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Dzień Jakuba

Wewnątrz numeru - Biuletyn Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i
Średnich Przedsiębiorstw - Związku
Pracowdawców w Wejherowie.
			
strony od I do VIII

Awans Gryfa

Muzyka, zabawa, fajerwerki, a także nagrody prezydenta dla wyróżniających się mieszkańców Wejherowa i uroczysta sesja Rady
Miasta - tak 27 i 28 maja świętowano Dzień Jakuba.
369 rocznica urodzin
założyciela miasta, Jakuba Wejhera była okazją do
zabawy i integracji mieszkańców, uczestniczących w
N A S Z PA R T N E R

imprezie na rynku.
W niedzielny wieczór 27
maja najwięcej wejherowian przybyło na koncert
gwiazdy, Anny Wyszkoni.

Popularna piosenkarka
zaprezentowała w Wejherowie prawdziwy show.
Tego wieczora na wielkiej scenie przed ratuszem

wystąpiły też inne zespoły,
a nazajutrz w ratuszu odbyła się uroczysta sesja z
udziałem gości z Chełmna.

		

Str. 7-9

Derby na Wzgórzu Wolności zakończyły się triumfem Gryfa Orlex. Udany sezon piłkarze zakończyli zwycięstwem nad Orkanem Rumia i tym samym
awansowali do drugiej ligi.
To wielki sukces, a jednocześnie nowe wyzwanie.
					
Str. 12
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AKTUALNOŚCI
Niebezpieczna brawura

Zginął
motocyklista
Prawdopodobną przyczyną wypadku
oraz śmierci motocyklisty była brawura.
Wieczorem 29 maja na ulicy Kosynierów
w Rumi po godz. 21 zginął motocyklista.
Z kolei w Bojanie zatrzymano motocyklistę, który stanowił poważne zagrożenie
dla siebie i innych użytkowników dróg.
Ze wstępnych ustaleń policjantów w sprawie śmiertelnego wypadku w Rumi
wynika, że 25-letni mężczyzna kierujący motocyklem
kawasaki jechał ul. Kosynierów w kierunku Redy.
Motocyklista zbliżał się
do skrzyżowania z ruchem
okrężnym i najprawdopodobniej nie dostosował prędkości
do warunków panujących na
drodze. Stracił panowanie
na pojazdem i przewrócił się
na jezdnię. Mężczyzna poniósł śmierć na miejscu.
O kilka lat młodszy, bo
19-letni mężczyzna, kierujący motocyklem honda w okolicach Bojana uderzył w samochód osobowy mitsubishi.
Do zdarzenia doszło w

miejscu, gdzie prowadzone
były roboty drogowe. Motocyklista podczas wyprzedzania innych pojazdów,
zderzył się z samochodem
osobowym.
Co gorsza, okazało się,
że młody kierowca nie miał
prawa jazdy i dokumentów
osobistych ani motocyklowych, a na dodatek miał niesprawne kierunkowskazy.
Sprawca kolizji za popełnione wykroczenia został
ukarany mandatem karnym
w najwyższej możliwej wysokości. Dodatkowo informacja
o braku ubezpieczenia pojazdu zostanie przekazana do
funduszu gwarancyjnego, za
co także będzie dodatkowo
ukarany.

Boże Ciało Uroczystość na Kalwarii Wejherowskiej
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, popularnie zwane
Bożym Ciałem ma wyjątkową oprawę.
Jutro, pięknie przystrojonymi ulicami poszczególnych parafii Wejherowa
przejdą barwne procesje z
Najświętszym Sakramentem, niesionym przez kapłana drogą usłaną płatkami kwiatów. Przy czterech
ołtarzach wierni wysłuchają fragmentów czterech
Ewangelii.
Święto Bożego Ciała ma
charakter dziękczynny i radosny. To ruchome święto
obchodzone jest w Polsce
w czwartek po Uroczystości Trójcy Świętej, zawsze
60 dni po Wielkanocy. Najwcześniej może przypaść
21 maja, a najpóźniej 24
czerwca.
Uroczystość ta została
ustanowiona w 1246 r. w
diecezji Liège, a w 1264 r.
papież Urban IV ustanowił ją dla całego Kościoła.
W Polsce po raz pierwszy
Boże Ciało obchodzono w
1320 r. w diecezji krakowskiej, natomiast na synodzie gnieźnieńskim w 1420
r. uznano uroczystość za
powszechną.

KONDOLENCJE

„W momencie śmierci bliskiego
uderza człowieka świadomość niczym nie dającej się zapełnić pustki”
Józef Tischner

PANU

KRZYSZTOFOWI HILDEBRANDTOWI
PREZYDENTOWI MIASTA WEJHEROWA
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
ANNY HILDEBRANDT
			
				
		

składają
Zastępcy Prezydenta Miasta Wejherowa
Sekretarz i Skarbnik Miasta
oraz Pracownicy
					
Urzędu Miejskiego w Wejherowie
W tych niezmiernie trudnych chwilach, przekazujemy słowa otuchy, które
choć na chwilę dadzą Panu ukojenie.
Panie Prezydencie, całym sercem łączymy się z Panem w bólu.
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Odpust Trójcy Świętej

W dniach 2-3 czerwca w
Wejherowie odbył się Odpust Trójcy Świętej z
udziałem Metropolity Gdańskiego, ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia.

Ksiądz arcybiskup odprawił niedzielną sumę odpustową w Kosciele Trzech
Krzyży )na Kalwarii Wejherowskiej, a w uroczystości
uczestniczyli wejherowia-

nie oraz pielgrzymi z Gdyni, Redy, Rumi, Kosakowa,
Rewy, z Władysławowa,
Pucka, Swarzewa, Leśniewa, Mechowa, Starzyna,
Łebcza, Strzelna i okolic.

Dampc, Skrzypczak, Chabowski

Olimpijczycy z Wejherowa
Przed Marcinem Chabowskim, który będzie reprezentować
Polskę w sierpniu tego roku na letniej Olimpiadzie w Londynie, w igrzyskach olimpijskich startowało w przeszłości dwóch
mieszkańcówWejherowa.
Informując w poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa” o tym, że lekkoatleta Marcin Chabowski z
Wejherowa weźmie udział
w tegorocznej letniej Olimpiadzie w Londynie napisaliśmy, że jest to drugi w
historii Wejherowa olimpijczyk z naszego miasta.
Pierwszym był bokser, Hubert Skrzypczak, który na
Olimpiadzie w Meksyku w
1968 roku zdobył dla Polski
i boksu brązowy medal.
Okazało się jednak, że
znakomity sportowiec Hubert Skrzypczak był drugim,
a nie pierwszym olimpijczykiem z Wejherowa, o czym
poinformował nas nasz Czytelnik, Henryk Groenke.

Pan Henryk przypomniał,
a my to sprawdziliśmy, że
w Igrzyskach Olimpijskich
w Rzymie w 1960 roku stratował inny bokser - Henryk
Dampc, urodzony w 1935 r.
w Wejherowie i mieszkający
w naszym mieście.
Henryk Dampc był wicemistrzem Europy w wadze
lekkośredniej (Mistrzostwa
Europy w Lucernie 1959)
oraz uczestnikiem Olimpiady w Rzymie, gdzie odpadł
w ćwierćfinale. Wejherowianin był mistrzem Polski
w wadze lekkośredniej w
1958 r. Jego brat, Edmund
Dampc także był znanym
pięściarzem.
Jesteśmy pewni, że podczas nadchodzących Igrzysk

Olimpijskich w Londynie
wszyscy wejherowianie będą
kibicować Marcinowi Chabowskiemu, który wystartuje w maratonie.
O dobrej formie biegacza
z Wejherowa, trenującego
w barwach WKS Flota Gdynia, świadczy jego niedawne
zwycięstwo w biegach w Luzinie.
Przypomnijmy, że olimpijskie kwalifikacje Marcin
Chabowski wywalczył w
maratonie w Dusseldorfie, a
osiągnięty w biegu czas jest
lepszy od minimum PZLA.
Za swoje osiągniecia kilka dni temu Marcin Chabowski otrzymał Nagrodę
Prezydenta Wejherowa, o
czym piszemy na str. 8.

KONDOLENCJE

„Umarłych wieczność dotąd trwa
dokąd pamięcią Im się płaci …”
Wisława Szymborska

PANU

KRZYSZTOFOWI HILDEBRANDTOWI
PREZYDENTOWI MIASTA WEJHEROWA
serdeczne wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MATKI

ANNY HILDEBRANDT
składają
Przewodniczący i Radni
Rady Miasta Wejherowa

redakcja@pulswejherowa.pl
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SUKCESY
Krzysztof Hildebrandt wśród najlepszych prezydentów

Lider pomysłów

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa zajął 12. miejsce w rankingu prestiżowego tygodnika „Newsweek” na najlepszych prezydentów miast w Polsce.
Redakcja nazwała włodarza Grodu Wejhera mianem „lidera pomysłów”.
Do tegorocznych nagród
„Królowie Miast” postanowiono nominować 26 kandydatów spośród ponad 110
prezydentów, którzy zarządzają polskimi miastami.
Kapituła brała pod uwagę stan gospodarki, klimat
dla biznesu, umiejętność
pozyskiwania środków unijnych, stan kultury, oświaty,
zdrowia, spraw społecznych,
współpracę z organizacjami,
umiejętność radzenia sobie
w czasie kryzysu.
Wyłanianie
laureatów
przebiegało
dwuetapowo.
Piętnastu zwycięzców wybrało profesjonalne jury,
które tworzyli prof. Krystyna Skarżyńska - psycholog,
Marcin Trzciński - były
rzecznik MSWiA; dr Adam
Aduszkiewicz - prezes zarządu Fundacji Rozwoju
Demokracji Lokalnej oraz
Dariusz Wilczak - prezes
Fundacji Projektor Kultury.
- Wejherowo to lider pomysłów. To małe miasto z
dużymi ambicjami. I z doskonałymi pomysłami na to, jak
rozwijać się za europejskie
pieniądze. Wejherowo jest liderem w pozyskiwaniu środków unijnych. W ostatnich
latach zdobyło dofinansowanie z Unii Europejskiej na
dziewięć projektów, których
wartość przekroczyła 80 mln
złotych. Za unijne pieniądze
miasto m.in. przywróci historyczny wygląd parkowi
miejskiemu... - podkreśla redakcja „Newsweeka”.
Wyniki rankingu ogłoszono podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Regionów w Świdnicy, w dniach
od 29 do 31 maja.
Ryszard Wenta

Dominika Bernaśkiewicz
mistrzynią świata!
Tancerze z 29 państw przyjechali w maju do
Poreć w Chorwacji, aby rywalizować w tanecznych Mistrzostwach Świata. Polskę reprezentował wejherowski Klub „Świat Tańca” Joanny
i Jacka Bernaśkiewiczów, a Dominika Bernaśkiewicz zdobyła mistrzostwo świata w kategorii hip hop juniorów.
W tej samej kategorii, na wysokiej szóstej pozycji
uplasowała się formacja „Express”, a na ósmej grupa „Carmen” w kategorii hip hop juniorzy.

- Wspaniale przygotowane Mistrzostwa Świata w Poreć
zachwyciły nas rozmachem i precyzją organizacji – mówi
Joanna Bernaśkiewicz, choreograf i instruktorka tańca.
- Jako jedyna polska ekipa, licząca 44 osoby, godnie reprezentowaliśmy Polskę i z dumą już po raz drugi rozsławialiśmy Wejherowo. Ogromne emocje towarzyszyły nam w
czasie przejścia z polską flagą podczas ceremonii otwarcia
World Dance Masters.
- Dziękujemy wszystkim za wszelkie wsparcie, niezbędne w realizacji tego przedsięwzięcia – dodaje Jacek Bernaśkiewicz, a my gratulujemy sukcesu!

