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Generał
„Nil”
W tym roku mija 60 lat od
śmierci gen. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”, żołnierza Wojska Polskiego okresu
międzywojennego, dowódcy
Kedywu AK, zamordowanego
w więzieniu na warszawskim
Mokotowie z wyroku komunistycznego sądu.
Gdański oddział IPN zaprasza na premierę widowiska
historycznego, poświęconego
Generałowi „Nilowi”. Twórcami
i wykonawcami spektaklu są
m.in. wejherowianie: W. Rybakowski - scenariusz i reżyseria,
C. Paciorek - muzyka, T. Pohl
- teksty piosenek.
Na scenie zobaczymy i usłyszymy wokalistów: W. Korthals,
K. Majdę, K. Rogockiego, D.
Życzko i K. Bartoszewicza.
Spektakl odbędzie się w
Teatrze Miniatura w Gdańsku,
22 lutego o godz. 17.30, a poprzedzi go prezentacja albumu
„Śladami Zbrodni. Przewodnik
po miejscach komunistycznych
represji 1944-1956” .
Wstęp wolny.

Po raz pierwszy w tym roku w czasie Wielkiego Postu na Kalwarii pojawiły się tysiące wiernych. Nie odstraszył ich śnieg, śliska droga i chłód. Pierwsze tegoroczne nabożeństwo Drogi Krzyżowej poprowadził o. Daniel
Szustak, gwardian klasztoru Franciszkanów. Tego samego popołudnia w kościele Trójcy Świętej odbyła się Droga Krzyżowa, wzbogacona o piękny tekst, muzykę i śpiew zespołu Art’n’Voices. Było to premierowe wykonanie
Str. 5
utworów, które powstały w ramach projektu: Z Chrystusem na Kalwarii Wejherowskiej.

Kwiaty dla Wejhera
Jak co roku, w lutym, mieszkańcy Wejherowa oddadzą hołd
założycielowi miasta Jakubowi Wejherowi. Z okazji rocznicy jego
śmierci, w tym roku 356., w najbliższą niedzielę 24 lutego br. w kościele św. Anny oraz na placu J. Wejhera odbędą się uroczystości.
Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt,
gwardian klasztoru oo.
Franciszkanów oraz Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie zapraszają do oddania hołdu założycielowi
miasta. Najpierw delegacje udadzą się do grobu
Jakuba Wejhera w krypcie
kościoła św. Anny, gdzie o

godz. 11.50 złożą kwiaty.
O godz. 12.00 w tym
kościele odbędzie się msza
św., a po mszy poczty
sztandarowe i uczestnicy
uroczystości przejdą na
Plac Jakuba Wejhera.
Po godz. 13.00, pod obeliskiem założyciela miasta
zostaną złożone wiązanki
kwiatów i zapalone znicze.

Jakub Wejher, syn Jana i
Anny Szczawińskiej, zmarł po
krótkiej chorobie 20 lutego
1657. Pochowano go w Gdańsku, ale w 1658 r. przeniesiono jego szczątki do krypty
kościoła św. Anny. J. Wejher
urodził się 48 lat wcześniej,
w 1609 r. a w połowie XVII w.
ufundował kościoły i kalwarię
w Wejherowie.
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AKTUALNOŚCI
Wywóz śmieci

Opłaty mogą
ulec zmianie

W związku z licznymi
informacjami dotyczącymi
„ustawy śmieciowej” informujemy mieszkańców, że
Urząd Miejski w Wejherowie czeka na wejście w
życie znowelizowanej ustawy i dopiero po jej analizie
podjęta zostanie ostateczna
decyzja w sprawie opłat za
gospodarowanie odpadami
komunalnymi w naszym
mieście. Zmiany m.in. pozwolą gminom naliczać
opłaty za wywóz odpadów
według różnych metod, a
nie tylko jednej.
Na stronie internetowej
miasta: www.wejherowo.
pl zamieszczone zostaną
informacje dotyczące gospodarowania odpadami
komunalnymi w naszym
mieście. Udostępnione
zostaną druki deklaracji „śmieciowych”, które
właściciele nieruchomości
zamieszkałychbędą musieli
złożyć w urzędzie miasta
w odpowiednim terminie.
Znajdą się tam również
bieżące informacje o działaniach władz miasta w tej
dziedzinie, a także różnorodne materiały związane
z gospodarką odpadami
komunalnymi

Tragedia na wiadukcie w centrum Rumi

Wbił się autem
pod ciężarówkę

Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn 21-letni mieszkaniec Gdyni,
kierujący samochodem osobowym renault clio, zderzył się czołowo
z ciężarówką i zginął na miejscu. Śmiertelny wypadek miał miejsce
około północy na wiadukcie samochodowym nad torami kolejowymi w centrum Rumi.
Do tragedii doszło 8 lutego, nazajutrz po ukazaniu
się poprzedniego numeru
„Pulsu Wejherowa”. Samochód ciężarowy jechał z
Trójmiasta do Koszalina,
natomiast kierujący samochodem osobowym renault
zmierzał w kierunku Gdyni.
Jak wyjaśniał kierowca
ciężarówki, dosłownie w
ułamkach sekundy renault

niespodziewanie zjechał
na przeciwległy pas jazdy i
całym impetem wbił się pod
jego samochód.
Nie było szans na uniknięcie zderzenia, bo nie
było czasu na reakcję i
wciśnięcie hamulca. Nie
było też możliwości zjechania na pobocze. W tym
miejscu wzdłuż drogi krajowej nr 6 (ul. Sobieskiego

Do groźnych wypadków doszło też w innych
miejscowościach powiatu
wejherowskiego.
W piątkowy wieczór 15
lutego w Szemudzie kierujący samochodem alfa romeo
19-latek uderzył w drzewo.
Jak ustalili policjanci, kierowca samochodu osobowego
na łuku drogi najprawdo-

podobniej stracił panowanie
nad pojazdem i uderzył w
przydrożne drzewo. Ranne
osoby, kierowca i pasażer,
zostały śmigłowcem przetransportowane do szpitala.
W sobotę 16 lutego
wczesnym rankiem doszło
do wypadku na drodze krajowej nr 6 w Kębłowie, w
gminie Luzino.

Kolejny „Puls” 14 marca
Informujemy naszych Czytelników, że następny numer
„Pulsu Wejherowa” ukaże się wyjątkowo nie za dwa tygodnie, ale nieco później, 14 marca 2013 r.
Przepraszamy za zmianę terminu wydania i prosimy
Czytelników o wyrozumiałość.
KONDOLENCJE

Pani Marii Michałowskiej
wyrazy współczucia
z powodu śmierci

MAMY
składają koleżanki i koledzy
z Zarządu Melioracji
i Urządzeń Wodnych WP
Terenowy Oddział w Redzie
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w Rumi) stoją barierki
ochronne.
Przybyli na miejsce wypadku rumscy strażacy
mieli problem z wydobyciem
młodego kierowcy z kompletnie zniszczonego auta.
Lekarz z karetki pogotowia
stwierdził zgon.
Przyczyny wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem
prokuratury.

28-letni kierowca, prowadząc volkswagena polo
zjechał na pobocze, po
czym wylądował w polu,
gdzie auto przewróciło się
na dach.
26-letnia ranna pasażerka została przetransportowana do wejherowskiego
szpitala. Badanie wykazało,
że kierowca był trzeźwy.

Z POLICJI
Pijani za kierownicą

Regułą stało się zatrzymywanie przez wejherowską „drogówkę” pijanych kierowców. Widać, że na głupotę nie wymyślono skutecznego lekarstwa, więc i tym razem „wpadło”
dwóch pijanych kierowców. W zeszłym tygodniu około godz.
13.00 w Rumi na ul. Parkowej funkcjonariusze zatrzymali do
kontroli kierowcę mercedesa sprinter.a Podczas badania stanu
trzeźwości okazało się, że kierowca miał prawie promil alkoholu
w organizmie.
Funkcjonariusze z Szemuda zatrzymali kierowcę skody,
który miał 2,5 promila alkoholu w organizmie. Okazało się też,
że 38-latek ma orzeczony sądowy zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych.
Za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości grozi
kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat. Za naruszenie
sądowego zakazu oraz równoczesne kierowanie w stanie
nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności nawet do 5 lat.

Diler marihuany

Policjanci z wydziału kryminalnego wejherowskiej Powiatowej Komendy Policji zatrzymali mężczyznę, który podejrzewany jest o obrót środkami odurzającymi. 24-letniemu
mężczyźnie zostały postawione już zarzuty i stanie przed
sądem. Za wprowadzanie do obrotu środków odurzających
oraz posiadanie ich w znacznej ilości wbrew przepisom ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii, sprawcy grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
Na początku lutego policjanci z Wejherowa prowadzili
działania operacyjne pn. „Stop narkotykom”. W ramach wykonywanych czynności służbowych trafili na trop handlarza
narkotyków oraz ustalili jego dane personalne i miejsce pobytu.
Podejrzany młody mężczyzna został zatrzymany w mieszkaniu,
gdy próbował pozbyć się marihuany.
Podczas przeszukania pomieszczeń mieszkalnych funkcjonariusze zabezpieczyli około 200 porcji narkotyków o czarnorynkowej wartości około 3 500 zł.
Diler usłyszał 5 zarzutów za handel narkotykami oraz za
posiadanie znacznej ilości środków odurzających.

