, rozpatrywanej na kwietniowej sesji
Rady Miasta, był wynikiem
oferty przedstawionej miastu przez W. Gębarowskiego. Prezydent nie mógł zaproponować innej uchwały,
gdyż takie a nie inne były

propozycje dewelopera. To
nie prezydent miasta, a
Rada Miasta podejmuje takie decyzje.

BEZ PRZETARGU

- Radni powinni pomóc
prezydentowi w negocjacjach z właścicielem Orlexu. Gdyby radni Platformy
Obywatelskiej nie poparli tej
uchwały i ona by nie przeszła, prezydent zyskałby
dobry argument w dalszych
negocjacjach z panem Wojciechem Gębarowskim
–
mówi Wojciech Kozłowski,
wiceprzewodniczący Rady. –
Właściciel Orlexu musiałby
zaproponować lepsze warunki za ten grunt przy ul.
Sobieskiego, jeśli chciałby
go teraz nabyć. Zawsze bowiem możemy zapłacić to odszkodowanie, a grunt sprzedać w przetargu.
Ja głosowałem przeciw
uchwale, gdyż podobnie jak
inni radni „Wolę Wejherowo” uważam, że sprawę
można było załatwić korzystniej dla miasta – dodaje W. Kozłowski. – Zwracam
uwagę na fakt, że właściciel

Orlexu nabędzie grunt bez
przetargu. Dziwę się, że
radni Platformy tak szybko
przyjęli tę uchwałę, a tym
samym propozycję właściciela Orlexu. Rada Miasta
mogła wskazać właścicielom
Orlexu, że oczekuje lepszej
ceny lub sprzedać tę nieruchomość w przetargu. Temat
mógł przecież zawsze wrócić
pod obrady samorządu.

KORZYSTNE,
CZY NIE?

Radni „Wolę Wejherowo”
podkreślali, że nie są przeciwko prezydentowi, a wręcz
przeciwnie chcą mu pomóc
w negocjacjach z właścicielem Orlexu. Nie akceptują
niekorzystnych propozycji
Wojciecha Gębarowskiego i
stąd nie poparli uchwały.
Nie można jednak posądzać ich o uprzedzenia
i stronniczość względem
dewelopera, gdyż na tej samej sesji Rady poparli inną
uchwałę o zamianie gruntów
z Orlexem przy ul. Orzeszkowej w zamian za działki przy
ul. Sikorskiego, obok obecnie
realizowanej inwestycji.

Radni PO zaakceptowali kontrowersyjną propozycję przedstawioną przez szefa
firmy Orlex, wyrażoną w uchwale.

- Tę ofertę dewelopera
uważaliśmy za korzystną,
więc ją poparliśmy – mówią
radni „Wolę Wejherowo” o
działkach na ul. Sikorskiego.
Radni opozycyjnej Platformy Obywatelskiej twierdzili,
że transakcja z nieruchomością przy ul. Sobieskiego jest
korzystna.
- Ja przychylam się do
głosu , że finał negocjacji
jest korzystny dla miasta i
jest do przyjęcia. Należy tylko się z tego cieszyć. Dlatego
poprę uchwałę – stwierdził
radny Jacek Gafka, podob-

nie jak radny Arkadiusz
Szczygieł.
Czy korzystne jest 195
zł za metr kwadratowy
gruntu, który ostatecznie
wpłynie do budżetu miasta
za nieruchomość przy ul.
Sobieskiego, pozostawiany
ocenie Czytelników.

TO DROGA
PUBLICZNA

Radni PO próbowali jeszcze straszyć mieszkańców,
sugerując zamknięcie ul.
Fenikowskiego w razie nieprzyjęcia propozycji Orlexu,
ale to nieprawda, bowiem

ul. Fenikowskiego jest drogą publiczną i żaden deweloper nie może tam postawić szlabanu.
Tymi samymi skutkami
kiedyś groził Orlex na ul.
Orzeszkowej, która była
jego własnością. Ulica Fenikowskiego jest jednak od
dawna własnością miasta,
zaś przedmiotem uchwały
było jedynie odszkodowanie za nią. Negocjacje w tej
sprawie mogły się toczyć
jeszcze długo, bez zagrożenia zamknięcia ulicy.
		
AK.

KONDOLENCJE
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Panu Jackowi Nurzyńskiemu
wieloletniemu Radnemu
Miasta Wejherowa,
przedsiębiorcy wejherowskiemu,
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Panu Krzysztofowi Dempc
Nauczycielowi Zespołu Szkół Nr 3
w Wejherowie
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA

MATKI

składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Pani Aleksandrze Kwidzińskiej
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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AKTUALNOŚCI
Wybory, nagrody, podziękowania

Za pracę na rzecz najmłodszych

Kolejna kadencja Medal im. Jordana
Cechu rozpoczęta

Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa
oraz Adam Klein, dyrektor Zespołu Szkól nr 2 w Wejherowie Śmiechowie otrzymali medale im. Henryka Jordana.
Tym samym obaj panowie zostali wyróżnieni przez ZaPowiatowy Cech Rzemiosł Małych i Średnich Przedsię- rząd Towarzystwa Przyjaciół Dzieci za szczególne zasługi
biorstw - Związek Pracodawców w Wejherowie należy do na polu pracy z dziećmi i młodzieżą.
najprężniejszych organizacji rzemieślniczych w kraju. O
Podczas XVI zwyczajnej go województwa.
niu jego zaangażowania na
aktywności wejherowskich rzemieślników, licznych dzia- sesji
Rady Miasta WejhePrezes Madera przedsta- rzecz TPD przyznanie mu
łaniach i projektach podejmowanych przez cech, m.in z rowa Medale im. Henryka wił krótko zasługi odznaczo- Medalu im. Henryka Jorwykorzystaniem środków z funduszy unijnych mówiono Jordana otrzymali: zastęp- nych podkreślając, że TPD dana będzie zadośćuczynieca prezydenta Bogdan To- każdego roku organizuje niem i mobilizacją do dalszej
podczas sprawozdawczo–wyborczego walnego zebrania w kłowicz i dr Adam Klein, półkolonie dla 150. dzieci z działalności na rzecz dzieci.
- Doktor Adam Klein,
dyrektor Zespołu Szkół nr 2 terenu Wejherowa.
Domu Rzemiosł.

W obradach rzemieślników z powiatu wejherowskiego uczestniczyli m.in.
prezydent Wejherowa –
Krzysztof Hildebrandt,
który
jest
honorowym
członkiem Cechu Rzemiosł
MiŚP ZP, a także prezes
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku – Wiesław Szajda i dyrektor
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku – Dariusz Gobis.
Uczestnicy obrad wysłuchali sprawozdania z działalności Powiatowego Cechu
Rzemiosł Małych i Średnich
Przedsiębiorstw Związku
Pracodawców. Była w nim
mowa o licznych kursach
i specjalistycznych szkoleniach dla pracowników różnych zakładów w mieście
oraz powiecie.
Jako jedyny w kraju wejherowski cech od 5 lat prowadzi własną Niepubliczną Szkołę Rzemiosł, która
kształci uczniów w różnych
zawodach. Odbywają oni
praktyki w firmach, skupionych w cechu. Dzięki
temu mogą liczyć w przyszłości na pracę w zakładach rzemieślniczych.
Wejherowski cech wspiera wiele inicjatyw społecznych. Jest m.in. sponsorem
Chóru Męskiego „Harmonia”, który często występuje na uroczystościach cechowych i miejskich.
Prezydent
Krzysztof
Hildebrandt – honorowy
członek cechu, z uznaniem
mówił o osiągnięciach or-

w Wejherowie.
Odznaczenie wręczył prezes Miejskiego Zarządu TPD
Stanisław Madera wspólnie z członkinią Zarządu Krystyną Laskowską.
Gratulując odznaczonym
prezes S. Madera powiedział, że Medal im. Henryka
Jordana jest najwyższym
odznaczeniem nadawanym
przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci od 1974 roku za
szczególne zasługi na polu
pracy z dziećmi i młodzieżą.
Dotychczas to wyróżnienie otrzymało ok. 5 tysięcy
osób na terenie kraju, z tego
tylko 4 mieszkańców nasze-

- Bogdan Tokłowicz jako
zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej
bardzo aktywnie włącza się
w pracę naszej organizacji
i wspiera nasze działania
swoim autorytetem - mówi
Stanisław Madera podkreślając, iż jako wieloletniemu
pedagogowi sprawy dzieci
nie są mu obce. - Prezydent
Bogdan Tokłowicz współuczestniczy w powstawaniu i rozbudowie obiektów
rekreacyjno-sportowych
o
standardzie europejskim dla
dzieci i młodzieży.
Jak stwierdził prezes
TPD w Wejherowie, w uzna-

wieloletni pedagog i poeta,
od 30 lat dyrektor Zespołu
Szkół nr 2 w Wejherowie
jest człowiekiem dla którego ideały dziecka i rodziny
są zawsze bliskie i ważne.
Bardzo aktywnie włącza się
w pracę naszej organizacji i
od wielu lat udostępnia nieodpłatnie swoja szkołę wraz
z zapleczem na siedzibę półkolonii letnich organizowanych przez TPD - wyjaśniał
na sesji Stanisław Madera.
Nauczyciele i uczniowie
z podległej mu szkoły często
współuczestniczą w organizowaniu imprez na rzecz
dzieci.

Zasłużeni rzemieślnicy otrzymali złote i brązowe odznaki z rąk starszego cechu Brunona Gajewskiego (na
zdjęciu po lewej) oraz prezesa Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku, Wiesława Szajdy.

ganizacji. Za aktywną, kreatywną i pełną wielu inicjatyw pracę na rzecz miasta
i mieszkańców prezydent
wyróżnił starszego cechu
Brunona Gajewskiego Medalem Miasta Wejherowa.
Wręczano również odznaki Izby Rzemieślniczej
w Gdańsku. Złotą Odznaką
Izby Rzemieślniczej „Rzemiosło za zasługi” odznaczono Elżbietę Melcer.
Brązowe odznaki za
20-letnią działalność rzemieślniczą otrzymali Zygmunt Kleba, Jan Kwidziński,
Aleksander
Plichta, Stanisław Bigus,
Marzena Blokus, Piotr
de Laval, Władysław Do-

ering, Piotr Kowalski i
Tadeusz Sobolski .
Podziękowania za pracę otrzymali ustępujący
członkowie Zarządu Cechu,
Komisji Rewizyjnej, Kasy
Wzajemnej Pomocy oraz
Sądu Cechowego.
W wyniku przeprowadzonych wyborów Starszym Cechu (prezesem) na
kolejną kadencję wybrano
ponownie Brunona Gajewskiego. W Zarządzie
Cechu w nowej kadencji w
latach 2012-2016 zasiadają:
Ryszard Pionk, Mariusz
Gustowski, Henryk Konkol, Lucyna Pranschke,
Piotr Jóskowski i Gerard Pobłocki.

Prezes TPD Stanisław Madera wręcza Medal prezydentowi Tokłowiczowi. Na pierwszym planie stoi dyrektor Adam Klein. W głębi - Krystyna Laskowska.
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MATURA 2012
W maju, jak co roku, maturzyści przeżywają wielkie emocje i stres

Egzaminacyjny maraton trwa
Do egzaminów maturalnych w Wejherowie przystąpiło ponad 800 tegorocznych absolwentów pięciu szkół
ponadgimnazjalnych w mieście, a także kilkudziesięciu
maturzystów z ubiegłych lat. Stresujące zmagania zaczęli, tak jak maturzyści w całej Polsce w piątek 4 maja, a
skończą za około dziesięć dni.
Najpierw był język polski, czyli egzamin pisemny
na poziomie podstawowym
i rozszerzonym. We wtorek
oraz środę maturzyści zmierzyli się z zadaniami matematycznymi, a w czwartek
zdają język angielski.
Jutro (piątek 11 maja)
maturę zdają absolwenci,
którzy wybrali wiedzę o społeczeństwie, a także fizykę i
astronomię (egzamin popołudniowy). Od poniedziałku
14 maja do piątku 25 maja
odbywać się będą egzaminy
maturalne z kolejnych wybranych przedmiotów.
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla
Jana III Sobieskiego w tym

roku maturę zdaje 236 maturzystów,
tegorocznych
absolwentów 8 oddziałów
tej szkoły. Na obowiązkowych egzaminach pisemnych z języka polskiego i z
matematyki na sali pojawiło się jednak 286 osób, bo
maturę zdają tam również
absolwenci liceum wieczorowego dla dorosłych.
W II Liceum Ogólnokształcącym im. Teodora Bolduana (Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2)
do matury przystąpiło 87
tegorocznych absolwentów
szkoły oraz ponad 30 maturzystów z ubiegłych lat, którzy chcą poprawić wyniki.
Natomiast w tzw. Elek-

tryku, czyli w Zespole
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 przy ul. Strzeleckiej jest 173 maturzystów.
To absolwenci tamtejszego
technikum oraz III LO.
Maturę w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych nr
3 przy ul. Dworcowej zdaje 160 absolwentów technikum, w tym 14 osób z technikum uzupełniającego dla
dorosłych.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 ma w
tym roku 226 maturzystów.
W tej liczbie jest 141 absolwentów V Liceum Ogólnokształcącego, 52 absolwentów Technikum nr 3,
23 absolwentów Liceum

Egzamin pisemny z matematyki w II LO na Osiedlu Kaszubskim.

