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Remus dla Pieniądze na projekt
trzech pań węzła Kwiatowa
Wejherowo otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych w kwocie 1 125 000
złotych na dokumentację budowy metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy Kwiatowej w Wejherowie. Budowa dróg, w tym bezkolizyjnych
połączeń północ-południe to priorytet władz miasta. 			
Str. 3

Znana wszystkim mieszkańcom Wejherowa pisarka i dziennikarka Regina
Osowicka (na zdjęciu powyżej), a także
poetka z Rumi - Stanisława Mazurek i
regionalistka z Bolszewa - Teresa Szczodrowska zostały tegorocznymi laureatkami Nagrody Remusa.

Nagrody, przyznawane co roku przez Zarząd Powiatu Wejherowskiego, wręczono podczas uroczystości w
Starostwie, gdzie dodatkowo uhonorowano Medalami
za Zasługi dla Powiatu dwie instytucje i trzech twórców, słowem ludzi kultury.
Dodatkową nagrodę wręczono za osiągnięcia sportowe. 					
Str. 4

Jest szansa, że tutaj powstanie bezkolizyjne połączenie północnej i południowej części miasta. Wejherowo
otrzyma na ten cel dofinansowanie unijne.

Modlitwa i pamięć KURSY I SZKOLENIA
Coroczne uroczystości w rocznicę hitlerowskiej
zbrodni w Lasach Piaśnickich odbędą się w najbliższą
niedzielę 7 października. Msza św. pod przewodnictwem ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia zostanie
odprawiona w piaśnickiej kaplicy o godz. 11.00.
Pół godziny wcześniej zostanie poświęcona figura
Serca Jezusowego przy grobie kapłanów.
Na uroczystość będzie można dojechać bezpłatnymi
autobusami MZK.
Szczegóły na str. 9

- wewnątrz numeru znajdziecie Państwo
Biuletyn Powiatowego Cechu Rzemiosł
Małych i Średnich Przedsiębiorstw Związku
Pracodawców w Wejherowie,
a w nim:
wszystko o kursach, egzaminach czeladniczych, a także o punkcie informacji europejskiej w wejherowskim Cechu Rzemiosł.
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AKTUALNOŚCI
Zarejestrują obrady RM

Kamery
w ratuszu

Drugoklasiści w Komendzie

Z POLICJI
WYPADEK W GOŚCICINIE

23 września po godz. 17.00 w Gościcinie na drodze krajowej nr 6 doszło do wypadku drogowego, w którym dwie
osoby zostały ranne. Kierowcy obu pojazdów byli trzeźwi.
Z szkicowych informacji wynikało, że 64-letnia kierująca
nissanem, wyjeżdżając z drogi dojazdowej na drogę K6 najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu jadącemu drogą krajową pojazdowi Mercedes, którym kierował
33-latek, w skutek czego doszło do zderzenia się pojazdów.
Kierująca nissanem oraz jej 65-letnia pasażerka z obrażeniami ciała zostały przewiezione szpitala.

Dzieci coraz
bezpieczniejsze

KRADLI KRATKI

Nowoczesne kamery, zamontowane w Sali
Obrad w Ratuszu Miejskim będą dokładnie
rejestrować do celów archiwizacyjnych,
przebieg sesji Rady Miasta Wejherowa. Tak,
jak wymaga tego Statut Rady Miasta. Przyniesie to wymierne korzyści.
Po pierwsze, nagranie będzie stanowiło elektroniczny załącznik do protokołu z obrad Rady Miasta. Tak jak dotychczas,
tradycyjny protokół na papierze również powstanie, ale nie musi
być już tak dokładny, a jedynie skrótowy. Jego szczegółowe
uzupełnienie stanowić będzie zapis elektroniczny.
Jednocześnie nagranie to udostępniane będzie za darmo
wszystkim zainteresowanym tj. prasie, radiu i telewizji. Największym atutem tego przedsięwzięcia jest jego dostępność.
Wszystkie nagrania umieszczane będą na portalu internetowym
miasta Wejherowa.
Umożliwi to bardzo łatwy dostęp zarówno do bieżącego nagrania, jak i zapisów archiwalnych. Skorzystać będzie mógł z
tego nie tylko każdy mieszkaniec Wejherowie, ale również byli
mieszkańcy, którzy nadal są zainteresowani wydarzeniami w
mieście.
Po drugie, dziennikarze lokalnych gazet, radia i telewizji
będą mogli dowolnie korzystać z tych nagrań, przygotowując
relację z sesji. Poinformował ich o tym na specjalnie zorganizowanym spotkaniu w Urzędzie Sekretarz Miasta Bogusław
Suwara. Sekretarz Miasta poprosił przedstawicieli stacji
telewizyjnych, aby nie wchodzili z kamerami na salę obrad,
ponieważ mogą oni dowolnie korzystać z sygnału odbieranego
z kamer, zamontowanych na sali. W czasie jej trwania dziennikarze będą mieli do dyspozycji salę z dużym monitorem, na
którym będą mogli obserwować obrady.
Nic nie umknie ich uwadze, ponieważ kamery będą rejestrowały obraz z kilku miejsc, przede wszystkim zaś będą kierowały
swoje oko na osobę, która zabiera głos. Wypowiadający się na
sesji radni będą korzystać z jednego mikrofonu, umieszczonego na mównicy. Osobnym mikrofonem będzie dysponował
Przewodniczący Rady Miasta, natomiast trzeci będzie do dyspozycji Prezydenta Wejherowa, który na bieżąco odpowiadają
na zapytania radnych.
Jak zadziała nowy system, zamontowany przez specjalistyczną firmę ze Szczecina przy współpracy z Telewizją Kablową
Chopin w Wejherowie, okaże się podczas najbliższej sesji Rady
Miasta Wejherowa, zaplanowanej na dzień 9 października.
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Policjanci z Luzina otrzymali zgłoszenia o kradzieżach kratek żeliwnych z odpływowych studzienek kanalizacyjnych,
zamontowanych w drodze krajowej nr 6. Sprawcy skradli
5 kratek, pozostawiając niebezpieczne otwory w jezdni.
Kryminalni z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie,
działając wspólnie z policjantami z Luzina, ustalili sprawców
tej kradzieży, którymi okazali się dwaj 16-latkowie i 18-latek.
18-latkowi za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Dwaj nieletni sprawcy
za tę kradzież odpowiedzą przed Sądem Rodzinnym i Nieletnich w Wejherowie. Straty zostały oszacowane na kwotę
ponad 3 tys. zł. Sprawcy natomiast, sprzedali ukradzione
kratki za kwotę kilkudziesięciu złotych.

DACHOWANIE

Na ul. Lęborskiej w Luzinie, 54-letni kierowca, mieszkaniec
gminy Wejherowo jadąc w kierunku Wejherowa samochodem osobowym mitsubishi pajero, na łuku drogi stracił
panowanie nad pojazdem. Zjechał na prawe pobocze do
rowu, a następnie kilkukrotnie dachował.
W wyniku tego wypadku kierowca został zakleszczony w
aucie. Po szybkiej akcji ratowniczej 54-latek w stanie ciężkim,
został odwieziony do wejherowskiego szpitala. Policjanci z
drogówki zabezpieczyli samochód do dalszych badań.

Zmiana w ZUK

Kasa
razem
z biurem
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie informuje, że od poniedziałku
24 września zmieniona
została lokalizacja kasy
na terenie zakładu.
Wychodząc naprzeciw
oczekiwaniom swoich klientów kasa zlokalizowana jest
w tym samym miejscu co
biuro Obsługi Klienta.
Od teraz wszystkie sprawy związane z wywozem
nieczystości stałych i płynnych załatwicie Państwo w
jednym miejscu.

Komendę Powiatową Policji w Wejherowie
odwiedzili uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr
9 w Wejherowie. Spotkanie z policjantami było
dla uczniów dużą atrakcją, a poza tym okazją do
poznania bliżej zasad bezpieczeństwa.
Wejherowską jednostkę
policji odwiedzili drugoklasiści z „dziewiątki”. W spotkaniu wzięła udział 20-osobowa
grupa dzieci, które mogły
zasiąść w radiowozie i usłyszeć syreny.
Radiowóz i policyjny motocykl wzbudziły najwięcej
emocji.

Funkcjonariusze mówili o
bezpiecznym przechodzeniu
przez jezdnię oraz o zagrożeniu ze strony agresywnych
psów. Wyjaśniali także, co
robić w przypadku, kiedy
zaczepia nas osoba obca.
Dzięki takim spotkaniom,
dzieci będą mogły czuć się
bezpieczniej.

OgłoszeniE

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

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

redakcja@pulswejherowa.pl
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INWESTYCJE
Przejazd pod „szóstką” usprawni ruch

Zmiany w projekcie
Węzła „Zryw”
Bardzo możliwe, że w projekcie Węzła Zryw zostaną wprowadzone ważne zmiany. Zdaniem władz miasta, trzeba wybrać najlepsze rozwiązanie, nawet jeśli przez to wzrośnie
koszt budowy. Pojawiła się szansa, aby zbudować przejazd
podziemny nie tylko pod torami kolejowymi, ale również pod
„szóstką”, co znacznie usprawni komunikację samochodową
w tej części miasta.
Wszyscy wiemy, że w
Wejherowie potrzebne są
bezkolizyjne przejazdy z
północnej na południową
stronę miasta, przeciętego
torami kolejowymi i drogą
krajową nr 6. Jedna z inwestycji, planowana przez
władze miasta ma usprawnić komunikację i rozładować ruch pojazdów w rejonie Śmiechowa.
Chodzi o Węzeł Zryw,
którego projekt prawdopodobnie zostanie zmieniony.
Jest szansa, aby przeprowadzić nową trasę pod ruchliwą „szóstką”.
Takie ważne szczegóły
zależą jednak od uzgodnień
z Generalną Dyrekcją Dróg
Krajowych i Autostrad w
Gdańsku, która jest zarządcą drogi krajowej nr 6.
- Wcześniej Generalna
Dyrekcja nie zgadzała się
na budowę tunelu pod drogą, tylko pod linią kolejową,
ale niedawne rozmowy, prowadzone przez prezydenta
Krzysztofa Hildebrandta i
przeze mnie doprowadziły
do przełomu w tej sprawie

– mówi Piotr Bochiński,
zastępca prezydenta Wejherowa. – Przedstawiliśmy
w zarysie nową koncepcję
i uzyskaliśmy akceptację
dla pomysłu poprowadzenia przejazdu pod krajową
„szóstką”.
W innym wypadku samochody przejadą pod torami
kolejowymi, a potem będą
musiały wjechać na drogę
nr 6, zapewne stojąc wcześniej na światłach.
Dzięki tunelowi pod drogą, można będzie uzyskać
płynność ruchu pojazdów, co
jest w całej inwestycji najważniejsze. Dlatego mimo
większych kosztów planowanej inwestycji, władze
miasta dążą właśnie do takiego rozwiązania.
- Lepiej wydać więcej
pieniędzy, ale wykorzystać
najlepszą opcję, poprawićfunkcjonalność tej drogi,
jeśli stało się to teraz możliwe – dodaje prezydent Bochiński, odpowiedzialny za
inwestycje w mieście.
Na razie wszystko jest
na etapie koncepcji, wpro-

wadzonej do dokumentacji
inwestycji i uzgadnianej z
partnerami, a takim partnerem w rozmowach jest wspomniana Generalna Dyrekcja
Dróg Krajowych i Autostrad.
Jak wyjaśnia zastępca
prezydenta, bardzo ważne
jest, aby projekt budowy
Węzła Zryw był gotowy zanim dojdzie do rozdawania
kolejnych środków unijnych.
Ta inwestycja oraz Węzeł Kwiatowa są najważniejszymi zadaniami w tej
kadencji. Oba węzły są natomiast elementami większej całości, czyli koncepcji
połączenia północnej i południowej części miasta bezkolizyjnymi przejazdami.
Ważne miejsce w tej koncepcji zajmuje także Węzeł
Sienkiewicza, którego budowy - przy wsparciu finansowym miasta i w oparciu o
dokumentację przygotowaną przez Urząd Miejski w
Wejherowie - podejmie się
Urząd Marszałkowski. Ulica Sienkiewicza jest bowiem
drogą wojewódzką.
Anna Kuczmarska

W tym miejscu w przyszłości ma powstać przejazd
podziemny - pod jezdnią i pod sąsiednimi torami.

W Urzędzie Marszałkowskim prezydent Krzysztof Hildebrandt i marszałek Mieczysław Struk podpisują umowę o dofinansowaniu dokumentacji węzła drogowego i
tunelu w Wejherowie.

Pieniądze na dokumentację inwestycji

Tunel na Kwiatowej
Wejherowo otrzymało dofinansowanie ze środków unijnych
w kwocie 1 125 000 złotych na dokumentację budowy metropolitalnego węzła integracyjnego oraz tunelu w ciągu ulicy
Kwiatowej w Wejherowie. Budowa dróg, w tym bezkolizyjnych
połączeń północ-południe to priorytet władz miasta.
Wartość projektu to 1,5
mln zł z czego dofinansowanie z UE wynosi 75
proc., czyli 1 125 000 zł.
Dokumentacja jest bardzo
skomplikowana i będzie realizowana od stycznia 2013
r. do lutego 2015 r.
Przedmiotem zadania będzie wykonanie kompletnej
dokumentacji technicznej
budowy bezkolizyjnego powiązania drogowego południowej części Wejherowa,
w tym metropolitalnego
węzła integracyjnego, z
układem ulicznym znajdującym się w północnej części
Wejherowa
- To bardzo ważna inwestycja, dzięki której powstanie bezkolizyjne połączenie
północnej części miasta z
południową – mówi prezydent Wejherowa Krzysztof
Hildebrandt. - Pozwoli to
usprawnić ruch pojazdów i

zwiększyć bezpieczeństwo
mieszkańców Wejherowa.
Podpisaliśmy umowę, która
określiła konkretne środki
finansowe na wykonanie dokumentacji. Nie ukrywam,
że liczymy w przyszłości na
dofinansowanie realizacji
samej inwestycji.
Zgodnie z opracowaną
na zlecenie Urzędu Miasta
koncepcją, na skrzyżowaniu
ulic Dworcowej, 10 Lutego i
Kwiatowej powstanie rondo, od którego w kierunku
zachodnim odchodzić będą
dwie jezdnie – ulicy Kwiatowej oraz nowej drogi,
prowadzącej do planowanego tunelu pod torami
kolejowymi.
Ulica Kwiatowa jest zbyt
wąska jak na ruch pojazdów, który się tam odbywa,
a korki powodowane są
głównie przez zamykane rogatki na przejeździe kolejo-

wym. Podziemny przejazd,
z odpowiednio wyprofilowanym dojazdem, pozwoli
na płynny ruch. Właśnie
temu ma służyć m.in. tunel pod torami wraz z całym układem drogowym od
planowanego ronda przed
dworcem PKP.
Jak twierdzi marszałek
województwa pomorskiego
Mieczysław Struk, to
inicjatywa władz miejskich,
które chcą przy pomocy
środków unijnych przygotować się do nowej perspektywy.
- Budujemy w ten sposób
sprawny system komunikacyjny – mówi marszałek
Mieczysław Struk.
Zakres prac obejmuje
opracowanie niezbędnej
dokumentacji technicznej
i uzyskanie decyzji administracyjnych na budowę.
		