OGŁOSZENIE

Czy chcesz zdobyć
dodatkowe zarobki,
pracując jako

specjalista
ds. reklam
w redakcji
„Pulsu Wejherowa?
Zapraszamy osoby
kontaktowe,
operatywne,
z minimum średnim
wykształceniem,
posiadające
doświadczenie
lub pragnące
je zdobyć.
Zadzwoń:

606 629 454

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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UROCZYSTOŚCI

Wejherowianie w Pałacu Prezydenckim

Odznaczenia dla
tenisistki i trenera

Filharmonia Kaszubska jak łódź

Morskie tradycje
Wejherowa

Reprezentanci Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego
„Start” w Wejherowie - tenisistka stołowa Alicja Eigner oraz
W Wejherowie, obok budynku Filharmonii Kaszubskiej
trener Maciej Bieniasz-Krzywiec (na zdjęciu z parą prezyodsłonięto
tablicę „Na pamiątkę związków Wejherowa z modencką) otrzymali odznaczenia z rąk prezydenta RP Bronirzem”. Przypomina ona, że właśnie w Wejherowie tworzono
sława Komorowskiego.
zręby polskich morskich służb. W latach międzywojennych
W Pałacu Prezydenckim Komorowski z żoną. Wśród wiec. Oboje reprezentują ISS nasze miasto było siedzibą powiatu morskiego, w 1920 roku
w Warszawie odbyło się zaproszonych sportowców Star Wejherowo.
spotkanie z medalistami znalazła się tenisistka stoPrezydent RP odznaczył utworzono tu Urząd Marynarki Handlowej i Urząd Rybacki.
Paraolimpiady 2012 roku. łowa, wejherowianka Alicja panią Alicję oraz jej trenera Uroczystość odbyła się 10 lutego, w rocznicę zaślubin Polski
Z zawodnikami spotkał się Eigner, której towarzyszył Brązowymi Krzyżami Za- z morzem.
Prezydent RP Bronisław
OGŁOSZENIE

teren Maciej Bieniasz-Krzy-

sługi. 		

AK.

Przy ul. Sobieskiego
umieszczono wielką kotwicę, symbolizująca związki z
morzem, a także specjalną
tablicę z napisem:
„Po 148 latach zaborów
– ustaleniem Traktatu Wersalskiego – w 1920 roku Polska odzyskała niepodległość i
dostęp do morza. Przyznana
Polsce linia brzegowa nie
była wyposażona w infrastrukturę morską. Wejherowo, jako stolica tworzącego
się regionu nadmorskiego było jedynym miastem
gotowym do przyjęcia roli
centrum dla tworzących się
zrębów gospodarki morskiej,
a także ośrodkiem administracyjnym i zapleczem dla
budującej się Gdyni.
W 1920 roku utworzono w
Wejherowie Urząd Marynarki

Handlowej i Urząd Rybacki.
Wejherowski Sąd Powiatowy
prowadził rejestr morskich
statków handlowych.
W 1925 roku działała
Izba Morska, w 1928 roku
utworzono Powiat Morski.
Kotwica przypomina, jak
ważną rolę Wejherowo pełniło w budowaniu Gospodarki
Morskiej II Rzeczpospolitej Polskiej a współcześnie
oprócz symboliki morskiej,
podkreśla regionalne przesłanie „Filharmonii Kaszubskiej”. Wejherowo, 10 lutego
2013 roku.”
Kotwicę oraz tablicę z
informacjami można znaleźć
przed budynkiem Filharmonii Kaszubskiej, która również nawiązuje w architekturze do tradycji morskich.
- Nieprzypadkowo Filhar-

monia Kaszubska ma kształt
łodzi. Ma nawiązywać do
czasów, gdy w Wejherowie
budowano podstawy administracji morskie. Mało kto
dzisiaj o tym pamięta – wyjaśnił w trakcie uroczystości
prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Przypomnijmy, że w
czasie, gdy w Wejherowie
funkcjonowały wspomniane
urzędy, trwała dopiero budowa Gdyni, która uzyskała
prawa miejskie 10 lutego
1926 roku.
Odsłonięcia tablicy dokonali przedstawiciele władz
miasta oraz delegacja Rady
Kombatanckiej przy Staroście i Prezydencie Miasta
Wejherowa, której przewodniczył Stanisław Harasiuk.
MD.

3

21 lutego 2013

www.pulswejherowa.pl

HISTORIA WEJHEROWA

Powstaje książka o starym cmentarzu

Wejherowskie
Powązki
Zabytkowy cmentarz przy ul. 3 Maja w Wejherowie jest miejscem wiecznego spoczynku wielu wybitnych mieszkańców
Wejherowa i Pomorza. Pośród starych drzew, pięknych nagrobków i ciekawych inskrypcji można zbliżyć się do historii
miasta i regionu, niemal jej dotknąć. Znana dziennikarka i
pisarka Regina Osowicka nazwała tę nekropolię Wejherowskimi Powązkami, a teraz ma zamiar napisać o nich książkę,
o czym rozmawiamy z autorką.

- Niedawno zakończyła pani prace nad nową
książką „Piaśnica oskarża”, która ma się ukazać
jesienią tego roku, a już
gromadzi pani materiały do kolejnej książki.
- Od dawna marzyłam o
poświęceniu osobnej publikacji staremu cmentarzowi
przy ul. 3 Maja, ale dotąd
nie miałam na to czasu.
Oczywiście zarówno w „Bedekerze Wejherowskim”,
jak i w artykułach prasowych pisałam i opowiadałam o tej cennej nekropolii,
ale teraz powstanie książka
na jej temat. Spieszę się,
póki zdrowie i pamięć dopisują. Mam dużo informacji
na ten temat, ale ciągle
zbieram kolejne.
- Podobno zna pani
ten cmentarz niemal na
pamięć.
- Owszem, jako dziewczynka chodziłam na groby
z babcią, ale jako dorosła
osoba przez wiele lat odwiedzałam stary cmentarz
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razem z młodzieżą szkolną,
opowiadając jej o pochowanych tam mieszkańcach
miasta oraz o jego historii.
Dziś odtwarzam z pamięci
poszczególne mogiły, o tej
porze roku przykryte śniegiem, ale z pewnością wiosną wybiorę się ponownie
na Wejherowskie Powązki.
- Zapewne ma pani już
pomysł na książkę. Jak
będzie wyglądała?
- Tradycyjnie znajdzie
się tam słowo wstępne oraz
ogólna charakterystyka
cmentarza. W dalszej części
w układzie alfabetycznym,
czyli w formie leksykonu,
pojawią się tam notki o
osobach, spoczywających w
tym miejscu. Nie mogę opisać wszystkich zmarłych,
ale szacuję, że w książce
znajdzie się około sto nazwisk. W pamięci mam
informacje o około 60 zasłużonych postaciach, ale
mam nadzieję uzupełnić je
o kolejne nazwiska. Przy
okazji apeluję do rodzin o
telefoniczny kontakt, jeśli
mogą przekazać informacje na temat pochowanych
bliskich, zasłużonych dla
miasta czy regionu.
- A zatem nazwiska i
notki biograficzne wypełnią pozostałą część
książki?
- Tak, ale nie tylko nazwiska ludzi pochowanych
przy ul. 3 Maja. Na końcu
zostaną zaprezentowani
włodarze miasta. Znaj-

dzie się tam wykaz burmistrzów, naczelników i
prezydentów Wejherowa.
- Kto pomoże pani
wydać książkę o Wejherowskich Powązkach?
- Książka ukaże się pod
patronatem prezydenta
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, który odwiedził
mnie niedawno razem z
zastępcą prezydenta Bogdanem Tokłowiczem. Obaj
panowie są bardzo zainteresowani tematem, ale
także upowszechnianiem
historii miasta oraz zasług
jego mieszkańców. A żyło
w naszym mieście wielu
wybitnych ludzi: księży, artystów, profesorów gimnazjum i uczelni, wojskowych,
przedstawicieli innych środowisk. W większości padli
ofiarą działań wojennych,
bestialskich mordów hitlerowców albo oprawców
komunistycznych. Stary
cmentarz kryje nie tylko
historię miasta, ale wiele
tragedii ludzkich.
- Czy w książce wymieni pani tylko postaci
historyczne?
- Nie, chociaż pewnie
będzie ich więcej. Mam
zamiar napisać również o
wejherowianach, którzy
żyli stosunkowo niedawno,
o postaciach nam współczesnych, pochowanych na
starym cmentarzu.
- Dziękuję za rozmowę.
Rozmawiała
Anna Kuczmarska

Historia cmentarza przy ul. 3 Maja sięga
początku XIX w. W 1922 roku wdowa Caroline
Rogocka odstąpiła parcelę przy kalwaryjskiej kaplicy Pałac Heroda na cmentarz rzymskokatolicki.
Pierwszy pochówek odbył się prawdopodobnie
w 1823 r. W 1831 r. dalsze trzy morgi ziemi
przekazał Johann Borrasch. W kolejnych latach
kupowano następne działki.
W 1899 r. przy głównym wejściu ustawiono
żelazną bramę i dwie furtki. W okresie międzywojennym wybudowano cmentarną kostnicę,
ale nie była użytkowana. Kaplica-kostnica znajdowała się obok szpitala przy ul. Św. Jacka.
Po zakończeniu II wojny światowej cmentarz
był całkowicie zapełniony.
Stary cmentarz parafialny jest bezcennym
zabytkiem. Tu w cieniu brzóz znajdują się wielkie
grobowce, figury i majestatyczne pomniki, anioły

strzegące mogił, kraty ogradzające groby.
Szczególna uwagę zwracają: Pieta na grobie
aptekarza Franciszka Nikleniewicza oraz figura
Chrystusa (rzeźbę wykonał Ignacy Zelek)na grobie
rodziców ks. Kanonika Józefa Rotty. Godne uwagi
są wersy nagrobkowe: łacińskie i polskie intencje,
cytaty z Pisma Świętego, klasyków literatury.
Na starym cmentarzu spoczywa wiele ludzi
zasłużonych, ale też m.in. powstańcy z 1863 r.,
więźniowie Stutthofu z marszu śmierci oraz ofiary
zbrodni w Piaśnicy. Spoczywają tam żołnierze 1.
Morskiego Pułku Strzelców, polegli w 1939 r.
Informacje na temat cmentarza pochodzą z
„Bedekera Wejherowskiego” R. Osowickiej
Do tematu Wejherowskich Powązek i spoczywających na nich ludzi powrócimy w kolejnych wydaniach „Pulsu Wejherowa”.