Profilowanego oraz 3
osoby z technikum uzupełniającego dla dorosłych.
Ponadto do matury przystąpiło ponownie 7 ubiegłorocznych maturzystów.

Za wszystkich wejherowskich maturzystów trzymamy kciuki i życzymy sukcesu na egzaminie, dawniej
nazywanym
egzaminem
dojrzałości.

Na pewno jest to ważny sprawdzian, bo od jego
wyników zależą szanse na
dostanie się na wybrany
kierunek studiów.
A więc powodzenia!

Stresujące oczekiwanie na egzamin niektórzy starają się spędzić pogodnie i na luzie, inni w skupieniu. Od lewej zdjęcia z egzaminu z matematyki w II LO (pierwsze zdjęcie) oraz z egzaminu z jezyka polskiego w programie rozszerzonym w I LO w Wejherowie (kolejne dwa zdjęcia). Więcej zdjęć z obu szkół na www.pulswejherowa.pl
N A S Z PA R T N E R
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MIEJSKA ZIELEŃ

Ukwiecone Wejherowo
Rozmowa z Jarosławem Pergołem, dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie
- Od początku wiosny
nasze miasto jest ukwiecone. Gazony i klomby
z bratkami pojawiły się
zwłaszcza w centrum
Wejherowa.
- Tak, jak zwykle o tej porze roku posadziliśmy bratki, a także prymulki. Na
rynku głównie żółte, a w innych miejscach żółte, fioletowe i białe. Chodzi nie tylko
o posadzenie kwiatów, ale

o utworzenie z nich ciekawych kolorystycznych kompozycji. Pracownicy zakładu
bardzo się starają, dbając o
estetykę miasta.
Kompozycje
kwiatowe
pojawiły się nie tylko na
placu Jakuba Wejhera, ale
również na Skwerze Jana
Pawła II za kolegiatą, na
łączce przy ul. 12 Marca,
a także przy wjeździe do
centrum miasta, gdzie tra-

dycyjnie powstał kwiatowy
herb Wejherowa.
Obsadzone kwiatami jest
rondo na ul. Sobieskiego
oraz zatoczki przy rondzie, a
także rondo Necla w rejonie
Śmiechowa. Kilka gazonów
z kwiatami pojawiło się też
na łączniku prowadzącym
z ul. Sobieskiego do Liceum
Ogólnokształcącego.
- Wiosenne kwiaty nie
żyją zbyt długo...

- Dlatego w momencie ich
przekwitania wymienimy
rośliny na miejskich kwietnikach. Pojawią się wówczas inne gatunki kwiatów i
inne barwy. Jestem pewien,
że równie piękne.
- A czy oprócz kwiatów pracownicy Zakładu
Usług Komunalnych zajmują się też nasadzeniami drzew i krzewów?
- Owszem. Tej wiosny
przybyło w Wejherowie ponad 60 młodych drzewek. W
różnych miejscach miastach
posadziliśmy lipy, głogi,
platany i wiśnie.
- Gdzie dokładnie?
- Na przykład na ulicy
Transportowej, gdzie pracownicy ZUK posadzili 22
drzewka oraz na osiedlu
Przyjaźni, gdzie posadzono
18 drzew. Po kilka drzewek
trafiło m.in. na ul. Kopernika i na Wałową, a także
koło siedziby ZUS oraz Komisariatu Policji na Śmiechowie.
- Państwa firma dba o
zieleń na Kalwarii Wejherowskiej.
- Tak. Prace na kalwarii polegają głównie na

utrzymaniu porządku, czyli
pieleniu oraz koszeniu trawy. Także w innych miejscach miasta trawniki będą
wkrótce koszone.
- Mieszkańcy Wejherowa również prowadzą
wiosną intensywne prace w swoich ogrodach,
m.in. kosząc trawę. Z
tego powodu mają zwykle więcej śmieci...
- Z myślą o nich w maju
prowadzimy akcję, dzięki
której można się pozbyć od-

padów biodegradowalnych.
Można je przywieźć do
naszej bazy w każdą sobotę w godzinach popołudniowych i pozostawić za symboliczną opłatą, od złotówki do
pięciu złotych.
Oprócz tego, jak zwykle
prowadzimy segregację innych odpadów w pojemnikach oraz w workach, które
mieszkańcy otrzymują od
ZUK.
- Dziękuję bardzo za
rozmowę.

Zasłużyli na uznanie

Dyrektor Zakładu Usług Komunalnych otrzymał niedawno
dyplom uznania od Marszałka Pomorskiego.
Jest to dyplom za uzyskanie przez wejherowski ZUK tytułu
„Przedsiębiorstwo Fair Play 2011” na polu promowania zasad
etyki i solidności w działalności gospodarczej, a także za zaangażowanie w rozwój regionu pomorskiego.

REKLAMA

DODATKOWA ZBIÓRKA
ODPADÓW tzw. Zielonych
Zakład Usług Komunalny stwarza dodatkową możliwość pozbycia się odpadów biodegradowalnych w
uporządkowany sposób.
Od dnia 5.05.2012 roku w każdą kolejną sobotę,
w godz. 15.00 – 20.00 Klienci ZUK mogą dostarczyć skoszoną trawę i inne tzw. odpady zielone do
bazy przy ul. Obrońców Helu 1 (wjazd od ul. Staromłyńskiej).
Odpady należy dostarczyć własnym transportem
oraz rozładować przy pomocy pracowników ZUK.
Dostawca zobowiązany będzie wnieść symboliczną opłatę, zależną od ilości odpadów (od 1 zł do 5 zł),
przeznaczoną na koszty kompostowania. Zobowiązany będzie również podać swoje dane.
Powyższa akcja jest działaniem dodatkowym ZUK
w stosunku do selektywnej zbiórki odpadów w workach, sprzed posesji, która realizowana będzie zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.
Wejherowo, maj 2012 r.

Dyrektor ZUK
Jarosław Pergoł

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w WEJHEROWIE
84-200 Wejherowo ul. Obr. Helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

e-mail: zuk@wejherowo.pl

www.zukwejherowo.pl

OFERUJE:
- 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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UROCZYSTOŚĆ

Pamiętanie o bohaterach i męczennikach jest naszą powinnością

Kaplica, pomnik, mauzoleum
Uroczyste poświęcenie pomnika „ECCE PATRIA” było okazją do
modlitwy za tysiące osób, zamordowanych w Lasach Piaśnickich. To
na ich cześć, a także w hołdzie innym ofiarom i bohaterom II wojny
światowej wzniesiono Bramę, nawiązującą formą do kalwaryjskich
kapliczek. Bramę, otwartą na cztery strony, w które wyruszali na wojenną tułaczkę Polacy i z których nieliczni wracali do domu. Dla wejherowian i inicjatorów pomnika ze Stowarzyszenia Rodzin Piaśnickich będzie on miejscem uświęconym i upamiętniającym tragedię
Piaśnicy, Stutthofu, Auschwitz, Katynia i wielu podobnych miejsc.
Zanim odbyła się uroczystość pod Bramą Piaśnicką,
w wypełnionym po brzegi
kościele Chrystusa Króla i
bł. s. Alicji Kotowskiej mszę
świętą odprawił Metropolita Gdański ks. abp.
Sławoj Leszek Głódź.
Ksiądz arcybiskup podkreślił, że była to msza
święta za Ojczyznę oraz za
tych, którzy oddali swoje
życie za niepodległość, wolność i solidarność w latach
1939-1989.
Ks. Daniel Nowak,
proboszcz parafii Chrystusa Króla i jeden z inicjatorów budowy Bramy Piaśnickiej poinformował, że
podczas mszy zostaną poświęcone relikwie, następnie umieszczone wewnątrz
pomnika. Są to prochy,
pamiątki, odznaczenia, a
nawet więzienne grypsy,
pochodzące ze Stutthofu,
Auschwitz, Katynia i oczywiście z Piaśnicy.
Po mszy św. relikwie w
specjalnej trumnie, przewieziono w procesji na
miejsce uroczystości. Jej

oprawę stanowiła muzyka
w wykonaniu warszawskiej
Orkiestry Dętej „Victoria”.
Wokół pomnika, podobnie
jak w kościele nie brakowało pocztów sztandarowych i
młodzieży szkolnej, m.in.,
w harcerskich mundurach.
Zastępca
prezydenta
Wejherowa Bogdan Tokłowicz przypomniał, że
nowy pomnik-mauzoleum,
wyraża nie tylko pamięć
o Męczennikach Piaśnicy,
ale upamiętnia ofiary i bohaterów wszystkich wojen
i totalitaryzmów dwudziestego wieku. Nawiązuje
do ostatniego etapu męczeńskiej drogi dwunastu
tysięcy osób cywilnych,
urzędników, duchownych,
wojskowych i służb mundurowych, osób dorosłych
i dzieci, którzy zostali straceni jesienią 1939 i wiosną
1940 roku w lasach piaśnickich.
Wśród pomordowanych
w Piaśnicy, największą
grupę stanowili mieszkańcy Ziemi Kaszubskiej i Pomorza.

Liczni uczestnicy

Uroczystość, która odbyła się 18 kwietnia br. zgromadziła
wielu gości, w tym posłów Dorotę Arciszewską-Mielewczyk
i Jerzego Budnika oraz wiceministra Kazimierza Plocke,
przedstawicieli władz wojewódzkich, powiatowych oraz miasta
Wejherowa, a także niektórych innych miast i gmin Pomorza.
W uroczystości uczestniczyło także wielu kapłanów z dekanatu wejherowskiego z ks. dziekanem Tadeuszem Reszką na
czele.
Nie zabrakło młodzieży, przedstawicieli różnych instytucji publicznych, stowarzyszeń i organizacji społecznych, m.in.
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Powiatowego Cechu
Rzemiosł MiŚP ZP w Wejherowie, a także mieszkańców miasta.
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Bogdan Tokłowicz poinformował również, że
decyzją prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta inicjator budowy
Bramy Piaśnickiej ks. Daniel Nowak został wyróżniony „Medalem Róży”.
Taki sam medal otrzymał
też Mariusz Gustowski,
właściciel firmy „Woj–Mar”
za zaangażowanie i osobisty wkład pracy w budowę
Bramy Piaśnickiej w Wejherowie (o M. Gustowskim
piszemy szerzej na str. 18).
W imieniu prezydenta
Wejherowa Bogdan Tokłowicz wręczył medale, dziękując wszystkim, którzy
przyczynili się do realizacji
tego dzieła.
W czasie uroczystości
Medalem „Pro Patria” przyznanym przez Kierownika
Urzędu ds. Kombatantów i
Osób Represjonowanych zostali odznaczeni: Andrzej
Bratek, Krzysztof Hildebrandt (odebrał Bogdan Tokłowicz), Luckan
Hunsdorf, Jerzy Kepka,
ks. prałat Daniel Nowak,

To ich dzieło

prof.
Tomasz
Sobisz
i Andrzej Stachecki.
Ofiarom wojen i totalitaryzmów złożono hołd podczas Apelu Pamięci, zakończonego salwą honorową,
który poprowadził kmdr
ppor. Jarosław Dziekoński z Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.
Pomnik poświęcił uroczyście Metropolita Gdański ks. abp Sławoj Leszek
Głódź, który w towarzystwie parlamentarzystów
nasunął płytę nad wnęką,
w której złożono relikwie.
Delegacje władz państwowych i samorządowych,
przedstawiciele
różnych organizacji ze
Stowarzyszeniem Rodzina
Piaśnicka na czele, a także
inni liczni goście złożyli pod
Bramą Piaśnicką wieńce i
wiązanki kwiatów.
AK.
Fotoreportaż z uroczystości 18 kwietnia w Wejherowie
zamieszczamy
na sąsiedniej stronie 9.

Autorami projektu pomnika są architekci Agata Jabłońska–
Gibas i dr. inż. Robertowi Idem.
Pomocy w realizacji pomnika udzieli artyści prof. Tomasz
Sobisz z Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Eugeniusz Lademan, rzeźbiarz z Rumi.
Wykonawcą zarówno kaplicy, jak i zagospodarowania otaczającego ją skweru była firma Woj-Mar M. Gustowskiego.
Pomnik , którego budowę rozpoczęto niespełna rok temu (w
czerwcu 2011 roku) kosztował ok. 200 tys. zł.
Prezydent Miasta Wejherowa wystąpił z inicjatywą zmiany
nazwy Placu Grunwaldzkiego na którym usytuowano kaplicę
na Plac Ofiar Piaśnicy.