AK.
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uroczystość
Od Zarządu oraz Rady Powiatu Wejherowskiego

Nagrody i medale dla ludzi kultury
Gratulacje, radość, wzruszenie i podziękowania wypełniły uroczystość w sali obrad Starostwa w Wejherowie. W obecności
radnych powiatowych, członków Zarządu Powiatu oraz gości uhonorowano nagrodami i medalami mieszkańców Wejherowa i okolicznych gmin, którzy poprzez swoją twórczość oraz działalność kulturalną i społeczną służą innym, ale także
promują nasz region, pielęgnują tradycje i historię.
Podczas uroczystej sesji Rady Powiatu Wejherowskiego wręczono zasłużonym działaczom kultury
Nagrody Remusa, przyznawane przez Zarząd Powiatu.
Artystów, uprawiających różne dziedziny sztuki
uhonorowano też Medalami za Zasługi dla Powiatu,
które przyznała Rada Powiatu Wejherowskiego.
Nagrody i medale z rąk starosty wejherowskiego
Józefa Reszke otrzymali:

Nagrody Remusa w wysokości 5 tys. zł

Regina Osowicka z Wejherowa - znana pisarka,
publicystka i dziennikarka
Stanisława Mazurek z Rumi - poetka i pedagog
Teresa Szczodrowska z Bolszewa - regionalistka

Medale Za zasługi dla Powiatu:

Chór św. Cecylii z Rumi
Regionalny Teatr Dramatyczny z Luzina
Maciej Tamkun z Redy - artysta plastyk
Tadeusz Grucza z Rumi - dyrygent parafialnej Orkiestry Dętej, autor opracowań i utworów muzycznych
Lesław Furmaga z Gniewina - pisarz, autor wielu
książek.

Od prawej: Regina Osowicka z ososbą towarzyszącą
oraz Stanisława „Stenia” Mazurek.

Od prawej: Teresa Szczodrowska oraz przedstawiciele
Chóru św. Cecylii.

Od prawej: Tadeusz Grucza i Lesław Furmaga.

Od prawej: przedstawicie Teatru Dramatycznego z
Luzina i Maciej Tamkun.

Nagroda specjalna

Zarządu Powiatu za osiągnięcia sportowe:
Alicja Eigner z Wejherowa - tenisistka, brązowa
medalistka Paraolimpiady w Londynie 2012.

Od prawej: Alicja Eigner i Regina Osowicka.
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Laureaci Nagrody Remusa i Medali Za Zasługi dla Powiatu podczas uroczystości w Starostwie.

redakcja@pulswejherowa.pl
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TURYSTYKA I REKREACJA
Szlak Północnych Kaszub

Będzie trasa rowerowa
Trwa budowa ścieżki rowerowej w ramach
projektu „Turystyczny Szlak Północnych Kaszub - budowa i przebudowa publicznej infrastruktury turystycznej - stworzenie spójnego
szlaku rowerowego na terenie gmin powiatów
wejherowskiego i puckiego”.
Najbardziej widoczną inwestycją jest budowa drogi
dla rowerów wzdłuż górnego odcinka ul. Ofiar Piaśnicy (droga wojewódzka nr 218) - to część wspomnianej
trasy. O rozpoczęciu tej potrzebnej inwestycji pisaliśmy w

lipcu br. Przypomnijmy zatem, że wartość inwestycji wyniesie prawie 18 mln zł, a dofinansowanie z funduszy unij-

nych prawie 11 mln zł. W ramach inwestycji przeprowadzone będą roboty budowlano-montażowe, w wyniku których
powstanie 133 km oznakowanego szlaku rowerowego
z pełną infrastrukturą.
Na terenie naszego miasta powstanie 600-metrowy ciąg
pieszo-rowerowy z twardą nawierzchnią wzdłuż potoku Cedron od ul. Rzeźnickiej do ul. Partyzantów; 360-metrowy
odcinek ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Chopina od skrętu do szpitala do ul. Nowowiejskiego; 690-metrowy odcinek
drogi rowerowej wzdłuż górnego odcinka ul. Ofiar Piaśnicy
(droga wojewódzka nr 218). Dzięki niej będzie można bezpiecznie udać się do Krokowej, a potem dalej, nad morze.
Monika Dudek

Trasa rowerowa powstaje m.in. wzdłuż
górnego odcinka ul. Ofiar Piaśnicy i dalej,
wzdłuż drogi do Krokowej.

REKLAMA
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KONTROWERSJE
Piłka nożna: Starosta Reszke w ataku!

Sport czy polityka
Działacze klubu piłkarskiego Gryf Orlex Wejherowo szantażują miasto i żądają
z pieniędzy podatników dodatkowo 600 tys. złotych, grożąc wycofaniem zespołu
z rozgrywek II ligi. Czas skończyć z hipokryzją i propagandą polityczną opartą
na sporcie. Gryf Orlex stał się bowiem narzędziem polityków i niektórym z nich
służy do walki o władzę. Kibice i sympatycy klubu stali się, niestety, zakładnikami
w tej walce. Świadczą o tym choćby wypowiedzi lokalnych polityków Platformy
Obywatelskiej podczas niedawnej manifestacji.
Piłka nożna seniorów na
tym szczeblu rozgrywek
powinna być finansowana
przez sponsorów, miasto
może się dołożyć, co też czyni.
Włodarze Grodu Wejhera
przyjęli metodę nagradzania
sportowców za konkretne
efekty i wyniki.
Były zatem nagrody i dotacje za awans do II ligi, a
także za dobre występy w
piłkarskim Pucharze Polski.
W tym roku miasto przekazało już ponad 100 tys. zł na
działalność Gryfa Orlex.

Skok na władzę
i kasę?

Niedawna manifestacja
działaczy klubu przed Urzędem Miasta pokazała po
raz kolejny, że niekoniecznie chodzi tylko o sport. W
„obronie” klubu czynnie protestowali politycy miejscowej
Platformy Obywatelskiej.
Starosta wejherowski Józef Reszke, który jest lokalnym liderem tej partii
publicznie obwieścił, że chodzi
o skok na władzę (i miejską
kasę?). „Zmienią się władze
miasta, to i te pieniądze w
końcu się znajdą…” - zapowiedział starosta Reszke. Czyż
nie zabrzmiało to jak groźba?
Starosta Józef Reszke wykazał się obłudą. Powiat, którym kieruje, posiada wiele
możliwości dofinansowania
klubu „Gryf Orlex”. Dlaczego
jednak tego nie robi w szerokim zakresie, lecz staje przed
wejherowskim ratuszem?
Czy nie dlatego, aby całą
sprawę wykorzystać politycznie i zaatakować prezydenta
miasta?
Przysłowiową „zadymę”
robią też na sesjach Rady
Miasta Wejherowo radni z
opozycyjnej PO, jednocześnie pracownicy starostwa
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Podczas manifestacji na rynku, starosta Józef Reszke
atakował prezydenta Krzysztofa Hildebrandta.

i podwładni J. Reszke (na
górnym zdjęciu stoją obok
swojego szefa).
Udział starosty w manifestacji może się okazać
politycznie kłopotliwy. Nie
wypada bowiem, żeby starosta chodził na demonstracje
przeciw prezydentowi, bo
ludzie płacą mu za to, żeby
współpracował z władzami
Wejherowa, a nie podgryzał
je na każdym kroku.

Co powiedzą
podatnicy?

Niewykluczone, że Gryf
Orlex wycofa się rozgrywek
piłkarskich. Polityczne tło
całej sprawy na pewno nie
przysporzy klubowi sponsorów. Poza tym odstrasza
również narastający konflikt
zarządu klubu ze stowarzyszeniem kibiców. Kto będzie
chciał się promować w takiej
atmosferze?

Nawet miejska dotacja w
kwocie 600 tys. złotych może
nie pomóc upadkowi.
Tylko co wówczas pomyślą
mieszkańcy Wejherowa? Co
powiedzą ludzie, którzy płacą podatki?
Najpewniej będą mieli
za złe, że władze wyrzuciły
pieniądze w błoto. Co wówczas powie opozycja? Czy
nagle nie zmieni frontu i nie
zacznie obarczać włodarzy
miasta zarzutami o niegospodarność?

Zabrakło
wyobraźni?

Zarząd Gryfa Orlex Wejherowo nie zdaje sobie sprawy, po jakim cienkim lodzie
stąpa. Albo też… doskonale
zdaje sobie z tego sprawę.
Jednak prowadzenie gry
politycznej kosztem sportowców nie jest uczciwe. Ludzie
kierujący klubem nie wyka-

zali się ponadto zdrowym
rozsądkiem. Bez zapewnienia odpowiednich środków
finansowych zafundowali
sobie awans do wyższej klasy
rozgrywkowej.
Gra w II lidze piłkarskiej
wymaga sporego budżetu.
Należało więc mierzyć siły
na zamiary.

ambicje
prezesów

Jeżeli zespół awansował
do II ligi centralnej, to zarząd
klubu powinien najpierw
przeanalizować możliwości
finansowe. I to jeszcze przed
rozgrywkami, a nie teraz
szantażować wycofaniem się
z rozgrywek. Ambicje prezesów często zabijają sport,
zamiast go uzdrawiać.
Ryszard Wenta, AK.
Teksty tego autora czytaj na
http://www.ryszardwenta.
blogspot.com

Oświadczenie
w sprawie
WKS „Gryf Orlex”
W związku z manifestacją kibiców klubu sportowego
„Gryf Orlex” Wejherowo na pl. Jakuba Wejherowa w dniu
19.09.2012 oraz złożeniem petycji w sprawie współfinansowania ze środków publicznych drużyny seniorów WKS
„Gryf Orlex”, pragniemy poinformować, iż władze miasta
są żywo zainteresowane losem drużyny piłkarskiej. Jako
wejherowianie jesteśmy po stronie klubu, kibicujemy
drużynie, zależy nam, aby mogła ona kontynuować grę
w ramach drugiej ligi piłkarskiej.
Dlatego miasto włączyło się w finansowanie klubu i w
ciągu roku przekazaliśmy już ponad 100 tys. zł na działalność klubu „Gryf Orlex” Wejherowo, w tym nagrody dla
piłkarzy za wyniki sportowe, gdyż uważamy, że szczególnie
należy uhonorować bezpośrednio zawodników. Obecny
budżet miasta niestety nie pozwala na więcej. Podkreślamy
jednak jeszcze raz, że to zarząd klubu jest zobowiązany poprzez swoją pracę zapewnić finansową stabilizację klubu, a
Urząd Miejski jest tylko jednym z podmiotów, który może
wspierać te działania w miarę możliwości budżetu miasta
Wejherowa, co też czyni.
Nieprawdą jest również informacja, że w ciągu ostatnich ośmiu lat klub nie otrzymywał dotacji od miasta. W
latach 2004-2012 z budżetu miasta Wejherowa dla klubu
przeznaczono 659 600 zł.
Ubolewamy, że sprawa „Gryfa Orlex” nabrała charakteru
politycznego. Obecność w manifestacji, a przede wszystkim wypowiedzi urzędników starostwa - opozycyjnych
polityków z wejherowskiej Platformy Obywatelskiej, w tym
przewodniczącego powiatowego koła Platformy, starosty
wejherowskiego Józefa Reszke podkreślają polityczne
podłoże całej akcji. Zresztą wykorzystywanie sportu i klubu
do rozgrywek politycznych ma już miejsce od poprzednich
wyborów samorządowych.
Ponadto niektóre wypowiedzi uczestników manifestacji
mogą prowadzić, całkiem niepotrzebnie, do antagonizowania środowisk kulturalnych i sportowych w naszym
mieście. Zasada, że jednym środowiskom, klubom sportowym środki należy zabrać po to, aby je przekazać innemu
klubowi, nie znajduje akceptacji wśród władz miasta.
				Piotr Bochiński
				Zastępca Prezydenta
				Miasta Wejherowa

Dwutygodnik
„Puls Wejherowa”
można czytać
także w internecie:
www.pulswejherowa.pl

redakcja@pulswejherowa.pl
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MIASTO i powiat
Obradowali radni powiatowi

Zabytki, droga i ...spóźnienie radnego
Radni powiatowi podjęli na ostatniej sesji kilka uchwał, m.in. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu wejherowskiego oraz zmiany w
budżecie powiatu. Przyznali też dotację na konserwację zabytkowego obrazu w
kościele św. Anny.
Rada Powiatu Wejherowskiego zdecydowała o
udzieleniu dotacji dla Klasztoru Franciszkanów w Wejherowie w wysokości 5 500
zł. Pieniądze te zostaną
przeznaczone na prace konserwatorskie przy obrazie
„Zaśnięcie Najświętszej Maryi Panny” zwany „Złożenie
do grobu” z II poł. XVII
wieku. Obraz znajduje się w
zabytkowym kościele franciszkańskim św. Anny w
Wejherowie. Ostatnio został
przewieziony z kościoła do
specjalistycznej pracowni
konserwatorskiej i poddany
niezbędnej renowacji.
W związku ze zmianą
składu Rady Powiatu Wejherowskiego uchwalono zmiany
w składzie dwóch komisji
RPW. Niedawno Anna Jamróz z Rumi zastąpiła w powiatowym samorządzie Grzegorza Szalewskiego, który
zrezygnował z mandatu.