OGŁOSZENIE

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych
w Wejherowie podaje wykaz telefonów
pogotowia awaryjnego w sprawach:

1. awarie w budynkach komunalnych
W godzinach pracy WZNK (poniedziałki 7.00-17.00, wtorek, środa, czwartek 7.00-15.00,
piątek 7.00-13.00): osobiście Wejherowo, ul. Wałowa 5A lub pod nr tel. 58 677-60-96
Poza godzinami pracy awarie są przyjmowane do godz. 20.00
pod nr tel. 58 672-10-21, tel. kom. 668-127-245 lub 696-035-517
2. w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem dróg miejskich
Portiernia - tel. 58 672-10-21 , kom. 696-035-517
Za-ca Dyrektora Jarosław Jędrzejewski - kom. 603-796-191
3. w sprawach dróg i zieleni oraz kanalizacji deszczowej
Portiernia - tel. 58 672-10-21 , kom. 696-035-517
Szczepan Kass - kom. 602-617-923
Za-ca Dyrektora Jarosław Jędrzejewski - kom. 603-796-191
4. w sprawach odławiania bezdomnych zwierząt,
martwych zwierząt z ulic m. Wejherowa
Portiernia - tel. 58 672-10-21, kom. 696-035-517
Danuta Czuchaj - kom. 728-828-774
Za-ca Dyrektora Jarosław Jędrzejewski - kom. 603-796-191

redakcja@pulswejherowa.pl
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DROGA KRZYŻOWA

Młodzi artyści z Chrystusem na Kalwarii Wejherowskiej

Muzyka i modlitwa
Bohaterem utworów muzycznych i tekstów, które po raz pierwszy zostały zaprezentowane w wejherowskiej Kolegiacie 15 lutego, jest Kalwaria Wejherowska,
a dokładnie Droga Krzyżowa dróżkami Kaszubskiej Jerozolimy. Rozważania i
utwory, przepięknie wykonane przez młodych artystów, nie tylko zachwyciły
słuchaczy, ale też zmusiły ich do zadumy i modlitwy. Tak, jak zamierzali autorzy
i wykonawcy projektu.
Więcej zdjęć w Galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl

Modlitwa na Kalwarii

W każdy piątek
Wielkiego Postu
W pierwszym w tym roku wielkopostnym
nabożeństwie Drogi Krzyżowej na Kalwarii
Wejherowskiej uczestniczyło ok. dwa tysiące wiernych. Nabożeństwo poprowadził o.
Daniel Szustak, gwardian klasztoru ojców
Franciszkanów w Wejherowie, który przypomniał, że Mękę Chrystusa przeżywamy w
Roku Wiary.
- Spotykamy się na tych wzgórzach w czasach wyjątkowych. Chcemy dzisiaj podczas przeżywania męki, śmierci i
zmartwychwstania Jezusa dziękować Bożej Opatrzności za
pontyfikat papieża Benedykta XVI, a jednocześnie prosić
o wybór nowego papieża – mówił ojciec Szustak. - Jako,
kustosz tego miejsca cieszę się z waszej obecności i pragnę
podziękować za świadectwo waszej wiary.
Ojcowie Franciszkanie zapraszają na kolejne nabożeństwa
Drogi Krzyżowej na Kalwarii, które rozpoczynają się w każdy
piątek o godz. 15.00 mszą św. w kościele św. Anny. w intencji
pielgrzymów. Ok. godz. 16.00 następuje wyjście na Kalwarię.
Z inicjatywy prezydenta Wejherowa, po zakończeniu
nabożenstwa można wrócić do domu na terene miasta autobusem MZK.
Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie informuje, że
w każdy piątek Wielkiego Postu 2013 roku po zakończeniu uroczystości na Kalwarii Wejherowskiej, podstawiane są autobusy,
umożliwiające powroty do domów.
Przy kotłowni OPEC. ok. godz. 17.30 podstawione będą:
1. Autobus z oznakowaniem linii nr 2, który będzie jechał
trasa do „Szpitala”.
2. Autobus z oznakowaniem linii nr 3, który będzie jechał
trasą do pętli „Odrębna”.
Odjazdy beda się odbywały po zajęciu miejsc przez pasażerów.
Do korzystania z tego dodatkowego przewozu zapraszamy
w szczególności osoby starsze uczestniczące w uroczystościach
Drogi Krzyżowej oraz osoby niepełnosprawne i matki z małymi
dziećmi.
Dodatkowe informacje o przewozie pasażerów u dyspozytora
MZK, pod nr tel. 58 572 29 33.

„Droga Krzyżowa. Z Chrystusem na Kalwarii Wejherowskiej” to wspólny projekt
młodych artystów z terenu
Ziemi Wejherowskiej, obejmujący wydanie książki z
tekstami rozważań Drogi
Krzyżowej wraz z fotografiami poszczególnych stacji
Kalwarii.
Do książki dołączona jest
płyta, na której tekst rozważań czyta Jerzy Kiszkis,
aktor Teatru Wybrzeże w
Gdańsku. Są tam również
utwory muzyczne skomponowane do poszczególnych
stacji - kaplic kalwaryjskich
w wykonaniu profesjonalnego zespołu wokalnego
Art’n’Voices z Wejherowa.
Tego samego, który wystąpił
w kościele Trójcy Świętej,
a nazajutrz zaprezentował
niektóre utwory w Muzeum
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej,
W Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków odbyła
się prezentacja książki i płyty, a jednocześnie spotkanie
z inicjatorem przedsięwzięcia i autorem rozważań – ks.
Przemysławem Augustem
Lewińskim oraz pozostałymi młodymi artystami,

Więcej zdjęć z koncertu i promocji w Galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl

w tym Anna Rocławską i
Julianną Styn, które napisały muzykę.
Do wejherowskiego muzeum przybył też Jerzy Kiszkis, który odczytał fragment
książki. Goście natomiast
gratulowali i wyrażali uznanie dla wspaniałych efektów
przedsięwzięcia.

W czasie Wielkiego Postu
nabożeństwa-koncerty będą
odbywały się w wielu kościołach regionu, m.in. w sobotę
poprzedzającą Niedzielę Palmową w kościele św. Stanisława Kostki w Wejherowie,
a także w Wielki Piątek - w
kościele pw. Wniebowzięcia
NMP w Redzie.

Patronat nad przedsięwzięciem objął ksiądz arcybiskup Sławoj Leszek Głódź.
Projekt wsparli finansowo: Urząd Marszałkowski
Województwa Pomorskiego,
Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Urząd Miasta Wejherowa i Urząd Miasta Redy.
Anna Kuczmarska

Jerzy Kiszkis, a na zdjęciu
po lewej autorzy tekstu i
muzyki: ks. Przemysław
August Lewiński, Anna
Rocławska i Julianna
Styn.

5

21 lutego 2013

www.pulswejherowa.pl

IMPREZY KULTURALNE

OGŁOSZENIe

Biesiada z Janem Nowickim

Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza w piątek 22
lutego, o godz. 18.00 do auli Gimnazjum nr 1 na kolejną
Biesiadę Literacką.
Będzie to spotkanie ze znakomitym i popularnym
aktorem Janem Nowickim, który tym razem wystąpi w
roli pisarza. Opowie m.in. o swojej najnowszej książce pt.
„Mężczyzna i one”.
Jan Nowicki postanowił podzielić się z czytelnikami
swoimi refleksami, pomysłami i wiedzą o tym, na czym
zna się jak mało kto – o kobietach. Nagromadzoną przez
całe życie wiedzę przelał na papier, po części z pomocą
Katarzyny Zimmerer, która pytaniami i komentarzami
kieruje rozbiegane czasem myśli aktora ku pewnemu
uporządkowaniu.
Jan Nowicki jest również autorem wydanej wcześniej
książki "Między niebem a ziemią" – zbioru felietonów-listów publikowanych w latach 1998–2000 na łamach
„Przekroju”. Adresatem listów był nieżyjący już twórca
Piwnicy pod Baranami Piotr Skrzynecki.

Kaszubi i ich sąsiedzi

- to tytuł koncertu z cyklu „Spotkania z muzyką Kaszub”, na które zaprasza Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubski-Pomorskiej w Wejherowie. Koncert pieśni kaszubskich, polskich, żydowskich, niemieckich i ukraińskich
połączony z otwarciem wystawy fotograficznej Tutaj-Here-Hier autorstwa Zdzisława Pacholskiego odbędzie
się w sobotę 2 marca 2013 r. o godz. 18.00 w siedzibie
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie, ul. Zamkowa 2 a.
Wystąpią: Jarina i Taras Kuźmicz – pieśni ukraińskie,
bandury, Julianna Styn – pieśni kaszubskie i polskie,
Jacek Batarowski – pieśni niemieckie, Dariusz Wójcik
– pieśni żydowskie, Tomasz Chyła – skrzypce, Andrzej
Formela – akordeon. Witosława Frankowska – fortepian, słowo o muzyce. Współpraca literacka: Ute Höschele
(Austria), Martin Rehkopp (Niemcy), Leslie Baruch Brent
(Wielka Brytania), ks. Henryk Romanik (Polska).

SKUTECZNA REKLAMA
w „pulsie wEJHEROWA”
606 629 454, redakcja@pulswejherowa.pl

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Wejherowie Sp. z o.o.
OFERUJE:

84-200 Wejherowo ul. Obr. Helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05
e-mail: zuk@wejherowo.pl www.zukwejherowo.pl

- Plastikowe i metalowe pojemniki na odpady komunalne
o pojemności 110 l. 120 l. 240 l. i 1100 l.,
- Kontenery o pojemności 5,5 m3, 7,3 m3, 8 m3 i 10m3,
- Kontenery niskie na gruz ziemię i inne odpady ciężkie do 3,5 tony,
- Worki typu BIG BAGS na odpady budowlane,
- Worki o pojemności 80 litrów i 120 litrów,
- Worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 110 litrów.

MASZ ODPADY
- MASZ ZUK
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POWIAT

Gmina Łęczyce. Ekonomia i bezpieczeństwo Luzino

RATUJ MOJE ŻYCIE
Powiatowy Konkurs
Pierwszej Pomocy

dla uczniów szkół gimnazjalnych
Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach we współpracy z Ochotniczą Służbą Ratowniczą
w Lęborku ogłasza Powiatowy Konkurs Pierwszej
Pomocy. Mogą w nim uczestniczyć gimnazjaliści,
którzy poza udziałem w ciekawej rywalizacji mają
szansę wygrać atrakcyjne nagrody.
Poniżej regulamin konkursu.
I. Organizator

• Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach, 84-218
Łęczyce, ul. Topolowa 1, e-mail: gikleczyce@wp.pl
• Ochotnicza Służba Ratownicza w Lęborku

II. Cele

Celem konkursu jest promowanie zasad pierwszej pomocy
wśród uczniów gimnazjum poprzez:
• pogłębianie wiedzy na temat współczesnych zagrożeń życia
i zdrowia oraz sposobów udzielania pomocy poszkodowanym
• prezentacja udzielania pomocy kwalifikowanej przez ratowników medycznych

III. Termin Konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony 17.04.2013 r.
o godz. 10.00 w Świetlicy Wiejskiej w Kisewie. Warunkiem
uczestnictwa w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę zespołu
do GIKiB w Łęczycach w terminie do dnia 31.03.2013 r.