Święte lasy piaśnickie

- Wejherowo oddaje dziś hołd ofiarom mordu w Lasach
Piaśnickich – powiedział m.in. podczas homilii Metropolita
Gdański. ks. abp. Sławoj Leszek Głódź. – Niektórzy mówią,
że dość już rozdrapywania ran i wspominania krzywd, ale są
to głosy wrogie i nieodpowiedzialne. Pamiętać to powinność
młodych i starych.
Ks. abp Głódź przypomniał że tak jak obecnie nie poznaliśmy całej prawdy o tragedii smoleńskiej, tak trzeba było wielu
lat, aby poznać prawdę o Piaśnicy. Dobrze, że są tacy ludzi
jak ks. Daniel Nowak, który rok po roku upamiętnia tragedię
piaśnicką wobec Kaszub i całej ojczyzny.
- Ten pomnik jest symbolem drogi męczeństwa – stwierdził
ks. abp. S.L.Głódź, przypominając, że na tej drodze stał kiedyś
czołg. - Bogu dzięki, że zwyciężył rozsądek, myśl patriotyczna,
społeczna i narodowa i zniknęły te wszystkie folklory, które jak
wiosenny śnieg spływają do rynsztoka. To dobrze, że Wejherowo i ta brama są naznaczone znakiem krzyża, a więc ofiary i
męczeństwa. Śmierć niewinnych męczenników piaśnickich jest
świadectwem ideologii, która postanowiła zanegować Boże
przykazanie miłości. Ci, którzy zginęli, nie byli żołnierzami ani
konspiratorami. Ich winą było tylko to, że byli Polakami, w tym
zwłaszcza przedstawicielami pomorskiej elity. Angażowali się
w działalność kulturalną, polityczną, naukową. (...) Ewangelia
przytacza 8 błogosławieństw, skierowanych do wszystkich
wierzących i dających im nadzieję. Świętość może rodzić się
wszędzie, a najczęściej w miejscach kaźni, upodlenia. Taka
świętość narodziła się w lasach piaśnickich. To są święte lasy.

Na cztery strony swiata

- Na terenie naszej parafii znajduje się ostatnia droga, którą
ofiary podążały z wejherowskiego więzienia na miejsce stracenia. Piaśnica i inne miejscowości, w których dochodziło do
masowych mordów to miejsca dramatów konkretnych ludzi i
ich rodzin – powiedział ks. prałat Daniel Nowak w wywiadzie
udzielonym nam w ubiegłym roku. - Te miejsca, a także kaplica
ku czci piaśnickich męczenników w naszym kościele oraz nowa
kaplica mają prowokować do głębokiej refleksji, do zastanowienia się nad sensem życia, nad postawami i relacjami międzyludzkimi, aby nigdy więcej do doszło do takich dramatów.
Brama jest otwarta na cztery strony świata, w które Polacy
wyruszyli na wojnę. Myślę tu o żołnierzach Armii Krajowej i Gryfa Pomorskiego, o ofiarach niemieckiej zagłady oraz Polakach
wywożonych przymusowo do Niemiec.
Duży wkład i zasługi dla realizacji naszego dzieła miał błogosławiony Jan Paweł II. Ojciec Święty często mówił o zbrodniach
i ofiarach drugiej wojny światowej., ale też o aktach wielkiej odwagi i miłości, o poświęceniu i patriotycznych postawach. M.in.
w Oświęcimiu, mówiąc o ojcu Maksymilianie Kolbe, Jan Paweł
II powiedział „Niech zwyciężają wartości, za które oddał życie”.
			 * * *
Ks. prałat Daniel Nowak, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla i Błogosławionej Alicji Kotowskiej w Wejherowie, sam pochodzi z kaszubskiej rodziny, którą dotknęła tragedia piaśnicka. W
lasach piaśnickich zginął dziadek księdza, Tomasz Nowak (wójt
Karlikowa) oraz 20-letni brat matki księdza.
Z inicjatywy ks. D. Nowaka w 1996 r. powstało Stowarzyszenie Rodzina Piaśnicka.
W kwietniu ub.r. radni Rady Miasta Wejherowa uhonorowała
ks. D. Nowaka Statuetką Jakuba Wejhera „Za szczególne zasługi
dla Wejherowa”, za szerzenie kultu Bożego oraz pamięci o Martyrologii Piaśnicy i Narodu Polskiego w Wejherowie i świecie.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Aktywnie w parku Zagłosuj na
i noc pełna wrażeń Swoje Miasto
Sms na plac zabaw

347 – to kod przypisany dla Wejherowa w
trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu „Zagłosuj na Swoje Miasto”, który ruszył w kwietniu. W ramach plebiscytu sms-owego mieszkańcy miejscowości, w których znadują się sklepy
Intermarché i Bricomarché, wybiorą bowiem
dwie lokalizacje, w których powstaną place zabaw, ufundowane przez Fundację Muszkieterów. Głosowanie potrwa do 31 maja.

O czekających nas atrakcjach podczas tegorocznej „Wejherowskiej Nocy
Muzeów”, nowej akcji „Wejherowo Biega” i innych atrakcjach czekających
nas w sobotę 19 maja br. rozmawiamy z
Jackiem Thielem zastępcą kierownika
Wydziału Kultury, Spraw Społecznych,
Promocji i Turystyki UM w Wejherowie,
inicjatorem obu wspomnianych akcji.
W następny majowy
weekend mieszkańców
Wejherowa czeka podobno wiele atrakcji. Co będzie się działo w mieście?
- Warto już dzisiaj zarezerwować sobie czas w
sobotę 19 maja, gdyż w
Wejherowie dużo będzie się
działo. Zapraszam przede
wszystkim na „Wejherowską Noc Muzeów”, którą
już po raz czwarty Urząd
Miejski organizuje wspólnie
z Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej i Klasztorem Ojców
Franciszkanów.
W godzinach od 19.00 do
1.00 na uczestników czekają
ciekawe wystawy, promocje
książek, pokazy żonglerki ogniem, przejażdżki zabytkowymi autami, nocne
zwiedzanie ratusza, pałacu,
podziemi klasztornych i wycieczki po kalwarii.
Noc Muzeów organizowana jest co roku. Czy
przygotowując kolejną
imprezę udało się wymyślić nowe propozycje?
Czym organizatorzy nas
tym razem zaskoczą?
- Miłośnicy malarstwa
powinni być zachwyceni. W
ratuszu wystawione zostaną
dzieła artystów o światowej
sławie. Te nazwiska mówią
same za siebie: Zdzisław
Beksiński, Rafał Olbiński,
Jarosław Jaśnikowski, Jacek Yerka, Tomasz Sętowski. Wymienionych twórców
łączy szczególny rodzaj estetyki, nazywany realizmem
magicznym. Wspólną cechą
ich twórczości jest rezygnacja z wiernego odtwarza-
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nia rzeczywistości na rzecz
świata wyobraźni, fantazji,
plastycznej metafory.
Miłośnicy historii Wejherowa również powinni być zadowoleni, gdyż na noc muzeów
przygotowaliśmy
premierę
dwóch książek: „Spacerkiem
po dawnym Wejherowie”
Tomasza
Żmudy-Trzebiatowskiego i „Zatrzymane w
kadrze” Lucyny i Macieja
Kurpiowskich. Obie książki
będzie można nabyć w promocyjnych cenach. Ponadto w
ratuszu zobaczymy wystawę
ciekawych pamiątek historycznych Klubu Miłośników
Wejherowa, przejażdżki zabytkowymi samochodami na
trasie ratusz-muzeum.
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej zaprasza na otwarcie
wystaw „Jan Konrad Kotłowski. Działacz społeczny,
folklorysta, fotograf” oraz
„Wejherowo na starych widokówkach” ze zbiorów Wernera
Grabe. Z pewnością spodoba
się Carving Show – sztuka
rzeźbienia w owocach, pokaz szczudlarzy i żonglerki
z ogniem, pokaz i warsztaty
czerpania ozdobnego papieru. Tradycyjnie będziemy
mogli wejść do krypt klasztornych i w nocnej scenerii
zwiedzić kalwarię.
Dlaczego Urząd Miejski angażuje się w organizację imprez kulturalnych, rozrywkowych
i rekreacyjnych? Czy
warto podejmować taki
dodatkowy wysiłek? Czy
wejherowianie są zainteresowani taką ofertą?
Po remoncie Kalwarii

Jacek Thiel, jeden z głównych organizatorów czekających nas w następny weekend atrakcji.

Wejherowskiej
stworzyła
się możliwość zwiedzania
kaplic nocą, więc wpadliśmy na pomysł aby włączyć
się w Europejską Noc Muzeów i przygotować nocne
wycieczki po naszym największym zabytku. Do tego
doszła wspólna oferta muzeum i ratusza oraz zupełna
nowość: nocne zwiedzanie
podziemi klasztornych.
Oferta okazała się strzałem w dziesiątkę, a zainteresowanie ze strony mieszkańców Wejherowa i gości
z zewnątrz przerosło nasze
oczekiwania. Mało tego, z
roku na rok liczba uczestników nocy muzeów w Wejherowie
systematycznie
rośnie.
Pozytywne opinie i specyficzna atmosfera panująca podczas tej nocy utwierdzają mnie w przekonaniu,
że warto było wraz z moim
zespołem podjąć się stworzenia czegoś nowego co zostanie w pamięci mieszkańców
naszego miasta. Ponadto
praca na rzecz promocji miasta to nie jest zwykła, urzędnicza praca. Tutaj szczególnie procentuje aktywność,
inicjatywa i dobry pomysł.

Tego
samego
dnia
urząd organizuje biegi rekreacyjne po parku miejskim. To kolejna, nowa
inicjatywa?
19 maja organizujemy
także festyn rekreacyjny
„Wejherowo Biega” w
ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega” Gazety
Wyborczej. Trasę biegów z
trzema różnymi dystansami
(1.900 metrów, 3.800 metrów, 5.700 metrów) wyznaczono na ścieżkach parkowych z metą w amfiteatrze.
W zawodach nie będzie
prowadzona
klasyfikacja
zajmowanych miejsc, celem
będzie samo dobiegnięcie
do mety. Każdy uczestnik
biegu otrzyma promocyjną
koszulkę i medal okolicznościowy. Zachęcam do wspólnego biegania 19 maja!
Ponadto tego samego
dnia w Wejherowie organizowany jest III Rajd Nordic Walking im. Grzegorza
Rożyńskiego, z placu Jakuba Wejhera startuje III
Raid Kowala, czyli zlot zabytkowych aut a w Kępinie
rowerzyści będą mogli pojechać w IX Leśnym Maratonie Rowerowym.

W ramach tej edycji, w
dwóch miejscowościach, na
które oddana zostanie największa liczba głosów, Fundacja Muszkieterów ufunduje kolorowe, nowoczesne
i bezpieczne place zabaw, o
wartości blisko 30 tys. zł.
Mieszkańcy oraz sympatycy Wejherowa mogą zagłosować na swoje miasto, wysyłając SMS o treści PLAC347
pod numer 7168. Koszt SMS
to 1 złoty plus VAT. W głosowaniu mogą wziąć udział
osoby pełnoletnie.
Szczegółowe informacje
o zasadach głosowania oraz
regulamin konkursu można
znaleźć na stronie www.
placezabaw.muszkieterowie.pl.

„Place Zabaw Muszkieterowie” to największa akcja
społeczna realizowana przez
Fundację Muszkieterów. W
tym roku przeprowadzona
zostanie po raz piąty. Fundacja, której członkami są
właściciele supermarketów
Intermarché i Bricomarché,
na mocy specjalnej umowy
z samorządami lokalnymi bądź ze spółdzielniami
mieszkaniowymi, przekazuje mieszkańcom miasta plac
zabaw.
Fundacja pokrywa koszty zakupu i montażu zestawów zabawowych, a władze
lokalne wyznaczają lokalizację oraz przygotowują
teren, na którym powstanie
plac zabaw.