Uchwałą Rady Powiatu
Wejherowskiego radna Anna
Jamróz została członkiem
Komisji Rewizyjnej Rady
Powiatu oraz Komisji Sportu
i Turystyki.
Radni wysłuchali również
sprawozdania z działalności
Komisji Rewizyjnej w pierwszym półroczu 2012 r.
W ramach interpelacji i
zapytań radnych głos zabrał
radny PiS Witold Reclaf,
który interesował się realizacją największej inwestycji
powiatowej – budowy połączenia komunikacyjnego
Rumi i Redy. Termin zakończenia inwestycji minął
30 września br., natomiast
sesja Rady Powiatu odbywała się nieco wcześniej, bo 28
września.
Dyrektor Zarządu Drogowego dla Powiatu Puckiego
i Wejherowskiego, Janusz
Nowak poinformował, że
inwestycja jest w zasadzie

ukończona. Po zgłoszeniu
tego faktu przez wykonawcę
(co miało nastąpić w tych
dniach), odbędzie się odbiór
techniczny inwestycji, co
nastąpi prawdopodobnie w
połowie października br.
Jednocześnie zostaną przeprowadzone przez wykonawcę prace porządkowe.
Kierowcy korzystają już z
nowej trasy, przebiegającej
ulicami: Towarową i Cegielnianą w Rumi oraz Leśną
w Redzie, a także z dwóch
przejazdów pod torami kolejowymi na terenie Redy.
Radny Witold Reclaf
zabrał też głos w punkcie
„Wnioski i oświadczenia
radnych”, zwracając uwagę
na przesadne nagłośnienie
przez niektóre media sprawy
spóźnienia się tego radnego na sesję przy zupełnym
pominięciu tematu kontroli
CBA w gminie Gniewino i
w Starostwie. Radny przy-

pomniał, że na poprzedniej
sesji starosta Józef Reszke
zarzucił mu, że się poważnie
spóźnił i jednocześnie podpisał listę obecności, dzięki
czemu będzie mógł odebrać
należną mu dietę.
- Podpisanie listy jest
obowiązkiem, wynikającym
ze Statutu Rady Powiatu,
a przewodniczący Wiesław
Szczygieł i tak odebrał mi
dietę za udział w sesji tak,
jakbym był nieobecny na
obradach, o czym niestety
nie poinformował radnych
– powiedział Witold Reclaf.
– Po co więc była ta cała
dyskusja? Myślę, że doszło
do niej, ponieważ poruszyłem
temat podejrzeń o korupcję i
kontroli CBA w Starostwie.
Demokracja w powiecie wejherowskim polega na tym, że
można mówić wszystko, byleby nie krytykować władzy.
Starosta Józef Reszke w
odpowiedzi przedstawił listę

Radna Anna Jamróz (po prawej stronie) weszła w
skład Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Sportu i Turystyki RP. Obok na zdjęciu radna Genowefa Małyszko.

pretensji do radnego Reclafa,
m.in. z czasów, kiedy był
...przewodniczącym Rady
Miasta w Rumi.
Radna Genowefa Małyszko, zwróciła uwagę na
fakt, że innym radnym też
zdarza się spóźniać na sesję
lub posiedzenia komisji albo
wychodzić z obrad wcześniej.

Żaden z nich nie jest jednak
strofowany ani karany tak,
jak Witold Reclaf.
To fakt. Dla przykładu, na
ostatnią sesję 28 września
jeden z radnych PO przyszedł
ponad dwie godziny po jej
rozpoczęciu, podpisał listę i
usiadł na swoim miejscu.
I nic się nie stało...
AK.

O GŁ O SZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH W WEJHEROWIE INFORMUJE
o przeprowadzeniu na zlecenie Prezydenta Miasta Wejherowa

jesiennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i nietypowych
Zbiórka realizowana będzie w formie tzw. wystawek i kontenerów objezdnych.

WYSTAWKI

5 października 2012 r.
od godz. 15.00
- obszar centrum miasta ograniczony ulicami:
św. Jana, 10 Lutego, Kwiatowa,
Zachodnia, Inwalidów Wojennych,
Sobieskiego, Harcerska, Strzelecka,
3 Maja, Wybickiego, Parkowa, Zamkowa, Wniebowstąpienia, 12 Marca,
Judyckiego, Rzeźnicka.
Odpady, w tym zużyty sprzęt,
należy wystawić w dniu zbiórki
na chodniku przy krawędzi jezdni,
w sposób nieutrudniający ruchu
pieszym.

					KONTENERY OBJEZDNE

dostępne będą dla Mieszkańców od godziny 15.00 w piątek do godz. 14.00 w sobotę w niżej podanych miejscach i terminach:
		 05-06.10.2012r.						 		19-20.10.2012 r.
- skrzyżowanie Nadrzeczna- Derdowskiego- Krasińskiego 		
- skrzyżowanie Leśna – Brzozowa
- skrzyżowanie Broniewskiego – Kolejowa			
- skrzyżowanie Paderewskiego – Kasprowicza
- skrzyżowanie Kotłowskiego – Mostnika
		 		- skrzyżowanie Łęgowskiego-Rogaczewskiego
- skrzyżowanie Urocza – Zielna				 		- skrzyżowanie Łęgowskiego – Słowińców
- skrzyżowanie Gryfa Pomorskiego – Ogrodowa		
		
- skrzyżowanie Gryfa Pomorskiego - Patoka
- skrzyżowanie Stefczyka – Konopnickiej			 		- skrzyżowanie Gulgowskiego – Karnowskiego
- skrzyżowanie Asnyka – Tuwima				 		- skrzyżowanie Lelewela – Niska
- skrzyżowanie Staromłyńska - Obr. Wybrzeża - Ludowa 			
- skrzyżowanie Stefczyka – Chmielewskiego
- skrzyżowanie Okrężna – Ofiar Piaśnicy
				- skrzyżowanie Marynarki Wojennej – Krzywa
- skrzyżowanie Sikorskiego – Południowa
- skrzyżowanie Krofeya – Mostnika przy stacji Trafo

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy ustawić obok kontenera, a pozostałe odpady należy wrzucić do kontenera.
Za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny uznaje się urządzenie wycofane z eksploatacji zawierające wszystkie podstawowe podzespoły i części.
W ramach akcji zbiórce nie podlegają typowe bytowe odpady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady gruzowe oraz opakowania z zawartością cieczy.
Przypominam, że odpady niebezpieczne przyjmowane są nieodpłatnie w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych natomiast odpady komunalne przekraczające pojemność posiadanych pojemników należy gromadzić w oznakowanych workach, które nabyć można w zakładzie oraz u kierowców śmieciarek.
												
DYREKTOR ZUK Jarosław Pergoł
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Dalekie podróże i wielkie przygody

Festiwal Wanoga
już od jutra
W dniach 5-7 października 2012 r. w Wejherowie odbędzie
się Festiwal Przygody „WANOGA”, którego organizatorami
są Polski Klub Przygody i Wejherowskie Centrum Kultury
To jedyna tego typu impreza odbywająca się jesienią w północnej Polsce. Wydarzenie skierowane jest do
szerokiego grona odbiorców
zainteresowanych tematyką
podróżniczą, turystyką oraz
aktywnymi formami spędzania wolnego czasu.

Opowieści
z wyprawy

Wśród gości festiwalu
znajdą się ludzie oryginalni,
często bardzo znani, którzy
w sposób ciekawy zechcą
podzielić się swoimi pasjami,
dokonaniami i osiągnięciami.
Będą wśród nich wyczynowi
eksploratorzy, jak i autostopowicze, himalaiści i zwyczajni wędrowcy, odkrywcy
i podróżnicy, grotołazi i żeglarze.

Filmy
i fotografie

Program festiwalu obejmuje pokazy filmów, slajdów, fotografii z wypraw w
najdalsze zakątki świata.
Organizatorzy podzielili
spotkania na trzy grupy
tematyczne: dzień wody,
podróży i gór.
DZIEŃ WODY
Pierwszy dzień festiwalu
(piątek, 5 października) rozpocznie się o godz. 17.00. Wypełnią go pokazy o tematyce

związanej z wodą i lodem.
Wśród gości imprezy znajdzie się tego dnia m.in. Monika Witkowska, żeglarka
z Warszawy, która opowie
o swoim rejsie po akwenach arktycznych. Będzie
też Romuald Koperski,
podróżnik z Gdańska, który
podzieli się wrażeniami z
syberyjskich wędrówek oraz
Aleksander Doba z Polic,
który popłynął kajakiem
przez Atlantyk.

DZIEŃ PODRÓŻY

W sobotę w godz. 14.0022.00 poznamy opowieści
Tomasza Grzywaczewskiego z wyprawy wiodącej
śladami niezwykłej ucieczki
polskich zesłańców z syberyjskich łagrów do położonej w
Indiach Kalkuty.
Zaplanowano spotkania
z Piotrem Kuryło - laureatem prestiżowej nagrody
Kolosy, za obiegnięcie dookoła kuli ziemskiej i Piotrem
Strzeżyszem uczestnikiem
rowerowych ekspedycji po
obu Amerykach. Poznamy
także przygody Artura Labuddy, Konrada Spuły,
Karoliny Sypniewskiej
oraz Piotra Trybalskiego z
najdalszych rejonów świata.
Podczas ostatniego dnia
festiwalu, poświęconego tematyce górskiej (niedziela

godz. 12.00-18.00), wśród gości pojawią się m.in. wschodząca gwiazda polskiego
himalaizmu Ola Dzik i
zdobywca Korony Himalajów
– Piotr Pustelnik, a także
trójmiejscy alpiniści - Robert Szymczak i Wojciech
Suchy.
Prelekcjom towarzyszyć
będą pokazy filmów dokumentalnych.

ROWERY I KAJAKI

Równolegle do spotkań z
podróżnikami odbywać się
będą imprezy rekreacyjne.
W sobotę w godz. 11.00-17.00
przeprowadzony zostanie
rajd rowerowy połączony
z elementami imprezy na
orientację oraz spływ kajakowy rzeką Redą.
Zaś w niedzielę w godz.
13.00-16.00 zaplanowane zostały zajęcia Nordic Walking,
zawody wspinaczkowe oraz
gra miejska, której tematem
przewodnim będzie życiorys
założyciela miasta Wejherowa – Jakuba Wejhera.
Nie zabraknie konkursów
z nagrodami, ufundowanymi
przez sponsorów.
***
Więcej informacji na oficjalnej stronie www.wanoga.pl oraz na profilu festiwalu na Facebooku (www.facebook.com/FestiwalWanoga).

MEDTURA 2012 w Wejherowie

Rywalizowali
ratownicy
MEDTURA 2012, czyli IV Pomorskie Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Ochotniczych Jednostek
Ratowniczych odbyły się w sobotę 29 września w Wejherowie.
Już po raz 4. rywalizacja drużyn ratowniczych odbyła się w
naszym mieście, a organizatorem jest Grupa Ratownictwa
Polskiego Czerwonego Krzyża w Wejherowie.
W tym roku w zawodach
uczestniczyło 13 zespołów z
województwa pomorskiego.
Najlepsze z nich stanęły na
podium.
Zwycięzcą tegorocznej
MEDTURY została Grupa
Ratownictwa Specjalnego PCK Trójmiasto.
Drugie miejsce zajęło Poszukiwawcze Ochotnicze
Pogotowie Ratunkowe z
Gdyni, a trzecie Ochotnicza Straż Pożarna Sła-

woszyno.
Uczestnicy mieli do zrealizowania 12 stacji, spośród
których 6 było ratowniczych,
5 typu fun&play czyli odpoczynek i zabawa (nie liczona
do punktacji ogólnej) oraz
1 stacja obejmowała test
teoretyczny z wiedzy.
Stacje rozlokowane były
m.in. w Parku Majkowskiego, w Amfiteatrze Miejskim,
na Kalwarii Wejherowskiej,
w okolicach Cmentarza Żoł-

nierzy Radzieckich i deptaku w centrum miasta.
Drużyny musiały się
wykazać umiejętnościami ratowniczymi podczas
pozorowanych wypadków,
m.in. wypadku rowerowego,
wybuch spowodowanego
przez młodzież bawiącą się
fajerwerkami i wypadku na
placu zabaw.
Sędzią głównym mistrzostw była Barbara Klopowicz, lekarz medycyny.

Ratownicy musieli sobie radzić z trudnymi sytuacjami podczas pozorowanych wypadków na trasie zawodów.
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Liceum salezjańskie w Rumi ma już dwadzieścia lat

EDUKACJA

W niedzielę uroczystość

Dziś świętuje urodziny Modlitwa
w Piaśnicy

Dokładnie dzisiaj, 4 października w Salezjańskim Liceum Ogólnokształcącym
im. św. Jana Bosko w Rumi odbywa się ważna uroczystość. Ta szkoła, należąca
z pewnością do najlepszych placówek oświatowych w powiecie wejherowskim,
świętuje swoje dwudzieste urodziny. Wsród 677 absolwentów i 155 uczniów SLO
Co roku jesienią w Lasach Piaśnickich
w Rumi nie brakuje młodych mieszkańców Wejherowa.
odbywa się podniosła i wzruszająca uroczystość, przypominająca o tragedii, która
Salezjańskie Liceum im.
się tam wydarzyła. Modlitwa za ofiary hiw Rumi powstało w 1992
tlerowskiej zbrodni będzie miała miejsce
roku jako pierwsze w wojew Piaśnicy po raz kolejny w najbliższą
wództwie gdańskim liceum
niedzielę, 7 października. Uroczystościom
katolickie!
Powstało na fali ogólnoprzewodzi ks. arcybiskup Sławoj Leszek
narodowego zrywu wolnoGłódź,
metropolita gdański.
ściowego (a nawet ogólnoeuropejskiego), niespełna trzy
lata po upadku komunizmu.
Salezjańskie zgromadzenie
zakonne skupione wokół
doktryny św. Jana Bosko,
opartej na trójmianie „rozum, religia, miłość”, mogło
wrócić do swych korzeni i
głównej misji: edukacji i wychowania młodego człowieka
w duchu religijnym.