IV. Uczestnicy

Szkołę reprezentuje zespół złożony z pięciu ratowników
(w tym kierownika zespołu).
Każdy zespół powinien posiadać standardową apteczkę
pierwszej pomocy zawierającą podstawowe środki opatrunkowe:
rękawiczki ochronne, bandaże, gazy, kompresy, chusty trójkątne, plaster, koc lub folię termiczną i inne. Przed rozpoczęciem
zawodów dokonuje się losowania numerów startowych dla
wszystkich zespołów

V. Przebieg Konkursu

Konkurs składa się z dwóch etapów: teoretycznego
i praktycznego
1) w części teoretycznej uczestnicy odpowiadają na test od
10 do 20 pytań z zakresu pierwszej pomocy. Za każdą prawidłową
odpowiedź można uzyskać 1 punkt. Każdy z zawodników otrzymuje arkusz testowy. Punkty indywidualne wchodzą w punktację
ogólną drużyny
2) część praktyczna składa się z pozoracji, tematyka pozoracji nawiązuje do najczęściej spotykanych w życiu codziennym
wypadków. Stopień trudności pozoracji nie przekroczy wymagań
podstawowego kursu udzielania pierwszej pomocy.

VI. Informacje końcowe

Zmagania konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa.
W skład komisji wchodzi:
- specjalista Organizacji i Dydaktyki Pierwszej Pomocy OSR,
Instruktor Ratownictwa
- przedstawiciele OSR w Lęborku
- przedstawiciel GIKiB w Łęczycach
Zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę rzeczową, dla poszczególnych zawodników przewidziane są również drobne
upominki.

główny sponsor:

Dużo emocji
wokół szkoły

Kontrowersje wywołała uchwała intencyjna Rady Gminy Łęczyce, dotycząca ograniczenia liczby klas w Szkole Podstawowej w
Brzeźnie Lęborskim. Na lutowej sesji obecni byli rodzice uczniów
tej szkoły, niezadowoleni z decyzji radnych. Zamiary władz gminy opierają się na realiach ekonomicznych i przepisach. Jeden z
dwóch budynków placówki, która ma coraz mniej uczniów i nie
spełnia wymogów, dotyczących szkół, ma być przebudowany. Będą
się w nim uczyć najmłodsze dzieci. Starsze trafią do nowoczesnej
szkoły w Łęczycach.
Uchwała intencyjna o
niczym nie przesądza, bo
teraz wójt musi przeprowadzić konsultacje społeczne
i zgromadzić w tej sprawie
opinie. Dopiero wtedy Rada
Gminy podejmie ostateczną
uchwałę.

NAJWAŻNIEJSZE
BEZPIECZEŃSTWO

Przebudowa umożliwiająca bezpieczne prowadzenie
zajęć lekcyjnych dotyczyć
będzie budynku dla klas
młodszych 0-3. Drugi starszy
budynek szkoły, nie nadający się już do takiej funkcji
prawdopodobnie zostanie
sprzedany. Uczniowie z klas
4-6 będą dojeżdżać do Łęczyc,
gdzie mają bardzo dobre warunki nauki. Zapewne z tego
powodu rodzice siedmiorga
dzieci już przenieśli je do
łęczyckiej placówki.
- Po skontrolowaniu obu
budynków szkolnych przez
służby odpowiedzialne za
bezpieczeństwo okazało się,
że nie spełniają norm bezpieczeństwa, a na dodatek nie
mają pozwolenia na użytkowanie – wyjaśnia wójt Łęczyc, Piotr Wittbrodt. - Nie
mogę tolerować tego stanu,
który otrzymaliśmy niestety
w spadku po poprzednich
władzach. Na nas spoczywa
m.in. odpowiedzialność za
bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkoły. Uchwałę intencyjną w sprawie likwidacji
jednego oraz modernizacji
drugiego budynku szkoły w
Brzeźnie Lęborskim podjęli
radni, a nie wójt, ale uważam,
że to słuszna decyzja.

WYSOKIE KOSZTY

Stary budynek szkoły nie
przypomina nowoczesnych
placówek, a drugi, nieco nowszy ma wiele mankamentów.
Na dodatek zmniejsza się
liczba uczniów.
Nie zmienia się natomiast stan zatrudnienia oraz
koszty utrzymania szkoły
w Brzeźnie. Uczy się w niej
78 uczniów, a pracuje 19
nauczycieli. Sytuacja, w
której na czwórkę uczniów
przypada nauczyciel jest
komfortowa, tyle tylko, że
za ten luksus musi zapłacić
gmina, a Łęczyce nie należą
do bogatych.
Jak mówi wójt Wittbrodt,
zasadne jest dbanie o każdą
złotówkę. Gmina, jak wszystkie samorządy musi dokładać do oświaty, bo subwencja
oświatowa nie wystarcza
na utrzymanie szkół. Sporo
pieniędzy pochłaniają inwestycje i remonty w oświacie.
Ostatnio Rada Gminy
przeznaczyła 400 tys. zł
na przebudowę budynku w
Brzeźnie, a także 715 tys. zł
na budowę boisk przy Zespole Kształcenia i Wychowania
w Strzebielinie oraz 3,5 mln
zł na rozbudowę ZKiW w
Strzebielinie i budowę gimnazjum. Do tego dochodzą
oczywiście koszty utrzymania wszystkich placówek.
RODZICE
PROTESTUJĄ
Podczas ostatniej sesji
przedstawiciele rodziców
oraz niektórzy radni ostro
sprzeciwiali się planom likwidacji szkoły.

Podobnie było na zebraniu sołeckim w Brzeźnie
Lęborskim, gdzie rodzice
wyrażali niezadowolenie z
planowanych zmian. Mieszkańcy Brzeźna chcą, aby
wszyscy uczniowie szkoły
podstawowej nadal uczyli się
w swojej wsi. Ich argumenty są zrozumiałe - rodzice
obawiają się dojazdów do
szkoły oraz sąsiedztwa podstawówki z gimnazjum, jak
ma to miejsce w Łęczycach.
Jednak takie zarzuty, jak
oszczędzanie kosztem dzieci,
czy likwidacja części szkoły,
żeby zbudować nowy urząd
gminy są zdaniem władz
Łęczyc bezpodstawne.
Podobnie jak zarzut, że w
Brzeźnie nie powstała obiecana przez wójta świetlica w
zamian podobno za obniżenie stopnia organizacyjnego
szkoły do klas I-III.

Potrzebna
Świetlica

Po tym jak w styczniu
2012 roku Rada Gminy odrzuciła propozycję dobudowy
świetlicy do budynku nr 2,
który ma być przebudowany
(wtedy była możliwość skorzystania ze środków PROW)
oraz po zebraniu wiejskim
8 lutego br. temat świetlicy
powraca. Chodzi o miejsce
spotkań środowiskowych, jak
i powiększenie przestrzeni
dla dzieci. Jak twierdzi wójt
Łęczyc, ta sprawa będzie
wymagała podjęcia w przyszłości odpowiednich decyzji,
uwzględniających potrzeby
środowiska.
Anna Kuczmarska