Promocja turystyczna

W Gdańsku
i w Helu
Przedstawiciele wejherowskiego urzędu uczestniczyli
w kwietniu w XV Gdańskich
Targach Turystycznych, największych na Pomorzu. Na
stoisku Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej,
Miasto Wejherowo prezentowało materiały informacyjne
Przedstawicieli
władz
miasta nie zabrakło w Muzeum Obrony Wybrzeża w
Helu, gdzie odbyło się Metropolitalne Forum Wójtów,
Burmistrzów, Prezydentów i

Starostów „NORDA” poświęcone inauguracji sezonu turystycznego. Przedstawiciele
gmin skupionych w Forum
prezentowali ofertę swoich
miejscowości.
W forum uczestniczył
m.in. zastępca prezydenta
Wejherowa Piotr Bochiński, a także Marta Balicka - prezes Stowarzyszenia
Rozwoju Północnych Kaszub
„Norda” oraz wiceprezes Jacek Thiel, na co dzień pracownik UM w Wejherowie.

redakcja@pulswejherowa.pl

10 maja 2012

MIASTO
Jedni ciągną pełnymi garściami, innych ogarnął marazm

Wejherowo wśród liderów
Miasto Wejherowo zajmuje czwarte miejsce w województwie pomorskim pod względem pozyskania
pieniędzy z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013. Tak wynika z rankingu opublikowanego niedawno przez pismo samorządu terytorialnego „Wspólnota”.
Przy opracowywaniu publikacji jej autorzy brali pod
uwagę jedynie środki pozyskane przez urzędy gmin i
miast. Wyłączono z nich beneficjentów w postaci spółek komunalnych, a także
innych jednostek.
Od początku lat dziewięćdziesiątych polskie samorządy zaczęły czerpać korzyści,
jakie przekazuje Polsce Komisja Europejska w ramach
różnego rodzaju programów
wsparcia. Po przystąpieniu
do Unii Europejskiej pojawiła się nowa perspektywa
absorpcji znacznie wyższych
kwot, dostępnych dzięki
programom finansowanym
z funduszy strukturalnych.
Jedni ciągną pełnymi
garściami, drugich ogarnął
jakby marazm. To widać chociażby na przykładzie wejherowskich samorządów. Miasto Wejherowo pozyskało
ponad 100 mln zł, zaś Łęczyce i Rumia… zero.
W rankingu uwzględniono w sumie 16 504 projektów samorządowych, w tym
3 832 już ukończonych.
W województwie pomorskim, podobnie jak w całej
Polsce, największym odbiorcą środków unijnych są miasta na prawach powiatu.
I tak Gdańsk otrzymał aż
1,3 mld zł, Gdynia 410 mln
zł, Sopot 404 mln zł, natomiast miasto Słupsk 197
mln zł. Sięganie po większe
granty łatwiejsze jest bowiem dla zamożniejszych
jednostek samorządowych.
Łatwiej im zmobilizować
wymagany wkład własny,
łatwiej przeszkolić pracowników lub wynająć dobrą firmę
konsultingową, która pomoże
w przygotowaniu wniosków.
Czynniki te z powodzeniem
równoważą preferencje stosowane czasem w stosunku do
mniej zasobnych jednostek.
Zróżnicowania w skuteczności pozyskiwania funduszy
europejskich przez poszcze-

gólne jednostki samorządowe są dość uderzające. O
ile w Gniewinie, Szemudzie,
Lini oraz mieście Wejherowo
wskaźnik ten przekracza 2
tys. zł na jednego mieszkańca, o tyle w przypadku Łęczyc i Rumi możemy jedynie
rozłożyć ręce i nie dodawać
ani jednego słowa więcej.
W
podobnej
sytuacji
znalazło się 200 gmin (na
ogólną liczbę 2479). Nie
pozyskały one ani jednej
złotówki z funduszy europejskich w perspektywie finansowej 2007-2013.
W kolejnych 188 samorządach dotacje takie
wprawdzie pojawiają się,
ale w minimalnej skali (poniżej 20 zł na 1 mieszkańca). Razem daje to niemal
co piątą jednostkę samorządową, której nie udało
się jak dotychczas pozyskać
znaczących dotacji z funduszy strukturalnych czy też
z Funduszu Spójności. Nierzadko zróżnicowanie to nie
wiąże się ściśle ani z zamożnością regionu, ani z wielkością środków alokowanych
w ramach programów regio-

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

Środki unijne wykorzystano w Wejherowie m.in. podczas rewitalizacji ulicy Wałowej oraz parku, a także w wielu innych projektach.

nalnych. To po prostu niezaradność i ociężałość władz
samorządowych.
Dodajmy jeszcze, że głównym autorem rankingu

Pierwsza dwudziestka

Wartość projektów unijnych, zakończonych i w trakcie
realizacji, w mln zł (stan na IV 2011r.):
1. Tczew (m) - 235 375 533
2. Pruszcz Gdański (m) - 125 346 668
3. Sierakowice - 118 037 003
4. Wejherowo (m) - 103 359 711
5. Kwidzyn (m) - 94 537 003
6. Kartuzy - 61 273 136
7. Hel - 61 118 303
8. Kościerzyna (m) - 52 599 421
9. Lębork - 51 707 392
10. Gniewino - 51 367 265
11. Bytów - 49 805 021
12. Chojnice (m) - 48 375 796
13. Szemud - 47 495 707
14. Krynica Morska - 46 620 671
15. Łeba - 46 431 011
16. Starogard Gdański (m) - 46 281 830
17. Tczew (w) - 43 828 890
18. Brusy - 39 458 105
19. Sztum - 34 966 600
20. Malbork (m) - 34 348 591

opublikowanego na łamach
pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” jest Paweł Swianiewicz, profesor
Uniwersytetu
Warszaw-

skiego, kierownik Zakładu
Rozwoju i Polityki Lokalnej
na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych.
Ryszard Wenta

Niełatwa klasyfikacja
Autorzy rankingu „Wspólnoty” zastrzegają, że tegoroczne zestawienie różni się od poprzednich. Do tej pory opierali się bowiem na sprawozdaniach z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Tym razem źródłem danych była baza
wszystkich projektów, które dostały dofinansowanie ze środków
unijnych w perspektywie finansowej 2007-2013 (pod uwagę wzięto projekty już zakończone, jak i te w trakcie realizacji, według stanu
na kwiecień 2011 roku).
Baza obejmuje projekty finansowane z regionalnych programów operacyjnych, Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko, Innowacyjna Gospodarka, Kapitał Ludzki oraz Europejska Współpraca Terytorialna. Nie są natomiast uwzględnione
projekty w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Dość skomplikowane było wyróżnienie w bazie danych projektów samorządowych. Beneficjentami są bowiem także spółki
komunalne, oraz jednostki podległe samorządom (jak szkoły czy
samorządowe instytucje kultury).
Kolejnym wyzwaniem dla autorów była terytorialna identyfikacja realizowanych projektów. W niektórych przypadkach (np.
projektów realizowanych wspólnie ze starostwami, przez ogólnopolskie organizacje samorządowe albo związki komunalne)
niemożliwa z dokładnością do pojedynczej gminy.

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej
58 677-79-60
ZUK - Dział
Sanitarno- Porządkowy
58 672-35-68,
58 672-17-18
Wejherowski
Zarząd Nieruchomości
Komunalnych
58 677-50-00,
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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ŚWIĘTO 3 MAJA
Święto 3 Maja Patriotyczna uroczystość w Niepublicznej Szkole Rzemiosła

Modlitwa
za Ojczyznę

Szkolny sztandar i wiersze
Patriotyczne uroczystości, związane z
rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 Maja
odbyły się w niektórych wejherowskich
szkołach. Rocznicę tego ważnego wydarzenia świętowano w Niepublicznej Szkole
Rzemiosła przy ul. Kalwaryjskiej.

Z okazji Święta Narodowego i rocznicy
uchwalenia Konstytucji 3 Maja, w kościele
pw. Najświętszej Marii
Panny Królowej Polski odbyła się uroczysta msza św.
W uroczystej liturgii wzięły udział poczty sztandarowe
organizacji kombatanckich i
innych, stowarzyszeń, instytucji, zakładów pracy i szkół.
Uroczystość została porzygotowana przez parafię
przy współpracy z Radą
Kombatancką,
władzami
samorządowymi i wojskiem.
Nie zabrakło na niej przedstawicieli władz miasta,
kombatantów oraz żołnierzy, a także mieszkańców
Wejherowa, którzy modlili
się za Ojczyznę.

Uczniowie klasy II f, którzy przygotowali program z okazji Święta 3 Maja oraz dyrektor szkoły, Henryk Pranga.

Uczniowie zebrali się na krótkiej uroczystości, z udziałem pocztu sztandarowego. Po raz pierwszy w historii szkoły wprowadzono na salę sztandar tej placówki, ponieważ
nadanie i poświęcenie sztandaru nastąpiło niedawno, podczas rzemieślniczego święta 19 marca br.
Wiersze o tematyce historyczno-patriotycznej przygotowała dla swoich koleżanek i kolegów młodzież z klasy II f
pod kierunkiem nauczycielki Marty Drozdowskiej.
- Staramy się przekazywać naszej młodzieży takie wartości, jak patriotyzm, pamięć o ważnych narodowych wydarzeniach, a także wartości, związane z demokracją – mówi
Henryk Pranga, dyrektor Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie. – Środowisko rzemieślnicze zawsze
chętnie włącza się w wydarzenia i ważne uroczystości w
mieście. Podobnie jest z naszą szkołą. Obok edukacji, związanej programem naszej placówki, młodzież uczy się poszanowania tradycji oraz historii Polski i naszego regionu.
AK

OGŁOSZENIE
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EDUKACJA I POMOC
Konkurs Biblijny w Rumi

Ewangelia
św. Łukasza

Nowe stowarzyszenie

„Przystanek” pomoże
niepełnosprawnym

Paweł Hinc uczeń I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie zwyciężył w
kategorii szkół ponadgimnazjalnych w
Wojewódzko-Metropolitalnym Konkursie
Biblijnym imieniem Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda na rok szkolny 2011/2012.

Przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Wejherowie powstało Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek”, które chce wspierać
osoby niepełnosprawne intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi. Zamierza
m.in. organizować imprezy kulturalno-oświatowe oraz zadbać o rehabilitację.

Jak zwykle Rumia i parafia Najświętszej Marii Panny i
Wspomożenia Wiernych gościły zwycięzców poszczególnych
kategorii konkursu. Uczniowie uczestniczyli wcześniej w
konkursowych zmaganiach już od listopada ubiegłego roku.
Poprzez etap wstępny, szkolny, regionalny dotarli do wojewódzko-metropolitalnego.
Łącznie w konkursie uczestniczyło ponad 50 tysięcy młodych ludzi z ponad 500 miast województwa pomorskiego.
Wbrew pozorom to nie był łatwy konkurs, bo zgłębić Słowo Boże zawarte w Biblii jest niezwykle trudne, zwłaszcza gdy dotyczy to ludzi bardzo młodych, otwartych raczej
na inne przyjemności życia niż słowa Ewangelii. Każdy u
uczestników wykazał się bowiem szeroką widzą z poszczególnych Ewangelii oraz Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia.
Szczegóły dotyczyły tym razem Ewangelii wg. Św. Łukasza.
Gdynianin Amadeusz Nycz, uczeń Szkoły Podstawowej
nr 12, został laureatem konkursu w kategorii szkół podstawowych. Wśród gimnazjalistów zwycięzcami ex aequo
zostali: Dominika Cherek, Marta Bojanowska, Weronika Dargacz, Weronika Miotke, Marek Szczabel,
Marta Szymańska.
Organizatorem konkursu jest Diecezjalny Instytut Akcji
Katolickiej w Archidiecezji Gdańskiej, a patronują mu ks.
abp Sławoj Leszek Głódź - Metropolita Gdański, Zdzisław
Szudrowicz - Pomorski Kurator Oświaty, ks. Bartłomiej
Stark - dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Gdańskiej, Renata Ropela - dyrektor Centrum Edukacji Nauczycieli w Gdańsku, ks. prałat Piotr Toczek - asystent DIAK
Diecezji Gdańskiej, ks. kanonik Andrzej Szopiński - asystent DIAK Diecezji Pelplińskiej, Ks. Jan Kazimierz Chudzicki SDB - proboszcz parafii NMP WW w Rumi.