TRUDNE POCZĄTKI

Trudnego zadania założenia szkoły podjął się ks. Stefan Makuracki - pierwszy
dyrektor, spiritus movens
całego przedsięwzięcia i budowniczy nowego obiektu
szkolnego. Po 12 latach stanowisko dyrektora objął ks.
dr Marek Woś, który pełnił
tę funkcję przez 6 lat. Od
dwóch lat szkole przewodzi
ks. Marek Zaborowski.
Początkowo szkoła mieściła się w budynku parafii
NMP Wspomożenia Wiernych, w którym obecnie
funkcjonuje gimnazjum salezjańskie. 1 września 20
lat temu, swą przygodę ze
szkołą średnią rozpoczęło
tam 36 uczniów dwóch klas
pierwszych pod opieką 14
nauczycieli.

NOWOCZESNA
SZKOŁA

Dziś szkoła liczy 677 absolwentów. Aktualnie naukę
w niej pobiera 155 uczniów,
których uczy 27 nauczycieli.
W styczniu 2004 r. liceum
przeniosło się do nowego,
funkcjonalnego i nowoczesnego obiektu z salą multimedialną i profesjonalnie
wyposażonymi gabinetami
przedmiotowymi.

SŁÓWKA I JANKI

Szkoła wpisuje się w życie
miasta, organizując otwarte
imprezy kulturalne, takie
jak „Zaduszki Literackie”,
„Stachuriada”, „Szekspiriada”, jubileusze literackie.,
a także podejmując akcje
Caritasu i inicjując własne.
Wyjątkowe znaczenie dla
codziennej atmosfery szkolnej mają tzw. „słówka” –
ranne zamyślenia religijne,
złożone z modlitwy i krótkiego słowa – najczęściej komentarza biblijnego księdza,
a czasami nauczyciela.
Co roku dniem radosnej
zabawy staje się dzień patrona szkoły, w którym wręczane są tzw. „Janki” dla
„najbardziej zasłużonych”.
Udało się nadać szkole pewien twórczy charakter i natchnąć witalnością.
Uczniowie ze swimi nauczyciali i opiekunami zdobywają
co roku szlaki polskich Tatr,
wyjeżdżają na narty zimą,
smakują windsurfingu latem, uczestniczą w Spartakiadach Szkół Salezjańskich,
pielgrzymkach, obozach oraz
wymianie z młodzieżą innych krajów.

NAJLEPSZA SZKOŁA
W POWIECIE

Już w pierwszych latach
istnienia szkoły udało się ją
uplasować wśród liczących
się szkół Trójmiasta, tak ze
względu na wyniki maturalne, jak i osiągnięcia olimpijskie. Odtąd notowania
szkoły były coraz lepsze. W
przedostatnim rankingu w
2011 roku szkoła uplasowała
się na 206 miejscu w kraju.
W styczniu tego roku, w
XIV Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych dziennika „Rzeczpospolita”(zamieszczonym
też na portalu edukacyjnym
„Perspektywy”) klasyfikowano ją już znacznie wyżej - na
163 miejscu w Polsce, 12 w
województwie pomorskim
i na 1 miejscu w powiecie
wejherowskim.
W podrankingu olimpijskim zajęła 126 (4 w województwie) miejsce, zaś w
podrankingu maturalnym
145 w Polsce (12 w województwie).
Wszyscy uczniowie, jak
dotąd, zdali egzaminy maturalne. Takie przedmioty jak
język polski, język angielski,

matematyka zwyczajowo wypadają dużo powyżej średniej
krajowej.
Chlubą szkoły są jej olimpijczycy, zdobywcy indeksów
na wyższe uczelnie, laureaci
prestiżowych konkursów
z różnych przedmiotów, o
czym zaświadcza długa lista
osiągnięć uczniów w ciągu
minionych lat.

Doroczne uroczystości pod przewodnictwem
ks. abp Sławoja Leszka Głódzia w Piaśnicy
rozpoczną się od oddania
hołdu kapłanom, pomordowanym w Piaśnicy.
O godz. 10.30 zaplanowano poświęcenie figury
Serca Jezusowego przy
grobie kapłanów, który
znajduje się 2,5 km od
kaplicy leśnej w kierunku
Wejherowa.
O godz. 11.00 rozpocznie
się główna msza święta
pod przewodnictwem księ-

dza arcybiskupa, w kaplicy
w lesie.
Nie zabraknie przedstawicieli wojska i organizacji kombatanckich ze
sztandarami, przedstawicieli władz miasta, gmin i
powiatu, duchowieństwa,
młodzieży szkolnej, w tym
harcerzy.
Do kaplicy w Piaśnickim Lesie można dojechać
własnym samochodem
bądź komunikacją miejską
z Wejherowa. Bilety autobusowe na uroczystość są
bezpłatne.

KAMERALNIE
I FAMILIJNIE

Cechami, które od początku były atutami tej szkoły, są
niewątpliwie: wyraźne światopoglądowo, chrześcijańskie oblicze szkoły, obecność
księży i ich oddziaływanie,
ambitna kadra pedagogiczna, kameralność, a nawet
swoista familiarność i wynikający z tego personalny
charakter odniesień.
To wszystko stwarza dobrą atmosferę na co dzień,
motywuje młodzież i nauczycieli do pracy, przyciąga
uczniów, którzy niejednokrotnie dojeżdżają do Rumi z
odległych miejscowości.
Pozostaje nam życzyć dyrekcji, nauczycielom, pracownikom i licealistom kolejnych sukcesów!
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WIEŚCI Z WUTW

Stańmy się ekologami
„Ekologia będzie religią przyszłości” - to stwierdzenie
słyszy się ostatnio dość często. Pamiętam dobrze te czasy,
kiedy hasła ekologów, powstające nieśmiało partie „zielonych” zbywano pobłażliwymi uśmieszkami, a pierwszy
poseł takiej partii, który jako jedyny dostał się do niemieckiego parlamentu był nieomalże wykpiwany.
Jakże się od tamtego czasu zmieniają poglądy wielu
ludzi i mam tu na myśli, wizjonerów potrafiących obserwować naszą ziemię i przewidywać słusznie przyszłość, jeśli
dalej do ekologii nasz stosunek trwać będzie w lekceważeniu nieodwracalnych skutków zaniedbań.
Pani magister Wiktoria Rocławska wychowała w Wejherowie trzy pokolenia przyrodników – ba! Miłośników
przyrody ! Oraz ekologów. Nikt, kto był Jej uczniem nie
zapomni pełnych zaangażowania i wręcz pasji wykładów
i świetnie organizowanych ekologicznych wycieczek, na
których hasło: „poznaj, a zrozumiesz i pokochasz „ było
zawsze realizowane.
A teraz Pani Rocławska zabrała się za studentów Trzeciego Wieku. Co roku odkąd prowadzi wykłady w WUTW
ukazuje słuchaczom piękno otaczającej nas przyrody,
szczególnie w okolicach naszego miasta, upiększającej
nasz wejherowski powiat.„Poznaj, a zaczniesz ją szanować,
cenić i chronić” wbija nam do głów i wozi do najrozmaitszych miejsc. 16 października wybieramy się do Ekodoliny.
Poznanie wszelkich zabiegów, mających na celu przetwarzanie odpadów jest niesłychanie ważną częścią ochrony przyrody. Wystarczy pomyśleć, ile ludzkość produkuje
RZECZY, jak te RZECZY zalegają nie tylko wysypiska, ale
przecież to, co najgorsze: nasze lasy, dna mórz, pobocza
dróg, że sprzątanie Ziemi raz w roku niczego nie poprawi.
Niezaśmiecanie Ziemi powinno trwać przez 365 dni.
Wierzymy, że tegoroczny program zaplanowany przez Panią Wiktorię dla słuchaczy WUTW w ramach zajęć z ekologii
i ochrony środowiska uczyni z nas ekologów walczących.
I na początek: bardzo chcielibyśmy, by władze lokalne
zdecydowanie wyszły nam naprzeciw w realizowaniu
„Ustawy Śmieciowej”.
Na wielu osiedlach mieszkaniowych naszego miasta wciąż pokutują antyczne „kible”, co mimo chęci nie
pozwala segregować odpadów. Wzdłuż wielu ulic nie
uświadczysz
ANI JEDNEGO POJEMNIKA NA ŚMIECI.
Apelujemy! Wszyscy stańmy się ekologami!
BoZ.

Wiktoria Rocławska na łonie natury.

Fot. Jolanta Czeczótko
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Kreatywni stażyści i wolontariusze w bibliotece

W świecie bajek i baśni
Wróżka jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci bajkowych, dlatego też postanowiłam wcielić się właśnie w tę postać - mówi Daria Reinke, która wymyśliła i zrealizowała w wejherowskiej bibliotece program „W świecie bajek, baśni i poezji dziecięcej”.
Staż, odbywany w różnych
instytucjach przez młodych
ludzi pozostających bez pracy, jest formą aktywizacji zawodowej i okazją do zdobycia
umiejętności praktycznych.
Nie wszyscy stażyści wykorzystują tę szansę. Inaczej
było w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej w Wejherowie, w której kreatywna
stażystka – Daria Reinke
oraz wolontariuszka z II
Liceum Ogólnokształcącego
w Wejherowie – Agnieszka
Kubińska – przeprowadziły
edukacyjny projekt dla dzieci
do lat 5.
Autorem projektu, który
ruszył w kwietniu pod nazwą
„W świecie bajek, baśni i
poezji dziecięcej” była Daria
Reinke. W bajkowym przebraniu Wróżki wyruszała
z dziećmi w magiczną podróż do literackiego świata
bajek. Za swój cel obrała
propagowanie czytelnictwa,
pobudzanie wyobraźni na
podstawie słyszanego tekstu
i kształtowanie motywacji

Nowy rok
akademicki
9 października br. o
godz.16.00 w Kaszubsko
Pomorskiej Szkole Wyższej
przy ul. Dworcowej 7 odbędzie się uroczysta inauguracja roku akademickiego
Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Wykład inauguracyjny
pod tytułem ”Psychologia jakiej nie znacie” wygłosi prof.
dr Krystyna Kmiecik Baran.
***
Spotkanie integracyjne
Sekcji Turystycznej WUTW
odbędzie się 12 października br. o godz.10.00 w
arboretum Nadleśnictwa ul.
Sobieskiego 247 B.
Organizatorzy zapraszają
miłośników pieszych wycieczek po ziemi wejherowskiej.
AO.

dzieci do samodzielnego czytania. Spotkania odbywały
się od wtorku do piątku o
godz. 11.00 w Wypożyczalni
dla Dzieci i Młodzieży. Początkowo były zaplanowane
na pół godziny, jednak na
okres wakacji ich czas wydłużył się do godziny.
Projekt zmienił nazwę na
„Spotkania z Wróżką”.
Udział Agnieszki Kubińskiej
z II LO w bibliotecznym
przedsięwzięciu możliwy
był dzięki inicjatywie Reginy Englert-Rudłowskiej,
która dostrzegła w swojej
uczennicy chęć pracy z dziećmi. Dzięki temu odbywały
się zabawy ruchowe, a także
rysowanie, kolorowanie,
wyklejanie z krepy i z plasteliny, w których chętnie
pomagała Agnieszka.
W projekcie uczestniczyło ok. 50 dzieci, z czego w
czasie wakacji uczęszczało
ok. 35. Zajęcia spotkały się
z dużym zainteresowaniem
nie tylko dzieci, ale również
rodziców, którzy angażowali

się i pomagali w pracach
plastycznych i zabawach
ruchowych.
- Cieszę się, że projekt się
udał i przyniósł tyle radości
maluchom - mówi stażystka.
- Staż dobiegł końca, ale
to, w czym Daria miała okazję uczestniczyć z pewnością
zaowocuje w przyszłości –
mówi dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz. - Jesteśmy otwarci na współpracę z

młodymi, kreatywnymi ludźmi. Przykład Darii i Agnieszki pokazuje, że projekty
takie przynoszą korzyść dla
obydwu stron - wzbogacają
ofertę biblioteki i pozwalają
stażystom i wolontariuszom
na zdobycie cennego doświadczenia – dodaje dyrektor biblioteki, podkreślając,
że podobne projekty będą
jeszcze realizowane w wejherowskiej książnicy.

ogłoszeniE

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.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Młodzież rywalizowała w konkursie o UE

Przystanek
Bruksela
W I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego
w Wejherowie (ZSP nr 1) odbył się powiatowy etap II edycji
konkursu „Przystanek Bruksela”, którego pomysłodawcą jest
poseł do Parlamentu Europejskiego – Jan Kozłowski. Zwycięzca - Maciej Fijałkowski pojedzie w nagrodę do Brukseli.