Florian
zajechał
do OSP
Ochotnicza Straż
Pożarna w Luzinie
otrzymała ciężki pojazd do gaszenia pożarów i ratownictwa.
Nowy wóz MAN TGM
18.340 otrzymał imię
strażackiego patrona: Florian.
Samochód ma usprawnić
działania jednostki, a także
współdziałać w akcjach z
jednostkami ratowniczymi
powiatu wejherowskiego.
Dla bezpieczeństwa mieszkańców to bardzo dobra wiadomość. Dla strażaków ochotników także, bo pozbyli się
wyeksploatowanego 19-letniego sprzętu ratowniczego.
Nowy wóz zastąpił bowiem
starą, choć jeszcze sprawną
Tatrę, która przez prawie 20
lat służyła luzińskiej straży
pożarnej i społeczeństwu
gminy.
Nowoczesny pojazd wyposażony jest we wszystkie
potrzebne sprzęty oraz zbiornik z wodą, a także w sprzęt
medyczny i ratowniczy. Może
działać w różnych warunkach. Jest tym bardziej potrzebny, że strażacy z Luzina
bardzo często wyjeżdżają
do pożarów, ale również do
wypadków drogowych. W
pobliżu znajduje się ruchliwa
droga krajowa nr 6.
W ubiegłym roku OSP Luzino interweniowało ponad
100 razy. Tylko w styczniu
było 7 wyjazdów do pożarów
i kolizji drogowych.
Teraz ponad trzydziestu
strażaków z jednostki OSP
w Luzinie, będzie sprawniej
prowadzić akcje ratownicze.
Samochód kosztował blisko
700 tysięcy zł. Na „Floriana”
złożyli się: Rada Gminy Luzino, Marszałek Województwa Pomorskiego, Starosta
Wejherowski, Wojewódzki
Związek Straży Pożarnej
i komendanci Państwowej
Straży Pożarnej.
MD.
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kultura
Najpopularniejsza
książka 2012 roku
Do końca lutego 2013 można głosować w plebiscycie na najpopularniejszą książkę minionego roku – „Gryf Literacki 2012”.
Do tytułu nominowane zostały wydawnictwa z 2012 roku oraz z
końca 2011 związane z powiatem wejherowskim. Nominowane
książki umieszczone są na stronie internetowej Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie, która jest organizatorem.
O wyborze najpopularniejszej książki powiatu zadecydują czytelnicy oraz bibliotekarze. Każda biblioteka miejska i gminna posiada
jeden głos, a dodatkowy głos przysługuje dyrektorowi PiMBP.
Ogłoszenie wyników nastąpi 13 marca.
Patronem tegorocznej edycji konkursu jest
wejherowski oddział „Dziennika Bałtyckiego”,
dlatego głosować można na stronie internetowej: www.wejherowo.naszemiasto.pl
Tytuły i autorów nominowanych pozycji
przedstawiamy poniżej.
1. Inwentarz dóbr rzucewsko-wejherowskich z roku 1711 - wydał
Andrzej Groth. red. Radosław Kamiński.
2. Sasino i okolice: przewodnik historyczno-krajoznawczy. Iwona
Ratajczak, Marek Drzewowski.
3. Spacerkiem po dawnym Wejherowie (na pocztówkach z lat
1882-1944). Beata i Tomasz Żmuda-Trzebiatowscy.
4. Zatrzymane w kadrze: Wejherowo i powiat morski na starych
fotografiach. Lucyna Kurpiewska, Maciej Kurpiewski.
5. Obrazy kaszubskiego morza w 110 rocznicę urodzin Augustyna Necla. Red. Janina Borchmann i Maciej Tamkun.
6. Almanach Biblioteki Publicznej Gminy Wejherowo im. Aleksandra Labudy w Bolszewie. Red. Janina Borchmann, Bartłomiej
Wiszowaty.
7. Szportë swójsczé ë kupczé: 500 najlepszych kaszubskich kawałów - Tomasz Fopke.
8. Wejherowski kalejdoskop. Regina Osowicka.
9. Choczewo i okolice. Jarosław Ellwart.
10. Pani pozna Pana. Lesław Furmaga.
11. Z czasów Swiãtopôłka Bëlnégò. Aleksander Labuda.
12. Z drodżi. Tomasz Fopke.
13. O Panu Czôrlińsczim, co do Pucka po sécë jachôł - Hieronim
Jarosz Derdowski.
14. Powiat Wejherowski - Kaszuby Północne. Jarosław Ellwart,
Piotr Syrocki.
15. Poema Starszej Pani - Bogna Zubrzycka.
16. Moje strone - Utwory zebrane. Jan Piepka.
17. Powiat Wejherowski - Jarosław Ellwart, Piotr Syrocki.
18. Mója kaszëbizna - Wiersze wybrane - Feliks Loszek Sikora.
19. Kaszubi - wierzenia i twórczość ze Słownika Sychty - zgromadził i ułożył Jerzy Treder.
20. Obraz multipsychiczny. Paweł Dampc.
21. Powiew Weny. Oprac. Henryk Połchowski.
22. Matka Sanepid. Aleksandra Michalak.
23. Niezależny Samorządowy Związek Zawodowy Indywidualnego Rzemiosła Solidarność. Mirosław Lademann.
24. Twórcze życie Aleksandra Labudy - zarys monograficzny.
Jaromira Labudda.
25. „Kontynuowali działalność związkową...” Sądzeni z powodów
politycznych w województwie gdańskim (1981-1983). Wstęp i oprac.
Arkadiusz Kazański.
26. Dzecynny czas, Eugeniusz Pryczkowski.
27. Kùńczi sã mòja pielgrzimka. 100 lat Władysławy Gołąbek z
Pryczkowskich. Red. Eugeniusz Pryczkowski.
28. Zwyczaj i widowisko Ścinania kani w etnologii i literaturze.
Jerzy Treder.
29. Martyrologium Kapłańskie Piaśnicy: Eksterminacja polskiego
duchowieństwa katolickiego 1939. Mirosław Lademann.
Szczegóły na stronie: http://biblioteka.wejherowo.pl
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Amatorzy znakomicie poradzili sobie na scenie

Zagrali dla chorych
Z okazji Światowego
Dnia Chorych, Powiatowa i Miejska Biblioteka
Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w
Wejherowie zainicjowała akcję na rzecz Hospicjum Domowego im.
św. Judy Tadeusza. Podobnie jak w ub. roku,
w auli Gimnazjum nr
1 wystawiono przedstawienie. Tym razem
był to „Karnawał” Piotra Schmandta. Zagrali
w nim amatorzy (m.in.
osoby znane w mieście),
którzy świetnie poradzili sobie na scenie.
Dochód przeznaczono
dla hospicjum.
Jako narrator wystąpił
zastępca prezydenta Bogdan Tokłowicz, a w pozostałych rolach Olga Tomaszewska (dyrektor SP nr 9),
Ewelina Magdziarczyk-Plebanek (reżyser spektaklu), Waldemar Czaja
(zastępca dyr. WCK), Wojciech Rybakowski (radny,
szef Misterników Kaszubskich) oraz Marcin Drewa.
Uzupełnieniem spektaklu,
nawiązującym do niego tematycznie, był występ barda
Marcina Skrzypczaka.
Dyrektor biblioteki Danuta Balcerowicz wyjaśniła przed spektaklem, że akcję
charytatywną zainspirowała
zbieżność dat śmierci patrona biblioteki Aleksandra
Majkowskiego i Światowego
Dnia Chorych.
W ramach pomocy dla hospicjum biblioteka rozprowadza płyty ze słuchowiskami,
nagranymi przy udziale wejherowskich społeczników.
Na płytach znalazły się
utwory: „Karnawał Piotra
Schmandta, „Rzeka” Daniela
Odiji oraz „Bajka o zbójcy
Czorlińskim” wg Aleksandra
Majkowskiego.
Do końca lutego w bibliotece i w ratuszu można
nabyć płyty CD z nagraniami słuchowisk w zamian za
dobrowolne datki na rzecz
hospicjum.
MD.

Więcej zdjęć w Galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl

U góry: Jolanta Rożyńska, dyrektor WCK dziękuje aktorom. Od lewej: Marcin Drewa, Bogdan Tokłowicz, Olga Tomaszewska i Ewelina Magdziarczyk-Plebanek, która
również przedstawienie wyreżyserowała.
U dołu: Waldemar Czaja i Wojciech Rybakowski oraz bard Marcin Skrzypczak.

Na widowni zasiadł m.in. autor „Karnawału” Piotr Schmandt (w środku, w okularach).

redakcja@pulswejherowa.pl
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W przedszkolu nie tylko dla przedszkolaków

KULTURA i edukacja

Japonia coraz bliżej
W przedszkolu „Językowa Ciuchcia” przy ul. Św. Jana w Wejherowie, w czasie zimowych
ferii odbywają się ciekawe warsztaty dla dzieci, poświęcone dalekiej Japonii i jej kulturze.
Pod kierunkiem Joanny Lange, studentki japonistyki, dzieci malowały
japońskie znaki (litery), rysowały, słuchały muzyki i
oglądąły japońskie książeczki z wizerunkami uroczych
laleczek Kokeshi. Nie mogło
zabraknąć nauki origami i
posługiwania się pałeczkami. Spotkania z językiem i
kulturą Japonii uzupełniono
zajęciami ruchowymi.
- Japońska kultura i sztuka jest bardzo ciekawa i dla
nas egzotyczna - mówi Gra-

żyna Bigus, która zorganizowała wspomniane zajęcia.
- Podczas codziennych zajęć
w przedszkolu „Językowa
Ciuchcia” również wprowadzamy elementy, dotyczące
języka i kultury Kraju Kwitnącej Wiśni. Dzięki temu
dzieci uczą się nie tylko o
Japonii, ale o odmienności
i bogactwie kulturalnym
Dalekiego Wschodu.
Będziemy też organizować
warsztaty i mam nadzieję, że
do zabawy i edukacji zachęcimy więcej dzieci i młodzieży.

Dzieci były dumne z własnoręcznie namalowanych
japońskich znaków. W głębi Joanna Lange, która
zajęcia prowadziła oraz Grażyna Bigus, inicjatorka
wartsztatów w „Językowej Ciuchci”.

Walentynkowa zabawa w Centrum Handlowym „Kaszuby”

Dla dorosłych
i dla dzieci

14 lutego w Centrum Handlowym „Kaszuby”w
Wejherowie zorganizowano zabawę pod znakiem
czerwonego serca. Atrakcje przygotowano zarówno dla dorosłych klientów, jak i dla dzieci,
które zawsze chętnie korzystają z okazji do zabawy przy muzyce.

Przebierańce, malowanie twarzy, konkursy z nagrodami,
baloniki - to wszystko wypełniło walentynkowe popołudnie
w wejherowskim Centrum „Kaszuby”.
Niekoniecznie trzeba było być zakochanym, żeby posłuchać muzyki na żywo w wykonaniu dobrych zespołów albo
skorzystać z walentynkowych promocji i niepodzianek w
sklepach na terenie tej galerii handlowej. Wszak miłości
doświadczamy wszyscy, od straszych po najmłodszych, dlatego organizatorzy imprezy uznali, że w Walentynki wszyscy
mogą miło spędzić czas w Centrum „Kaszuby”.
MD.