Środowiskowy
Dom
Samopomocy jest placówką pobytu dziennego, dla
osób dorosłych. Piętnastu
podopiecznych codziennie
uczestniczy w zorganizowanych zajęciach w kilku pracowniach: plastycznej, haftu
i rękodzieła, stolarskiej i
kulinarnej. Uczestnicy mają
także zajęcia muzykoterapii
oraz psychoedukacyjne.
Stowarzyszenie powstało, aby aktywizować i wspierać osoby niepełnosprawne
intelektualnie i z zaburzeniami psychicznymi, głównie w sferze społecznej, fizycznej i psychicznej.
Za wielki plus można
uznać fakt, że w działalność Stowarzyszenia „Przystanek” włączyli się sami
uczestnicy, terapeuci, rodzice, opiekunowie i wszystkie
osoby zainteresowane pomocą niepełnosprawnym.
- Pragniemy włączać się
w pracę Środowiskowego
Domu Samopomocy, integrując uczestników niepeł-

nosprawnych w środowisku
ich zdrowych rówieśników,
a także w rehabilitację zmierzającą do rozwoju ogólnego, poprawiającą kondycję
psychofizyczną uczestników
– mówi Iwona Januszewska, prezes Stowaryzszenia
Pomocy Osobom Niepełnosprawnym
„Przystanek”,
a na co dzień koordynator
Środowiskowego Domu Samopomocy. – Naszym celem jest także inicjowanie
i rozwijanie specjalistycznych form pomocy, organizowanie wypoczynku oraz
imprez
kulturalno-oświatowych dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin, jak
również zapewnienie im pomocy lekarskiej, prawnej i
materialnej. Mamy nadzieję, że Stowarzyszenie przy
przychylności władz lokalnych będzie mogło rozwinąć
swoje skrzydła.
Środowiskowy Dom Samopomocy planuje wkrótce
zorganizowanie kiermaszu
wiosennego,
połączonego

Uczestnicy podczas zajęć plastycznych.

z promocją nowego stowarzyszenia, natomiast w
czerwcu
Stowarzyszenie
„Przystanek”
organizuje
konferencję,
poruszającą
tematy niepełnosprawności.
Wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w
aktywne życie Stowarzy-

szenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Przystanek” proszone są o kontakt
za pośrednictwem adresu
e-mail: stowarzyszenie_
przystanek@wp.pl lub o
osobiste odwiedziny w siedzibie Stowarzyszenia przy
ul. Dąbrowskiego 5/1.

Wielki sukces licealisty z powiatu wejherowskiego
Cyprian Kleist, mieszkaniec Rumi, w finale 58 Ogólnopolskiej Olimpiady Chemicznej dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych godnie reprezentował cały powiat wejherowski, a nawet województwo. Został jedynym
laureatem tej olimpiady z Okręgu Gdańskiego (zasięg: województwo pomorskie i część województwa warmińsko-mazurskiego).
W dwudniowych zawodach (teoretycznych i laboratoryjnych) uczestniczyło
92 najlepszych chemików
z całej Polski. Znalazł się
wśród nich. Cyprian Kleist,
wówczas jeszcze uczeń klasy
III Salezjańskiego Liceum
Ogólnokształcącego (obecnie absolwent, maturzysta).
Cyprian został laureatem

14

58 Olimpiady Chemicznej,
uzyskując bardzo wysoki
wynik. Zajął 4 miejsce w
ogólnopolskiej klasyfikacji.
Można więc powiedzieć, że
godnie reprezentował nie
tylko szkołę, ale też powiat
wejherowski i województwo
pomorskie.
Tytuł laureata olimpiady wiąże się z uzyskaniem

100-procentowego wyniku z
matury z chemii.
Cyprian jest prawdziwym
pasjonatem chemii i laureatem innego, również Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego organizowanego
przez Uniwersytet Mikołaja
Kopernika w Toruniu. Co
ciekawe, 27 kwietnia Komitet Główny Olimpiady Che-

micznej w Warszawie podał
oficjalny skład reprezentacji
Polski na Międzynarodową
Olimpiadę Chemiczną, która odbędzie się w Waszyngtonie. Cyprian wchodzi w
skład tej drużyny jako zawodnik rezerwowy.
Z pewnością dumna ze
swojego ucznia jest nauczycielka liceum salezjańskiego, Mariola Klein, która
pomagała Cyprianowi przygotować się do konkursu.
Dodajmy, że inny uczeń
tego liceum Jędrzej Dampc
został
finalistą
Ogólno-

polskiej Olimpiady Geograficznej oraz laureatem
Ogólnopolskiej Olimpiady o
Diamentowy Indeks AGH.
Wracając do Cypriana,
poza chemią, rumianin interesuje się matematyką i
fizyką, pasjonuje go m.in.
historia Polski. Jako ministrant inetersuje się też
liturgią. Cyprian uwielbia
komputerowe gry strategiczne, szczególnie historyczne. Chętnie słucha rocka i bluesa. Jak widać, nie
tylko chemia wypełnia mu
wolny czas.
AK.

Rumianin Cyprian Kleist
odnosi sukcesy na ogólnopolskich konkursach
chemicznych.
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AKTYWNI MIESZKAŃCY
Miłośnicy miasta pamiętają o starej nekropolii

Sprzątali „Wejherowskie Powązki”
Wielkie porządki na starym cmentarzu przy ul. 3 Maja w
Wejherowie, pod hasłem „Sprzątamy Wejherowskie Powązki” zorganizowali pod koniec kwietnia br. członkowie Klubu
Miłośników Wejherowa pod przewodnictwem Pawła Formeli oraz Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego, którego szefem jest Rafał Karcz.
Hasłem
przewodnim
spotkania było „Odkurzamy zapomniane”. W sprzątaniu wzięło udział ok. 25
osób, które zebrały około sto
120-litrowych worków śmieci. Akcja trwała trzy godziny, po czym jej uczestnicy
udali się do Parku Miejskiego na wspólne ognisko z
kiełbaskami. Fundatorem
kiełbasek był administrator
cmentarza, ksiądz dziekan
Tadeusz Reszka, wspierający tego typu pożyteczne
przedsięwzięcia..
- W czasie rozmowy przy
ognisku doszliśmy do wnio-

sku, że taką akcję trzeba
będzie powtórzyć, gdyż
kwietniowe sprzątanie było
tylko kroplą w morzu potrzeb, jakie są konieczne do
przeprowadzenia pielęgnacji cmentarza – mówi Paweł Formela, prezes Klubu Miłośników Wejherowa.
– Ustaliliśmy wstępnie, że
ponownie spotkamy się na
starym cmentarzu we wrześniu tego roku. „Wejherowskie Powązki” są ważnym i
bardzo ciekawym miejscem,
które wymaga stałej pielęgnacji i pamięci. jako miłośnicy historii miasta chce-

my zadbać o ten zabytkowy
cmentarz ze starymi nagrobkami. To miejsce spoczynku wielu wejherowian,
m.in. bardzo zasłużonych.
Jak informuje Paweł Formela, było to już dziewiąte
spotkanie Klubu Miłośników Wejherowa, natomiast
pierwsze wspólne z Wejherowskim Stowarzyszeniem
Sportowym. Organizatorzy
zapewniają, że wspólne inicjatywy z zakresu krzewienia kultury, a także sportu
wśród społeczności wejherowskiej będą teraz odbywały się częściej.

W wiosennej akcji sprzątania nekropolii wzięło udział ok. 25 osób w różnym wieku.
Kolejne porządki na starym cmentarzu zaplanowali we wrześniu tego roku.

Wejherowskie przystanki znaczeń - książka i ciekawa trasa

Wędrówka szlakiem pomników i tablic
Słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w kwietniu wędrowali szlakiem pomników i tablic pamiątkowych na terenie Wejherowa. Obok relacja uczestniczki
rajdu, wolontariuszki z sekcji turystyki pieszej.

„Wejherowskie przystanki znaczeń - szlakiem pomników i tablic
pamiątkowych” - taki
tytuł nosi została książka
Tomasza Patera. Razem z
autorem, a także wejherowską przewodniczką Teresą
Kowalską wyruszyliśmy
na spacer po Wejherowie.
Podczas wędrówki śladami historii wspominaliśmy
ważną kwietniową datę: 13
kwietnia 1943 r. polskojęzyczna prasa na terenie
Generalnej Guberni czyli
okupowanej przez Niemców
znacznej części Polski podała wiadomość, że na terenie
ZSRR, w lesie katyńskim
oddziały Werhmachtu znalazły ponad 4 tysiące zamordowanych polskich żołnierzy, oficerów.
Nasza wycieczka miała upamiętnić zarówno ten
dzień jak i cały miesiąc
kwiecień, który jest Miesią-

cem Pamięci Narodowej.
Razem z Edwinem Nawrockim, jako wolontariusze turystyki pieszej,
postanowiliśmy przybliżyć
słuchaczom Wejherowskiego Uniwersytety Trzeciego Wieku YMCA historię
ważnych wydarzeń wejherowskich i ludzi często zapomnianych przez nasze
społeczeństwo.
Spotkaliśmy się przy
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej.
Tu powitaliśmy wszystkich
uczestników i wysłuchaliśmy historii walk w obronie
wybrzeża we wrześniu 1939
r. 1 Morskiego Pułku Strzelców Morskich. Następnie
udaliśmy się w kierunku
centrum miasta, przystając
kolejno przy mijanych pomnikach, obeliskach i tablicach na murach budynków.
Tomasz Pater oraz prze-

wodniczka Teresa Kowalska opowiadali historię
szczególnych wydarzeń i
związanych z nimi pamiątkowych tablic.
W
wycieczce
wzięło
udział 20 osób, w większości rdzennych wejherowian,
którzy żywo interesowali się
opowiadanymi przez Tomasza Patera historiami, zadając wiele pytań autorowi
książki. Mieliśmy też możność nabycia książki z dedykacją autora.
Niestety z powodu brzydkiej, zimnej pogody nie byliśmy w stanie przejść całej
zaplanowanej trasy. Drugą
część wycieczki zaplanowaliśmy na nowy rok akademicki naszego uniwersytetu
czyli, w październiku br.
Zapraszamy wszystkich
do poznawania uroków miasta i ziemi wejherowskiej.
Alicja Orszulak
WUTW YMCA
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KULTURA I RELIGIA
Wystawa i uroczystość w pałacu

Misteria na zdjęciach
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie w kwietniu otwarto wystawę fotograficzną „Misterium 2012” autorstwa Michała Ceszke. Wernisaż połączono w uroczystością, przygotowaną wspólnie ze
Stowarzyszenie „Misternicy Kaszubscy”.
Z okazji wernisażu w
Wejherowie gościł ks.
prof. Jan Perszon z Pucka, znany dobrze m.in.
pielgrzymom, wędrującym
latem do Częstochowy.
Ksiądz profesor wygłosił prelekcję „Misteria
pasyjne w kontekście
Męki Pańskiej”.
Choć prelegent przepraszał za wydłużenie czasu wystąpienia, wszyscy
słuchali z wielką uwagą
i nagrodzili ks. Perszona
dużymi brawami za ciekawe informacje, w dodatku
przekazane w równie interesujący sposób.
Prezes stowarzyszenia
„Misternicy
Kaszubscy”
Wojciech Rybakowski
w związku z wystawą
przypomniał początki wejherowskich
inscenizacji
na kalwarii i mówił o ludziach, dzięki którym mi-

steria odbywają się tam od
dziesięciu lat.
W podziękowaniu za
pomoc, pracę, poświęcony
czas i talent, Misternicy Kaszubscy przyznali i przekazali honorowe
członkostwo Stowarzyszenia ojciu Tyberiuszowi
Nitkiewiczowi, duchowemu opiekunowi przedsięwzięcia,
Cezaremu
Paciorkowi – autorowi
wspaniałej muzyki oraz
autorowi tekstu - Tomaszowi Pholowi.
Na koniec spotkania
jego uczestnicy, m.in. aktorzy biorący udział w inscenizajci Męki Pańskiej
obejrzeli piękne, interesujące zdjęcia z tegorocznych
„Misteriów”, prezentowane w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków. Ich
autorem jest fotograf Michał Ceszke.

Wojciech Rybakowski,
szef Stowarzyszenia i rezyser misteriów dziękował
aktorom, autorom i opiekunom przedsięwzięcia.

Powyżej jedno ze zdjęć Michała Ceszke, prezentowanych na wystawie w pałacu.
Fotografie znakomicie oddają wyjątkowy nastrój wejherowskich misteriów.

Na fotografiach najczęściej pojawia się postać Chrystusa. Grający go od trzech lat w
misteriach Artur Szymerowski oglądał zdjęcia z zaciekawieniem, z trudem rozpoznając siebie po koniecznej charakteryzacji.
OGŁOSZENIE

Z Wejherowa po nagrodę do Warszawy

Wyróżnienie dla muzeum
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie otrzymało wyróżnienie w konkursie „Pozytywista roku”
przyznawane przez Fundację Regionalnych Inkubatorów Przedsiębiorczości „Wokulski.”
Celem
Fundacji
jest
m.in. wspieranie działalności naukowej i badawczej,
promocja twórców kultury
polskiej w kraju i za granicą, a także ochrona zabytków i dziedzictwa narodowego. Nagrody mają na
celu uhonorowanie dorobku,
wkładu pracy i innego typu
działań, które służą rozwojowi różnych dziedzin życia,
ale przekładają się na wartość praktyczną dla społeczeństwa.

Wyróżnienia te nawiązują do idei pozytywistycznych
– pracy organicznej i pracy
u podstaw.
Uroczystość
wręczenia
nagród oraz wyróżnień
miała miejsce w Warszawie w Auli Szkoły Głównej
Gospodarstwa Wiejskiego.
Muzeum otrzymało wyróżnienie w kategorii: „Kultura
i sztuka” jako partner – za
koncepcję i realizację Projektu Partnerskiego: Pomorska Biblioteka Cyfrowa.