Najlepsi prezydenci

Poprzeczkę stawiam sobie wysoko

1. Rafał Dutkiewicz - Wrocław
2. Ryszard Grobelny - Poznań
3. Jacek Karnowski - Sopot
4. Zygmunt Frankiewicz - Gliwice
5. Wojciech Szczurek - Gdynia
6. Jacek Majchrowski - Kraków
7. Tadeusz Truskolaski - Białystok
8. Janusz Chodorowski - Mielec
9. Piotr Uszok - Katowice
10. Paweł Adamowicz - Gdańsk
11. Wojciech Murdzek - Świdnica
12-13. Krzysztof Hildebrandt
		- Wejherowo
Andrzej Dziuba - Tychy
14-15. Marcin Zamoyski - Zamość
Piotr Koj – Bytom

- Wizja Wejherowa, miasta przyjaznego i atrakcyjnego dla
mieszkańców, którą staram się od lat realizować, staje się
faktem i przynosi korzyści wejherowianom. Zawsze stawiam
sobie wysoko poprzeczkę, bo zależy mi na rozwoju miasta
i korzyściach dla mieszkańców Wejherowa - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejherowa. - Ostatnie lata są
szczególnie trudne dla samorządów, ale ze swoimi współpracownikami tak staramy się konstruować kolejne budżety, aby pomimo kryzysu Wejherowo mogło się rozwijać.
Dwunaste miejsce w rankingu „Newsweeka” na najlepszego prezydenta miasta, znalezienie się w takim gronie,
jest dla mnie powodem do dumy. Jest też ogromną satysfakcją, która dodaje sił oraz mobilizuje do wzmożonych
działań i kontynuacji wizji rozwoju Wejherowa, by było
miastem przyjaznym dla mieszkańców i atrakcyjnym dla naszych gości.
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AKTUALNOŚCI
Wejherowscy posłowie za podwyższeniem wieku emerytalnego

Uchwała w rekordowym tempie
Mamy mistrzostwo Europy! W tempie uchwalenia ustawy emerytalnej.... Jerzy
Budnik z Wejherowa, Krystyna Kłosin z Rumi i pochodząca z Kowalewa w gminie
Szemud Teresa Hoppe głosowali za ustawą o podwyższeniu wieku emerytalnego
do 67 lat. Wiemy więc komu z „naszych” posłów możemy „podziękować” i „pogratulować”...
Będziemy pracować dłużej, a tym samym statystycznie mniej z nas może dożyć
emerytury, na którą składamy się przez dziesiątki lat.
Za ustawą podnoszącą i
zrównującą wiek emerytalny kobiet i mężczyzn na poziomie 67 lat głosowało 268
posłów, przeciw było 185,
wstrzymało się 2, zaś 5 zabrakło na sali obrad.
MĘŻCZYŹNI
WCZEŚNIEJ
Ustawa zakłada, że od
stycznia 2013 roku wiek
emerytalny mężczyzn będzie
rósł co kwartał o miesiąc.
Pierwsi odczują to panowie urodzeni między styczniem a marcem 1948 roku,
którzy na emeryturę będą
mogli przejść dopiero miesiąc po ukończeniu 65. roku
życia. Ci urodzeni między
październikiem a grudniem
1948 prawa emerytalne nabędą dopiero cztery miesiące
po ukończeniu 65 lat. Do 67.

roku życia będą natomiast
musieli pracować wszyscy
mężczyźni urodzeni w październiku 1953 roku i później.
KOBIETY PÓŹNIEJ
Inaczej wygląda sytuacja kobiet, a jako pierwsze
konsekwencje nowej ustawy
odczują te, które urodziły się
między styczniem a marcem
1953 roku - one na emeryturę przejdą w wieku 60 lat i
jednego miesiąca.
Do 67. roku życia będą
musiały natomiast pracować
wszystkie panie urodzone
w październiku 1973 roku i
później.
Rząd bardzo niesprawiedliwie potraktował Polaków
i nierówno rozłożył ciężar
„reformy”. Służby mundurowe odczują skutki wydłużenie wieku emerytalnego
za ... 25 lat, wtedy bowiem
zaczną na emerytury przechodzić pierwsi mundurowi
wg nowego systemu. A i tak

mają mieć tylko 25 lat pracy
do emerytury.
EkspresEM
Tempo uchwalenia ustawy w sprawie wydłużenia
wieku emerytalnego dziwi
niemal wszystkich obserwatorów życia publicznego.
Dopiero 26 kwietnia odbyło
się pierwsze czytanie ustawy, a następnie kolejne dwa
czytania, natomiast już 11
maja odbyło się ostateczne
głosowanie.
Można wręcz pokusić się o
stwierdzenie, że rząd i Sejm,
uchwalając tak fundamentalną ustawę pogarszającą warunki emerytalne dla 16 mln
ludzi w ciągu 1 miesiąca, procedował nad ustawą, jak żaden inny rząd na świecie. To
swego rodzaju rekord świata.
Na pewno zdobyliśmy (niechlubne w tej kategorii) mistrzostwo „EURO 2012”!
- Nie spodziewałem się,
że ustawy wprowadzające
reformę emerytalną zostaną

rozpatrzone przez Komisję
Nadzwyczajną, a następnie
uchwalone przez Sejm w tak
szybkim tempie - dziwi się
nawet poseł Jerzy Budnik z
PO.
Ustawa przewiduje też
tzw. częściowe emerytury.
Prawo do skorzystania z nich
będą miały kobiety w wieku
62 lat z co najmniej 35-letnim
stażem
ubezpieczeniowym
(obejmującym okresy składkowe i nieskładkowe) oraz
mężczyźni, którzy w wieku
65 lat będą mieć minimum 40
lat stażu ubezpieczeniowego.
Częściowe świadczenie sięgnie jednak zaledwie 50 procent kwoty emerytury, jaką
otrzymamy pracując do 67.
roku życia.
- Zapewniam, że Regulaminu Sejmu przy uchwalaniu tych ustaw nie złamano.
Nie znaczy to, że prac komisji nie można było bardziej
rozciągnąć w czasie. Nic by
to oczywiście nie zmieni-

ło, bo koalicja miała w niej
większość, więc i tak obroniłaby propozycje rządowe, ale
byłoby przynajmniej więcej czasu na merytoryczną
debatę - dodaje poseł Jerzy
Budnik.
INNE STANDARDY
Dla przykładu w demokratycznych Niemczech konsultacje społeczne, dyskusje
i wypracowanie autentycznego kompromisu w sprawie
zmiany systemu emerytalnego trwało kilka lat. Widać w
Polsce są inne standardy.
Wśród ekonomistów trudno znaleźć takiego, który
kwestionowałby konieczność
podniesienia wieku emerytalnego.
Wiedzą o tym także
związkowcy, lecz w ich opinii
wykonanie takiego ruchu bez
wprowadzenia innych zmian,
np. objęcia składkami na
ZUS tzw. umów śmieciowych
czy wprowadzenia śmiałej
polityki prorodzinnej zaowocuje jedynie tym, że wielu
Polaków będzie skazanych
na pracę do grobowej deski,
a ci, którzy dożyją emerytury
i tak dostaną bardzo niskie
świadczenia.
Ryszard Wenta

KONDOLENCJE

Panu

Panu

Prezydentowi Wejherowa

Prezydentowi Miasta Wejherowa

Krzysztofowi Hildebrandtowi

Krzysztofowi Hildebrandtowi

wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy szczerego współczucia

Mat k i

z powodu śmierci

Matki
składają
Dyrektor z Pracownikami
Powiatowej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej w Wejherowie
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składają

		
		

Członkowie i Pracownicy
Powiatowego Cechu Rzemiosł
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Związku Pracodawców w Wejherowie

JAK GŁOSOWALI
NASI POSŁOWIE?
Jak w sprawie ustawy
emerytalnej
głosowali głosowali posłowie
Okręgu Gdyńsko-Słupskiego?
ZA - Tadeusz Aziewicz,
Marek Biernacki, Jerzy Budnik, Teresa Hoppe, Krystyna
Kłosin, Zbigniew Konwiński, Stanisław Lamczyk,
Kazimierz Plocke (wszyscy
Platforma Obywatelska).
PRZECIW - Dorota Arciszewsk a-M ielewcz yk ,
Jarosław Sellin, Jolanta
Szczypińska, Janusz Śniadek (Prawo i Sprawiedliwość), Leszek Miller (Sojusz
Lewicy Demokratycznej),
Robert Biedroń (Ruch Palikota).

Niekorzystne
zmiany
Niektóre minusy zmiany ustawy emerytalnej
* Ludzie starsi będą mieć
problemy ze znalezieniem
pracy i wielu może popaść
w poważne finansowe tarapaty, zanim dożyje wieku emerytalnego, zaś 50 %
częściowej wcześniejszej
emerytury to pomysł poniżający miliony Polaków.
* Będziemy pracować
dłużej, tym samym statystycznie mniej z nas może
dożyć emerytury, na którą
składamy się przez dziesiątki lat. Ponadto krócej
będziemy się cieszyć zasłużonym odpoczynkiem na
emeryturze.
* Mimo reformy, miliony
ludzi zatrudnionych dziś na
„umowach śmieciowych” i
nie objętych ubezpieczeniem na starość otrzymają
głodowe emerytury.
* Pracujące kobiety nie
będą w stanie zajmować się
wnukami, więc młode matki
rzadziej będą się decydowały na podjęcie pracy.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SAMORZĄD
Grzegorz Szalewski złożył mandat radnego powiatowego

Brakuje konkretnej roboty
Podczas sesji Rady Powiatu Wejherowskiego mandat radnego złożył Grzegorz Szalewski z Rumi. Radny i starosta
wejherowski pierwszej kadencji Rady Powiatu (1999-2002),
zamierza w większym stopniu poświęcić się działalności biznesowej, ale nie krył też niezadowolenia ze współpracy ze
obecnym starostą Józefem Reszke.
Rumski radny narzekał na brak poszanowania
dla wniosków zgłaszanych
przez osoby spoza opcji
partyjnej (Platformy Obywatelskiej), która rządzi w
Starostwie Powiatowym i
powiecie.
- Rezygnuję z mandatu
radnego, ponieważ mam do
wykonania poważne zadania z zakresu służby zdrowia. Chcę pobudować na
terenie naszego powiatu
kilka przychodni zdrowia,
zakłady lecznictwa opiekuńczego, a także szpital
w Rumi. Chciałbym ponadto, jeżeli tylko będzie taka
możliwość, że zakupię obecnie istniejący szpital w Wejherowie. Muszę poświęcić
więcej czasu na działalność
gospodarczą, bo takie są też
oczekiwania moich partnerów biznesowych - powie-

dział były starosta i radny,
Grzegorz Szalewski.
Radny G. Szalewski należał do największych krytyków poczynań Platformy
Obywatelskiej i starosty
Józefa Reszke. Nie zgadzał
się na wiele działań władz
powiatu
wejherowskiego,
którego struktury zostały
upartyjnione. W wywiadzie
dla „Pulsu Wejherowa” mówił wręcz o najpilniejszej konieczności wymiany starosty
na dobrego menedżera.
- Aby poprawić stan finansów, a zarazem wizerunek Starostwa i powiatu
wejherowskiego należałoby
zatrudnić do ich kierowania takiego człowieka, który
będzie miał wizję i będzie
potrafił zarządzać 140 milionami złotych rocznie.
Ponadto już dzisiaj należy
wykonać projekty nowych

KONDOLENCJE

W tych smutnych chwilach
łączymy się w głębokim żalu

z Panem Prezydentem

Krzysztofem
Hildebrandtem

połączeń drogowych, aby w
perspektywie
budżetowej
Unii Europejskiej w latach
2014-2020, być przygotowanym i w pierwszej kolejności wystartować po te
środki. Brakuje m.in. koncepcji na bezkolizyjne połączenie dwóch części stolicy
powiatu, która zmaga się z
problemami komunikacyjnymi. No, ale teraz mamy
takie czasy, że nie trzeba
zbyt dużo robić, ale trzeba
się dobrze propagandowo
sprzedawać. Dlatego tu, na
naszym podwórku, mamy
dużo gadania, a brakuje
konkretnej roboty - dzielił
się swoimi spostrzeżeniami
Grzegorz Szalewski.
Radny z Rumi, żegnając
się ze swoimi koleżankami
i kolegami z Rady Powiatu,
nie omieszkał też zarzucić
staroście Józefowi Reszke
zaniedbań w zakresie służby zdrowia, która jest niedoinwestowana. G. Szalewski
stwierdził, że nie na tym
powinna polegać pomoc dla
szpitala w Wejherowie, aby
niczym „dobry wujek” od
czasu do czasu przekazywać
na jego funkcjonowanie kil-

kadziesiąt tysięcy złotych.
- Czy warto udawać w
ten sposób dobrego człowieka, jak to często robi mój
kolega? Z tego tytułu jest mi
przykro. Mamy jedną z najlepszych kadr medycznych
na terenie województwa
pomorskiego. Mamy ludzi,
którymi można pochwalić
się nie tylko w Polsce, ale
wręcz w Europie - stwierdził
radny Szalewski.
Mówił też o innej bulwersującej go sprawie. Stwierdził, iż włożył wiele wysiłku
w to, aby utworzyć liceum
kaszubskie w Strzepczu.
Tymczasem w tym roku
władze wejherowskiego Starostwa szkołę zlikwidowały.
Żalił się także, iż nic nie robi
się w kierunku, żeby rozbudować i podnieść rangę Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
- Problemem samorządności powiatowej w Wejherowie jest fakt, że nie potrafimy skorzystać z tego,
co przekazano w nasze ręce.
Pewne mechanizmy powodują, że samorząd nie zawsze funkcjonuje idealnie.
Jesteśmy poniekąd wszyscy
temu winni. Nie może być
tak, że nie korzysta się z
pomysłów tych, którzy je
zgłaszają i odrzuca się je bez
zastanowienia - zakończył
były starosta Szalewski.
Na kolejnej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego już
oficjalnie, poprzez podjęcie

Panu Prezydentowi Wejherowa

Z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia

MATKI

z powodu śmierci

Mat k I
składa

Koleżanki i koledzy
z Ruchu Społecznego
„Wolę Wejherowo”

stosownej uchwały, zostanie
wygaszony mandat radnego Grzegorza Szalewskiego.
Najprawdopodobniej miejsce rezygnującego radnego
zajmie kolejna osoba z naj-

większą ilością głosów z lokalnego komitetu wyborczego „Wspólny Powiat” - Anna
Jamróz z Rumi, znana jako
Miss Polski w 2009 roku.
Ryszard Wenta

KONDOLENCJE

Krzysztofowi Hildebrandtowi

składamy Panu wyrazy współczucia

Były starosta wejherowski, radny powiatowy Grzegorz
Szalewski odchodzi z samorządu.

Zarząd Stowarzyszenia Pomocy Osobom
Niepełnosprawnym „Barka” wraz z członkami

Po naszych publikacjach

Atrakcyjny grunt dla Orlexu
W artykule „Atrakcyjny grunt dla Orlexu”, opublikowanym w nr 9 „Pulsu Wejherowa” z 10 maja br. informowaliśmy o poparciu tylko przez grupę radnych Platformy Obywatelskiej uchwały w sprawie nabycia przez firmę Orlex
od miasta bez przetargu gruntu o pow. 16.393 m kw. przy
ul. Sobieskiego w Wejherowie w ramach odszkodowania za
inny teren (pozostali radni nie poparli tej uchwały).
Po tym artykule radny PO Jacek Gafka nadesłał do
redakcji pismo, w którym wyjaśnia, m.in. że: „... po dyskusji na sesji Rady Miasta Wejherowa w dniu 24 kwietnia
br., zdecydowałem podczas głosowania nad drukiem nr 215
wstrzymać się od głosu i tym samym nie poprzeć projektu
uchwały (...). Podczas dyskusji nie deklarowałem także, iż
ostatecznie poprę tę uchwałę...”.
Anna Kuczmarska
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KONTROWERSJE
Dla kogo Wracamy do tematu. Problem z niesprzątanymi drogami
żółta
kartka?