Wieści z WUTW

Magia teatru
„Teatr jest nieodzowny jak szkoła...” Czy słowa wybitnego aktora minionej epoki, Stefana Jaracza są jeszcze
aktualne? Żyjemy przecież w czasach wszechobecnych
mediów – telewizji i internetu, które proponują odbiorcom różne formy widowisk i wszelakiej rozrywki.
Czy wobec tego zagrożona dziś jest wielowiekowa
tradycja teatru? Trudno wyobrazić sobie, aby mogła
nie przetrwać w obecnej rzeczywistości.
Doświadczenia Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku potwierdzają jednak przekonanie, że o przyszłość teatru możemy być spokojni. Organizowane przez
nas wyjazdy do teatrów Trójmiasta cieszą się niesłabnącym
powodzeniem, zawsze mamy komplet chętnych a najczęściej zamawiamy dodatkowe bilety i autokar.
Co powoduje, że nasi seniorzy rezygnują z ulubionych
seriali oglądanych w wygodnym fotelu i nie bacząc na
znaczny wysiłek fizyczny i finansowy, tak chętnie wybierają
się na różnorodne przedstawienia teatralne? Odpowiedź
może być tylko jedna – tak działa magia teatru.
Tylko tu odnajdujemy niepowtarzalną atmosferę, gdzie
żywy człowiek-widz spotyka się oko w oko z żywym człowiekiem-aktorem. To sprawia, że sztuka teatralna jest ze
wszystkich najbardziej ludzka, bezpośrednio przeżywana,
tak bliska pełni życia. Dlatego też prezentowane na scenie
dramaty, ukazując odwieczne problemy ludzkiego losu,
pozwalają wyraźniej odkrywać prawdę o sobie i społeczeństwie. Novalis wyraził tę myśl słowami: „Teatr jest
aktywną refleksją nad samym sobą”
Słuchacze WUTW zmierzyli się niedawno z bliskim nam
problemem starości ukazanym w prześmiewczo-gorzkim
współczesnym dramacie rosyjskim „Baba Chanel”, granym
w Teatrze Wybrzeże. Powróciliśmy do wspomnień z lat
naszej życiowej aktywności, oglądając w Teatrze Miejskim
w Gdyni gościnny spektakl Teatru Śląskiego „Moja ABBA”.
Nie stronimy też od bardziej nowatorskich przedstawień, które wywołują żywe dyskusje. Tak było po obejrzeniu „Lalki” w Teatrze Muzycznym w Gdyni czy też opery
„Madame Curie” w Operze Bałtyckiej.
Niezaprzeczalnie teatr najpełniej zaspokaja nasze potrzeby emocjonalne, intelektualne i estetyczne.
Nie sposób przecenić wartości, jaka daje żywy teatr, dlatego doceniając bliskość trójmiejskich scen, z niecierpliwością oczekujemy na otwarcie w Wejherowie Filharmonii
Kaszubskiej. Mamy nadzieję, że będziemy mieć możliwość
oglądania w godziwych warunkach przedstawień zespołów teatralnych z całej Polski.
Na pewno nasi słuchacze będą wiernymi odbiorcami
propozycji teatralnych i koncertowych. Wierzymy jednak,
że nowa placówka przyczyni się do szerzenia kultury
teatralnej wśród szerszej społeczności naszego miasta a
szczególnie wśród młodych ludzi.
Naprawdę warto poddać się magii teatru.
Wanda Kantecka
wolontariusz WUTW „YMCA”

Dołącz do nas na:
Więcej zdjęć w Galerii na stronie:
			
www.pulswejherowa.pl

facebook.com/PulsWejherowa
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RZEMIOSŁO
Wejherowscy przedsiębiorcy i rzemieślnicy – Zbigniew Stalmach

Nie można pozostawać w tyle
Wejherowianin, Zbigniew Stalmach jest właścicielem
rodzinnej firmy Ampery, zajmującej się projektami i wykonawstwem robót elektrycznych w budownictwie oraz w
energetyce. Prowadzi ją razem z żoną, Andżeliką - jak widać
z powodzeniem, bo firma działa już 21 lat. Mimo wielu zajęć,
przedsiębiorca znajduje czas na działalność społeczną w
Powiatowym Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związku Pracodawców, którego jest członkiem.
Technika rozwija się w
szybkim tempie, a nowe
technologie, produkty i
rozwiązania pojawiają się
m.in. w branży elektrycznej. Mimo odpowiedniego
wykształcenia, uprawnień
budowlanych i dużego doświadczenia, Zbigniew Stalmach jest zmuszony do
ciągłego pogłębiania wiedzy.

SZKOLENIA
I TARGI

Trzeba nadążać za nowościami, a także śledzić i
wybierać najlepsze rozwiązania funkcjonowania firmy
na rynku.
– Drogi do pozyskiwania informacji są różne.
Pomagają mi m.in. szkolenia w Powiatowym Cechu
Rzemiosł – mówi Zbigniew
Stalmach. – Członkowie
organizacji rzemieślniczej
mogą brać udział w bezpłatnych szkoleniach branżowych, pozwalających na
rozwijanie wiedzy.
Aby „trzymać rękę na
pulsie” i zapoznać się z najnowszą ofertą producentów
tej branży, wejherowski
przedsiębiorca jeździ m.in.
na branżowe spotkania oraz
targi w kraju i za granicą.

PASJA OD LAT
SZKOLNYCH

Opowiadając o swoich
zainteresowań elektrycznością i elektrotechniką oraz
edukacji w tym kierunku,
pan Zbigniew wspomina Liceum Elektryczne w Wejherowie. Dzięki nauczycielom
tej szkoły otrzymał bardzo
dobre przygotowanie do studiów, ale także do zawodu.
Jak mówi Z. Stalmach,
zwłaszcza matematyka i

fizyka stały tam na bardzo
wysokim poziomie, a dzięki
przydatnym zajęciom praktycznym można było poznać
tajniki tej dziedziny.
– Elektryka zawsze mnie
pasjonowała, a swój zawód
wybrałem z powołania –
twierdzi Z. Stalmach.
Po bardzo dobrej, jak się
okazało, szkole średniej w
Wejherowie, przyszedł czas
na studia w Krakowie, w
tamtejszej Akademii Górniczo-Hutniczej, gdzie Z.
Stalmach uzyskał tytuł mgr
inż. elektryka.

W POLSCE
I ZA GRANICĄ

W późniejszych latach
pan Zbigniew zdobył uprawnienia w zakresie projektowania oraz kierowania i
nadzorowania.
– Po studiach pracowałem w biurze projektowym.
Zdobywałem też cenne doświadczenia na budowach,
m.in. w Niemczech i w Czechach. Pracowałem tam
jako projektant i inspektor
nadzoru. Myśl techniczna
w Czechach wyprzedzała
wówczas osiągnięcia polskie
w tej dziedzinie – opowiada
przedsiębiorca. – Chociaż
nie mam dużych zdolności
językowych, z konieczności
musiałem poznać języki obu
krajów. To kolejne ciekawe
doświadczenie i nowe umiejętności.
Wreszcie przyszedł czas
na podjęcie wyzwania i
założenie własnej firmy,
która nie tylko oferuje projektowanie i wykonawstwo
robót elektrycznych, ale
również sprzedaje sprzęt
elektryczny w hurtowniach
w Wejherowie i Słupsku

– Klienci przyjeżdżają
do nas m.in. z Niemiec i ze
Szwecji. Chętnie kupują
polskie produkty, co mnie
bardzo cieszy – mówi wejherowski przedsiębiorca,
który ponad 20 lat temu zaczynał działalność w siedzibie przy ul. 12 Marca 183,
w budynku po byłej kuźni.
Firma na początku nazwała się Amper, ale ponieważ taką samą nazwę
nosiło kilka innych przedsiębiorstw i hurtowni w
kraju, nie zawsze cieszących
się dobrą opinią, nazwę
zmieniono na Ampery.

W NOWEJ
SIEDZIBIE

Od 2012 roku firma działa w nowej własnej siedzibie
przy ul. Czeladniczej 16,
znajdującej się na zapleczu
sklepów i salonów (m.in.
Skody) przy drodze krajowej
nr 6, przy granicy Wejherowa i Redy.
Nowoczesny budynek
mieści nie tylko biuro, ale
też hurtownię artykułów
elektrycznych. Na piętrze
nie bez powodu urządzono
dużą salę konferencyjną.
– Odbywają się tu spotkania szkoleniowe z klientami,
którzy mogą przećwiczyć
korzystanie nowoczesnego
sprzętu. Naszą dewizą jest
sprzedaż nie tylko produktów, ale także wiedzy, jak
je uruchomić i jak z nich
wykorzystać w praktyce
– wyjaśnia Zbigniew Stalmach. – Chodzi o obsługę
takich urządzeń jak telewizja przemysłowa, sprzęty
multimedialne, inteligentny
budynek, różnego rodzaju
alarmy i kontrole dostępu,
systemy ppoż. Zapewniamy

Andżelika i Zbigniew Stalmachowie.

klientom markowe urządzenia wysokiej jakości
w niskich cenach.

W GRUPIE
ŁATWIEJ

Jak mówi właściciel firmy Ampery, jest to możliwe
dzięki współpracy z poważnymi producentami oraz
zrzeszaniu się firm w grupy
branżowe. Po wejściu do
Unii Europejskiej polskie
sklepy i hurtownie, zaczęły
przegrywać z niemieckimi
firmami sieciowymi.
– Skutecznym rozwiązaniem okazało się przystąpienie do mocnej sieci, w
naszym przypadku do grupy
Inter Elektro S.A – dodaje
Z. Stalmach. – Najlepsze
warunki handlowe mają najmocniejsze, największe sieci.

W grupie jesteśmy konkurencyjni wobec innych firm.
Firma Ampery jest jednym z ponad 30 członków
grypy Inter-Elektro, która w 2004 roku została
udziałowcem spółki Imelco
– międzynarodowej korporacji branży elektrycznej,
zrzeszającą jedenaście podmiotów z różnych krajów
Europy i Australii.

PROFESJONALNE
SYSTEMY

Wejherowska firma Ampery, zatrudniająca ok. 20
pracowników, jest m.in.
autoryzowanym przedstawicielem przedsiębiorstwa
SATEL produkującego profesjonalne urządzenia do
systemów alarmowych.
		
AK.

W tym cyklu arykułów, ukazujących się
co dwa-trzy tygodnie
w dwutygodniku „Puls
Wejherowa”, prezentujemy sylwetki przedsiębiorców i praco dawców, zrzeszonych
w Powiatowym Cechu
Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
- Związek Pracodawców
w Wejherowie.
Wcześniejsze artykuły na ten temat można
znaleźć na naszej stronie interenetowej:
www.pulswejherowa.pl
w zakładce:
„Rzemieślnicy”.
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ZDROWIE
Maria Piastowska, dyrektor firmy Zepter, uczy zdrowego stylu życia

Jak się odżywiać, żeby być zdrowym
Nie wszyscy wiemy jak się zdrowo odżywiać i jak żyć, aby
skutecznie zadbać o nasz organizm. – Mimo programów telewizyjnych, publikacji i poradników, wiedza społeczeństwa na
ten temat jest wciąż niewielka – twierdzi Maria Piastowska,
doradca w zakresie zdrowego stylu życia. – Warto zainteresować się zdrową dietą, czyli tym, co pojawia się na naszym
stole, a stół powinien wyglądać ładnie i zachęcająco. Jedzenie
to przede wszystkim przyjemność, a największą przyjemność
przynosi posiłek w gronie rodziny lub przyjaciół, w ładnej
oprawie. Warto się o to postarać, bo satysfakcja jest ogromna.
Powinniśmy szanować
życie i cieszyć się nim jak
najdłużej. Żeby tak się stało,
trzeba zatroszczyć się o swój
organizm, zaczynając od
właściwego odżywiania się.
– Powszechnie wiadomo,
że zdrowie i wygląd, a więc
sylwetka, skóra, włosy,
zależą przede wszystkim
od odpowiedniej diety –
przypomina Maria Piastowska, która jest dietetykiem oraz dyrektorem
krajowym międzynardowej
firmy Zepter. – Między innymi zbliżająca się wiosna
zachęca do zadbania o swój
wizerunek. Najpierw jednak trzeba zatroszczyć się
o zdrowie, kondycję i dobre
samopoczucie. Bez tego nie
można dobrze wyglądać.