Nagrodę specjalną przyznano Politechnice Gdańskiej,
będącej wiodącym partnerem projektu Pomorska Biblioteka Cyfrowa.
Muzeum na uroczystej
gali reprezentowali: Radosław Kamiński - dyrektor
Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko- Pomorskiej w Wejherowie oraz pracownicy Pomorskiej Biblioteki Cyfrowej: Dawid Dzionk
i Krzysztof Świlak.
Jedna z nagród w kategorii: „Oświata” przypadła
Zespołowi Szkół Ogólnokształcących II Liceum
Ogólnokształcącemu
im.
Józefa Konrada Korzeniowskiego w Rumi.

Prezydent Miasta Wejherowa
ogłasza pierwszy pisemny
przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert
na wydzierżawienie gruntu pod usytuowanie w okresie od 23.05.2012 roku do 31.07. 2012 roku czterech
stanowisk sprzedaży truskawek i innych owoców. Powierzchnia każdego stanowiska 4 m2.
Lokalizacja stanowisk:
stawka wywoławcza:
stanowisko nr 1 – ul. Rzeźnicka (obok przystanku autobusowego) - 40 zł netto dziennie za stanowisko
stanowisko nr 2 – róg ul.Hallera/Sobieskiego,
- 40 zł netto dziennie za stanowisko
stanowisko nr 3 – ul. Dworcowa (obok budynku Policji),
- 20 zł netto dziennie za stanowisko
stanowisko nr 4 – ul. Sobieskiego (obok budynku ZUS)
- 20 zł netto dziennie za stanowisko
Stawka netto zaproponowana przez oferenta zostanie powiększona o podatek VAT 23%.
Oprócz stawki dzierżawnej należy uiszczać opłatę targową u inkasenta, zgodnie z Uchwałą Rady
Miasta Wejherowa w sprawie poboru i wysokości opłaty targowej za handel okrężny na terenie Miasta
Wejherowa. Wadium w wysokości 1000 zł za każde stanowisko oddzielnie (słownie złotych: tysiąc) należy
wpłacić na konto Urzędu Miejskiego w Wejherowie nr 14116022020000000061963861 w Banku Millennium
S.A. O/Wejherowo najpóźniej do dnia 18.05.2012 roku.
Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie Pl. J. Wejhera nr 8, do dnia 21
maja 2012 roku do godz. 8.30. Oferty będą przyjmowane tylko do wyznaczonego terminu. Oferty złożone po
terminie zwraca się bez otwierania.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi dnia 21 maja 2012 roku o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w
Wejherowie pl. Jakuba Wejhera 8 w sali nr 15.
Pełna treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.wejherowo.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wejherowie pl. J. Wejhera 8.
Mapkę z oznaczoną lokalizacją stanowisk można odbierać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i
Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195, pokój nr 203. tel. 677-71-53,677-71-43
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LUDZIE

Wejherowscy rzemieślnicy: Mariusz Gustowski

Ratusz, kamienice i Brama Piaśnicka
Mariusz Gustowski jest jednym z wyróżniających się wejherowskich rzemieślników. Jemu i jego pracownikom zawdzięczamy wspaniały wygląd wielu zabytkowych obiektów
w mieście, a ostatnim dziełem M. Gustowskiego i jego firmy budowlano-remontowej jest niedawno poświęcona Brama Piaśnicka. Za budowę pomnika „Ecce Patria” Mariusz
Gustowski został wyróżniony przez Prezydenta Wejherowa
Krzysztofa Hildebrandta „Medalem Róży”.
– Jestem zaszczycony,
ale byłem też kompletnie
zaskoczony tym wyróżnieniem, ponieważ nie dotarły
do mnie wcześniej żadne
informacje na ten temat –
mówi Mariusz Gustowski.
– Budowa pomnika, który
jest jednocześnie kaplicą,
była dla mnie szczególnym
zadaniem, m.in. ze względu
na znaczenie tego obiektu,
a także z powodu zaangażowania takich szanowanych
osób, jak ks. Daniel Nowak, ks. Tadeusz Reszka, i prezydent Krzysztof
Hildebrandt. Staraliśmy
się m.in. spełnić ich oczekiwania, a także oczekiwania
członków Rodziny Piaśnickiej i innych mieszkańców miasta.
Wszystkim pracownikom
z szefem firmy na czele towarzyszył stres, związany z
planowaną uroczystością i
jej znakomitymi gośćmi.
– Denerwowaliśmy się,
czy wszystko pójdzie zgodnie z planem, a ruchome
elementy, związane z nasuwaniem dużego kamienia,
nie zawiodą – przyznaje
pan Mariusz. – Na szczęście
wszystko się udało.

TRADYCJE
I INTEGRACJA

Wejherowski rzemieślnik
mieszka z rodziną - czyli z
żoną i dwójką dzieci - w podwejherowskim Sopieszynie,
gdzie od 1999 roku prowadzi firmę WOJ-MAR.
Od tego czasu działa również w organizacji rzemieślniczej, a obecnie już drugą
kadencję jest członkiem
Zarządu
Powiatowego
Cechu Rzemiosł, Małych
i
Średnich
Przedsiębiorstw – Związku Pracodawców w Wejherowie.
Jego praca w Cechu wynika
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z szacunku dla tradycji rzemiosła, które należy kontynuować. Zdaniem pana Mariusza organizacja pomaga
w wymianie doświadczeń
i informacji, a także służy
integracji środowiska rzemieślników różnych branż.
Mariusz Gustowski, razem
z kilkunastu innymi rzemieślnikami reprezentuje
w Cechu Rzemiosł branżę
budowlaną.
– Wybrałem ten zawód
nie z powodu rodzinnych
tradycji ani z przypadku,
ale z zamiłowania. Budowa
nowych domów, a jeszcze
bardziej odnawianie starych
obiektów daje mi satysfakcję i zadowolenie – mówi
szef firmy WOJ-MAR. – To
trudna praca, ale efekty
naprawdę cieszą, zwłaszcza, jeśli podobają się zleceniodawcom i mieszkańcom
Wejherowa lub klientom z
innych miejscowości. Nie
wyobrażam sobie pracy w
innej branży.

NAGRODY
PREZYDENTA RP

Dodatkowym powodem do
radości i satysfakcji są nagrody, które otrzymała firma
M. Gustowskiego, zarówno
od prezydenta Wejherowa,
jak i od Prezydenta RP.
Dwukrotnie została laureatem głównej nagrody w
ogólnopolskim
konkursie
„Modernizacja Roku” na
przebudowę i renowację starych obiektów.
Chodziło dokładnie o
zabytkowy ratusz na rynku oraz o budynek Urzędu
Miasta przy ul. 12 Marca, a
kryteria konkursu dotyczyły zwłaszcza zastosowania
nowych technologii i rozwiązań.
Podczas remontu i rozbudowy urzędu przy 12 Marca

umiejętnie połączono modernistyczny styl budynku
oraz nowoczesne rozwiązania architektoniczne. Z kolei gruntownie przebudowany i odnowiony stary ratusz
odzyskał dawny historyczny
wygląd i blask.
– Oba zadania wymagały szczególnej dokładności,
wykonywania prac zgodnie
z dokumentacją i w odpowiedniej kolejności – mówi
Mariusz Gustowski. - W
dodatku prezydent Hildebrandt osobiście nadzorował prace, interesował się
szczegółami i pilnował, aby
używać najlepszych materiałów, m.in. najlepszej jakości dachówek.
Groził, że sam wejdzie
na dach ratusza i sprawdzi
efekt naszej pracy – wspomina z uśmiechem pan Mariusz. – Zresztą, podobnie
było ostatnio przy budowie
Bramy Piaśnickiej, gdzie
również wszystko musiało
być zrobione na medal.

NA WIEŻY
KOŚCIOŁA

W wyniku wygranych
przetargów Mariusz Gustowski i jego pracownicy
remontowali też wejherowskie kamienice, przywracając im piękny wygląd i
poprawiając kondycję. Kosztowne remonty starych
domów,
należących
do
wspólnot mieszkaniowych
były możliwe dzięki finansowemu wsparciu
władz
miasta. Dotacje miejskie pozwoliły też na remont wejherowskiej kolegiaty, czyli
kościoła Trójcy Świętej.
Prace remontowo-konserwacyjne prowadzi również
firma WOJ-MAR.
– Przy odnawianiu kościelnej wieży trzeba było
się zmierzyć z jej dawną i

Mariusz Gustowski może być dumny zarówno z prezentowanych na zdjeciu stautetek przyznanych przez Przydenta RP w ogólnopolskim konkursie, jak i ”Medalu
Róży”, otrzymanego w kwietniu br. od Prezydenta Wejherowa.

bardzo ciekawą konstrukcją – wspomina Mariusz
Gustowski. – To było prawdziwe wyzwanie, ale efekt,
mam nadzieję, jest dobry.
Teraz zajmujemy się elewacją kolegiaty, bo kolejne dotacje z miasta pozwalają na
kontynuację prac.
Ekipy budowlane M. Gustowskiego zajmowały się
również remontami wejherowskich szkół, m.in. SP nr
8, SP nr 6 (wraz z przebudową) oraz tzw. Elektryka
przy ul. Strzeleckiej. Wykonały także remont i renowację zabytkowego Dworku
Drzewiarza w Gościcinie.

ROBIĘ TO
CO LUBIĘ

Co pozwala odnieść sukces, jakim może się cieszyć
Mariusz Gustowski? On
sam twierdzi, że w tej branży ważne jest inwestowanie
w nowoczesny sprzęt i nie-

ustanne staranie o utrzymanie wysokiego poziomu
realizacji inwestycji.
Najważniejsze
jednak
jest zatrudnienie odpowiednich ludzi – dobrych fachowców, do których można
mieć zaufanie.
Mariusz Gustowski, zatrudniający 50 mieszkańców Wejherowa i okolicznych miejscowości, z dumą
podkreśla, że ma takich
pracowników.

Jednym z nich jest Roman Moska - znakomity
kierownik budowy z wieloletnim doświadczeniem.
– Myślę, że jesteśmy jak
rodzina, rozumiemy się, nadajemy na tych samych falach – mówi M. Gustowski.
– Staram się nie tylko nadzorować realizację zleceń i
załatwiać różne sprawy, ale
często sam pracuję na budowie. Cieszę się, że mogę
robić to, co lubię.
Anna Kuczmarska

PREZENTUJEMY
RZEMIEŚLNIKÓW
W naszym cyklu prezentujemy rzemieślnikjów, zrzeszonych w Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związku Pracodawców w Wejherowie.
Ich sylwetki przedstawiamy także na naszej stronie:
www.pulswejherowa.pl, w zakładce „Rzemieślnicy”.

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA I EDUKACJA
Ogólnopolski Turniej „Dance Talent”

Deszcz nagród dla
naszych tancerek
I Ogólnopolski Turniej Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Dance Talent” 2012, który odbył się w połowie kwietnia w Gdańsku Osowej był miejscem triumfU7 dzieci i młodzieży z Wejherowa. Sukces odniosły tam zarówno formacje
taneczne działające w Wejherowskim Centrum Kultury, jak
i grupy Klubu Tanecznego „Świat Tańca” z Wejherowa.
W jeden z kwietniowych
weekendów Gdańsk był
najbardziej
roztańczonym
miastem w Polsce. Blisko
półtora tysiąca młodych tancerzy próbowało swoich sił
w prezentacjach solowych,
w duetach i grupach. Mimo
silnej konkurencji, tancerki
z Wejherowa poradziły sobie
wspaniale, zdobywając mnóstwo nagród!
Podczas gdańskiego turnieju bardzo dobrze zaprezentowały się formacje taneczne
Wejherowskiego
Centrum Kultury, trenujące pod okiem instruktorki
Elżbiety Czeszejko. Pierwsze miejsce w kategorii: Taniec współczesny – formacje 12-15 lat zdobył zespół
„Baccara”. Zespół „Bąbelki” zajął drugie miejsce w
kat.: inne formy tańca - formacje do lat 8” Również drugie miejsce, ale w kategorii
hip-hop - formacje do lat 11
wytańczył zespół „Baccarki”, a „Baccara Junior”
(na zdjeciu poniżej) zdobył
wyróżnienie w kategorii hip
hop - formacje do lat 11 oraz

II miejsce w kategorii show
dance - miniformacje i formacje 12-15 lat.
Wysoki poziom umiejętności tanecznych potwierdzili tancerze Klubu Tanecznego „Świat Tańca”
Joanny i Jacka Bernaśkiewiczów, zdobywając na
festiwalu w Gdańsku aż 7
nagród i dwa wyróżnienia.
Największy
triumf
to
pierwsze miejsce w kategorii
formy inne do lat 8 dla grupy
„Euforia” oraz w kategorii
hip hop do lat 11 dla formacji
„Explozja” z wejherowskiego klubu „Świat Tańca”.
Drugie miejsce zajęła grupa
„Expresik” (formy inne do
lat 11). Podobny sukces (II
miejsce) zdobyła miniformacja
„Bleis” (hip hop 12-15 lat).
Trzecie miejsca w poszczególnych
kategoriach
wytańczyły dziewczęta z formacji „Enigma” (disco 1215 lat), „Carmen” (hip hop
powyżej lat 15) oraz miniformacji „Exodus” (hip hop
12-15 lat).
Wyróżnienia zdobyły tancerki z grupy „Maskotki” i

formacji „Express”. Ponadto srebro w hip hopie solo powyżej lat 15 wywalczyła Dominika Bernaśkiewicz.
Dodajmy, że dzień wcześniej grupy Klubu Tanecznego „Świat Tańca” uczestniczyły w Wojewódzkim
Turniej Tańca Show Dance
w Gdyni, gdzie tancerze
przygotowani przez Joannę i
Jacka Bernaśkiewicz triumfowali we wszystkich kategoriach. Grupy „Maskotki”,
„Expresik” i „Enigma”
zdobyły pierwsze miejsca w
swoich konkurencjach, a grupa „Euforia” – drugie miejsce . W sumie w ciagu trzech
dni wejherowski klub taneczny zdobył 12 pucharów!
- Zawody w Gdyni i w
Gdańsku przyciągnęły rzesze tancerzy z najdalszych
zakątków Polski, a świetna organizacja pozwoliła
wszystkim uczestnikom i ich
kibicom na wspaniałą zabawę i moc niezapomnianych
wrażeń – mówi Joanna Bernaśkiewicz. - Z prawdziwą
dumą rozsławialiśmy miasto
Wejherowo!