Jeśli brudne, to ...powiatowe

„Radni PO pokazali „żółte papiery” - takie skojarzenie miał internauta, komentując artykuł R. Wenty (http://www.male-trojmiasto.
pl/news/100400/radni-platformypokazali-sie-z-zoltymi-papierkami)
o konferencji prasowej, na której
pojawili się radni Platformy Obywatelskiej z żółtymi papierkami.
Miały one symbolizować żółte
kartki dla przewodniczącego Rady
Miasta Wejherowa Leszka Glazy.
Rzeczywiście można się co
najmniej dziwić, gdy radni PO
raz użalają się, że nie mogą się
wypowiedzieć, a potem, że sesje
są zbyt długie. Niektóre trwały 13
godzin. Co oni przez tyle godzin
robią jak nie gadają właśnie?
Raz lamentują, że przewodniczący zabiera głos, a zaraz potem
oskarżają go, że nie panuje nad
przebiegiem sesji. A to właśnie
stara się robić i dyscyplinować
radnych.
Radni Platformy zapominają, że ich kolega klubowy często
przerywa innym radnym w czasie
ich wypowiedzi, próbuje zabierać
głos poza kolejnością zgłaszanych
wystąpień. Takie prowokacyjne
zachowanie radnego Gafki, było
powodem ostrych spięć.
Jeśli już mówimy o żółtych
kartkach dla kogokolwiek, to należałoby je pokazać staroście, za
to co dzieje się w urzędzie, którym
kieruje. Otóż w kilku konferencjach prasowych o politycznym
charakterze,
organizowanych
w godzinach pracy starostwa,
uczestniczyli jego pracownicy, a
zarazem radni: Arkadiusz Szczygieł i Jacek Gafka. Wymienionych
łączy przynależność partyjna.
Józef Reszke jest bowiem szefem
Platformy Obywatelskiej, radni są
jej aktywistami w zarządzie koła
PO. W godzinach pracy urzędu
pracownicy – za zgodą szefa zajmują się polityczną działalnością. Czyżby w naszym powiecie
było tak dobrze, że nie trzeba już
pracować? A może ci pracownicy
nie mają po prostu nic do roboty
i blokują innym miejsca?
Swego czasu radny powiatowy pytał o to starostę J. Reszke i
uzyskał odpowiedź, że radni nie
byli w tym czasie na urlopie i że
to odpracują. Ciekawe czy odpracowali już wszystkie pracownicze
„samowolki”?
Radny ma prawo zwolnić się z
pracy gdy wykonuje mandat, np.
na sesje Rady, a nie na konferencję z żółtymi papierkami. 		
		
Dr Puls
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Na naszych łamach kilkakrotnie pisaliśmy o brudzie i bałaganie, panującym
na drogach powiatowych w Wejherowie. Dostajemy od mieszkańców skargi
i sygnały na ten temat, a nawet zdjęcia.
Widać wyraźnie, że starosta wejherowski nie pamięta o obowiązku utrzymania ulic w czystości.
W kwietniu br. pisaliśmy o
tym, że zarządcy dróg różnie
poradzili sobie z wiosennymi
porządkami. Porządki na drogach powiatowych rozpoczęły
się najpóźniej, praktycznie
dopiero po Wielkanocy, a ich
jakość była generalnie niska.
W opinii wielu mieszkańców
prace porządkowe prowadzone były powoli, mało skutecznie i mało profesjonalnie.
Ostatecznie firma działająca na zlecenie powiatu
(Zakład Usług Komunalnych nie otrzymał zlecenia
na sprzątanie dróg powiatowych od starostwa) uprzątnęła te drogi. Potem chyba
wszyscy o nich zapomnieli,
co ilustrują nadesłane przez
mieszkańca zdjęcia centrum
Wejherowa.
Inni zarządcy dróg, jak
prezydent Wejherowa czy Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych, radzą sobie ze sprzątaniem o wiele lepiej, co widać
na ulicach leżących dosłownie

tuż obok powiatowych.
Problemem jest nie tylko
stan jezdni czy chodników.
Ponieważ Starostwo nie
ustawiło na swoich drogach
koszy na śmieci, to na trawnikach i poboczach leży sporo opakowań, woreczków,
papierków, ustników od papierosów, itd.
Jeśli do tego dodamy kłopoty ze sprzątaniem, to obraz jest fatalny.
Nieuprzątnięty z jezdni
piach i śmieci zapychają kanalizację deszczową, co jest
niedopuszczalne.
Potem,
podczas większych deszczów, doprowadza to do podtopień i zalewania posesji.
A o tym, że starosta Józef
Reszke nie chce dać kilkunastu tysięcy złotych na ławki
(są tylko na Dworcowej, ale
bez koszy na śmieci), nie ma
nawet co wspominać. Ludzie nie mają gdzie usiąść,
ale widać nie dla wszystkich
jest to ważne...

Centrum miasta – ul. Dworcowa, sobota 2 czerwca 2012 r. To zdjęcie otrzymaliśmy
od mieszkańca Śródmieścia.

Które ulice miasta
są powiatowe
Starosta Powiatu Wejherowskiego
odpowiada za następujące ulice w Wejherowie:
Sobieskiego, Sucharskiego.
Partyzantów, Pomorska, Prusa , Rybacka
Chopina, Jagalskiego
Graniczna, Przemysłowa, Tartaczna
Sikorskiego, Odrębna
12 Marca, Judyckiego, Rzeźnicka , Św. Jana,
10 Lutego,
Dworcowa
Wniebowstąpienia, Reformatów,
Mickiewicza,
Kościuszki, Strzelecka.

Na ul. Sobieskiego również brudno...

dołącz do nas NA facebook.com/PulsWejherowa
Czytaj „Puls” w internecie: www.pulswejherowa.pl

redakcja@pulswejherowa.pl
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Muzyka i fajerwerki
Popularna wokalistka Anna Wyszkoni z zespołem,
a także zespół „Bubliczki” z Brus oraz pochodząca z
Wejherowa grupa „Fokus”, wspaniale bawili publiczność, zgromadzoną 27 maja pod sceną na wejherowskim rynku.
W chłodny niedzielny wieczór na plac Jakuba Wejhera przybył tłum mieszkańców, a coroczne święto
miasta było związane z 369 rocznicą urodzin założyciela Wejherowa.
Muzyka bałkańska, cygańska i klezmerska (Bu-

DZIEŃ JAKUBA

bliczki), pieśni kaszubskie, szkockie i irlandzkie (Fokus), wreszcie znane przeboje gwiazdy wieczoru, Ani
Wyszkoni - wszystko to sprawiło, że uczestnicy plenerowej zabawy nie mogli się nudzić.
Kolejne koncerty były nagradzane gromkimi brawami, a na koniec organizatorzy przygotowali jeszcze
jedną atrakcję.
Uczestnicy Dnia Jakuba mogli podziwiać efektowny pokaz sztucznych ogni, które rozbłysły na niebie
nad miastem.
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Dzień Jakuba

Nagrodzeni
Tradycyjnie w Dniu Jakuba, obchodzonym
na placu Jakuba Wejhera 27 maja, wręczono Medale oraz Nagrody Prezydenta Wejherowa.
Medal Miasta Wejherowa otrzymał o. Tyberiusz
Nitkiewicz, gwardian klasztoru oo. franciszkanów w Wejherowie oraz kustosz Sanktuarium Pasyjno–Maryjnego w
latach 2006–2012.
Medal został przyznany ojciu Tyberiuszowi za wielkie
osobiste zaangażowanie w sprawy dziedzictwa kulturowego
Wejherowa, za wieloletnią i pełną zaangażowania działalność związaną z renowacją Kalwarii Wejherowskiej - perłą architektury sakralnej Pomorza, a także za uwieńczone
sukcesem prace przywracające świetność najstarszej wejherowskiej świątyni – kościoła klasztornego pw. św. Anny.
Zaszczytne Medale Róży z okazji Dnia Jakuba prezydent K.Hildebrandt przyznał dwóm osobom.
Otrzymał go Roman Białas, prezes Stowarzyszenia
„Akademia Złotego Wieku” - za umiejętności organizacyjne i profesjonalne kierowanie Uniwersytetem Trzeciego
Wieku, a nade wszystko za propagowanie wśród seniorów
zdrowego trybu życia i organizację rajdów Nordic Walking.
Medalem Róży uhonorowano również młodziutką tancerkę z Klubu Tanecznego „Świat Tańca” Dominikę Bernaśkiewicz, za zdobycie tytułu Mistrzyni Świata 2012,
w kategorii hip hop juniorów podczas odbywających się
w Chorwacji Mistrzostw Świata, za promocję Polski oraz
naszego miasta, Wejherowa.
Jedenaście osób otrymało Nagrody Przezydenta Miasta.
Sylwetki nagrodzonych, widocznych na zdjęciu poniżej,
przedstawiamy na str. 9.

Najpierw na scenie pojawili się laureaci medali. Na zjdjęciu w środku: o. Tyberiusz Nitkiewicz, który otrzymał
Medal Miasta Wejherowa oraz Roman Białas, prezes Stowarzyszenia „Akademia Złotego Wieku” oraz mistrzyni
świata w tańcu hip hop Dominika Bernaśkiewicz, w towarzystwie prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, zastępcy
Bogdana Tokłowicza i radnej Teresy Patsidis.

Oto laureaci Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa. Na zdjęciu nagrodzeni i wręczający nagrody (od lewej):
zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, Rafał Szlas, prezes zarządu Wejherowskiego Klubu Sportowego „Gryf Orlex” Wejherowo, Grzegorz Niciński, trener drużyny seniorów WKS „Gryf – Orlex Wejherowo”, Ryszard Nalepka, prezes Chóru Męskiego „Harmonia”, współzałożyciel Rady Chórów Kaszubskich, Ewelina Magdziarczyk-Plebanek,
bibliotekarz w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie, Iwona Block instruktor biblioteczny w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej, Natalia
Groth studentka II roku socjologii w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie, Zbigniew Rolbiecki, trener lekkoatletyki, wychowawca młodzieży w Klubie
Sportowym „Wejher”, ojciec Ewaryst Gręda, wikariusz parafii pw. św. Anny i zastępca gwardiana kasztoru oo.franciszkanów w Wejherowie, siostra Daniela Dąbrowska
ze Wspólnoty Zakonnej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Wejherowie, przedstawiciel ekkoatlety Marcina Chabowskiego, który w jego imieniu odebrał nagrodę, radna
Teresa Patsidis, Cezary Paciorek, akordeonista jazzowy, pianista i kompozytor oraz prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt.
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Powiatowy Cech Rzemiosł
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
- Związek Pracodawców
Biuletyn Informacyjny Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie

ul. Gen. Józefa Hallera 18
84 –200 Wejherowo
NIP 588-14-53-944

Czytaj w
numerze:
Komunikaty i ważne
informacje dla pracodawców, zatrudniających młodocianych pracowników.
Warto wiedzieć
więcej.
* * *
Uroczystości oraz
wycieczki edukacyjne, czyli ciekawe
wydarzenia w Niepublicznej Szkole
Rzemiosła przy ul.
Kalwaryjskiej w
Wejherowie.
* * *
Uczniowie Niepublicznej Szkoły
Rzemiosła biegali
razem z ok. 600
mieszkańcami Wejherowa na trasie w
parku.
* * *
Propozycje Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy
Europejskich - spotkania, lekcje europejskie, porady.
* * *
Informacje o kursach i szkoleniach,
prowadzonych
przez Ośrodek
Szkolno-Kursowy
przy ul. Hallera 18.
Może warto zdobyć
nowe umiejętności i
kwalifikacje?

tel.(58) 672-25-11
tel. fax.(58) 672-28-28
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Odznaczenia i wybory

17 kwietnia 2012 r. w Domu Rzemiosła w Wejherowie odbyło się
Walne
Sprawozdawczo-Wyborcze
Zebranie Delegatów organizacji cechowej. Rzemieślnikom wręczono
odznaczenia, wybrano Zarząd Cechu na kolejną kadencję oraz skład
Komisji Rewizyjnej, Sądu Cechowego i Kasy Wzajemnej Pomocy.
Zebranie było okazją do podsumowania działalności Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP - Związku
Pracodawców, a także wyróżnienia wejherowskich
rzemieślników odznaczeniami za ich aktywność i
zasługi. Ważnym pounktem obrad delegatów z powiatu wejherowskiego były wybory Prezesa oraz
Zarządu organizacji na kolejną kadencję.
Piszemy o tym wewnątrz numeru, prezentując
sylwetki obecnych członków Zarządu Cechu.

Rzemieślnicze święto
Tradycyjnie
19
marca, jak co roku,
br. członkowie Cechu Rzemiosł w
Wejherowie świętowali dzień św.
Józefa,
patrona
rzemieślników.