Nauczyciele „Sobieskiego” w Comeniusie

W Oxfordzie, na Malcie,
w Regensburgu
Nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie wzięły udział w szkoleniach w Niemczech, Wielkiej
Brytanii i na Malcie w ramach programu Comenius „Mobilność szkolnej
kadry edukacyjnej”. Celem programu pod hasłem „Uczenie się przez całe
życie”, jest podnoszenie kwalifikacji kadry oświatowej poprzez dofinansowanie udziału w szkoleniach w krajach europejskich.
Katarzyna Bojke (na
zdjęciu po lewej stronie), nauczyciel języka angielskiego,
uczestniczyła w dwutygodniowym kursie metodycznym „Creative Teaching in
the Secondary Classroom” w
Oksfordzie. Tematyka kursu
obejmowała zastosowanie
najnowszych trendów w
metodyce nauczania języka
angielskiego oraz odświeżenie starych metod.
Szczególny nacisk położono na wykorzystanie nowatorskich metod komunikacyjnych, sposobach motywowania uczniów oraz radzenia
sobie z grupami o różnym
stopniu zaawansowania.
Zajęcia były okazją do
dyskusji, wymiany doświadczeń i porównania metod i
warunków pracy pedagogów
z różnych krajów europejskich i nie tylko, bowiem sporą część kursantów stanowili
nauczyciele z Chin.
Kolejną beneficjentką
programu Comenius jest
nauczycielka języka angielskiego, Monika Westphal,

która wzięła udział w kursie „ICT for Collaborative,
Project-Based Teaching and
Learning” na Malcie. Szkolenie dotyczyło stosowania
technologii informacyjnych i
komunikacyjnych w nauczaniu projektowym. Podczas
zajęć nauczyciele mogli zapoznać się z formułą programu
eTwinnig, który ma na celu
propagowanie współpracy
szkół z różnych krajów.
Udział w kursie był znakomitą okazją, aby poszerzyć
swoją wiedzę na temat ICT,
ale również zakładał możliwość włączenia się w konkretny projekt edukacyjny
we współpracy ze szkołą z
innego kraju europejskiego.
Ponadto, cennym elementem szkolenia była również
możliwość poznania kultury
i historii Malty.
Angelika Jakubowska, nauczyciel języka niemieckiego wybrała kurs
pt: „Auffrischungskurs für
Deutschlehrer: Methoden
und Sprache”. Szkolenie
w Regensburgu oferowało

bardzo bogatą (30 godzin
lekcyjnych w tygodniu) i
różnorodną (zmieniająca się
tematyka zajęć popołudniowych, dodatkowy program
krajoznawczy) możliwość
odświeżenia i poszerzenia
umiejętności językowych
oraz metodycznych
Wszystkie zajęcia były
bardzo dobrze przygotowane
i przeprowadzone przez wykwalifikowanych trenerów.
Szkolenie dawało również
możliwość rozwoju osobowego samego nauczyciela
oraz podniesienia motywacji
wykonywania zawodu.
Z oferty programu Comenius korzystają przede
wszystkim nauczyciele języków obcych, ale jest on
również skierowany do nauczycieli pozostałych przedmiotów. Warto z korzystać
z możliwości, jakie daje nie
tylko w kontekście własnych
potrzeb edukacyjnych, ale
także środowiska szkolnego.
„Mobilność szkolnej kadry
edukacyjnej” to ważne doświadczenie zawodowe. BC.

Tego dnia, czyli 28 września konkurs odbył się jednocześnie we wszystkich
20 powiatach województwa
pomorskiego.
W wejherowskim liceum
do konkursu przystąpiło
34 uczniów. O zasadach rywalizacji poinformował ich
koordynator powiatowy Konkursu „Przystanek Bruksela” Mirosław Lademann,
naczelnik Wydziału Edukacji Starostwa w Wejherowie.
Młodzież odpowiadała pisemnie na pytania, dotyczące
Unii Europejskiej . Z tego zadania najlepiej wywiązał się
Maciej Fijałkowski, uczeń
III klasy Salezjańskiego
Liceum Ogólnokształcącego
w Rumi. Maciej Fijałkowski
został tym samym laureatem
nagrody głównej – kilkudniowego wyjazdu do Brukseli,
podczas którego uczniowie
odwiedzają Europarlament.

Tę wycieczkę zaplanowano w czerwcu 2013 roku.
Wcześniej, bo już w listopadzie br., 20 zwycięzców

konkursu w poszczególnych
powiatach Pomorza spotka
się w Sopocie z posłem Janem Kozłowskim.

Zanim każdy uczestnik konkursu o Unii Europejskiej zasiadł przy oddzielnym stoliku, wszyscy wysłuchali informacji o przebiegu rywalizacji.
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SYLWETKI
Wejherowscy rzemieślnicy – Ryszard Pionk

Liczą się nie tylko umiejętności
Właściciel zakładu stolarskiego Ryszard Pionk stara się
pielęgnować rzemieślnicze tradycje i przekazywać je młodym
ludziom, których szkoli w warsztacie. Ważne są bowiem nie
tylko umiejętności zawodowe, ale także wartości, takie jak
satysfakcja z wykonywanego rzemiosła, szacunek dla klientów, staranność, rzetelność, solidność. Takie cechy powinien
mieć dobry rzemieślnik.
- Każdy rzemieślnik poprzez pracę służy ludziom –
mówi Ryszard Pionk, członek
Zarządu Powiatowego Cechu
Rzemiosł, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, Związku
Pracodawców w Wejherowie.
– Kiedy nasi klienci są zadowoleni, my możemy cieszyć
się i odczuwać satysfakcję.
Najpierw jednak trzeba na
tę satysfakcję zapracować,
wkładając duszę w to, co się
robi, a także ponosząc za to
pełną odpowiedzialność. Na-

uka zawodu to m.in. nauka
odpowiedzialności.
W zakładzie Ryszarda
Pionka tajniki zawodu i tradycje rzemiosła poznało ok.
30 uczniów. Obecnie jest ich
sześciu (czterech z pierwszej
klasy) oraz trzech stałych
pracownikiem.
- W czasie nauki w warsztacie młodzi ludzie włączają
się w proces produkcji – dodaje mistrz stolarski. – Stosujemy nowoczesne metody,
nowe technologie i sprzęt, ale

REKLAMA

okna,
Drzwi,
schody,
balustrady

USŁUGI STOLARSKIE

Wejherowo, ul. Łęgowskiego 36
58 677 30 97, 692 939 420
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opieramy się na zasadach i
sztuce, przekazywanych z
pokolenia na pokolenie.
Pierwszy niewielki zakład stolarski w Wejherowie
Śmiechowie pan Ryszard
przejął po ojcu w 1979 roku,
tuż po powrocie z wojska.
Wcześniej ukończył Technikum Przemysłu Drzewnego.
Jako młody rzemieślnik rozpoczął pracę społeczną w wejherowskim Cechu Rzemiosł.
Od 1992 roku Ryszard
Pionk jest w Zarządzie tej
organizacji, a obecnie pełni
funkcję podstarszego Cechu
(odpowiednik wiceprezesa).
Przez kilkanaście lat wejherowski rzemieślnik był
członkiem Komisji Egzaminacyjnej w Izbie Rzemieślniczej w Gdańsku. Obecnie
jest członkiem Komisji Rewizyjnej wojewódzkiej organizacji rzemieślniczej.
Pracę społeczną pan Ryszard łączy z prowadzeniem
własnej firmy stolarskiej
na wejherowskim Osiedlu
Sucharskiego. Tam właśnie
uruchomił zakład z prawdziwego zdarzenia – przestronny, spełniający wymogi
produkcji stolarskiej, nastawionej głównie na wytwarzanie okien, drzwi i schodów.
- W tej działalności jest
wiele sprzętów, maszyn i narzędzi, potrzeba dużo miejsca
w ogrzewanych pomieszczeniach, o odpowiedniej
temperaturze – wyjaśnia
właściciel zakładu. Pan Ryszard lubi swój
zawód i zna go bardzo dobrze
nie tylko dzięki odpowiedniemu wykształceniu, ale
też doświadczeniu. Ale raz
uzyskana wiedza i nabyte doświadczenie nie wystarczają.
- Stolarstwo to częste
zmiany, za którymi trzeba
nadążać – mówi rzemieśl-

W swoim zakadzie stolarskim pan Ryszard Pionk szkoli uczniów Niepublicznej
Szkoły Rzemiosł w Wejherowie. Obecnie praktyczną naukę zawodu pobiera tam
sześciu młodych ludzi.

nik. – Zmienia się sprzęt,
używany do produkcji, kleje
i lakiery. Zmienia się technologia, dostosowana do wymogów ochrony środowiska i
coraz nowocześniejsza.
Jednak w zakładzie pana
Ryszarda przy pomocy nowoczesnych metod powstają
m.in. okna i drzwi o starych
formach, nawiązujące do
stolarki w domach naszych
babć i dziadków, a nawet w
starszych obiektach.
- Drewno bardzo pasuje
do tradycyjnego wzornictwa,
a stare formy ubogacają
pomieszczenie, tworzą niepowtarzalny klimat – mówi
R. Pionk. – Wielu klientów
poszukuje atmosfery domu
z dzieciństwa, częściej wracając do sentymentalnych
wspomnień niż wybierając
nowoczesne projekty.
Ciekawym wyzwaniem
było zamówienie gdańskiego
Teatr Wybrzeże. Kilka lat
temu wejherowski rzemieślnik wykonywał konstrukcję,
będąca podstawą dekoracji do
„Wesela” Wyspiańskiego. Na
scenie powstały ściany dworu
i chaty wiejskiej z oknami,

filarami i innymi szczegółami
architektonicznymi.
- W pierwszym akcje widoczny był dwór, a w drugim nastąpiła zmiana i na
scenie pojawiła się skromna
chata – wspomina Ryszard
Pionk. – To było dla nas duże
wyzwanie, ale też ogromna
satysfakcja. Do tego ciekawe przeżycia, związane
z udziałem w premierze i
wcześniejszym poznaniem
teatru od kulis.
- Obok przestrzegania
terminów i dbania o wysoką
jakość, ważne są rozmowy
i konsultacje z klientem,
informowanie go o wszystkim, co wiąże się z realizacją
zamówienia – mówi R.Pionk.
Zdaniem tego rzemieślnika, równie ważne są rozmowy z uczniami, poświęcenie
im czasu. Trzeba brać pod
uwagę nie tylko wyuczone
umiejętności, ale także poczucie estetyki, zdolności i
zaangażowanie w pracę.
- Ważne, aby młody człowiek rozumiał sens tego, co
robił, żeby miał świadomość,
że wykonywane sprzęty będą
służyć ludziom.

Uczniowie, którzy trafiają do tego zakładu, uczą
się na co dzień w Niepublicznej Szkole Rzemiosła w
Wejherowie. To dobrze, że
zdobywają ogólną wiedzę,
szkoda tylko, że kosztem
teoretycznych przedmiotów
zawodowych. Godziny przeznaczone na teorię, zdaniem
pana Ryszarda bardzo ważną, są ograniczane na rzecz
przedmiotów ogólnokształcących, takich jak biologia
czy chemia.
Dzieje się tak na podstawie odgórnych decyzji Ministerstwa Edukacji.
- Ani Ministerstwo ani
Kuratorium Oświaty w
Gdańsku nie konsultują
takich decyzji z mistrzami
praktycznej nauki zawodu,
a szkoda – mówi R.Pionk.
– To jest szkoła zawodowa,
a przedmioty zawodowe są
ograniczane.
Mimo to mistrz stara się
jak najlepiej przygotować
młodzież do zawodu stolarza. Chce, aby dorównywali
najlepszym, bo bez tego nie
mogą odnieść sukcesu.
Anna Kuczmarska

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT
Piłka ręczna. Tytani nie dali rady

Piłka nożna. Gryf Orlex Wejherowo

Skuteczne Sokoły Klęska za klęską
Drutex-Bytovia – Gryf
Orlex Wejherowo 4:0 (3:0).
Pierwsza połowa i do
„domu”, tak można skwitować
pojedynek wejherowian z liderem II ligi, Drutexem Bytów.
Bytowianie już w pierwszej połowie pokazali naszym
zawodnikom ich miejsce w
szeregu ligowym. Gospodarze strzelili w pierwszej połowie trzy gole, a potem spokojnie kontrolowali poczynania
rywali na boisku w Bytowie.
Strzały z dystansu były nie
do obrony przez A. Dudę i
całe szczęście, że skończyło
się tylko na czterech golach..
Nikt nie miał wątpliwości
kto jest lepszy. Trener gryfitów G. Niciński dwoił się
i troił, aby wejherowianie
postarali się zaskoczyć by-

KS Tytani Wejherowo - Sokół Gdańsk 21:28 (10:13) - takim
wynikiem zakończył się mecz w hali Zespołu Szkół nr 1 w
Wejherowie. Drużyna z Wejherowa podejmowała jeden z
najsilniejszych zespołów II ligi. Sokół Gdańsk ma w swoich
szeregach doświadczonych, ligowych zawodników oraz kilku wychowanków, którzy mają za sobą ponad 10 lat grania.
Od początku mecz nie najlepiej układał się naszej druzynie w ataku, gdzie niecelne
rzuty, były konsekwentnie
wykorzystywane w kontratakach przez gdańszczan. Na
szczęście Sokół momentami
też grał nerwowo i bramkami
nie odskoczył zbyt daleko.
Do przerwy spotkanie było
bardzo wyrównane, a jego
wynik 10:13 dla Sokoła, mógł
być równie remisowy.
Po przerwie dużo nerwowości i sporo zmian w
naszym zespole wprowadziło
trochę chaosu i Sokół zwiększył przewagę do 10 bramek.
W ostatnich 10 minutach
Tytani mogli jeszcze zmienić
wynik i zmniejszyć rozmiary
porażki do 2-3 bramek, ale
niestety zabrakło spokoju,
zimnej krwi, co w głównej
mierze przyczyniło się do
porażki 21:28.
Zawodnicy obu klubów
stwierdzili, że był to niezwykle trudny i nerwowy mecz z
walką do samego końca.
Organizatorzy zawodów,
zawodnicy i sztab szkoleniowy, dziękują wszystkim
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kibicom za liczne przybycie
na mecz, bo na hali sportowej
SP 6 było ich ok 100.
Skład Tytanów: bramkarze: Damian Nowosad, Szymon Cholcha.
Na skrzydle: Paweł Zaworski(7 bramek), Tomek
Bartoś (1 bramka), Karol
Behrendt, Tomek Turek
(1 bramka). Na rozegraniu:
Rafał Wicki (2 bramki),
Kamil Wicki (3 bramki),
Krzysztof Brzeski(2 bramka), Remigiusz Sałata,
Kuba Poerling (1 bramka).