Instruktorka tańca Elżbiety Czeszejko i laueatki pierwszego miejsca w kategorii taniec współczesny – formacje 12-15 lat - zespół „Baccara” z Wejherowskiego
Centrum Kultury.

Kolejny sukces i wyjazd do Chorwacji
Na V Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w
Lęborku, gdzie startowało ok. tysiąc młodych tancerzy, dziewczęta z Klubu „Świat
Tańca” w Wejherowie zdobyły kolejne medale i nagrody. Najlepsze w swoich kategoriach, w tańcu solo oraz w duecie okazały
się: Dominika Bernaśkiewicz (hip hop pow.
lat 16), Nikola Krueger i Martyna Borucka
(duet hip hop do lat 11). Było też kilka drugich i trzecich nagród.
Z kolei Europejskie Dni Tańca w Malborku z udziałem zespołów z Rosji, z Obwodu kaliningradzkiego przyniosła Nagrodę
Specjalna najmłodszym tancerzom „Świata
Tańca”, 4-latkom z grupy Maskotki. Zespół

Euforia zdobył piąte miejsce, a grupa Expresik szóste. Pierwsze miejsce w kategorii
disco show 12-15 lat zdobyła w Malborku
formacja Enigma. Dwa pierwsze miejsca w
hip hopie wytańczyły formacje Explozja i
Express w kategorii hip hop 12-15 lat .
Klub Taneczny „Świat Tańca” wybiera się
wkrótce na międzynarodowy konkurs do
Chorwacji. W dniach 13-21 maja tancerki
z Wejherowa będą reprezentować Polskę
na Mistrzostwach Świata European Show
Dance Union w Chorwacji będą formacje
Express i Carmen oraz w solo Dominika
Bernaśkiewicz.
Trzymamy kciuki!

Joanna Bernaśkiewicz ze swoimi najmłodszymi podopiecznymi podczas Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Dance Talent”
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SPORT
Lekka atletyka

Medale dla
biegaczy
Zawodnicy Klubu Sportowego Wejher zwyciężyli
w kilku biegach ulicznych, jeszcze przed rozpoczęciem sezonu, który
zainaugurowano w Gdańsku 5 maja.
W Gniewinie podczas
I RUNNING EXTREME
CROSS, wśród gimnazjalistów pierwsze miejsce wywalczyli podpieczni trenera
Mariusza Walczaka z KS
Wejher: Marta Topp oraz
Maciej Cymann.
W biegu młodzieżowym
na 4 km złote medale zdobyli Katarzyna Konkel oraz
Karol Kass.
Katarzyna Konkel zwycięzyła również w biegu na 1500
m podczas VII Wojewódzkich
Biegów Przełajowych w Lini,
a w biegach piaśnickich w kategorii szkół podstawowych
pierwsze miejsce wywalczył
Patryk Angel. Wśród gimanzjalistów najlepsza była
Marta Topp a na trzeciej
pozycji przybiegł Maciej Cymann. Na dystansie 2800 m
zwyciężył Karol Kass.

Siatkówka. Mistrzostwa gimnazjalistek

Boccia. Grali o Puchar

Wygrały rumianki

Rodzinny turniej
integracyjny

W kwietniu, w hali sportowej MOSiR w Rumi odbyły się
Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych
w Piłce Siatkowej Dziewcząt oraz Półfinał Wojewódzkiej
Gimnazjady. Jedne i drugie zawody wygrała drużyna Gimnazjum nr 2 w Rumi. Drugie miejsce w powiatowej rywalizacji zajęły uczennice Gimnazjum nr 2 w Wejherowie.
Mistrzostwa
Powiatu Wejherowskiego Szkół
Gimnazjalnych w Piłce
Siatkowej Dziewcząt były
eliminacją do Półfinału
Wojewódzkiej
Gimnazjady. W zawodach powiatowych wystąpiło 8 zespołów.
Zwycięzcą turnieju została
drużyna gospodarzy, czyli
Gimnazjum nr 2 w Rumi.
Na drugim miejscu uplasowały się zawodniczki z Gimnazjum nr 2 w Wejherowie,
a na trzecim – drużyna Samorządowego Gimnazjum w
Bolszewie.
27 kwietnia w tej samej
rumskiej hali rozegrano
Półfinał Wojewódzkiej Gim-

nazjady w Piłce Siatkowej
Dziewcząt. Zawody były z
kolei eliminacją do Finału
Wojewódzkiej Gimnazjady,
które rozgrano wczoraj, tj.
9 maja (relacja w następnym numerze „Pulsu”).
W półfinałach wzięły
udział 4 zespoły reprezentujące powiat: pucki, kartuski, lęborski oraz wejherowski. Zwycięzcą turnieju
została - podobnie jak w mistrzostwach powiatowych
- drużyna Gimnazjum nr 1
w Rumi. Zwycięski zespół
dziewcząt w decydującym
o awansie meczu pokonał
Gimnazjum z Chmielna.
Na zakończenie zawodów

zespoły zostały nagrodzone
pucharem oraz dyplomami.
Organizatorami zawodów
byli: Powiatowy Zespół Placówek
Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi.
AB.

W rumskiej hali sportowo-widowiskowej odbył
się Turniej BOCCIA o Puchar Dyrektora MOSiR w
Rumi.
W zawodach startowało 12 zespołów z Gdańska, Gdyni,
Wejherowa, Rumi, Redy i Bolszewa. Celem zawodów była
promocja gry w boccia oraz integracja rodzin osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi.
Główną nagrodę zawodów - Puchar Dyrektora MOSiR
Rumia – zdobyła drużyna Orlęta Reda, która w meczu finałowym pokonała 6:4 Janowiaków Rumia. Trzecie miejsce zajął wejherowski Europol.
Zawody rozegrano systemem bezpośredniej eliminacjo
po dwóch porażkach. Organizatorami Turnieju byli: MOSIR Rumia i Wejherowskie TKKF.
Leszek Lenda

Wyniki zawodów
I miejsce:
Gimnazjum nr 1 w Rumi
II miejsce
Gimnazjum w Chmielnie
III miejsce
Zespół Szkół w Łebieniu
IV miejsce
Gimnazjum w Pucku

Karate

Wejherowo
na podium
Zawodnicy Karate Klub
Wejherowo odnieśli sukcesy w Pomorskim Turnieju
Karate Tradycyjnego w Lipuszu. W kategorii chłopców
KATA do 7 kyu chłopców
(rocznik 2005 i młodsi) zwyciężył Adam Czoska przed
kolegą klubowym Hubertem
Bornowskim. W tej samej
kategorii Marcelina Kruszyńska wywalczyła drugie
miejsce, a Marcel Rzepka
zwyciężył w kata 6 do 4 kyu.
Wśród młodzików rocznik 2002-2000 w kata do kyu
zwyciężyła Michalina Kruszyńska, a Piotr Żurawski
był czwarty. Wśród juniorów
młodszych (1999-97) Mikołaj
Voelkner zajął trzecie miejsce w fuku-go i kumie, a wśród
juniorów Grzegorz Korzeniewski wywalczył drugie
miejsce. Drużynowo KK Wejherowo zajął 7 miejsce.
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Państwo Konikowie z dziećmi - zwycięzcy turnieju

Zwycięska drużyna Gimnazjum nr 2 w Rumi:
Magdalena Damaske, Maria Kaciuba, Kamila Baranowska, Wiktoria Flisikowska,
Angelika Wilczyńska, Oliwia Rudnik, Martyna Sokołowska, Weronika Chodyko,
Natalia Foltyńska, Karolina Kass, Angelika Nowak, Justyna Pisowłocka.
Opiekun drużyny – Anna Soczyńska.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA
I miejsce - Orlęta Reda (Anna, Waldemar i Wiktor Konikowie)
II - Janowiacy Rumia
(Gabriela, Andrzej Andrzejewscy oraz Andrzej Bułakowski)
III - Europol Wejherowo
(Genowefa, Leszek Lenda oraz Dominika Konik)
IV - Czarni Rumia (Zdzisława, Henryk i Jan Nowiccy)
V - Gumisie Rumia (Katarzyna, Michał i Witold Reclaf )
VI - Szczodrowiak Bolszewo
(Paweł, Łukasz Mielewczykowie oraz Magda Klawikowska)
VII - LSP Rumia (Justyna, Karol Labuda oraz Agnieszka Nowicka)
VIII - Start II Wejherowo (Adam Hebel, Zbigniew Miotk i Jerzy Gajewski)
IX - Start I Wejherowo
(Jan Zębko, Zdzisław Szczodrowski i Kacper Pranschke)
X - Pikusie Gdynia (Lucyna, Waldemar i Tomasz Pinkowscy)
XI - Śmiechowo Wejherowo (Małgorzata, Radosław i Jerzy Szadykowiak)
XII - Elektryk Gdańsk (rodzina Mikrytowskich)

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT
Koszykówka dziewcząt

Piłka nożna. Długi weekend z Gryfem

Dwa turnieje

Wspaniały początek,
ale gorszy koniec

Jednego dnia, w Wejherowie i Rumi odbyły się zawody koszykówki, w których rywalizowały dziewczęta. W Wejherowie grały licealistki, a w Rumi – gimnazjalistki.
W rumskiej hali MOSiR rozegrano Mistrzostwa Powiatu
Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych. Zawody były eliminacją do Półfinału Wojewódzkiej Licealiady, który odbył się
wczoraj (9 maja) w Kartuzach.
W turnieju wystąpiło 8 zespołów, a zwycięzcą została
drużyna Gimnazjum nr 3 w Wejherowie, która w finale
pokonała Gimnazjum nr 1 z Rumi.
Zwycięska drużyna gimnazjalistek pod opieką Lucyny Mruk, zagrała w składzie: Sonia Nastały, Martyna
Krauze, Monika Lewińska, Sandra Semerling, Joanna Zielonka, Nicola Olszewska, Natalia Kwiatkowska,
Sandra Joskowska, Julia Bach, Żaneta Lesner, Aneta
Plotzke, Klaudia Ostrowska, Agnieszka Soczyk.
Z kolei w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie odbył się Półfinał Wojewódzkiej
Licealiady w Koszykówce Dziewcząt.
Zawody wygrały zawodniczki z Władysławowa, a druzyna gospodarzy, czyli ZSP nr 2 w Wejherowie zajęła w tym
turnieju trzecie miejsce.