Przemarsz
ulicami
miasta, uroczysta msza
święta w kolegiacie i
spotkanie, podczas którego nie brakowało podziękowań i gratulacji
- to elementy obchodów
rzemieślniczego święta.
W uroczystości uczestniczyli rzemieśnicy, młodzież szkolna oraz zaproszeni goście.
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DZIAŁ OŚWIATY

INFORMACJE
REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP w Wejherowie informuje pracodawców, że „Wniosek – prognoza o zawarcie umowy z OHP na refundacje wypłaconych wynagrodzeń pracownikom młodocianym na rok 2012” – można składać do
25.08.2012 r. (druki do pobrania w Cechu). Wniosek taki powinien być złożony przed podpisaniem umowy uczniowskiej
z pracownikiem młodocianym.
Zawarcie umowy z młodocianym w dniu złożenia wniosku skutkować będzie negatywnym rozpatrzeniem wniosku.
Wnioskiem – prognozą (od 01.01.2012r.) powinni być objęci
uczniowie z którymi pracodawca zawrze umowy uczniowskie od 01.09.2012r., jak i ci uczniowie, którzy w trakcie roku
szkolnego zmieniają pracodawcę.
Niezłożenie wniosku – prognozy do dnia 25.08.2012r.
spowoduje utratę refundacji za uczniów.

ANEKSY DO UMÓW

W przypadku powtarzania klasy przez młodocianego
pracownika należy od razu wystąpić o aneks do umowy do
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku (poprzez Cech).
W Cechu należy złożyć następujące dokumenty:
- ksero umowy uczniowskiej
- zaświadczenie, ze szkoły o powtarzaniu klasy
- podanie pracownika młodocianego skierowane do Izby
Rzemieślniczej w Gdańsku, z prośbą o wyrażenie zgody na
przedłużenie umowy.
Na podaniu pracodawca wyraża zgodę (pieczątka i podpis). W przypadku otrzymania aneksu z Izby Rzemieślniczej
w Gdańsku, o powyższym należy powiadomić Ochotnicze
Hufce Pracy w Słupsku (za okres powtarzania klasy nie przysługuje refundacja).

EGZAMINY CZELADNICZE
I MISTRZOWSKIE

Na podstawie porozumienia z Pomorską Izbą Rzemieślniczą w Gdańsku, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie odbywają się w siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP
w Wejherowie. Zgodnie z zaleceniem Izby zobowiązuje się
pracodawców do złożenia wniosków – podań o dopuszczenie do egzaminu czeladniczego na 2 miesiące przed zakończeniem nauki zawodu przez młodocianego pracownika,
zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego wraz z dokumentem poświadczającym ukończenie dokształcania teoretycznego w formie
szkolnej lub pozaszkolnej oraz umowę o naukę zawodu.
Wcześniejsze złożenie samego wniosku nie oznacza dopuszczenie już kandydata do egzaminu, ale umożliwia to
Izbie Rzemieślniczej określenie szacunkowej ilości chętnych
przystępujących do egzaminu i przygotowania go pod
względem organizacyjnym.
Dokumenty potrzebne do przystąpienia do egzaminu
czeladniczego:
- podanie o dopuszczenie do egzaminu (druk do pobrania),
- świadectwo praktycznej nauki zawodu (druk do pobrania),
- umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego,
- świadectwo ukończenia szkoły zawodowej (dotyczy formy szkolnej),
- świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie
o ukończeniu kursu przygotowującego do egzaminu czeladniczego (dotyczy formy kursowej),
1 zdjęcie oraz dowód opłaty za egzamin (konto bankowe
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku nr 97 8300 0009
0005 3599 2000 0010).
Druki do pobrania w Cechu lub ze strony internetowej
www.cechwejherowo.pl
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Dla pracodawców, zatrudniających młodocianych pracowników

Możliwe dofinansowanie
przygotowania zawodowego
a) potwierdzenie kwaPracodawcom, którzy zawarli z pracownikami młodocialifikacji
wymaganych do
nymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,
prowadzenia przygotoprzysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia.
wania zawodowego młoDofinansowanie przysługuje jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład
w imieniu pracodawcy
posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia
przygotowania zawodowego, określone w odrębnych przepisach
2) młodociany pracownik ukończył naukę
zawodu i zdał egzamin z
wynikiem pozytywnym
3) wysokość kwoty
dofinansowania kosztów kształcenia jednego
młodocianego
pracownika zależy od okresu
kształcenia
wynikającego z umowy o pracę w
celu przygotowania zawodowego i wynosi:
a) 4848 zł przy okresie

kształcenia wynoszącym
24 miesiące
b) 8080 zł przy okresie
kształcenia wynoszącym
36 miesiecy
Koszty
kształcenia
podlegają waloryzacji.
Jeżeli umowa o pracę w celu przygotowania
zawodowego została rozwiązana z przyczyn niezależnych od pracodawcy
a młodociany pracownik
podjął naukę zawodu na
podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego u innego
pracodawcy, przysługującą kwotę dofinansowania
dzieli się między wszystkich pracodawców, proporcjonalnie do liczby
miesięcy
prowadzonej
przez nich nauki zawo-

du. Dofinansowanie nie
przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o
pracę w celu przygotowania zawodowego została
rozwiązana z winy pracodawcy. Dofinansowanie przyznaje Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta
właściwy ze względu na
zamieszkanie młodocianego pracownika w drodze decyzji po stwierdzeniu spełnienia warunków
określonych w ustawie.
Pracodawca ma obowiązek złożenia wniosku o
dofinansowanie kosztów
kształcenia w terminie
3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego
pracownika nauki zawodu wraz z kopiami odpowiednich dokumentów:

docianych,
b) umowy o pracę z
młodocianym pracownikiem,
c) świadectwo pracy
młodocianego pracownika,
d) zaświadczenie potwierdzające
zdanie
egzaminu z wynikiem
pozytywnym przez pracownika młodocianego.
Wnioski o dofinansowanie wraz z zaświadczeniem
potwierdzającym o zdaniu egzaminu
przed Komisją Egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Gdańsku przez
pracownika młodocianego są przesyłane do pracodawców
przez Cech
w Wejherowie bądź Izbę
Rzemieślniczą w Gdańsku (listem poleconym).

Rozwiązywanie umów Uwaga pracodawcy
uczniowskich
- kontrole OHP
W przypadku rozwiązania umowy o pracę z uczniem
młodocianym prosimy o tym fakcie poinformować szkołę zawodową i biuro wejherowskiego Cechu, oraz OHP
w Słupsku (przy składaniu wniosku o dokonanie refundacji). W takiej sytuacji należy dostarczyć niezwłocznie
kserokopię świadectwa pracy ucznia.

Kurs dokształcający

Biuro Cechu informuje mistrzów szkolących, że
przyjmuje zapisy na kurs
dokształcający dla pracowników
młodocianych, który odbędzie się w
roku szkolnym 2012/2013.
Kurs przeznaczony jest
dla osób odbywających naukę zawodu w formie kursowej na II lub III roku
nauki.
Czas trwania kursu wynosi 10 miesięcy, od wrze-

śnia do czerwca.
Celem kursu jest przygotowanie uczniów do egzaminu czeladniczego.
Ukończenie w/w kursu
jest warunkiem koniecznym, aby móc przystąpić
do egzaminu czeladniczego w danym zawodzie.
Zapisy przyjmujemy w
dziale szkolno–kursowym
Cechu, osobiście bądź telefonicznie, pod nr telefonu
(58) 672–25–11.

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców w Wejherowie na podstawie otrzymanych informacji z Izby Rzemieślniczej w Gdańsku informuje, że przeprowadzane będą przez
Pomorską Komendę OHP kontrole pracodawców,
zatrudniających młodocianych pracowników objętych refundacją.
Pracodawcy wybierani są losowo. Każdą kontrolę
poprzedza telefon, informujący o terminie jej przeprowadzenia. Osoba kontrolująca uprzedza pracodawcę
o zakresie kontroli oraz o konieczności przygotowania
konkretnej dokumentacji.
Podczas kontroli sporządzany jest protokół, który
podpisują strony (osoba kontrolująca i pracodawca).
Kontroli podlegają wszystkie dokumenty dotyczące zawartej umowy z OHP o refundację:
- akta osobowe pracowników młodocianych (umowa,
badania lekarskie, szkolenia bhp itp.)
- oryginały dokumentów dołączonych do wniosków o
zawarcie umowy i dokonanie refundacji (kwalifikacje,
listy płac itp.)
- dokumenty dotyczące sposobu rozwiązywania umowy o pracę z młodocianym itp.

redakcja@pulswejherowa.pl
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UROCZYSTOŚCI
Tradycja i wiara, czyli obchody dnia Świętego Józefa

Rzemieślnicy uczcili patrona
Przemarsz przez miasto razem z młodzieżą i kaszubską orkiestrą oraz uroczysta msza św. w kościele Trójcy Świętej w
intencji wejherowskich rzemieślników - to główne punkty
kilkugodzinnej uroczystości, która odbyła 19 marca br. Tego
dnia, jak co roku, członkowie Cechu w Wejherowie świętowali dzień św. Józefa w obecności znakomitych gości.
Uroczystą mszę św. odprawił kapelan rzemiosła
w Wejherowie, ks. dziekan Tadeusz Reszka,
podkreślając, że św. Józef
jest niedoścignionym wzorem człowieka posłusznego, wierzącego, prostego
i ufnego, poozostającego
w cieniu. Ksiądz prałat
dziękował rzemieślnikom
za ich pracę, a także za
podtrzymywanie pięknych
tradycji.
- Wszystko, co jest tutaj
w kościele, zostało zrobione przez rzemieślników powiedział ks. T. Reszka,
który podziękował także
prezydentowi Wejherowa
Krzysztofowi
Hildebrandtowi za wspieranie
rzemieślników.
Obok prezydenta i innych przedstawicieli władz
miejskich, w uroczystości
wziął udział poseł Jerzy
Budnik, a także dyrektor

departamentu w Urzędzie
Marszałkowskim - Włodzimierz Szordykowski
(w imieniu marszałka pomorskiego M. Struka) oraz
prezes Izby Rzemieślniczej
w Gdańsku - Wiesław
Szajda.
Uroczystym akcentem
mszy świętej było nadanie
i poświęcenie sztandaru
Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie. Prezes Cechu, Brunon Gajewski przekazał sztandar
dyrektorowi szkoły, a dyrektor Henryk Pranga młodzieży.
Zarówno uczniowie wybrani do pocztu sztandarowego, jak i pozostała młodzież, licznie zgromadzona
w kościele, złożyła ślubowanie na nowy sztandar.
Uroczystość kontynuowano w sali „Atlantic”,
gdzie spotkali się rzemieślnicy i ich goście - posłowie,

samorządowcy oraz przedstawiciele cechów w Pucku, Gdyni, Gdańsku, Redzie i innych pomorskich
miastach.
- Świety Józef był dobrym cieślą i troskliwym
opiekunem rodziny, a rzemieślnicza brać jest również wielką rodziną - powiedział Starszy Cechu w
swoim wystąpieniu.
Brunon Gajewski dziękował i gratulował Bronisławowi Bertrandowi
(producent okien) z okazji
50-lecia pracy zawodowej
Wielu gości składało
życzenia
wejherowskim
rzemieślnikom. W wypowiedziach podkreślano, że
Cech Rzemiosł MiŚP Związek Pracodawców w Wejherowie należy do najlepszych
na Pomorzu i w kraju. Ma
też, jak podkreślił prezydent Wejherowa, wspaniałą szkołę i młodzież.

Młodzież ślubowała na nowy poświęcony sztandar Niepublicznej Szkoły Rzemiosła.
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EDUKACJA
W Niepublicznej Szkole Rzemiosła
Dzień Liczby PI
14 marca to Światowy
Dzień Liczby Pi, do którego
obchodów przyłączyli się
uczniowie i nauczyciele Niepublicznej Szkoły Rzemiosła
w Wejherowie. Na szkolnych
korytarzach i gazetkach pojawiły się plakaty z informacjami, ciekawostkami, wierszami propagującymi znaczenie
i zastosowanie liczby pi w
matematyce i nie tylko.
Swoją wiedzę na temat
liczby pi uczniowie mieli okazję sprawdzić w konkursach
i quizach, zorganizowanych
przez nauczycieli matematyki. Było dużo zabawy i zdrowej rywalizacji.
Rocznica urodzin
Jana Pawła II
18 maja to ważny dzień
dla każdego Polaka. Tego
dnia w Wadowicach przyszedł na świat jeden z najznakomitszych
Polaków
- Karol Wojtyła. Uczniowie

IV

klasy II e Niepublicznej Szkoły Rzemiosła przygotowali
uroczysty apel poświęcony
sylwetce i naukom Papieża
Polaka
Uczcili 3 Maja
Rocznica
uchwalenia
Konstytucji 3 Maja to okazja
do przypomnienia ważnego
dla Polski momentu w dziejach historii i doskonała lekcja patriotyzmu dla młodych
Polaków. W Niepublicznej
Szkole Rzemiosła w Wejherowie miała miejsce uroczysta
akademia,
przygotowana
przez uczniów klasy II f, tym
bardziej podniosła, że po raz
pierwszy z udziałem sztandaru szkoły. Uczniowie przypomnieli założenia Konstytucji, recytowali patriotyczne
wiersze i odśpiewali pieśni.
Wycieczka
edukacyjna
21 maja uczniowie NSR
wybrali się do firmy produkcyjnej Łąccy-Kołczygłowy Sp. z o.o. w skład której

wchodzą cztery zakłady.
Celem wycieczki było zapoznanie uczniów z nowoczesnym parkiem maszynowym, organizacją produkcji
oraz z nowymi technologiami w produkcji płyt klejonych
z drewna litego, deski podłogowej i funkcjonowania tartaku. Uczniowie mogli zapoznać się z pracą tartaku.
Z tartaku w Kołczygłowach
pojechali do miejscowości Jezierz, w którym produkowane są płyty klejone i wyroby
dla meblarstwa. W kolejnym
zakładzie uczniowie poznali proces produkcji sklejki
na potrzeby produkcji deski
podłogowej.
Ostatnim zakładem był
zakład w Baranowie gdzie
odbywa się produkcja deski podłogowej. Uczniowie
Szkoły Rzemiosła zapoznali
się z procesem produkcyjnym, nowoczesnymi maszynami i sposobem kontroli
jakości finalnego wyrobu.