Obrotowi: Robert Wicon (3
bramki), Krzysztof Wilma
(1 bramka), Marcin Wicki.
W sobotę (29.09) KS Tytani Wejherowo zmierzyli
się z AZS UKW Bydgoszcz i
niestety, przegrali w stosunku 31:25 (16:11).
Sympatyków piłki ręcznej
zapraszamy w imieniu klubu
na mecz z Energetykiem
Gryfino w sobotę 6 października o godz. 17.00,
jak zawsze na hali przy SP
nr 6 w Wejherowie, ul. Śmiechowska 36.

towian, jednak w 70 min. R.
Hirsz dopełnił kubek goryczy
klęski Gryfa.
Gryf Orlex Wejherowo
– MKS Kluczbork 1:4 (1:1).
No i kolejny tragiczny
weekend wejherowskiego
Gryfa. Goście z Kluczborka
pokonali naszych bez większych problemów mimo, że
od 20 minuty Gryf prowadził
1:0 (po bramce G. Gicewicza)
i zdecydowanie przeważał
na boisku. Wejherowianie
mogli strzelić kolejnego gola,
ale nie potrafili wykorzystać
szansy.
Nieskutecznością razili:
Siemaszko, Pietroń i strzelec
pierwszego gola. Gdy zbliżał
się koniec pierwszej części
pojedynku, po błędzie w
obronie, MKS wyrównał w

Skład Gryfa Orlex Wejherowo podczas meczu
z Drutexem Bytovia: Duda – Kochanek, Kowalski (61. Szlas), Kostuch, Gicewicz, Pietroń,
Kołc (46. Wicki), Feliksiak (46. Szymański),
Warcholak, Osyra, Siemaszko.

ostatniej minucie pierwszej
połowy. Nikt nie spodziewał
się lodowatego prysznica,
jaki gryfici zebrali po gwizdu
arbitra.
Od gwizdka sędziego zawodnicy z Kluczborka ruszyli
do ataku. Już na początku
drugiej połowy objęli prowadzenie, po katastrofalnym
błędzie obrony. I na tym nie
koniec, bo już po paru minutach A. Kochanek strzelił
„samobója”.
To był chyba prawdziwy
szok dla naszych piłkarzy,
bo po kilku minutach obrońcy dali ograć się jak dzieci
i napastnik MKS-u, będąc
sam na sam z W. Ferrą, nie
miał żadnych problemów z
pokonaniem naszego bramkarza.
DK.

Skład Gryfa Orlex Wejherowo podczas meczu
z MKS Kluczbork: Ferra – Osyra (46’Stefanowicz), Kochanek, Kostuch, Kowalski (60’Szlas)
– Kołc, Pietroń, Gicewicz, Warcholak, Fidziukiewicz (60’Felisiak) – Siemaszko.

Biegali w parku

PierwszE meczE juniorów

W rozgrywkach ligowych wystartowali także juniorzy KS Tytani Wejherowo. Jest to historyczny start wejherowskiej drużyny,
która w tym roku została zgłoszona do rozgrywek wojewódzkich.
W swoim pierwszym meczu juniorzy podejmowali drużynę
Conrad Gdańsk. Jak na debiut (mimo przegranej 27:38), zaprezentowali się bardzo dobrze.
W niedzielę (30.09) juniorzy starsi KS Tytani Wejherowo rozegrali kolejne spotkanie, w którym zostali rozgromieni przez UKS
Sokół Gdańsk 20:42 (12:21).
Piłkarze mają za sobą dopiero kilka treningów i widać braki
kondycyjne oraz techniczne. Mimo to zawodnicy mają spory
potencjał. Tak ocenia zawodników, trener drużyny juniorów Jarosław Borowiec: - Początek sezonu będzie trudny, ale w miarę
upływu czasu zaczniemy grać coraz lepiej.

Ponad 400 uczestników wzięło udział w Ogólnopolskich Biegach
Przełajowych o Puchar Prezydenta Miasta Wejherowa, które odbyły
się w Parku Miejskim w Wejherowie.
Zawody zorganizował KS
Wejher przy współudziale
Urzędu Miejskiego i Wejherowskiego Centrum Kultury.
Sędzią głównym był trener
lekkoatletyki Zbigniew Rolbiecki.

Bieg główny rozegrano
na dystansie 5000 m. Wśród
mężczyzn zwyciężył Michał
Rolbiecki (Maja Team Wejherowo), przed Grzegorzem
Cybulskim (RKS Rumia)
i Damianem Zagulakiem

(Lębork).
Wśród kobiet zwyciężyła
Natalia Kahs (KS Wejher)
przed Ewą Maj-Płotka
(Maja Team Wejherowo) i
Barbarą Bączek-Motała
(Wawel Kraków).

redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Działkę nad Jeziorem Sobackim w Chrztowie, 20 m od
wody – sprzedam.
Tel. 509 766 842
***
Sprzedam działkę ogrodniczą w Wejherowie przy
Sucharskiego. Działka o powierzchni 300 m kw.
Domek o powierzchni
60 m kw. Domek ocieplony
okna PCV glazura terakota
CO wszystkie media.
Tel. 501-441-856
***
Tuchom. Sprzedam działkę 1500 m, ogrodzona,
uzbrojoną, domek gospodarczy, garaż. 270 tys. zł.
Tel. 505 690 827
***
Przetoczyno. Sprzedam
działkę 1700 m zadbana,
domek letniskowy 25 m piętrowy, działka ogrodzona,
uzbrojona.
Tel. 505 690 827
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie, w centrum, 44
m, parking ogrodzony, nowe
budownictwo.
Tel. 510 343 667
***
Zamienię kawalerkę na
osiedlu Fenikowskiego na
kawalerkę w centrum Wejherowa. Tel 509 409 365

Sprzedam mieszkanie w
centrum, plac Wejhera, 54 m
kw., 2 pokoje, kuchnia z jadalnią, co, gaz, niskie koszty.
Tel. 600 664 930
***
Sprzedam działki budowlane w Sopieszynie.
Tel. 512 505 361

SPRZEDAM
Sprzedam za symboliczną
kwotę gałęzie ze świerka syberyjskiego i innych iglaków
świeżo ścięte, na wieńce ,
wiązanki, stroiki itp.
Wejherowo Śmiechowo.
Tel. 889 269 459
***
Rowerek dziecięcy na ok.
5-7 lat, zielony, stan bardzo
dobry, cena 70 zł.
Tel. 586 770 102
***
Zgrzewarkę do folii typu
VASCY, dwie rolki folii gratis.
Tel. 586 770 102
***
Sprzedam meble kuchenne 3 części w kolorze niebieskim ,dwie szafki wiszące jedna stojąca 80 zł. Wejherowo
Tel. 505-816-262
***
Sprzedam wózek wielofunkcyjny (gondola + spacerówka) firmy Coneco Toledo
w kolorze grafitowo - zielonym. Stan bardzo dobry,

cena 550 zł, gratis torba +
folia + pokrowiec na nóżki
do spacerówki + parasolka.
Tel. 723-488-687.
***
Sprzedam kartę do telefonu komórkowego ze stanem
konta 75 zł za 30 zł . Wejherowo. Tel. 784 808 700
***
Kurtkę skórzaną damską,
czarną z futerkowymi wykończeniami (klapy i mankiety), pikowane wykończenie
na biodrach, bardzo efektowna, rozm. 36-38 - kurtka
nowa przywieziona z Turcji.
Cena ok. 550 zł. Wejherowo
Tel. 889 269 459
***
Sprzedam wózek Coneco
gondola + spacerówka, w
dobrym stanie, pod dwójce
dzieci. 200 zł.
Tel. 516 932 864
***
Sprzedam, zestaw wypoczynkowy: sofa 3-ka rozkładana, 2 fotele, kolor jasny,
stan bardzo dobry, cena 1000
zł. Tel. 665 265 863
***
Sprzedam laptopa, nowy
nieuzywany. Cena 1 300 zł.
Tel. 516 133 510
***
Sprzedam uniwersalny
stojak do wanienki dla dziecka. 40 zł. Tel. 723-488-687
***

Sprzedam rewelacyjny,
wyczynowy rower górski
renomowanej firmy MTB na
kolach 26" cena 160 zł.
Tel. 516 256 424
***
Sprzedam używana szafkę
RTV czarna szklane drzwiczki
. Rozmiary: 67x40x77 (wys,
szer, dług). Stan bardzo dobry. Obiór własny lub odpłatny transport cena 60 zl.
Tel. 516 256 424
***
Tanio sprzedam sofę trzyosobową z pojemnikiem na
pościel, dwa fotele, dwa pufy
zdobione drzewem, złoty
kolor. Cena 1500 zł.
Tel. 510 519 919
***
Sprzedam telewizor Sony
25 cali 80 zł i Neptrun przenośny 17 cali 35 zł.
Tel. 58 678 35 75

SZUKAM PRACY
Szukam pracy jako opiekunka do dziecka lub osób
starszych od zaraz na terenie
Wejherowa.
Tel. 515 66 44 69
***
Pani lat 40 lat, dodatkowa
praca dorywcza.
Wejherowo, Reda.
Tylko sms proszę:
504 745 642

OGŁOSZENIA ZA DARMO
Prywatne ogłoszenia drobne
zamieszczamy bezpłatnie

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502
uwaga: Każde ogłoszenie ukaże się dwa razy (w dwóch
kolejnych wydaniach), chyba że nadawca zaznaczy
inaczej.

RÓŻNE
Doświadczony pedagog
nauczy matematyki, fizyki,
informatyki, angielskiego,
gry w szachy, gry na pianinie,
keybordzie i gitarze.
Przygotuję do testów oraz
do matury.
Studenci mile widziani.
Tel. 505 327 921
***
Nauczyciel muzyki emeryt
w Wejherowie ,udziela lekcji
gry na gitarze i akordeonie
wyłącznie z nut, za niewielką
opłatą.
Tel. 665 570 808.
***
Profesjonalne przygotownie do matury i do testów gimnazjalnych z języka
polskiego. Indywidualne
podejście. Olbrzymie doświadczenie w tym zakresie.
Gwarancja jakości nauczania.
Praca tylko z aktualnymi
materiałami dydaktycznymi, odpowiadającymi ogól-

nopolskim wymaganiom z
języka polskiego. Ciekawe i
przyjemne zajęcia.
Zainteresowanych proszę
o kontakt osobisty:
661-201-779 - Justyna.
***
Pan 45, 170, pozna panią
38-45. Tel. 531 661 915

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna
zdjęcia urodzinowe
chrzciny i przyjęcia
imprezy
integracyjne
fotografia mody
fotografia
reklamowa
tel. kom.:

502 178 344
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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
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ZAPROSZENIE DO KINA
Najlepsze ceny biletów w Multikinie

Wydarzenie muzyczne w Multikinie, zaplanowane na 10 października, będą
mogli obejrzeć za darmo Czytelnicy „Pulsu Wejherowa”, którzy wyślą wiadomość
z hasłem na naszą redakcyjną pocztę. Szczegóły w informacji obok.
REKLAMA

N A SZ P A R T NE R

16

Dla naszych Czytelników
mamy 4 pojedyncze zaproszenia na dowolny seans filmowy w Multikinie w Rumi,
- w poniedziałek, wtorek lub
czwartek, w ramach akcji, o
których piszemy obok.
Wystarczy wysłać wiadomość z własnym imieniem i
nazwiskiem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
wpisując jako temat e-maila:
bilet do kina.
Mamy też 2 podwójne
zaproszenia na wydarzenia
muzyczne w Mulktikinie w
Rumi: „Coś z niczego - sztuka rapu”, zaplanowane na
10.10. br. Aby otrzymać zaproszenie trzeba napisać na
powyższy adres, podając jako
temat: sztuka rapu w kinie.
W treści e-maila prosimy
podać imię i nazwisko.
Do wylosowanych osób,
które otrzymają bilety, wyślemy szczegółowe informacje.

W ciągu tygodnia w kinach sieci Multikino i Silver Screen, we
współpracy z partnerami, odbywają się: „Poniedziałki z Coca
ColĄ”, „Wtorki FB” oraz „Bueno Czwartki”. Dzięki nim widzowie
w całej Polsce mogą oglądać najlepsze produkcje filmowe w
najprzystępniejszych cenach.
Każdy, kto kupuje zestaw z dowolnym napojem Coca Cola w Multikinie, otrzymuje kupon upoważniający do zakupu w poniedziałek
biletu za 10 zł na dowolny film z repertuaru. Natomiast we wtorki
osoby, które są fanami Multikino Polska na portalu facebook.com
i skorzystają z aplikacji, mogą oglądać filmy 2D za 13 zł.
We wrześniu do akcji cenowych dołączyły„Bueno Czwartki”. Dzięki nim widzowie, przychodzący w czwartek do kin sieci Multikino
lub Silver Screen z trzema opakowaniami po batonikach Kinder
Bueno lub Kinder Bueno White mogą zakupić bilet na dowolny
seans filmowy za jedyne 10 zł.
Do skorzystania z akcji cenowych Multikina widzów na pewno
zachęcą świetne premiery filmowe, które będą mogli zobaczyć na
wielkim ekranie.
W październiku nie można przegapić premier takich produkcji
jak: „Paryż-Manhattan”, najbardziej „allenowskiej” komedii, w
której wystąpi sam Woody Allen, „Obława” z Marcinem Dorocińskim i Maciejem Stuhrem oraz „Skyfall” – dwudziesty trzeci film o
najsłynniejszym agencie Jej Królewskiej Mości.
W listopadzie Multikino zaprasza na drugą część„Sagi Zmierzch:
Przed świtem”. Natomiast w grudniu będzie można zobaczyć w
najlepszej jakości 3D długo wyczekiwany film Petera Jacksona
„Hobbit: Niezwykła podróż”.
Szczegóły na www.multikino.pl
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Certyfikat ułatwi
znalezienie pracy
Wywiad z Arkadiuszem Pranga – Kierownikiem Ośrodka Szkolno-Kursowego