Bardzo dobrze rozpoczęli długi weekend piłkarze Gryfa Orlex Wejherowo. Nasi zawodnicy pokonali bowiem na
swoim boisku zespół Korala Dębnica aż 6:0 (2:0). Niestety
weekend zakończył się gorzej, bo 5 maja w pojedynku z broniącym się przed spadkiem z III ligi Bałtykiem Koszalin wejherowianie przegrali 3:2 (1:1).
Zacznijmy jednak od początku. W pierwszomajowe popołudnie na Wzgórzu
Wolności, w meczu z Koralem Debnica aż trzy bramki
zdobył Michał Fidziukiewicz, a po jednej Michał
Skwiercz, Mateusz Toporkiewicz i Adrian Ko-

chanek. Mimo znacznego
osłabienia zespołu z powodu pauzowania czołowych
zawodników Gryfa za żółte
kartki, ich zmiennicy pokazali się z bardzo dobrej
strony.
Zawodnicy pokazali skuteczność, a obrońcy pewnie

Koszykówka. Gimnazjalne mistrzostwa

Wejherowianie najlepsi
Gimnazjaliści
z
Wejherowa pokonali
sześć drużyn z powiatu wejherowskiego i wygrali powiatową rywalizację w
koszykówce.
W hali sportowej Zespołu
Szkół nr 3 w Wejherowie, 19
kwietnia odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych
w Koszykówce Chłopców.
Zawody były eliminacją
do Półfinału Wojewódzkiej
Gimnazjady, który odbędzie
się także w Wejherowie.
W turnieju wystąpiło 7
zespołów. Zwycięzcą została
faworyzowana drużyna gospodarzy, czyli Gimnazjum
nr 3 w Wejherowie, która
finale pokonała zespół Gimnazjum nr 1 z Rumi.
Organizatorami
zawodów byli: Powiatowy Zespół
Placówek Oświatowo Wychowawczych w Wejherowie
oraz Zespół Szkół nr 3 w
Wejherowie.

bronili dostępu do bramki, w
której stał Wiesław Ferra.
W pierwszej połowie zawodnicy z Dębnicy starali
się prowadzić równorzędną
grę, jednak dwie stracone
bramki odebrały im zapał
i skuteczność. Gryf zdecydowanie dominował, a
przewagę udokumentował
kolejnymi golami w drugiej
połowie spotkania.
Przy remisie liderującej
III lidze Kotwicy Kołobrzeg,
nasza drużyna zbliżyła się
na jeden punkt do lidera.
Tak wysoka wygrana
była świetnym prognostykiem przed meczem z Bałtykiem Koszalin, który walczy
o utrzymanie w lidze.
Niestety Bałtyk Koszalin
okazał się przeszkodą zbyt
trudną do pokonania, a nasi
zawodnicy nie potrafili już
zagrać tak skutecznie. Gdyby nie to, Gryf Orlex Wejherowo wróciłby z Koszalina w
glorii zwycięzców.
Walczący o utrzymanie
w lidze Bałtyk postawił
wysokie wymagania. Gospodarze pierwsi strzelili w
pierwszej połowie gola, a na
bramkę wyrównującą gryfitów (strzelcem był Łukasz
Pietroń), już na początku
drugiej połowy odpowiedzieli kolejnym golem.

Nasi piłkarze potrafili jeszcze zdobyć kolejną bramkę wyrównującą
(strzelcem był Przemek
Kostuch), jednak ostatnie
słowo należało do koszalińskiego Bałtyku.
Wejherowski Gryf stracił
trzeciego gola w doliczonym
rzez sędziego czasie gry.
Jak to się mogło wydarzyć w tak ważnym momencie? Trudno wyjaśnić,
ale przynajmniej dwie, trzy
stuprocentowe sytuacje pod
bramką Bałtyku, powinny
zakończyć się golami. Niestety, skuteczność naszych
napastników była fatalna,
a niewykorzystane sytuacje
zemściły się okrutnie.
Szkoda straconej szansy,
pozycji wicelidera (na rzecz
Orkana Rumia) i marzeń o
ewentualnym awansie do
II ligi. Po sobotniej porażce
wejherowianie tracą do liderującej rozgrywkom Kotwicy Kołobrzeg cztery punkty,
a do drugiego Orkana Rumia trzy punkty.
Gryf Orlex Wejherowo
(pierwszy mecz): Ferra
- Skwiercz, Kochanek, Kostuch, Oleszczuk - Felisiak,
Pietroń, Toporkiewicz (77’
Król), Krzemiński (46’ Stefanowicz), Gicewicz (74’ Szudrowicz) - Fidziukiewicz (65’
Wicki)
Gryf Orlex Wejherowo (drugi mecz): Ferra
- Oleszczuk (50’ Gicewicz),
Skwiercz, Kostuch, Kochanek - Pietroń, Kołc, Kotwica,
Felisiak, Toporkiewicz - Fidziukiewicz

Siłownia dla każdego

Zwycięzcy turnieju z Gimnazjum nr 3 w Wejherowie: Mateusz Derc, Bartek Bielawski, Wojciech Naczke, Szymon Frankowski, Marek Furman, Maksymilian Budarz,
Jakub Brudniewicz, Marcin Stromski, Michał Krugliński, Kamil Bujakiewicz, Szymon Żywicki, Robert Lekner, Bartek Malinowski, Rafał Korczyk.
Opiekun drużyny – Łukasz Zimniewicz.

Plenerową siłownię, kolejną taką w mieście, oddano do użytku mieszkańców Wejherowa. Siedem urządzeń do treningów
znalazło się przy Zespole Szkół nr 3 przy ul. Nanickiej.
Amatorzy aktywnego wypoczynku mogą z nich korzystać
za darmo i o każdej. Przy boisku wielofunkcyjnym ustawiono
sprzęt, przeznaczony do ćwiczeń, rozwijających różne partie
mięśni m.in. ramion, barków, brzucha i nóg.
Zakup, montaż urządzeń i przygotowanie terenu, kosztowało miasto ok. 90 tys. zł.
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KULTURA

Konkursy i piknik integracyjny
Trwa „Tydzień Bibliotek” pod hasłem: „Biblioteka ciągle
w grze”. Z tej okazji Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna w Wejherowie przygotowała specjalną ofertę
kulturalną. Po maratonie bibliotecznym dla uczniów oraz
wykładzie psychologa pt „Stres i sytuacje stresowe”, dzisiaj
w bibliotece odbywa się spotkanie literackie z Danielem
Odiją (godz. 10.00).
11 maja biblioteka przy ul. Kaszubskiej zaprasza na
godz. 10.00 na konkursy komputerowe, a o godz. 11.00 - na
REKLAMA

Festiwalowe filmy
w Gimnazjum nr 1
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza na pokazy replik filmów konkursowych Festiwalu Polskich
Filmów Fabularnych w Gdyni. Filmy można zobaczyć w dniach 8-12 maja 2012 r. w sali kameralnej
WCK (aula Gimnazjum nr 1) godzina 19.00
Festiwal Polskich Filmów Fabularnych to jedna
z największych imprez filmowych w Polsce Co roku
o Wielką Nagrodę Złotych
Lwów walczą w Gdyni najnowsze polskie filmy.
Od kilku lat w FPFF
włącza się również Wejherowskie Centrum Kultury
organizując pokazy replik
filmów konkursowych. Tak
jest i w tym roku. W Wejherowie oglądamy 4 filmy z
Konkursu Głównego i jeden
z Panoramy Polskiego Kina.
Zaprezentowano
już
„80 milionów” w reż. W.
Krzystka oraz „Baby są jakieś inne” M. Koterskiego.
Dzisiaj (10 maja) można
obejrzeć w Wejherowie film
A. Holland „W ciemności”,
a jutro (11 maja) „Sponsoring” M. Szumowskiej.
W sobotę 12 maja zaprezentowany zostanie film „Big
love” w reżyserii B. Białowąs.
Bilety w cenie 12 zł (normalny) i 10 zł (ulgowy) do
nabycia w biurze WCK lub
przed seansem.
Dodajmy, że w niedzielę 13 maja o godz. 16.00 w
auli Gimnazjum nr 1 odbędzie się spotkanie z Bohdanem Łazuką i jego książką
„Przypuszczam, że wątpię”.
Wstęp wolny.
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REKLAMA

spotkanie z Tomaszem Trojanowskim, autorem książek
dla dzieci.
W sobotę, 12 maja w godz. 11.00-14.00 zaplanowano
Dzień Integracji pod hasłem „Wszyscy w grze!”.
W ramach tej imprezy na bibliotecznym skwerku odbędzie się piknik.W programie m.in.: koncert chóru męskiego
„Harmonia”, warsztaty budowania poczucia własnej wartości, porady medyczne w punkcie PCK, porady prawne, grill
oraz pokaz audiobooków.
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ROZMAITOŚCI

WARTO SIĘ REKLAMOWAĆ
W PULSIE WEJHEROWA
OFERUJEMY ATRAKCYJNE CENY I RABATY
606-629-454, redakcja@pulswejherowa.pl
REKLAMA

Uwaga ! Uwaga ! Uwaga !
Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi
Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowane
wynajęciem proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej dane o
powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i proponowanej
wysokości miesięcznego czynszu.
Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym
standardzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).
Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu
Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie
przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103
Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu:
(58) 677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.

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

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę budowlaną
1181 m kw. (prąd, woda), Kapino gm.
Wejherowo. Tel. 781 186 895
***
Wynajmę mieszkanie na ul. Sikorskiego, parter z ogródkiem, ciepłe,
słoneczne, 750 zł miesięcznie.
Tel. 511 276 248
***
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
***
Magazyn 80 m kw., wysokość 3,20
m w Wejherowie - do wynajęcia. Tel.
608 083 608
***
Wejherowo centrum: budynek
handlowy o powierzchni 250 m kw.
oraz parking do wynajęcia.
Tel.: 58 672 16 92
***
Wynajmę lokal użytkowy w
centrum miasta - okolice Nanic. Powierzchnia 44 m kw.
Telefon: 602 173 077

SPRZEDAM

Sprzedam Stepper Power z rączką,
licznikiem, nowy.
Tel. 604 672 760
***
Oferuje nową butlę turystyczną 3
kg. Cena 50 zł.
Tel. 516 256 424
***
Sprzedam 3 używane, sprawdzone ciśnieniowo opony letnie Pirelli
195/65/15. Cena za komplet 130 zł.
Tel. 516 256 424
***

Sprzedam tanio kanapę narożną.
Nadole. Tel. 607 888 622
***
Sprzedam fotel rozkładany jednoosobowy 150 zł i kanapę + 2 fotele
finki w cenie 400 zł. Tel. 503 713 505
***
Sprzedam Fotelik samochodowy
9-25 kg. Dziecko zapinane wewnętrznymi pasami samochodowymi. 85 zł.
Tel. 516 256 424
***
Pralkę Bosch energooszczędną,
otwieraną z góry, przywieziona z Niemiec. Tylko 320 zł.
Tel. 608 083 608
***
Z powodu wyjazdu sprzedam psa,
dwuletniego boksera maści brązowej.
Pies jest ułożony, wykastrowany, ma
książeczkę zdrowia, smycz, kaganiec.
Cena 250 zł.
Tel. 514 061 981
***
Sprzedam stary aparat fotograficzny AGFA, w dobrym stanie.
Tel. 512 740 647
***
Sprzedam fotel do masażu, cena
750 zł. Tel. 667 260 055

Szukam pracy – sprzątanie mieszkań lub biur. Katarzyna
Tel. 510 071 483
***
Przyjmę pracę chałupniczą – montaż. Tel. 668 076 468
***
Pani w średnim wieku zaopiekuje
się dzieckiem u siebie w domu. Wejherowo. Tel. 504 258 064

NAUKA

Nauczyciel muzyki, emeryt, udziela lekcji gry na gitarze lub akordeonie
w domu ucznia w Wejherowie, tanio a
biednym bezpłatnie.
Tel. 665 570 808
***
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

PRACA

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

RÓŻNE

Mężczyzna wolny bez zobowiązań
45/170 pozna miłą panią w wieku 3745 lat. Tel. 793 263 586

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.

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

Krzyżowka z nagrodami
Poziomo:
1) natura wokół nas, 8) dawne kino,
9) drapieżna ryba,10) Sebastian ... - Bułecka,
11) ochota, 12) waszmość pan, 15) Mickiewicz,
18) płaz, 19) ekler lub ptyś, 23) napój gazowany,
24) odbicie świetlne, 25) można w nią wpaść.
Pionowo:
1) brak czegoś, 2) namowa, 3) młotem lub dyskiem,
4) cerkiewny śpiewak, 5) polarna mewa,
6) zimą – na głowie, 7) ... Halleya,
13) pomaga przy udzielaniu komunii św.,
14) słynny wodospad, 16) dramat Mickiewicza,
17) w niej ślimak, 20) na śmieci,
21) przed siewem, 22) zjednoczenie.
Litery z żółtych kratek, czytane rzędami poziomymi, utworzą rozwiązanie zadania.
Jerzy Kozerski
Hasło prosimy przysyłać do 18 maja e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl, podając swoje nazwisko i
telefon. Kartkę z hasłem, nazwiskiem 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.
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W każdym odgadniętym słowie należy zmienić literę, tak aby powstał nowy wyraz.
Rozwiązanie dwuwyrazowe, o początkowych literach: K. P, a hasło przyjemnie się kojarzy, zwłaszcza
spragnionym w ciepłe dni.
Jerzy Kozerski

Czytaj nas w internecie
www.pulswejherowa.pl