Wielkie bieganie w parku
19 mają br. ponad 600
biegaczy zgromadziło się
w wejherowskim parku,
na festynie rekreacyjnym
„Wejherowo biega”, organizowanym w ramach ogólnopolskiej akcji. W zawodach
nie była prowadzona kla-

syfikacja – celem było samo
dobiegnięcie do mety.
Bieg ukończyło ponad
600 osób, wśród których nie
zbarakło uczniów Niepublicznej Szkoły Rzemiosła.
W parku pobiegli: Anna Lesner I a, Magdalena Czer-

wionka III b, Katarzyna
Tyszer I e, Paulina Miotk I
e, Liliana Nowicka I e, Jakub Robakiewicz I d, Wojciech Bieszke I d, Sebastian
Kruszyński I d. Na starcie
stanął również nauczyciel
NSR: Michał Rolbiecki.
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Ogłoszenia Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie

Lekcje europejskie
Spotkania
informacyjne
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie organizuje bezpłatne spotkania informacyjne, które mają
na celu przybliżenie możliwości otrzymania dofinansowania unijnego, pochodzącego z różnych źródeł finansowania.
W lutym br. odbył się
cykl 6 spotkań informacyjnych pod nazwą „Pozyskanie dofinansowania pochodzącego z różnych źródeł
Funduszy Europejskich na
rozwój przedsiębiorstw”.
Prelegentami
spotkania byli pani Ewa Wiktorek – specjalista ds. pożyczek z Polskiej Fundacji
Przedsiębiorczości oraz pan
Krzysztof Seroczyński –
konsultant ds. informacji o
funduszach europejskich,
Ewa Wiktorek omówiła
zasady udzielania pożyczek
i poręczeń europejskich z
„Funduszu
Pożyczkowego
GRYF – JEREMIE” w ramach Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego GRYF.
Krzysztof
Seroczyński
przedstawił możliwości ubiegania się o dofinansowanie w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013, a także Programu
Operacyjnego
Innowacyjna

Konsultant Ewa Wiktorek podczas prezentacji 8 lutego
bieżącego roku.

Gospodarka oraz Programu
Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko.
W spotkaniach uczestniczyło łącznie 81 osób.
W marcu br. zorganizowane zostało spotkanie
informacyjne,
poświęcone
konkursom ogłoszonym w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na

lata 2007–2013, Programu
Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka, Programu Operacyjnego Infrastruktura i
Środowisko i Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Spotkanie, w którym
uczestniczyło 20 osób, poprowadził konsultant ds.
informacji o funduszach europejskich, Krzysztof Seroczyński.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007–2013 oraz Programu Operacyjnego Pomoc
Techniczna 2007 – 2013

Mobilnie w gminach
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich
w Wejherowie bierze udział w akcji pod nazwą „mobilne
punkty”, która ma celu ułatwienie dostępu mieszkańcom
województwa do informacji i wiedzy dotyczącej możliwości wykorzystania Funduszy Europejskich.
Konsultanci Punktu Informacyjnego w ramach prowadzonych działań, cyklicznie odwiedzają gminy województwa pomorskiego i w każdej z nich, jednego dnia są dostępni dla osób zainteresowanych funduszami europejskimi.
Na zdjęciu obok: mobilny punkt w Urzędzie Miasta w
Rumi, 14 marca 2012 r.

W tym roku, począwszy od stycznia, Punkt Informacyjny ponownie realizuje cykl lekcji europejskich w szkołach podstawowych w powiecie wejherowskim. Lekcje są okazją do przekazania uczniom ważnych informacji na temat Unii Europejskiej oraz
Funduszy Europejskich w Polsce, w latach 2007-2013.
Zajęcia prowadzone są
przez konsultantów Punktu
Informacyjnego w Wejherowie i składają się z dwóch
części. Pierwsza połowa lekcji jest realizowana w formie wykładu z elementami
kolorowej prezentacji i ma
za zadanie przekazać dzieciom podstawowe pojęcia z
zakresu Unii Europejskie.
Druga część lekcji, prowadzona w formie interaktywnych zabaw, ma na celu
utrwalenie wcześniej wiedzy, za pomocą konkursów
i quizów.

Lekcja europejska w Szkole Podstawowej w Lini.

Pomoc w rozliczaniu
projektów unijnych
Sieć Informacyjna Funduszy Europejskich „Pomorskie w Unii”, wychodząc naprzeciw potrzebom beneficjentów, od ponad roku realizuje nową usługę - pomoc
w rozliczaniu projektów unijnych.
Wsparcie oferowane przez Punkty Informacyjne obejmuje beneficjentów rozliczających projekty realizowane
w ramach programów operacyjnych Narodowej Strategii
Spójności.
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WYDARZENIA

Walne Sprawozdawczo–Wyborcze Zebranie Delegatów

Wybrani
do władz
17 kwietnia 2012 r. w Domu Rzemiosła w Wejherowie odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wy- Cechu

Podziękowania i odznaczenia

borcze Zebranie Delegatów naszej organizacji Cechowej. Rezmieślnikom wręczono odznaczePodczas zebrania
nia, wybrano Zarząd Cechu na kolejną kadencję oraz skład Komisji Rewizyjnej, Sądu Cecho- odbyły się wybory
wego i Kasy Wzajemnej Pomocy.
do władz Cechu, kaObrady rozpoczął Prezes Cechu – Brunon
Gajewski, witając delegatów oraz zaproszonych
gości. Wsród nich znaleźli
się m.in.:
Prezydent Miasta Wejherowa – Krzysztofa
Hildebrandta,
Prezes Pomorskiej Izby
Rzemieślniczej w Gdańsku – Wiesław Szajda,
a take dyrektor Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku – Dariusz Gobis.
W czasie zebrania odczytano i jednogłośnie
zatwierdzono sprawozdania za 2011 rok: Zarządu
Cechu, Komisji Rewizyjnej, Kasy Wzajemnej Pomocy, Sądu Cechowego
oraz finansowego.
Ponadto, został przyjęty i zatwierdzony przez
delegatów
preliminarz
wydatków i przychodów
na rok 2012. Jednym
z punktów obrad było
także wręczenie grupie
przedsiębiorców odznaczeń i podziękowań.
Złotą Odznaką Izby

dencja 2012/2016.

Rzemieślniczej - Rzemiosło za zasługi odznaczono
Elżbietę Melcer.
Brązową odznakę „Za
Zasługi dla Rzemiosła”
za 20-letnią działalność
rzemieślniczą,
nadaną
przez Powiatowy Cech
Rzemiosł MiŚP w Wejherowie, otrzymali: Zygmunt Kleba, Jan Kwidziński,
Aleksander
Plichta, Stanisław Bigus, Marzena Blokus,
Piotr de Laval, Władysław Doering, Piotr
Kowalski oraz Tadeusz
Sobolski.
Podziękowania
za
udział w pracy dla rozwoju rzemiosła otrzymali:
ustępujący Zarząd Cechu, Komisja Rewizyjna,
Kasa Wzajemnej Pomocy
oraz Sąd Cechowy.
Podczas obrad Prezydent Miasta Wejherowa –
Krzysztof Hildebrandt
wręczył Prezesowi Cechu, Brunonowi Gajewskiemu medal –
najwyższe odznaczenie
Miasta Wejherowa za
wspieranie rzemiosła.

Na funkcję Prezesa / Starszego Cechu
wybrano – Brunona
Gajewskiego.
Członkami Zarządu Cechu zostali:

Ryszard Pionk,
Henryk Konkol,
Gerard Pobłocki,
Mariusz
Gustowski
Piotr Jóskowski,
Lucyna Pranschke

Członkami Komisji
Rewizyjnej zostali:
Mirosław Gaffka,
Waldemar Kurpet,
Andrzej
Kotłowski,

Członkami Sądu
Cechowego zostali:
Hubert Meyer,
Bogumiła
Piotrowicz,
Krzysztof
Gajewski,

Członkami Kasy
Wzajemnej Pomocy
zostali:
Kazimierz
Szwinka
Jerzy Groth,
Mariola Dettlaff.

Powyżej: rzemieślnicy z Wejherowa i powiatu wejherowskiego podczas walnego zebrania sprawodawczo-wyborczego.
Obok, u dołu: prezydent Krzysztof Hildebrandt wręcza odznaczenie Prezesowi
Cechu, Brunonowi Gajewskiemu.
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Osoby, zasiadające
w obecnej kadencji w
Zarządzie Cechu w
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PO WYBORACH

Zarząd Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP – Związku Pracodawców

Podstarszy Cechu
Ryszard Pionk

Podstarszy Cechu Sekretarz
Mariusz Gustowski Lucyna Pranschke

Prowadzi Zakład Stolarstwa
Budowlanego w Wejherowie.
Członek Cechu od 1979 r., od
1992 r. w Zarządzie Cechu. Od
1996 r. jest przewodniczącym
sekcji drzewnej w organizacji
przedsiębiorców.
Ma uprawnienia pedagogiczne i mistrzowskie w zawodzie
stolarz. Od 30 lat zajmuje się
szkoleniem uczniów. W uznaniu
jego zasług został wyróżniony
m.in. Złotą Odznaką Izby Rzemieślniczej, Srebrną Odznaką za
szkolenie uczniów w rzemiośle,
Srebrnym Medalem im. J. Kilińskiego oraz Srebrną Odznaka
„Za Zasługi dla Rzemiosła”.

Prowadzi firmę budowlaną
„WOJ-MAR” w Sopieszynie. Jest
członkiem Cechu od 2001 r. Od
2008 r. pełni funkcję członka
Zarządu. Legitymuje się uprawnieniami pedagogicznymi oraz
mistrzowskimi w zawodzie malarz–tapeciarz. Od 10 lat zajmuje się szkoleniem pracowników
młodocianych.
Jest aktywnym członkiem
sekcji budowlanej w naszej organizacji przedsiębiorców. M.
Gustowski został wyróżniony
m.in. Srebrną Odznaką „Rzemiosło – za Zasługi” oraz Złotym
Medalem za Zasługi dla wejherowskiego Rzemiosła - w 2011 r.

Prowadzi sklep spożywczo
– przemysłowy w Bolszewie.
Jest członkiem organizacji od
1994 r. Od 2004 r. pełni funkcję członka Zarządu Cechu, a
od 2008r. jest wiceprzewodniczącą sekcji rzemiosł różnych i
sprzedawców.
Legitymuje się uprawnieniami pedagogicznymi i mistrzowskimi w zawodzie sprzedawca;
od 15 lat szkoli uczniów.
Została uhonorowana m.in.
Srebrną Odznaką Izby Rzemieślniczej, Złotą Odznaką Izby
„Rzemiosło za Zasługi”, Honorową Odznaką Rzemiosła nadaną
w 2011 r.

Skarbnik
Henryk Konkol

Członek Zarządu
Piotr Jóskowski

Członek Zarządu
Gerard Pobłocki

Właściciel rodzinnej spółki
jawnej „KONKOL”, zajmującej
się przetwórstwem mięsnym,
z siedzibą w Bolszewie. Jest
członkiem Cechu od 1994 r., a
od 2004 r. również członkiem
Zarządu. Ma uprawnienia pedagogiczne oraz mistrzowskie
w zawodzie rzeźnik–wędliniarz.
Od 18 lat szkoli uczniów.
Został uhonorowany m.in.
Srebrną Odznaką Izby Rzemieślniczej, Złotą Odznaką
Izby Rzemieślniczej, Honorową
Odznaką Rzemiosła oraz Srebrnym Medalem im. J. Kilińskiego
nadanym przez Związek Rzemiosła Polskiego w 2011 r.

Jest
współwłaścicielem
firmy PMP Sp. z o.o. w Wejherowie. Przedsiębiorstwo P. Jóskowskiego zajmuje się branżą elektryczną. Jest członkiem
wejherowskiego Cechu od
2006 r.
Posiada uprawnienia pedagogiczne oraz tytuł inżyniera na kierunku elektrotechnika.
Od 2010 r. pełni funkcję
zastępcy przewodniczącego
Komisji Egzaminacyjnej w zawodzie elektryk. Od 6 lat zajmuje się szkoleniem pracowników młodocianych.

Prowadzi Usługi Ogólno
–Ślusarskie „ŚLUSPORG” w Kębłowie. Jest członkiem Cechu
od 1984 r., od 2000 do 2004 r.
pełnił funkcję członka Zarządu
Cechu. Posiada uprawnienia
pedagogiczne oraz tytuł technika mechanika.
Od 20 lat zajmuje się szkoleniem pracowników młodocianych w zawodzie ślusarz. Od
1996 do 2008 r. był przewodniczącym branży metalowej.
Został wyróżniony Srebrną
Odznaką Izby Rzemieślniczej,
Honorową Odznaką Rzemiosła
oraz Brązową Odznaką „Za Zasługi dla Rzemiosła” .

Zarząd Powiatowego Cechu MiŚP ZP przed siedzibą organizacji w Wejherowie.