Dziś w biuletynie:
* Ważne informacje o szkoleniach dla młodzieży i mistrzów szkolących
* Informacje o kursach i szkoleniach , realizowanych dla urzędów pracy
* Relacja z wrześniowych egzaminów
czeladniczych przeprowadznych w Cechu
Rzemiosł
* Jak pozyskać dofinansowanie dla swojej
frimy? - radzi konsultant Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich
w Wejherowie

KUPONY

RABATOWE
Na ostatniej stronie znajdują się kupony rabatowe
na wybrane kursy.
Z kuponem otrzymasz:
120 zł rabatu na kurs
operatora koparko - ładowarki lub koparki jednonaczyniowej,
750 zł rabatu przy zapisie na dwie specjalności
jednocześnie: koparko-ładowarki oraz koparki
jednonaczyniowej,
10 % rabatu na wszystkie pozostałe kursy poza
wyżej wymienionymi

- Co to jest ECDL?
- European Computer
Driving Licence, czyli
Europejski Certyfikat
Umiejętności Komputerowych poświadcza,
że jego posiadacz zdał pomyślnie egzaminy sprawdzające wiedzę teoretyczną oraz umiejętności
praktyczne w zakresie
obsługi komputera.
Egzamin teoretyczny
obejmuje sprawdzenie
wiedzy w zakresie podstawowych pojęć technologii
informatycznej. Natomiast
sześć egzaminów praktycznych sprawdza umiejętność obsługi komputera w
kilku dziedzinach.
- O jakie umiejętno-

ści chodzi?
- Po pierwsze, użytkowanie komputerów i
zarządzanie plikami znajomość podstawowych
funkcji porządkujących
środowisko pracy każdego
użytkownika komputera w
celu zwiększenia efektywności jego wykorzystania.
Po drugie, przetwarzanie tekstów - używanie
komputera do tworzenia,
edycji, formatowania,
przechowywania i drukowania dokumentów.
Trzeba też znać arkusze
kalkulacyjne - podobne do
zwykłych formularzy rachunkowych, które umożliwiają szybkie wykonywanie obliczeń. Używane

są do przygotowywania
budżetu, opracowywania
prognoz, sporządzania
wykresów i raportów finansowych.
Kolejna umiejętność
to użytkowanie baz danych, które pomagają w
organizowaniu dużych
zasobów danych umożliwiając szybki i łatwy
dostęp do nich.
Egzamniny praktyczne
sprawdzają także umiejętność stosowania grafiki
menedżerskiej i prezentacyjnej. Grafika zawsze
była ważnym narzędziem
dla architektów, inżynierów, projektantów i
menedżerów. W ostatnich
latach wzrosło znaczenie stosowania wykresów i prezentacji w wielu
dziedzinach, jako bardzo
efektywnego środka komunikacji, szeroko wykorzystywanego w biznesie
i nauczaniu.
Na koniec, ważne jest
przeglądanie stron internetowych i komunikacja - zastosowanie sieci
rozwinęło się z potrzeby
wspólnego korzystania
z zasobów i szybkiego
komunikowania się z
innymi użytkownikami
komputerów.
- Do kogo skierowany jest ECDL?
- Certyfikat Umiejętności Komputerowych
skierowany jest do osób
poszukujących pracy, któ-

rzy szybciej ją znajdą
posiadając odpowiednie
umiejętności wykorzystania komputerów. Certyfikat przyda się też bardzo
osobom, szukającym pracy po raz pierwszy, a więc
wkraczającym na rynek
pracy, a także poszukującym pracy w innych
krajach europejskich.
ECDL przeeznaczony jest
również dla pracowników
biurowych, urzędników,
dla pracowników finansów i księgowości, a także
dla uczniów i studentów.
- Jakie są korzyści
dla posiadacza certyfikatu ECDL?
- Zdecydowany wzrost
pozycji na rynku pracy,
większa pewność utrzymania zatrudnienia,
wzrost mobilności oraz
ogólny wyższy poziom
kompetencji informatycznych. To wszystko możemy uzyskać dzięki Certyfikatowi Umiejętności
Komputerowych.
Pracodawca ma również korzyści z pracownika posiadającego certyfikat ECDL. Ma pewność
że osoba nie będzie tracić czasu na zgłębienie
podstawowych funkcji
oprogramowania ani też
na ręczne wykonywanie
czasochłonnych operacji,
które można wykonać kilkoma kliknięciami myszki, zwiększa wydajność i
jakość pracy.
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OGŁOSZENIA I INFORMACJE
Przygotowanie do egzaminu
EGZAMINY

CZELADNICZE
DOKSZTAŁCAJĄCY
I MISTRZOWSKIE KURS DLA MŁODZIEŻY
Informujemy, że na podstawie porozumienia z Pomorską Izbą Rzemieślniczą w Gdańsku, egzaminy czeladnicze i mistrzowskie
odbywają się w siedzibie Powiatowego Cechu
Rzemiosł MiŚP w Wejherowie.
Wymagane dokumenty potrzebne do przystąpienia do egzaminu czeladniczego:
- podanie o dopuszczenie do egzaminu
(druk do pobrania),
- świadectwo praktycznej nauki zawodu
(druk do pobrania),
- umowę 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,
- 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
Opłaty egzaminacyjne:
Egzamin czeladniczy kosztuje
- dla zrzeszonych		
360 zł
- dla niezrzeszonych
450 zł
Egzamin mistrzowski
- dla zrzeszonych		
960 zł
1200 zł
- dla niezrzeszonych

DZIAŁ OŚWIATY
Powiatowego Cechu
Rzemiosł MiŚP- ZP
- czynny od poniedziałku
do piątku w godz. od
7.30 do 15.30
Osobą odpowiedzialną
za egzaminy czeladnicze
jest: Ewa Dyczyńska - Kierownik działu oświaty, tel.
58 672 25 11 wew. 1,
ewa@cechwejherowo.pl
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Biuro Cechu informuje mistrzów szkolących, że przyjmuje
zapisy na kurs dokształcający dla pracowników młodocianych,
który odbędzie się w roku szkolnym 2012/2013. Celem kursu
jest przygotowanie uczniów do egzaminu czeladniczego.
Kurs przeznaczony jest dla osób
odbywających naukę zawodu w formie
kursowej na II lub III roku nauki.
Czas trwania kursu wynosi 9 miesięcy, od października 2012 r. do czerwca
2013 r. 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
pod nr tel. (58) 672 25 11 wew. 2.

Praktyczna nauka zawodu

KURS PEDAGOGICZNY
DLA INSTRUKTORÓW
Dział szkolno–kursowy Powiatowego Cechu Rzemiosł
przyjmuje zapisy na kurs pedagogiczny dla instruktorów
praktycznej nauki zawodu.
Kurs przeznaczony jest
dla osób chcących kształcić pracowników młodocianych w wybranych
zawodach.
Kurs obejmuje 90 godz.
zajęć z psychologii, pedagogiki, dydaktyki ogólnej,
dydaktyki kształcenia
zawodowego i metodyki
kształcenia praktycznego
oraz podstaw prawnych i

warunków kształcenia i
praktykę metodyczną.
Celem szkolenia jest
uzyskanie przygotowania
pedagogicznego, o którym
mowa w § 10 ust.4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu
z dnia 1 lipca 2002 roku
w sprawie praktycznej
nauki zawodu (Dz.U. nr
113, poz. 988 z późn. zm.).

Czas trwania kursu
1,5 miesiąca. Planowany
termin rozpoczęcia kursu
– październik 2012r.
Na kursy zapisywać
się można w dziale szkolno - kursowym osobiście,
telefonicznie pod nr tel.:
(58) 672 25 11 wewn. 2
lub 698 687 834.
lub e-mailem: joanna@
cechwejherowo.pl

Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP- Związek Pracodawców w Wejherowie
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DZIAŁ SZKOLNO-KURSOWY

Czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30
Osoby do kontaktu:
Arkadiusz Pranga – Kierownik Ośrodka szkolno–kursowego tel. 698 687 834
e-mail: arkadiusz@cechwejherowo.pl
Joanna Hincke – Inspektor ds. administracyjno–biurowych tel. 58 672 25 11 wew. 2
e-mail: joanna@cechwejherowo.pl
Kamila Bieszk – Inspektor ds. administracyjno–biurowych tel. 58 672 25 11 wew. 2
e-mail: kamila@cechwejherowo.pl

OPERATOR
WÓZKÓW

Przyjmujemy zapisy na kurs operatora wózków jezdniowych.

Celem kursu jest
przygotowanie do pracy i uzyskanie uprawnień kierowcy wózków
jezdniowych z napędem silnikowym. W ramach kursu odbywają
się zajęcia teoretyczne
i praktyczne.
Czas trwania:
do 3 tygodni.
Zapisy przyjmujemy
w dziale szkolno–kursowym Cechu (adresy i
telefony u dołu strony).

KURS BHP
Ce c h R z e m i o s ł
MiŚP przyjmuje zapisy na szkolenie
bezpieczeństwa i
higieny pracy dla:
* uczniów i pracowników zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych (szkolenie ważne
3 lata),
* pracowników administracyjno–biurowych (szkolenie ważne
5 lat),
* dla pracodawców i
innych osób kierujących
pracownikami (szkolenie ważne 5 lat).
Termin szkolenia
zaplanowano na październik 2012 r.
Zapisy przyjmujemy
w dziale szkolno–kursowym Cechu.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SZKOLENIA Z URZĘDÓW

Od operatora wózków
po grafika i fakturzystę

W roku 2012 Ośrodek Szkolno-Kursowy działający przy Powiatowym
Cechu MiŚP ZP brał udział w kilku przetargach organizowanych przez
okoliczne Urzędy Pracy, Gminne oraz Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej. Dzięki wygranym przetargom realizowano różne szkolenia dla
zaintereoswanych kobiet i mężczyzn.
Największymi zamówieniami, które udało się wygrać były szkolenia zlecone
przez:
Powiatowy Urząd Pracy w Wejherowie dla:
30 osób bezrobotnych/
poszukujących pracy w zakresie „Operator wózków
jezdniowych”,
20 osób bezrobotnych/
poszukujących pracy w zakresie „Kurs magazynowo–
handlowy z obsługą wózków
jezdniowych”,
21 osób bezrobotnych/
poszukujących pracy w zakresie „Fakturzystka/Fakturzysta”.
Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni dla
10 osób bezrobotnych w
zakresie „Kierowca – operator wózków jezdniowych

z uprawnieniami nadanymi
przez UDT”
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku dla
10 osób bezrobotnych w
zakresie „Operator koparko
– ładowarki”.
Starostwo Powiatowe
w Lęborku
dla 20 pracowników
Urzędów z terenu powiatu lęborskiego w zakresie
„Kurs grafiki komputerowej: Corel dla pracowników
samorządowych z Powiatu
Lęborskiego”
Poza wymienionymi
przetargami Powiatowy
Cech Rzemiosł w Wejherowie zrealizował szkolenia
dla osób skierowanych z
urzędów min. PUP Puck,
GOPS Krokowa, GOPS
Puck, PUP Kartuzy.

Operator koparko–ładowarki
Przetarg zakładał organizację i przeprowadzenie
szkolenia dla 10 osób bezrobotnych skierowanych przez
Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku. Kurs został przeprowadzony w terminie od połowy czerwca do końca lipca br.
Na podkreślenie zasługuje fakt, że cała grupa osób skierowanych zdała pozytywnie niełatwy państwowy egzamin
przeprowadzony przez komisję z Instytutu Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa Skalnego z Warszawy. Świadczy
to o poważnym podejściu kursantów do szkolenia jak i o
wysokich kwalifikacjach naszych wykładowców.

Kurs magazynowo–handlowy
z obsługą wózków jezdniowych
Przetarg zakładał przeszkolenie 20 osób bezrobotnych
/ poszukujących pracy z Powiatowego Urzędu Pracy w
Wejherowie. Szkolenie zostało podzielone na dwie grupy
10 osobowe i zostało zrealizowane w II i III kwartale br.
Program szkolenia obejmował zagadnienia z obsługi
programu Subiekt, zajęcia z zakresu magazynu, obsługi
kas fiskalnych, obsługi wózka jezdniowego, aktywizacji
zawodowej.

Fakturzystka/Fakturzysta
Przedmiot zamówienia zakładał szkolenia grupowe dla
21 osób bezrobotnych/poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie.
Szkolenie zostało przeprowadzone w dwóch grupach
szkoleniowych liczących: 11 osób – jedna grupa i 10 osób
– druga grupa. Odbyły się w II i III kwartale br.
Celem szkoleń było zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia sprzedaży przy użyciu komputerowych urządzeń
i kas fiskalnych oraz organizacji prac magazynowych w
przedsiębiorstwie.

Operator wózków jezdniowych
Przedmiotem zamówienia było przeprowadzenie
szkolenia grupowego dla 30 osób bezrobotnych/poszukujących pracy, zarejestrowanych w Powiatowym
Urzędzie Pracy w Wejherowie.
Szkolenie zostało podzielone na trzy grupy szkoleniowe liczące po 10 osób każda.
Dwie grupy szkoleniowe zostały zrealizowane w II i
III kwartale 2012r, natomiast trzecia grupa szkoleniowa
będzie realizowana w IV kw. br.