RODZINNE
POSIŁKI

Jak mówi pani Maria,
warto wiedzieć, co dostarczamy organizmowi wraz
z poszczególnymi składnikami posiłków, zadbać
o warzywa, owoce, ryby i
inne wartościowe produkty.
Ważne przy tym, aby jeść to,
co lubimy i pod tym katem
komponowac menu.
– Takie postępowanie
wydaje się oczywiste, a jednak w praktyce rzadko o
nim pamiętamy – dodaje M.
Piastowska. – Zdrowy styl
życia to odpowiednia dieta,
ale także posiłek ładnie podany, na ulubionej zastawie,
przy estetycznie nakrytym
stole. Jadajmy po królewsku i pamiętajmy, że nasze
zachowania w kuchni i przy
stole obserwują dzieci.
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Dobrze, jeśli przejmują
od rodziców czy dziadków
dobre nawyki żywieniowe
i podstawową wiedzę na
ten temat.
- Rodzice, którzy pielegnują codzienny rytuał
wspólnych posiłków, pełnych zdrowych produktów, przekazują te nawyki
swoim dzieciom - dodaje
M. Piastowska. - Od najmłodszych lat dzieci powinny przyzwyczajać się do
dobrego jedzenia.

JABŁKO ZAMIAST
CHIPSÓW

Chodzi o nauczenie
dziecka, że w przeciwieństwie do wody niezdrowe są
wszelkie kolorowe napoje,
zwłaszcza gazowane; że
warto zjeść marchewkę,
jabłko czy szpinak, ale zdecydowanie odstawić chipsy
albo hamburgery. Jak przekonać dzieci do zdrowego
obiadu oraz przekąsek,
pełnych witamin?
– Po prostu podając wartościowe posiłki i unikając
fast foodów, a także nadmiaru słodyczy – odpowiada pani Maria. – Nasze
dzieci mają niewielką świadomość tego, co szkodliwe,
a co dobre i wartościowe,
bo niestety zbyt mało rozmawia się o tym w domu.
W szkołach pojawiają się
akcje profilaktyczne i programy na temat zdrowego
żywienia, ale to namiastka
prawdziwej wiedzy, która
jest tak równie ważna co
matematyka czy języki
obce. Trzeba dzieciom tłumaczyć, podawać przykła-

dy, uczyć poprzez zabawę.
Takich zajęć brakuje w
szkołach i w przedszkolach,
a szkoda.
Nasz organizm jest zaprogramowany na 140 lat,
a żyjemy o wiele krócej,
szkodząc sobie nieodpowiednim, pełnym chemii
jedzeniem, nadmiarem pożywienia, brakiem ruchu,
używkami.

ZA DUŻO SOLI,
ZA MAŁO WODY

Jakie grzechy w tej dziedzinie popełniamy najczęściej?
– Po pierwsze, używamy
za dużo soli, zupełnie niepotrzebnie i nazbyt obficie
sypiąc ją do różnych potraw
– mówi Maria Piastowska.
– To tylko nasz wymysł, że
do wszystkiego potrzebna
jest sól. Po drugie, zdecydowanie za mało pijemy.
Człowiek potrzebuje dziennie dwa i pół litra wody lub
innych napojów. Kiedy tego
brakuje, zaczynamy chorować, a nasza skóra staje się
bardzo sucha.
Na tak wysuszoną skórę
nie pomagają kremy nawilżające. Kiedy zastanawiamy się, dlaczego dokuczają
nam różne dolegliwości,
rzadko pomyślimy, że
przyczyną jest niedostatek
wody w organiźmie.

PROFILAKTYKA

Maria Piastowska uczy
zdrowego stylu życia tam,
gdzie zostanie zaproszona. Prowadzi bezpłatne
konsultacje w szkołach,
przedszkolach i innych
placówkach, chętnie służy

Maria Piastowska proponuje nie tylko zdrową dietę i odpowiednie gotowanie, ale
także leczenie i poprawienie samopoczucia przy pomocy aparatu medycznego Bioptron. Jego działanie można wypróbować w salonie przy ul. Wałowej 28.

też pomocą indywidualnym
klientom. Z dietetyczką i
doradcą można umówić się
we własnym domu albo w
jednym z dwóch prowadzonych przez nią salonów.
- Chętnie zajmuję się
edukacją, zwłaszcza wśród
najmłodszych – mówi M.
Piastowska. - Ta praca
przynosi dużo satysfakcji. Cieszę się, jeśli dzięki
mnie, ktoś zmieni styl życia
i poprawi swoje zdrowie.
Od dwudziestu lat Maria Piastowska pracuje z
wyrobami firmy Zepter,
zapraszając na specjalne
pokazy osoby, które chcą
nauczyć się gotowania.
		
AK.

OGŁOSZENIE

Konsutacje, pokazy, naświetlanie
Zapraszam do salonu w Wejherowie, przy ul. Wałowej
28 oraz do podobnej placowki w Gdyni, przy ul. Śląskiej 51.
Najpierw jednak trzeba uzgodnić termin spotkania,
dzwoniąc pod nr tel.: 605 993 535 lub 509 755 377.
Można też wysłać wiadomość e-mailem na adres:
m.piastowska@zepter.com.pl
W salonie można skorzystać z darmowych konsultacji,
pokazów gotowania oraz bezpłatnego naświetlania aparatem medycznym Bioptron.
Można tam również nabyć wysokiej jakości filtry do
wody, porcelanę i sztućce, naczynia do gotowania na
parze, do smażenia bez tłuszczu, itp.
Zapraszam do współpracy osoby po 25 roku życia,
zainteresowane pracą telemarketera lub obsługą biura.
Oferujemy bezpłatne szkolenia.
Maria Piastowska

redakcja@pulswejherowa.pl
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8 marca w restauracji „Dzikie Wino” zaplanowano atrakcje nie tylko dla pań

Pokaz makijażu i taniec
poprawią samopoczucie
Nie tylko kobiety mogą uczcić swoje święto i poprawić
samopoczucie, wybierając się za dwa tygodnie, 8 marca do
restauracji „Dzikie Wino”, położonej przy głównej trasie,
nieopodal granicy Wejherowa i Redy. Eleganckie wnętrza
zachęcają do relaksu przy dobrym posiłku, ale to nie wszystko. 8 marca w „Dzikim Winie” zaplanowano wiele atrakcji
dla pań i ich partnerów.
Specjalistki w dziedzinie
wizażu i makijażu zaprezentują, jak zrobić makijaż, aby wyglądać ładnie,
młodo, modnie i naturalnie.
Powiedzą o najnowszych
trendach i kosmetykach,
a także wykonają makijaż
chętnym paniom. Jednocześnie będzie można skorzystać z konsultacji na temat
zdrowej cery i dobrania
odpowiedniego makijażu
do rodzaju urody.
Będzie też pokaz przyrządzania dobrego i zdrowego dania.

– Zaprezentuję uczestnikom spotkania, jak przygotować posiłek, który jest
nie tylko smaczny, ale też
dostarcza niezbędnych
składników odżywczych –
mówi Maria Piastowska,
dietetyk i doradca w zakresie zdrowego stylu życia. –
Już dziś zapraszam panie i
panów do udziału w pokazie oraz do degustacji. Mam
nadzieję, że porozmawiamy
również o zdrowej kuchni.
Druga część spotkania
będzie nie mniej przyjemna. Po pokazach, konsul-

tacjach i degustacji, organizatorzy zapraszają do
zabawy. Dyskoteka przy
muzyce, serwowanej przez
diżeja to świetna okazja do
odprężenia się w tańcu.
Zarówno pokazy, jak i
dyskoteka będą bezpłatne.
Piątkowe spotkanie, 8
marca, w najładniejszej w
okolicy restauracji „Dzikie
Wino” rozpocznie się o
godz. 14.00, a dyskotekę
zaplanowano na godz.
18.00. Organizatorzy zapraszają!
Tekst na prawach ogłoszenia
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Obecność H. Skrzypczaka
jest dla mnie wyróżnieniem
Rozmowa z Marcinem Moritzem, trenerem wejherowskich bokserów
- Jak ocenia pan warunki panujące w klubie,
jak układa się współpraca
z Zarządem?
- Panuje tam sympatyczna atmosfera. Zarząd klubu
działa sprawnie, starając się
zapewnić wszystkie niezbędne akcesoria treningowe od
skakanek i rękawic poprzez
worki i gruszki. Za nami
pierwszy tydzień treningów
i póki co wszystko idzie w
dobrym kierunku.
- Jakie jest zaangażowanie zawodników?
- Zarząd klubu, kadra
szkoleniowa, młodzież trenująca wykazują ogromny

Hubert Skrzypczak.

potencjał, a także wkładają
w działalność Wejherowskiego Klubu Bokserskiego dużo
serca. Robimy wszystko,
żeby klub na stałe zaistniał
na mapie czołowych klubów
bokserskich w Polsce.
- Czy wyznaczył pan sobie już jakieś cele względem klubu?
- Celem wyznaczonym
przez zarząd klubu, któryzamierzam zrealizować przy
współpracy i wykorzystaniu wiedzy pana Huberta
Skrzypczaka, jest zachęcenie
jak największej liczby młodzieży do udziału w zajęciach
sekcji bokserskiej w WKB, a
także reprezentowanie i promowania Wejherowa przez
zawodników, jak też zawodniczki podczas zawodów.
Największym i najważniejszym celem, jaki sobie
postawiłem zaczynając trenować młodzież w WKB jest
systematyczne uzyskiwanie
czołowych miejsc w zawodach przez wychowanków.
- Kiedy możemy spodziewać się pierwszych
startów zawodników
WKB?
- Na początku października, na turnieju im. Brunona
Bendiga, który odbędzie się
Gniewinie. Już dziś zapraszam wszystkich sympaty-

Nadzieje polskiej piłki

Turniej w Luzinie
23 i 24 lutego br. w Luzinie odbędzie się
Turniej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego
„Nadzieje polskiej piłki”, organizowany przez
KTS-K i GOSRiT Luzino.