Prezes - Brunon Gajewski
Od 1960 r. jest członkiem
organizacji rzemieślniczej, a
od 1992 r. pełni funkcję Prezesa - Starszego Cechu. Aktywnie działa na rzecz rozwoju
powiatu i województwa.
Dzięki jego zaangażowaniu powstała pierwsza w województwie pomorskim Niepubliczna Szkoła Rzemiosła,
gdzie organem prowadzącym
jest nasza organizacja cechowa. Jako przezes Cechu oraz
przedsiębiorca kładzie nacisk
na nowoczesność i konieczność zdobywania wiedzy.
Za swoją działalność społeczną i wkład w rozwój rzemiosła i regionu pomorskiego
został uhonorowany następującymi odznaczeniami:
Honorowa Odznaka Rzemiosła – nadana przez Związek Rzemiosła Polskiego w
1974 r.

Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego – nadany
przez Naczelną Radę Spółdzielczości w 1977 r.
Zasłużony Działacz Kultury – nadany przez Ministerstwo Kultury i Sztuki w 1980 r.
Srebrny Krzyż Zasługi –
nadany przez Przewodniczącego Rady Państwa – 1983 r.
Złoty Medal im. J. Kilińskiego – nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego w
1984 r.
Honorowa Odznaka Izby
Rzemieślniczej w Gdańsku –
nadana przez Pomorską Izbę
Rzemieślniczą MiŚP w Gdańsku
w 1984 r.
Złota Odznaka za szkolenie uczniów w rzemiośle –
nadana przez Pomorską Izbę
Rzemieślniczą MiŚP w Gdańsku w 1984 r.
Złoty Medal im. J. Kiliń-

skiego – nadany przez Związek Rzemiosła Polskiego w
1996 r.
Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski – nadany przez Prezydenta RP w 2002 r.
Statuetka Jakuba Wejhera – nadana przez Prezydenta
Wejherowa w 2004 r.
Szabla im. J. Kilińskiego
– nadana przez Związek Rzemiosła Polskiego w Warszawie
– 2006 r.
Medal „Za Zasługi dla
Powiatu Wejherowskiego”
– nadany przez Radę Powiatu
Wejherowskiego w 2006 r.
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DZIEŃ JAKUBA

Nagrody Prezydenta Miasta
w roku 2012 otrzymali:
Ojciec Ewaryst Gręda, wikariusz parafii pw. św. Anny i zastępca gwardiana klasztoru oo. franciszkanów w Wejherowie za wsparcie i pomoc ludziom potrzebującym, za prowadzenie i
opiekę nad „Kuchnią św. Franciszka”, która dziennie wydaje 120
ciepłych posiłków, organizuje wigilie, śniadania wielkanocne
oraz festyny
Siostra Daniela Dąbrowska ze Wspólnoty Zakonnej Zgromadzenia Sióstr Albertynek w Wejherowie - za posługę ludziom
najbiedniejszym i opuszczonym, stworzenie im godziwych warunków życia, za prowadzenie świetlicy środowiskowej i pracę z dziećmi z rodzin w trudnej sytuacji materialnej oraz pomoc w nauce
Iwona Block, instruktor biblioteczny w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie - za sprawowanie nadzoru nad czytelnią popularno – naukową i odpowiedzialność
za poziom merytoryczny opisów bibliograficznych zamieszczanych w Wejherowskiej Bibliotece Cyfrowej oraz katalogu on-line, za współudział w organizacji licznych konkursów, wieloletnie
prowadzenie lekcji bibliotecznych, promowanie czytelnictwa i
kultury regionalnej Kaszub
Natalia Groth studentka II roku socjologii w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie – za aktywny udział w
życiu społeczności akademickiej
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, bibliotekarz w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie - za oddaną
pracę na rzecz Biblioteki i czytelnictwa, w tym ciekawe prezentowanie recenzji książek, za udział w realizowanych przez
Bibliotekę konkursach i projektach, za współpracę ze szkołami,
za bogatą i ze znawstwem prowadzoną stronę internetową, za
prowadzenie blogu bibliotecznego „65 lat minęło” i Biblioblogu
oraz profilu Biblioteki w serwisie społecznościowym Facebook;
Cezary Paciorek, akordeonista jazzowy, pianista i kompozytor – w uznaniu dokonań na rzecz miasta Wejherowa, w tym
za skomponowanie muzyki do Veiheropolis i dziewiątej edycji
projektu Verba Sacra oraz mistrzowski akompaniament podczas
prezentowania Księgi Psalmów
Ryszard Nalepka, prezes Chóru Męskiego „Harmonia”,
współzałożyciel Rady Chórów Kaszubskich, zdobywca Złotej
Odznaki z Laurem przyznawanej przez Polski Związek Chórów
i Orkiestr oraz Odznaki Honorowej Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Zasłużony dla Kultury Polskiej” - za podniesienie poziomu artystycznego i poszerzenie repertuaru Chóru, za
kształtowanie – śpiewem – kultury Ziemi Kaszubskiej
Zbigniew Rolbiecki, trener lekkoatletyki, wychowawca
młodzieży w Klubie Sportowym „Wejher”, trener Kadry Województwa Pomorskiego i Kadry Narodowej w biegach średnich i
długich - za pracę wychowawczo - szkoleniową i dorobek w postaci licznych podopiecznych, którzy zdobywają laury w biegach
średnich i długich, za współorganizację na terenie Wejherowa
imprez sportowych – biegowych
Rafał Szlas, prezes zarządu Wejherowskiego Klubu Sportowego „Gryf Orlex – Wejherowo” - za wieloletnią, ofiarną pracę
organizacyjną, której efektem są największe sukcesy drużyny seniorów w historii piłki nożnej w naszym mieście, za działalność
Prezesa oraz Zarządu, która doprowadziła do wykreowania w
kraju, sportowego wizerunku miasta Wejherowa i przyczyniła
się do wzrostu liczby sympatyków drużyny i klubu
Grzegorz Niciński, trener drużyny seniorów Wejherowskiego Klubu Sportowego „Gryf – Orlex Wejherowo” - za doprowadzenie wraz z drużyną do nienotowanego w historii wejherowskiej piłki nożnej osiągnięcia, jakim było dotarcie zespołu
do ćwierćfinału rozgrywek Pucharu Polski edycji 2011/2012, za
dostarczenie niezwykłych wrażeń i emocji sympatykom tej drużyny sportu – mieszkańcom Wejherowa
Marcin Chabowski, lekkoatleta, zawodnik Klubu Sportowego „Flota Gdynia”, wychowanek wejherowskiego Klubu Sportowego „Wejher”, wielokrotny Mistrz i rekordzista Polski w biegach
długodystansowych - za uzyskanie kwalifikacji w biegu maratońskim na Igrzyska Olimpijskie w Londynie w 2012 roku.

Uroczyste obrady Rady

369. rocznicę założenia miasta uczczono uroczystą sesją Rady Miasta Wejherowa. Kwiaty przed pomnikiem założyciela miasta – Jakuba Wejhera złożyli prezydenci i radni Rady Miasta Wejherowa.
Podczas uroczystej sesji wykład na temat powiązań
Wejherowa i Chełmna poprzez rody Wejherów wygłosił
burmistrz Chełmna - Mariusz Kędzierski. Burmistrz podarował przewodniczącemyu Rady Miasta Wejherowa zdjęcie zabytkowej tablicy nagrobnej jednego z przedstawicieli
rodu Wejherów, pochowanych w Chełmnie (na zdj. obok
przewodniczący Leszek Glaza z tym prezentem).
Podczas uroczystej sesji zaprezentowana została książka „Zatrzymane w kadrze” autorstwa Lucyny i Macieja
Kurpiewskich, poświęcona dziejom fotografów i zakładów
fotograficznych działających w Wejherowie do roku 1945
oraz zawierająca mnóstwo ciekawych zdjęć. Jak poinformował w czasie prezentacji Maciej Kurpiewski, pierwsza
fotografia Wejherowa pojawiła się już w 1882 r.
Sesję z okazji Święta Miasta uświetnił koncert okolicznościowy, w którym wystąpił z jazzowymi kompozycjami
własnego autorstwa utalentowany pianista z Wejherowa,
Michał Ciesielski (na zdj. po prawej stronie).

NEKROLOG

Z głebokim żalem zawiadamiamy,
że 27 maja 2012 r. zmarł
śp.

Kazimierz Piotrowicz
długoletni, zasłużony członek
Powiatowego Cechu Rzemiosł
Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Związku Pracodawców w Wejherowie,
zastępca przewodniczącego
Komisji Egzaminacyjnej
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
w Gdańsku
Delegacja władz pięknego, zabytkowego i zaprzyjaźnionego z Wejherowem Chełmna składa kwiaty pod
pomnikiem Jakuba Wejhera. Na zdjęciu powyżej: przed
pomnikiem Wejhera stoją przewodniczący oraz zastępcy przewodniczacego Rady Miasta Wejherowa.

Zarząd i Pracownicy Cechu Rzemiosł
MiŚP ZP w Wejherowie
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SPORT I REKREACJA

Sezon rowerowy już się rozpoczął - czas na wycieczki w plener

Jaki pojazd wybrać dla siebie?
Na dobre rozpoczął się sezon rowerowy. Coraz więcej osób jeździ rowerem na co dzień, a na wycieczki wybierają się całe rodziny, niezależnie od wieku. Ci, którzy wybierają tę formę komunikacji lub rekreacji wiedzą, że oprócz dobrych chęci i kondycji,
potrzebny jest odpowiedni rower, najlepiej wytrzymały, lekki i
nowoczesny, wyposażony w ułatwiające jazdę gadżety.
Jaki rower wybrać, w zależności od konkretnych potrzeb? Zapytaliśmy o to specjalistę – Wojciecha Milewskiego, dyrektora
firmy Pro Sport, jednego z największych salonów rowerowych w
Polsce, przy ul. I Brygady Pancernej WP w Wejherowie.
Upraszczając temat, rowery można podzielić na
tzw. górskie czyli MTB, rowery crossowe, trekkingowe,
miejskie, szosowe, klasyczne
i dziecięce – wyjaśnia Wojciech Milewski.
Rowery typu MTB, wyposażone w szerokie opony i
wzmacniane koła są najbardziej uniwersalne i popularne, chociaż nie najszybsze i
najmniej wygodne z wymienionych. Można nimi jeździć
w każdym terenie, w lesie,
po bezdrożach, szutrach, a
także asfaltową ścieżką rowerową w mieście.
Rowery MTB są wytrzymałe, wybaczają wiele błędów, na które narażają je
ich kierowcy, są odporne na
uszkodzenia,
stosunkowo
zwrotne i bardzo stabilne w
trudnym terenie. Wyposażane są w specjalne „terenowe” przekładnie, posiadające
dużą ilość biegów.
- Do niedawna takie rowe-

ry bazowały tylko na kołach
26-calowych, ale obecnie nowością są koła 29-calowe –
dodaje W. Milewski. - Na takich kołach jeździ m.in. Maja
Włoszczowska,
mistrzyni
świata w rowerowych przełajach. 29-calowe koła powodują, że rower przy dużej odporności na wiele czynników
jest zdecydowanie szybszy,
choć mniej zwrotny od popularnej 26-ki.
Warto wiedzieć, że tradycyjne rowery MTB z 26-calowymi kołami nie należą
do najwygodniejszych. Równomierne rozłożenie masy
ciała na oba koła sprawia,
że siedzimy w pozycji mocno pochylonej, a siodełko
jest na ogół wyżej niż górna
część kierownicy. To pomaga w trudnych piaszczysto-leśnych obszarach, z myślą
o których ta grupa rowerów
została zaprojektowana.
Mniej uniwersalne niż
górskie, rowery cros-

Tendencje się zmieniają
W minionej dekadzie królowały rowery MTB, ale upodobania klientów zmieniają się na rzecz rowerów crossowych, trekkingowych lub miejskich. To jest ogólnoeuropejski trend. W krajach Beneluxu, gdzie rowery
są bardzo popularnym sposobem przemieszczania się, pojazdy MTB to
zaledwie ok. 20 procent kupowanych jednośladów, natomiast 80 procent
zajmują wygodne rowery miejskie.
U nas do niedawna było odwrotnie, ponieważ 80 procent sprzedaży
stanowiły rowery MTB, a tylko 20 procent pozostałe grupy. Teraz tendencja zmienia się wyraźnie na korzyść rowerów crossowych, trekkingowych i
miejskich. Trzeba jednak pamiętać, iż w krajach „rozwiniętych rowerowo”
od dawna postawiono na budowanie sieci dróg rowerowych (często z konieczności, aby rozładowywać ruch samochodowy) nie tylko w miastach,
ale także poza nimi. Prawa rowerzystów są tam bardzo szerokie i przestrzegane przez wszystkich użytkowników dróg.
- W naszym kraju także zapanowała moda na budowanie dróg rowerowych, choć z przykrością muszę stwierdzić, że w naszym mieście jest ich
niestety mało – mówi W. Milewski. – Dobrze, że wszędzie panuje moda na
rekreację i ruch na świeżym powietrzu. Coraz większynacisk kładziemy na
ekologię, a nie ma bardziej ekologicznego pojazdu niż rower.
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sowe służą głównie do
jazdy po utwardzonych nawierzchniach
i
gładkich
szutrach. Wyposażone są w
duże 28-calowe koła o uniwersalnym ogumieniu i napęd, pozwalający na uzyskiwanie sporych (jak na rower
amatorski) prędkości. – To
świetne rowery na dłuższe
wycieczki po twardej nawierzchni – mówi Wojciech
Milewski. - Siedzimy na nich
zdecydowanie wygodniej niż
na rowerach MTB, choć są to
także rowery o zabarwieniu
lekko sportowym. Ta grupa
rowerów powoli, ale stanowczo odbiera klientów rowerom z grupy MTB. Wspólnym mianownikiem rowerów
MTB i crossowych jest fakt,
że fabrycznie nie są wyposażane w oświetlenie, błotniki,
podpórki etc.
Kolejne z wymienionych na
początku typów to rowery
trekkingowe, stanowiące jakby rozwinięcie roweru
crossowego.
– Mają błotniki, bagażnik (często z tyłu i z przodu),
oświetlenie, wygodne siodełka oraz mostki kierownicy
regulowane w 3 D, pozwalające rowerzyście lepiej dopasować się do roweru, uzyskać
wygodna pozycję – informuje
W. Milewski. – Można powiedzieć, że to rower doskonały na długie wycieczki po
utwardzonych drogach często z zapakowanymi sakwami. Specjalny rodzaj napędu
sprawia, że jest to pojazd bardzo szybki, a rama o specjalnym rodzaju geometrii ułatwia wygodne, a jednocześnie
efektywne
podróżowanie.
Przemieszczanie się takimi
jednośladami to prawdziwa
przyjemność, zwłaszcza na
długich dystansach.