Kierowca – operator
wózków jezdniowych

z uprawnieniami nadanymi przez UDT
Przedmiotem zamówienia było zorganizowanie i
przeprowadzenie szkolenia dla grupy 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Gdyni. Szkolenie odbyło się na przełomie miesiąca
czerwca i lipca br.
Celem szkolenia było uzyskanie przez osoby bezrobotne niezbędnych umiejętności praktycznych w zakresie
samodzielnego obsługiwania wózków jezdniowych w
transporcie wewnątrzzakładowym.
Wszystkie osoby z wynikiem pozytywnym zaliczyły
egzamin składany przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Kurs grafiki komputerowej: Corel
Przedmiot zamówienia obejmował zorganizowanie i
przeprowadzenie szkolenia dla 20 pracowników samorządowych z Powiatu Lęborskiego. Kurs został przeprowadzony w terminie od września 2011 r. do kwietnia 2012 r.
Celem szkolenia było poszerzenie wiedzy z zakresu posługiwania się programem graficznym Corel przez grupę
docelową, w szczególności przygotowywania projektów
graficznych zaproszeń, plakatów, podziękowań, ulotek
dotyczących zadań realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.
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szkolenia

Operator

koparko-ładowarki
Powiatowy Cech Rzemiosł MiŚP – Związek Pracodawców
w Wejherowie jest upoważnioną jednostką do prowadzenia
szkoleń na operatorów koparko–ładowarek wszystkich typów,
potwierdzenie nr NC–601–104/1/09 wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Celem szkolenia jest
nabycie przez uczestników szkolenia wiedzy
na temat eksploatacji
maszyn budowlanych w
różnych warunkach terenowych i technologicznych oraz przygotowanie
do egzaminu na operatora koparko – ładowarek
kl.III.
Szkolenie oraz egzamin
organizowany jest na terenie Wejherowa, a cykl
szkolenia nadzorowany
jest przez w/w instytut.
Dzięki odpowiedniej
kadrze, profesjonalnym
materiałom dydaktycznym w formie: przekrojów, plansz poglądowych,
filmów multimedialnych
słuchacze kursu zyskują
odpowiednie przygotowanie do egzaminu.
Po ukończeniu kursu
uczestnik przystępuje do
egzaminu przed komisją
z Instytutu Mechanizacji,
Budownictwa i Górnictwa
Skalnego. Po zdanym egzaminie osoba otrzymuje
świadectwo oraz książeczkę operatora koparko–ładowarki kl. III.
Czas trwania kursu:
1,5 – 2 miesiące
Kurs składa się z zajęć
teoretycznych, zajęć praktycznych oraz praktyki
wstępnej.

Zakres tematyczny kursu:
•
•
•
•
•
•
•
•

Użytkowanie i eksploatacja,
Dokumentacja techniczna,
Bhp,
Podstawy elektrotechniki,
Silniki spalinowe,
Elementy hydrauliki,
Technologia robót,
Budowa maszyn

Wymagania względem do uczestników:

•
ukończony 18 rok życia,
•
świadectwo lekarskie stwierdzające przydatność do „ wykonywania zawodu
operatora koparko–ładowarek kl. III wszystkie typy”
•
  z praktyki wstępnej zwolnione są osoby które przedstawią zaświadczenie że
pracowały minimum 1 miesiąc jako pomocnik operatora koparko-ładowarek.

4
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szkolenia

Kursy na operatorów i monterów
rusztoważ budowlanych
Powiatowy Cech Rzemiosł w Wejherowie posiada również uprawnienie do przeprowadzania poniższych kursów na podstawie potwierdzenia nr NC–601–104/1/11 wydanego
przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Celem szkoleń jest nabycie przez uczestników wiedzy na temat eksploatacji maszyn budowlanych w różnych
warunkach terenowych i technologicznych oraz przygotowanie do egzaminu na operatora maszyny o określonej
specjalności. Kursy składają się z zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych. Szkolenia oraz egzamin organizowany
jest na terenie Wejherowa.
Po ukończeniu kursu uczestnik przystępuje do egzaminu przed komisją z Instytutu Mechanizacji, Budownictwa
i Górnictwa Skalnego. Po zdanym egzaminie osoba otrzymuje świadectwo oraz książeczkę operatora maszyny o
określonej specjalności.

Wymagania
względem
uczestników:

OPERATOR BETONIARKI
Czas trwania kursu: do 2 tygodni
Zakres tematyczny:
Technologia robót z wykorzystaniem betoniarek
Użytkowanie eksploatacyjne
Podstawy elektrotechniki
Budowa betoniarek
Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż.
Do obsługi betoniarki z silnikami elektrycznymi jednofazowymi oraz trójfazowymi o mocy powyżej 1 kW należy
posiadać uprawnienia wydane przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.

* ukończony 18 rok życia
* aktualne zaświadczenie
lekarskie, stwierdzające
brak przeciwwskazań do
wykonywania zawodu
operatora o określonej
specjalności.

NARZĘDZIA
UDAROWE
RĘCZNE

ZAGĘSZCZARKI I UBIJAKI WIBRACYJNE
Czas trwania kursu: do 2 tygodni
Zakres tematyczny:
Użytkowanie eksploatacyjne.
Dokumentacja techniczna.
Bezpieczeństwo i higiena pracy.
Podstawy elektrotechniki.
Budowa zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych.
Technologia robót.

MONTAŻYSTA RUSZTOWAŃ METALOWYCH
BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH
Czas trwania kursu:
do 3 tygodni
Zakres tematyczny:
BHP,
Użytkowanie eksploatacyjne,
Budowa rusztowań budowlano–montażowych
metalowych,
Technologia montażu i
demontażu rusztowań
budowlanych.

OPERATOR KOPARKI
JEDNONACZYNIOWEJ kl. III do 0.8m3
Czas trwania kursu:
1,5–2 miesiące
Zakres tematyczny:
Użytkowanie i eksploatacja,
Dokumentacja techniczna,
Bhp,
Podstawy elektrotechniki,
Silniki spalinowe,
Elementy hydrauliki,
Technologia robót,
Budowa maszyn.

PRZECINARKI DO NAWIERZCHNI DRÓG
Czas trwania kursu: do 2 tygodni
Zakres tematyczny:
Użytkowanie eksploatacyjne
Dokumentacja techniczna
Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podstawy elektrotechniki
Budowa przecinarek do nawierzchni
dróg
Technologia robót

Czas trwania kursu: do 2
tygodni
Zakres tematyczny:
Użytkowanie eksploatacyjne , BHP,
Dokumentacja techniczna
Podstawy elektrotechniki
Budowa narzędzi udarowych ręcznych
Technologia robót

Do obsługi narzędzi udarowych ręcznych należy posiadać uprawnienia wydane
przez Instytut Mechanizacji
Budownictwa i Górnictwa
Skalnego.
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Ogłoszenia Lokalnego Punktu Informacyjnego w Wejherowie

Jak pozyskać dofinasowanie
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Wejherowie prowadził we wrześniu br. działania promocyjne, które miały na celu zaprezentowanie jak najszerszemu gronu odbiorców możliwości pozyskania na własną działalność gospodarczą dofinansowania unijnego, pochodzącego z różnych źródeł
finansowania.
Omówiono również
szczegółowo, na podstawie
przykładów, jak korzystać
z wyszukiwarek dotyczących szkoleń i kursów
współfinansowanych z
Europejskiego Funduszu
Społecznego.
W ramach tego cyklu
odbyły się dwa spotkania,
na których prelegentami
byli konsultanci Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskiego: Aleksandra
Piotrowska, Krzysztof
Seroczyński, Ewa Byczyńska i Kamila Bieszk.
Wraz z wejściem naszego kraju do Unii Europejskiej, w Polsce pojawiła
się szeroka oferta szkoleń
skierowanych do różnej
grupy odbiorców. Są to
między innymi: instytucje, firmy jak również
osoby prywatne.
Szkolenia skierowane
są do wszystkich, którzy
są otwarci na nową wie-

dzę i szukają szans rozwoju. Bardzo dużo szkoleń
finansowanych jest ze
środków Europejskiego
Funduszu Społecznego,
który powołany został,
aby wspierać wspólnotową politykę społeczną.
Ze środków unijnych
finansowane są nie tylko
szkolenia zawodowe, ale
również praktyki zawodowe, stypendia, pośrednic-

two zawodowe oraz wiele
innych.
W bazach dotyczących
szkoleń znajdziecie Państwo wszystkie informacje
dotyczące zgłoszonych
szkoleń wraz z zasadami
uczestnictwa czy rekrutacji. Są to przedsięwzięcia,
zarówno trwające jak i
zakończone. Znajdują się
tu szkolenia otwarte, do
których dołączyć może
każdy nowy uczestnik,
jak również szkolenia
zamknięte skierowane do
danej grupy odbiorców.
Zachęcamy do częstego zaglądania na strony
internetowe, a także do
korzystania z możliwości
oferowanych przez Europejski Fundusz Społeczny
w naszym województwie.
Na naszych zdjęciach
spotkania informacyjne
w siedzibie Cechu, które
odbyły sie 7 oraz 14
września br.
Informacji udzielała Aleksandra Piotrowska.
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Obok przedstawiamy
strony internetowe,
gdzie zainteresowani
znajdą interesujące
kursy, szkolenia współfinansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego.
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EGZAMINY CZELADNICZE

Teoria, praktyka i dużo emocji

Na podstawie porozumienia z Pomorską Izbą Rzemieślniczą w Gdańsku egzaminy czeladnicze i mistrzowskie odbywają się w Powiatowym Cechu Rzemiosł MiŚP – Związku Pracodawców w Wejherowie.
Egzaminy zdawane są przed komisją egzaminacyjną Pomorskiej Izby Rzemieślniczej z Gdańska.

Egzamin w zawodzie fryzjer ezgamin w zawodzie mechanik
pojazdów samochodowych

18 i 21 września 2012 r.
odbył się egzamin czeladniczy w zawodzie fryzjer,
do którego przystąpiło 36
kandydatów.
Skład komisji egzaminacyjnej: Elżbieta Pankowska-Siedlik – przewodnicząca, Marzena
Blokus, Edyta Żukowicz
i Małgorzata Hinc.
Egzamin przeprowadzony był w dwóch etapach.
Etap praktyczny polegał na
samodzielnym wykonaniu
przez kandydata zadań
egzaminacyjnych sprawdzających umiejętności praktyczne. Etap teoretyczny
odbył się w dwóch częściach
pisemnej i ustnej.
Podczas egzaminu teoretycznego w zawodzie
fryzjer, w części pisemnej
kandydat udziela odpowiedzi na pytania z zakresu
następujących tematów:
- rachunkowość zawodowa
- dokumentacja działalności gospodarczej
- rysunek zawodowy
- zasady bezpieczeństwa i
higieny pracy oraz ochrony
przeciwpożarowej
- podstawowe zasady
ochrony środowiska
- podstawowe przepisy
prawa pracy

20 września 2012r. odbył się egzamin teoretyczny w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych, do którego przystąpiło 19 kandydatów. Skład komisji
egzaminacyjnej: Piotr Majerowski przewodniczący, Mariusz Szur, Piotr Szwarc.

- podstawowa problematyka prawa gospodarczego
i zarządzania przedsiębiorstwem.
W części ustnej kandydat
odpowiada na pytania z
zakresu technologii, maszynoznawstwa i materiałoznawstwa.
Etap praktyczny egzaminu obejmuje praktyczne umiejętności z zakresu
kwalifikacji w zawodzie,
objęte tematami: wykonanie
fryzury damskiej zgodnie z
wymaganiami oraz wykonanie fryzury męskiej zgodnie
z wymaganiami.
Kandydat powinien
umieć planować czynności

związane z wykonaniem
zadania, organizować stanowisko pracy, wykonać
zadanie egzaminacyjne z zachowaniem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
ochrony przeciwpożarowej
oraz ochrony środowiska.
Powinien również wykazać się umiejętnościami
w zakresie wykonania fryzury damskiej zgodnie z
wymaganiami i wykonania
fryzury męskiej zgodnie z
wymaganiami, prezentować
efekt wykonanego zadania.
Musi przy tym uzasadnić
sposób wykonania zadania
i ocenić jakość wykonanego
zadania.

Egzamin składał się z
części pisemnej i ustnej.
Podczas egzaminu pisemnego kandydaci musieli udzielić odpowiedzi na pytania
z zakresu: rachunkowości
zawodowej, dokumentacji
działalności gospodarczej,
rysunku zawodowego, zasad
bhp i p.poż., podstawowych
zasad ochrony środowiska,
podstawowych przepisów
prawa pracy, podstawowej
problematyki prawa gospodarczego i zarządzania
przedsiębiorstwem. W części
ustnej odpowiadali na pytania z zakresu technologii,
maszynoznawstwa i materiałoznawstwa.
Etap praktyczny egzaminu czeladniczego odbył się
w wytypowanych zakładach
motoryzacyjnych u członków komisji egzaminacyjnej, obejmował praktyczne
umiejętności z zakresu kwa-

lifikacji w zawodzie, objęte tematami tj. wykonanie
naprawy określonego układu lub podzespołu pojazdu
samochodowego zgodnie z
dokumentacją, a także diagnozowanie stanu technicznego i obsługa wskazanego
pojazdu samochodowego.
Po zdaniu egzaminu kandydaci otrzymują świadec-

two czeladnicze, które jest
państwowym dokumentem
potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, uznawanym
również poza granicami państwa polskiego.
Świadectwo uprawnia do
podjęcia pracy w charakterze
pracownika wykwalifikowanego i zajmowania stanowisk
wymagających kwalifikacji.

Egzamin w zawodzie stolarz
19 września 2012 r. odbył się egzamin teoretyczny w zawodzie stolarz, do
którego przystąpiło 20 kandydatów. Skład komisji egzaminacyjnej: Hubert Meyer – przewodniczący, Wojciech Siwczyński, Mirosław Richert i Henryk Dopke.
Podczas egzaminu pisemnego kandydaci musieli udzielić odpowiedzi
na pytania z zakresu: rachunkowości zawodowej,
dokumentacji działalności gospodarczej, rysunku
zawodowego, zasad bhp i
p.poż., podstawowych zasad ochrony środowiska,
podstawowych przepisów
prawa pracy, podstawowej
problematyki prawa gospodarczego i zarządzania
przedsiębiorstwem.
W części ustnej odpowia-

dali na pytania z zakresu
technologii, maszynoznawstwa i materiałoznawstwa
Etap praktyczny egzaminu czeladniczego odbył się w wytypowanych
Zakładach Stolarskich u
członków komisji egzaminacyjnej, obejmował praktyczne umiejętności z zakresu
kwalifikacji w zawodzie,
objęte tematem – wykonanie obróbki i montażu
określonych elementów wyrobów stolarskich zgodnie z
dokumentacją.
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