Jeśli zamierzamy szybko
przemieszczać się po ulicach
miasta, zrobić zakupy i nie
targać ich w siatkach, gdy
chcemy podróżować szybko
i z największą wygodą jaką
może zaoferować rower, to powinniśmy zainteresować się
rowerem miejskim. W tego rodzaju jednośladach
gustują szczególnie panie –
dodaje W.Milewski.
Rower miejski to pojazd,
najczęściej wyposażony w
przekładnie planetarne NEXUS, które ułatwiają jazdę
oraz w 3,7.8 biegów.
Tę grupę rowerów wyróżniają duże koła z oponami
które posiadają małe opory
toczenia, a także wygodne siodełka oraz konstrukcje ramy,
która umożliwia nieomal bezwysiłkowe wsiadanie i zsiadanie z roweru.
Odpowiednio
dobrany
układ kierowniczy pozwala
na uzyskanie przez rowerzystę polecanej (w szczególności osobom z problemami z
kręgosłupem) pozycji, w której kąt pleców w stosunku do
podłoża wynosi 90 stopni.
Rowery szosowe to
jednoślady z wyższej półki,
przeznaczone głównie dla
wyczynowców, sportowców
rekla m a

lub osób, uprawiających tę
dziedzinę sportu amatorsko.
Niezwykle
zaawansowane
technologicznie, lekkie, szybkie, o bardzo wytrzymałych
napędach, ale pozbawione
wygód - każdy z nas zapewne
widział kolarzy, ścigających
się podczas różnych światowych rajdów.
– Kolarzy, pędzących na
rowerach szosowych łączy
bardzo niewygodna pozycja,
a najczęściej obserwowanym
przez nich krajobrazem jest
... czerń asfaltu i przednie
koło – mówi żartem pan
Wojciech. – Wiem coś o tym,
bo sam pokonywałem wiele
kilometrów na tego typu pojazdach, które dają ogromną
satysfakcję z jazdy. Śmiem
twierdzić, że kolarstwo szosowe to taka Formuła 1 w
„rowerówce”, gdzie największe znaczenie mają najnowsze technologie, aerodynamika, waga, prędkość, a kolarze
są najbardziej rozpoznawalnymi cyklistami.
Są jeszcze rowery
klasyczne, w tym przede
wszystkim popularne w latach 70. i 80 składaki oraz pochodne popularnych, niemal
niezniszczalnych radzieckich
rowerów Ural i Ukraina, a

Wojciech Milewski lubi
dalekie wyprawy w różnym terenie.

także pojazdy dla najmłodszych użytkowników.
Nie trzeba nikomu wyjaśniać, co się kryje pod nazwą
roweru
dziecięcego, którego odpowiedni typ
i wielkość należy dobrać do
wieku dziecka.
- Mamy tu spore możliwości i różnorodność oferowanych produktów – podkreśla
W. Milewski. – Natomiast nowością, o której muszę wspomnieć są E-bike, czyli rowery
wspomagane silnikiem elektrycznym, polecane osobom
starszym lub chcącym przemieszczać się w bardzo mało
wysiłkowy sposób.
A jak jeździć rowerem
bezpiecznie, jak dbać o siebie i o nasz jednoślad?
O tym napiszemy w następnym wydaniu „Pulsu
Wejherowa”.
Anna Kuczmarska

redakcja@pulswejherowa.pl
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GOSPODARKA KOMUNALNA

Dodatkowe zbiórki
strzałem w dziesiątkę

Rozmowa z Jarosławem Pergołem, dyrektorem Zakładu Usług Komunalnych w
Wejherowie
- Dobiegły końca tzw.
wystawki, czyli wiosenna
zbiórka odpadów wielkogabarytowych i nietypowych. Jakie są efekty
tej akcji? Czy mieszkańcy chętnie pozbywają się
przy tej okazji niepotrzebnych mebli i sprzętów?
- Zbiórka odpadów wielkogabarytowych i nietypowych
realizowana była zarówno w
formie tzw. wystawek, jak
i kontenerów objezdnych.
Tegoroczna akcja, która odbyła się w dwóch etapach,
cieszyła się wielkim zainteresowaniem. Świadczy o tym
ogromna ilość zebranych odpadów, które razem ważyły
ponad 98 ton. To o blisko 30
ton więcej odpadów różnego
typu niż sprzęty i inne opady, zebrane jesienią poprzedniego roku. Kto jeszcze nie
pozbył się niepotrzebnych,
ale nietypowych rzeczy, po-

winien poczekać z tym do
jesieni, kiedy odbędzie się
kolejna tego typu akcja.
- Czy podobnym dużym
zainteresowaniem cieszyła się niedawna zbiórka
makulatury?
- Pomimo deszczu i niesprzyjającej aury, akcja pn.
„Drzewko za makulaturę” okazała się popularna.
Liczna grupa mieszkańców
Wejherowa postarała się o
błyskawiczne
zapełnienie
kontenera makulaturą. Po
niespełna półtoragodzinnej
zbiórce, mieszkańcy odebrali wszystkie drzewka
przygotowane przez „Dziennik Bałtycki. Jednego dnia
łącznie zebraliśmy 3,2 tony
makulatury, czyli o 500 kg
więcej niż w roku ubiegłym.
Serdecznie dziękuję mieszkańcom za udział w zbiórce
makulatury.
- Trzecia akcja, o któ-

rej ZUK informuje od
kilku tygodni, to zbiórka
odpadów zielonych...
Owszem,
ponieważ
wiosną jest sporo pracy w
ogrodzie, zachęcamy wejherowian do przywożenia na
teren naszej bazy odpadów
zielonych m.in. liści i skoszonej trawy. Na terenie ZUK
przy ul. Obrońców Helu 1 w
każdą sobotę można zostawić
te odpady, płacąc symboliczną złotówkę za każdy wypełniony worek. Zbiórkę będziemy prowadzić aż do końca
września br.
Przypomnę,
że trawa i liście to odpady
doskonale nadające się do
kompostowania. Nie powinny być gromadzone razem z
odpadami komunalnymi w
tradycyjnych pojemnikach
przydomowych.
Zebrana
trawa posłuży jako zagospodarowanie kompostownika
na składowisku odpadów w

Rybskiej Karczmie.
- Czy mieszkańcy Wejherowa korzystają z tej
okazji i przywożą odpady zielone do ZUK?
- Podobnie jak w ubiegłym
roku, dodatkowa zbiórka
odpadów zielonych okazała
się strzałem w dziesiątkę.
Początek koszenia trawy w
przydomowych
ogródkach
to nie tylko przyjemnie spędzony czas na powietrzu, ale
przede wszystkim konieczność usunięcia odpadów.
Tym, którym obce są działkowe kompostowniki, pozostaje pozbycie się zbędnej
kiszonki w inny sposób. Miło
mi poinformować, że już w
pierwszą sobotę maja zebraliśmy około 4 ton odpadów
zielonych. Zbiórka odpadów
zielonych odbywać się będzie
nadal, w każdą sobotę.
Zapraszamy.
A. Kuczmarska

Jarosław Pergoł, dyrektor ZUK w Wejherowie z Brązowym Listem Graulacyjnym.

Kolejne wyróżnienie
Niedawno informowaliśmy o dyplomie uznania, przyznanym Zakładowi Usług Komunalnych przez Marszałka
Pomorskiego, a tymczasem dyrektor ZUK Jarosław Pergoł
otrzymał kolejne wyróżnienie. Na niedawnym 40. Zjeździe
Krajowego Forum Dyrektorów Zakładów Oczyszczania
Miast przedstawicielowi Wejherowa wręczono Brązowy
List Gratulacyjny za aktywność w działalności stowarzyszenia na rzecz budowy polskiego systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Oprócz Listu dyrektorowi ZUK
wręczono Medal Krajowego Forum -„Herkulesa”.
Forum działa od 20 lat, chroniąc polskie firmy i pomagając im w dostosowaniu działalności do zmieniających
się warunków. Jest miejscem wymiany informacji oraz doświadczeń.

rekla m a

DODATKOWA ZBIÓRKA
ODPADÓW tzw. Zielonych
Zakład Usług Komunalny stwarza dodatkową możliwość pozbycia się odpadów biodegradowalnych w
uporządkowany sposób.
Od 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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SPORT

Wejherowski Gryf awansował do II ligi!

Orkan Rumia
na kolanach

Drużyna Gryfa Orlex Wejherowo wywalczyła awans do II ligi.
W derbowym pojedynku pokonała sąsiada zza miedzy, również
pretendenta do awansu Orkana Rumia 4:0 (2:0). Cały pojedynek
można podsumować zdziwieniem i pytaniem, - jak to się stało, że
Orkan także walczył o awans do wyższej ligi, skoro w tak ważnym
pojedynku prawie nie istniał na Wzgórzu Wolności.

Kickboxing. Wejherowianie w Pucharze Świata

Wrócili z medalami
Zawodnicy Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego 27
maja uczestniczyli w Pucharze Świata w kickboxingu World Kickboxing and Karate Association w Świebodzicach. Wejherowianie
zdobyli łącznie 14 medalowych miejsc.

Piłkarze Gryfa Orlex
Wejherowo pokazali wzorową skuteczność. Orkan,
który rozpoczynał mecz z
jednopunktową przewagą
nad wejherowianami, mógł
spokojnie grać „na remis”.
Grał jednak tak, jakby tego
meczu nie chciał wygrać.
Trudno wskazać momenty, w których rumianie
zagrozili bramce bronionej
przez W. Ferrę. Już pierwsze akcje napastników Gryfa były groźne i mogły doprowadzić do prowadzenia.
Pierwszego gola w meczu w
26 min. zdobył P. Kostuch,
który będąc sam na sam
na polu bramkowym Orkana, spokojnie wpakował
piłkę do bramki bronionej
przez K. Biecke. Drugiego
gola tzw. „do szatni” zdobył
strzałem z ponad 20 metrów
M. Fidziukiewicz.
Druga połowa rozpoczęła
się tak samo, czyli piłkarze
Gryfa grali, a zawodnicy Orkana truchtali po murawie.
Aż dziwne, że skończyło się
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tylko na dwóch kolejnych
bramkach. Po godzinie
gry trzeciego gola zdobył
strzałem „z główki” G. Gicewicz, wykorzystując bezradność obrońców Orkana
w polu karnym. Ostatniego gola na zakończenie
męczarni zawodników Orkana w Wejherowie, strzelił T. Kotwica.
A potem były już tylko
śpiewy, pląsy i radość w
ramach fetowania awansu.
Kilka lat temu nikt nie
wierzył (no może jedna
osoba, ale tego nikt nie
chce pamiętać), że Gryf
Wejherowo może grać skutecznie i awansować do III
ligi. Mimo wielu przeszkód
udało się. Minęło kilka kolejnych lat i Gryf wykorzystał ponownie szansę na
sportowy sukces.
Przypomnijmy, że cały
sezon był pasmem sukcesów piłkarzy, trenera i
władz klubu Gryf Orlex.
Jednak sukces związany
z awansem do II ligi to

jednocześnie niesamowite
obciążenie finansowe, organizacyjne, itp.
Druga liga to bezpośrednie zaplecze dla pierwszoligowców i ekstraklasy. Czy
Wejherowo i powiat wejherowski oraz środowiska gospodarcze, stać będzie na wykorzystanie takiego sukcesu,
zobaczymy już niebawem.
My za sukcesy trzymamy
kciuki i życzymy wszystkim
kolejnych zwycięstw!
Na drugi dzień, w niedzielę, na rynku w Wejherowie prezydent miasta K.
Hildebrandt wręczył nagrody trenerowi oraz prezesowi
Gryf Orlex Wejherowo, o
czym piszemy na str. 8-9.
dk
Gryf Orlex Wejherowo:
Ferra – Felisiak, Kostuch, Kochanek, Oleszczuk – Pietroń (87' Krzemiński), Kołc, Kotwica,
Gicewicz, Fidziukiewicz
(85' Szymański) – Toporkiewicz (75' Wicki).

Puchar Świata WKA wywalczyli: Zuzanna Kalbarczyk (dwukrotnie) w semi i
light contact, jej siostra Weronika Kalbarczyk w semi
contact, Kornelia Szymańska w semi, a także Filip
Stark (dwukrotnie) w dwóch
kategoriach wagowych semi
contact.
Drugie miejsca ponownie
wywalczył Filip Stark w light contact, Cezary Maciejewski light contact, Oliwer
Laskowski w semi contact,

Konrad Kaczmarkiewicz
w semi, Zuzanna Kalbarczyk
w semi, Kornelia Szymańska
light contact, Trzy miejsca
powędrowały do Cezarego
Maciejewskiego w semi oraz
Filipa Starka w light
Organizacja zawodów pozostawiała wiele do zyczenia.
Organizatorzy zbyt skoncentrowali się na organizacji
wieczornej gali zawodowej,
natomiast dało się zauważyć
brak zdyscyplinowania, niski poziom sędziowania oraz

przede wszystkim słabą frekwencję. Miał to być turniej
z udziałem 12 państw, niestety przyjechały kluby i reprezentacje z Polski, Łotwy,
Danii, Niemiec i Iranu.
Podziękowania należą się
sponsorom naszej reprezentacji: APTE.PL, Przewozy autokarowe Patrycja, PPHiU Alicja,
Magdalena Hołownia, Instalatorstwo Elektryczne Bartłomiej
Komkowski, Elektryka Pojazdowa Marcin Laskowski oraz
rodzicom zawodników.

Piłka nożna. Przystanek EURO 2012

Najlepszy powiat wejherowski
W Gdańsku odbył się VI Finał Wojewódzki Turnieju „Przystanek Euro 2012” w Mini Piłce Nożnej dla Szkół Podstawowych.
Wystąpiło 14 zespołów z województwa pomorskiego, a zwyciężyła
reprezentacja powiatu wejherowskiego!
W reprezentacji powiatu wejherowskiego grali:
Piotr Miotk – SP nr 6 Reda,
Wojciech Kafka – SP nr 5
Wejherowo, Mateusz Gułajski – SP nr 6 Wejherowo,
Adrian Petk – SP Kębłowo,
Oliwier Ciereszko –SP nr 11
Wejherowo, Damian Lisiecki – SP nr 2 Reda, Michał
Wiśniewski- SP nr 4 Reda,
Jakub Kreft – SP Bojano,
Krystian Łaziński – SP nr
4 Reda, Michał Kloka – SP
Nowy Dwór Wejherowski.

redakcja@pulswejherowa.pl
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EDUKACJA I ZABAWA

Nauka, zabawa, integracja

Piknik naukowy
Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących oraz nauczyciele Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszących w Wejherowie po raz drugi
zaprosili swoich niesłyszących wychowanków, ich rodziny, a także inne dzieci w mieście na piknik naukowy.
Podczas plenerowej zabawy prezentowano w ciekawy sposób różne dziedziny
nauki.
Każdy uczestnik mógł się
przekonać, że nauka może
być naprawdę pasjonująca,
m.in. oglądając albo samemu wykonując doświadczenia chemiczne. Naukę połączono z zabawą i rekreacją,
ciekawymi konkursami oraz
występami na scenie. Nie
zabrakło degustacji kanapek i past ani przejażdżek
konnych.
Można było przy okazji
poznać ofertą edukacyjną
ośrodka, porozmawiać ze
specjalistami czy zwiedzić
poszczególne placówki oglądając wystawy z życia szkoły.
- Poprzez takie imprezy
staramy się m.in. dotrzeć
do tych rodzin i dzieci, które
pozostają w domach, a mogłyby skorzystać z naszej

Dzieci na szkolnej scenie

Wiosna w poezji
W Szkole Podstawowej nr 9 odbył się
kolejny wieczorek poetycki uczniów
klas I - III. Tematem przewodnim była
wiosna.
Na ten wyjątkowy czas sala gimnastyczna zamieniła się
w wiosenną krainę, pełną kwitnących kwiatów i drzew, fruwających, barwnych motyli, kumkających żab oraz świergoczących ptaszków. Atmosfera była bardzo ciepła i rodzinna. Wśród zaproszonych przez dzieci gości był zastępca
prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz, a także rodzice artystów, przedstawiciele Rady Rodziców oraz grona
pedagogicznego. Wszyscy byli zadowoleni i uśmiechnięci.
Ta doroczna, fantastyczna impreza jest efektem zajęć pozalekcyjnych prowadzonych w szkole w ramach Miejskiego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Cykl wieczorków poetyckich zainicjowały trzy lata temu
panie A. Karda, M. Szeląg, A. Siemińska, które opracowały projekt cyklicznych wieczorków „Na jesienną nutę”
oraz „Zima w poezji”, „Wiosna w poezji”. 		
AP.

oferty edukacyjnej – mówi
Ewelina
Lulińska-Kuklik, dyrektor Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego nr
2 w Wejherowie.
- Pierwszy piknik odbył się w 2008 roku, w tym
roku impreza odbyła się
po raz drugi – wyjaśnia
Irena Barcińska, prezes
Stowarzyszenia Przyjaciół
Osób Niesłyszących, jedna
z głównych organizatorek
pikniku. – Dzieci potrzebują
wizualizacji, a tego rodzaju
prezentacje są, jak widać,
najlepszą drogą do wiedzy.
Zależy nam także na integracji oraz na obyciu naszych wychowanków w społeczeństwie.
Impreza została zorganizowana w ramach projektu
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego
pod nazwą „To wiem, to
lubię”.
OGŁOSZENIE
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OGŁOSZENIA I REKLAMY

REKLAMUJ SIĘ

W PULSIE WEJHEROWA
606-629-454
reklama@pulswejherowa.pl

ZA DARMO
Prywatne ogłoszenia
drobne zamieszczamy bezpłatnie. 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.

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

Wejherowo centrum: budynek handlowy o powierzchni 250 m kw. oraz parking do
wynajęcia. Tel.: 58 672-16-92.
***
Wynajmę mieszkanie na ul. Sikorskiego,
parter z ogródkiem, ciepłe, słoneczne, 750 zł
miesięcznie. Tel. 511-276-248
***
Wynajmę lokal użytkowy w centrum
miasta, okolice Nanic. Pow. 44 m kw.
Tel. 602 173 077
***
Sprzedam działkę budowlaną 1181 m
kw. (prąd, woda), Kapino gm. Wejherowo.
Tel. 781 186 895
***
Wynajmę mieszkanie 27 m kw. w Wejherowie na osiedlu Harcerska po kapitalnym
remoncie, jednej osobie niepalącej.
Tel. 692-828-655
***
Okazyjnie sprzedam mieszkanie urządzone (pokój i drugi z aneksem), 44 m kw.,
nowe budownictwo, centrum Wejherowa, II
piętro z parkingiem ogrodzonym.
Tel. 510 343 667.
***
Zamienię mieszkanie własnościowe,
dwupokojowe w centrum Wejherowa na
większe. tel. 660 436 573.
***
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe w
centrum Wejherowa. Cena 199 tys. zł - do
negocjacji. Tel. 660 436 573.
***
Dom wolnostojący w Wejherowie, nadający się na działalność usługową, działka
1202 m kw., ładne położenie – sprzedam.
Tel. 501 549 579 lub 58 672 34 13.
***
Wynajmę mieszkanie 27 m kw. w Wej-

herowie na osiedlu Harcerska po kapitalnym
remoncie, jednej osobie niepalącej.
Tel. 692-828-655
***
WEJHEROWO. Zamienię mieszkanie
2-pokojowe na większe lub inne 2-pokojowe, 43 m.kw. z balkonem, 3 piętro.
Tel. 668-268-434
***
Gowino. Sprzedam działkę budowlaną
o pow. 1217 m kw. Działka posiada media.
Tel. 696 572 548
***
Wynajmę samotnej kobiecie mieszkanie w Wejherowie – pokój, kuchnia, łazienka. Tel. 880 002 546

SPRZEDAM

Sprzedam 2 używane sprawdzone ciśnieniowo opony letnie Pirelli 195/65/15.
Cena 55 zł. T el. 516 256 424
***
Oferuję nowe butle gazowe: 11 kg, cena
80 zł za sztukę, 2 kg za 30 zł za sztukę oraz 3
kg w cenie 50 z. Tel. 516 256 424
***
Sprzedam fotelik samochodowy 0-18
kg. Dziecko zapinane wewnętrznymi pasami
fotelika. Cena 50 zł, tel. 516 256 424
***
Sprzedam 2 oryginalne perfumy BOSS
IN MOTION i GUCCI ENVY po 120 zł.
Wejherowo 784 808 700
***
Sprzedam torbę do laptopa za 30 zł i
kurtkę męską czarną skóra nubuk kanadyjska za 400 zł. Tel. 784 808 700
***
Mam do sprzedania sprzęt wędkarski za
150 zł. Tel. 514 769 693.
***
Sprzedam stary aparat fotograficzny

Agfa, stan dobry. Tel. . 512 740 647
***
Sprzedam kwiat fikus - drobne liście,
180 cm, 80 zł. Tel. 660 803 365
***
Sprzedam fotel do masażu, cena 750 zł.
Tel. 667 260 055
***
Sprzedam tanio kanapę narożną. Nadole. Tel. 607-888-622
***
Sprzedam Stepper Power z rączką, licznikiem, nowy. Tel. 604-672-760
***
Sprzedam tanio kuchenkę gazową
dwupalnikową i kuchenkę elektryczna dwupalnikową oraz cztery krzesła tapicerowane
koloru bordo. Tel. 697 954 074
***
Pralkę Bosch, energooszczędną, otwieraną z góry, przywiezioną z Niemiec, sprzedam w cenie 320 zł. Tel. 608 083 608

PRACA

Poszukuję ciężkiej pracy fizycznej.
Tel. 519 725 886
Szukam pracy jako opiekunka do dzieci
oraz osób starszych, także sprzątanie mieszkań i biur. Tel. 510 071 843.
Katarzyna z Wejherowa

NAUKA

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

RÓŻNE

Mężczyzna wolny bez zobowiązań
45/170 pozna miłą panią w wieku 37-45 lat.
Tel. 793-263-586

Prezydent Miasta Wejherowa

ogłasza drugi pisemny
przetarg nieograniczony w formie konkursu ofert
na wydzierżawienie, w sezonie letnim 2012 roku, w okresie od 01.07.2012 roku do 30.09.2012
roku, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Wejherowa, oznaczonej ewidencyjnie jako
część działki numer 22/2 obr. 18 o pow. około 150 m2 położonej przy ul. 3 Maja w Wejherowie, w celu
prowadzenia sezonowej działalności gastronomicznej oraz handlowej związanej z promocją
regionu i kultury kaszubskiej, oraz najem dwóch pomieszczeń w budynku przy ul. 3 Maja 40 o
łącznej pow. użytkowej 43,09 m2 w tym:
- pomieszczenia o pow. 21,37 m2 jako ogólnodostępnej toalety, bezpłatnej dla klientów ogródka
letniego,
- pomieszczenia magazynowego o pow. 21,72 m2
Stawka wywoławcza na wydzierżawienie nieruchomości za cały okres dzierżawy i najmu
wynosi 300 zł netto. Stawka netto zaproponowana przez oferenta zostanie powiększona o podatek
VAT 23%.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem ,,Ogródek gastronomiczny ul.3 Maja
40” oraz danymi oferenta (pełna nazwa firmy i adres) w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy pl. Jakuba Wejhera 8, do dnia 22 czerwca 2012 roku do godz. 9.00. Oferty złożone po
terminie zwraca się bez otwierania.
Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 czerwca 2012 roku o godz. 9.30 w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Wejherowie pl. Jakuba Wejhera 8 w sali nr 15.
Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są zapoznać się ze szczegółowymi warunkami przetargu, które można odebrać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i
Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy ul. 12 Marca 195 p. 203, tel. 677-71-43; 677-71-53
lub pobrać ze strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie
				www.bip.wejherowo.pl
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www.pulswejherowa.pl

REKLAMA I ROZRYWKA

ENEMEF:
Kino Strachu

ENEMEF: Kino Strachu to propozycja dla
miłośników mocnych wrażeń, którzy bardziej
cenią nastrój i mroczny klimat niż efekty specjalne. Ciągłe napięcie, niepewność i tajemniczość będą głównymi wątkami tej nocy, a przerażenie i poziom adrenaliny we krwi nikomu
nie pozwoli zasnąć!

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
REKLAMA

Arkadiusz Żukowski

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

58 677-31-56 , 504-843-980
www.artex-wejherowo.pl
REKLAMA
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Oto repertuar ENEMEFu Kino Strachu:
Szepty - PREMIEROWO!
Dom w głębi lasu
Hell
Przetrwanie
Ten ENEMEF odbędzie się 15 czerwca (piątek) w Multikinie w:
Gdańsk, Al. Zwycięstwa 14, tel. 58 732 10 10
Gdynia, ul. Waszyngtona 21, tel. 58 731 39 10
Rumia, ul. Sobieskiego 14 A, tel. 58 731 38 10
Bilety w cenie od 17 zł są już do nabycia w kasach
kina. Dokładny repertuar dla każdego z kin oraz pełny
cennik biletów znajdziesz na www.enemef.pl.
Pod tym adresem internetowym można znaleźć również więcej informacji na temat tego ENEMEFu, cen biletów, jak również głosowanie na kolejność emisji filmów.
Można również:
- zagłosować na repertuar kolejnych ENEMEFów,
- zapisać się do listy osób BEZPŁATNIE otrzymujących informacje o zbliżających się ENEMEFach mailem
i/lub SMSem,
- wygrać zniżkę - przed każdym ENEMEFem losowanych jest kilkaset zarejestrowanych na stronie osób
- otrzymują oni zniżkowego SMSa, z którym bilety na
ENEMEF można kupić ze zniżką nawet do 10 zł!

Bilety dla Czytelników

Jak zwykle dla naszych Czytelników mamy 5 bezpłatnych
pojedynczych biletów na całonocny ENEMEF, który odbędzie
się 15 czerwca o godz. 22.00 w Mulikinie w „Galerii Rumia” w
Rumi. Aby otrzymać bilet trzeba w dniach 6-7 czerwca wysłać
wiadomość e-mailem na adres: redakcja@pulswejherowa.pl.
Temat: bilet do kina.
W treści wystarczy podać swoje nazwisko i nr telefonu. Wylosujemy 5 nazwisk i skontaktujemy się z tymi osobami.