Organizatorzy zapraszają do udziału w zawodach
drużyny rocznika 2004 i 2005 .
Informację i zapisy:
Tomasz Joryn - 534 920 902 - tomjoryn@wp.pl
Tomasz Myszewski - 601 193 323 - myszewski.tomasz@gmail.com.
Więcej informacji na: www.gosrit.luzino.pl
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Piłka ręczna. Tytani

Może z Żukowem
uda się wygrać?
Niestety, kolejny raz Tytani Wejherowo
doznali porażki i to na własnym parkiecie.
9 lutego ulegli ekipie AZS Bydgoszcz. Przegrali również kolejny mecz, rozegrany w
Gryfinie z tamtejszym Energetykiem 16
lutego.

Marcin Moritz.

ków szermierki na pięści.
- Czy obecność i doświadczenie pana Huberta Skrzypczaka pomaga
panu w pracy?
- Sama obecność pana
Huberta jest dla mnie dużym wyróżnieniem. Darzę
naszego olimpijczyka ogromnym szacunkiem. Jest to
sympatyczny człowiek, mający ogromną wiedzę i duże
doświadczenie zdobyte na
ringach krajowych, jak i zagranicznych. Chciałbym przy
panu Hubercie jak najwięcej
się nauczyć, co pozwoli mi na
przekazanie wiedzy i umie-

jętności młodzieży trenującej
w naszym klubie.
- Proszę powiedzieć kilka słów o sobie i swoich
osiągnięciach?
- Mam 39 lat, jestem żonaty, mam 5-letnią córkę
Oliwię. Byłem wielokrotnym
uczestnikiem Mistrzostw
Polski i Pucharu Polski Seniorów w boksie.
Zdobyłem brązowy medal
w Pucharze Polski i zostałem
sklasyfikowany na 5 miejscu
w rankingu Mistrzostw Polski Seniorów w boksie.
- Bardzo dziękuję za
rozmowę.

Pierwszy mecz na początku był bardzo wyrównany,
a w drugiej połowie na parkiecie zdecydowanie dominowali Tytani. Na przeszkodzie
w drodze do sukcesu stanął
bramkarz bydgoszczan, który został wybrany na najlepszego zawodnika meczu.
Wejherowianie nie wykorzystali przynajmniej „setek” i zdobyli tyko 4 gole z
rzutów karnych. Natomiast
goście wykorzystali wszystkie strzelane karne.
Skład Tytanów i liczba
zdobytych bramek:
Bramkarze - Szymon
Cholcha, Damian Nowosad,
Krzysztof Funk. Obrotowi
- Robert Wicoń (2), Marcin
Wicki. Rozegranie - Kamil
Wicki (4), Tomek Bartoś
(4), Remigiusz Sałata (1),
Jakub Poerling (4), Przemysław Kiedrowski, Krzysztof
Brzeski (1), Rafał Wicki (3).
Skrzydłowi - Michał Lanc
(1), Paweł Zaworski (1),
Karol Behrend (2), BartekUzdrowski.
16 lutego Tytani zagrali
w Gryfinie z Energetykiem,

który jest liderem rozgrywek
II ligi. Pojedynek pokazał, że
Energetyk poważnie myśli o
awansie do wyższej ligi i bez
problemów pokonał wejherowian 28:23 (14:12). Mimo, że
Tytani rozegrali dobre spotkanie, lider pokazał naszym
zawodnikom ich miejsce w
szeregu. Nawet gdy wejherowianie grali w przewadze,
nie potrafili zmniejszyć przewagi bramkowej.
Tytani: Bramkarze - Szymon Cholcha, Damian Nowosad. Obrotowi - Robert Wicoń
5, Michał Wójcik.
Rozegranie - Kamil Wicki
(4), Tomek Bartoś (2), Jakub
Poerling (5), Rafał Wicki (2),
Krystian Hewelt, Grzegorz
Behrent. Skrzydłowi - Michał Lanc (3), Karol Behrend
(2), Bartek Uzdrowski.
Tytani Wejherowo zapraszają kibiców i sympatyków piłki ręcznej do
hali sportowej przy ZS nr
1 przy ul. Śmiechowskiej
23 lutego (sobota) o godz.
17.00, kiedy to rozegrają
mecz z piątą drużyną II
ligi, GKS Żukowo.

Kaszub Cup dla dziewcząt

Międzynarodowe Luzino
W cyklu Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup w Luzinie uczestniczyło ponad
1700 zawodniczek i zawodników z 164 drużyn. W ubiegły weekend 16-17 lutego
ostatni turniej w cyklu rozgrywały dziewczęta. 20 drużyn w 3 kategoriach wiekowych rywalizowały o Puchar Wójta Gminy Luzino.
W sobotę rywalizowały
seniorki. Turniej był rozgrywany w międzynarodowej
obsadzie, ponieważ do Luzina przyjechały zawodniczki z Polesska w obwodzie
Kaliningradzkim w Rosji.
Najlepszą drużyną została
I-ligowa drużyna Sztorm

Gdynia, która okazała się
lepsza od Elwo Etny Elbląg.
Trzecie były piłkarki II
ligowej Checzy Gdynia. Gospodynie z GOSRiT Luzino
zajęły 8 miejsce. Najlepszą
zawodniczką turnieju została wybrana reprezentantka Polski- Marta Cichosz (

Sztorm Gdynia.
W niedzielę rywalizowały gimnazjalistki. Najlepsze okazały się zawodniczki
Olimpico Malbork, które
wyprzedziły faworytki Medyk
Konin. Trzecie były piłkarki
GOSRiT Luzino. Ostatnim
akcentem Kaszub Cup były

zawody dla najmłodszych
piłkarek, rocznik 2000 i młodszych. W stawce 6 drużyn
bezkonkurencyjne okazały
się piłkarki GOSRiT Luzino.
Najlepszą zawodniczką została Monika Mierzejewska
z Bojana (Kadra Pomorza),
a królem strzelców Julia
Klawikowska (GOSRiT Luzino), najlepszą bramkarką
Weronika Socha z Bojana
(Kadra Pomorza).
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę mieszkanie dwupokojowe bez kaucji w Wejherowie. Tel. 519 733 335
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202
m sprzedam. Tel. 501 549 579
***
Gowino. Sprzedam dom
typu bungalow. Pow. całkowita 320 m2, użytkowa 212 m2
działka 1179 m2. Dom podpiwniczony, piec na ekogroszek,
kolektory słoneczne. Cena 690
tys. DO NEGOCJACJI !
Tel. 502 619 021
***
Sprzedam działkę budowlaną 1939 m kw. w Bolszewie, 200
m od kościoła i szkoły.
Tel. 517 867 750
***
Nowy dom parterowy typu
dworek, 132 m2, 3 sypialnie,
kuchnia-jadalnia, salon z tarasem, dwie łazienki, strych i
piwnica, działka 900 m2, solidnie ogrodzona. Od północnego
zachodu przylega do lasu. 2,5
km od śródmieścia Wejherowa.
Sprzedam lub zamienię na
mieszkanie trzypokojowe lub
inne propozycje.
Tel. 661 664 085
***
Wynajmę mieszkanie 2 pokoje kuchnia łazienka w Jeleńskiej Hucie k. Szemuda, opł. 500
zł miesięcznie. Tel. 600 994 348
***
Poszukuje do wynajęcia
mieszkania 2 pokoje parter
– do II pietra w bloku, najchętniej Harcerska, Chopina, Os.
Kaszubskie, Nieumeblowane.
Tel. 605 966 593
***
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe, os. 1000-lecia, 3 piętro.
Tel. 511 286 140
***
Sprzedam mieszkanie na
Osiedlu 1000-lecia w Wejherowie – pokój, kuchnia i łazienka.
Cena 120 tys. zł.
Tel. 880 002 546
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie Śmiechowie na
Osiedlu Sikorski Park 31, 40
m, pierwsze piętro + pom.
gospodarcze o pow. 1,4 m,
salon z aneksem, sypialnia,

łazienka, balkon. Blisko sklepy,
plac zabaw, boisko, mzk, skm.
Mieszkanie bardzo zadbane.
Tanie w utrzymaniu. POLECAM!
Tel. 516 033 798.
***
Sprzedam 1 ha ziemi w okolicach Auchan w Rumi.
Tel. 888 229 310
***
Wynajmę pokój umeblowany, Wejherowo os. 1000-lecia.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 508 071 417
***
Zamienię mieszkanie w
Ciechanowie (90 km od Warszawy) – wysoki parter, pokój
z kuchnią, na mieszkanie w
Wejherowie – parter lub I piętro. Tel. 782 662 026
***
Sprzedam działkę budowlaną w Bolszewie 1939 m kw. 200
m od kościoła io szkoły.
Tel. 512 867 750

SPRZEDAM
Głośniki do wieży JVC60W
i dwa zestawy głośników do
kina domowego SEG Digital i
EASY TOUCH z wbudowanym
wzmacniaczem. Używane. Tanio. Tel. 512 504 583 sms
***
Maszynę do szycia ŁUCZNIK elektryczną, walizkową.
Tel. 58 672 19 69
***
Telewizor JVC 21 cali cena
90 zł. Możliwy odpłatny transport. Tel. 516 256 424
***
Spawarkę elektryczną 160
A, termo wyłącznik, wentylator,
stan bardzo dobry, cena 350 zł.
Tel. 661 664 085
***
Sprzedam butlę turystyczną gazową sprawną, 11 kg,
cena 79 zł, możliwy odpłatny
transport. Tel. 516 256 424
***
Komoda sosnowa 2 szuflady i wnęka 60x80x40 cm - może
być pod rtv, 200 zł. Dodatkowo
blat sosnowy 90x90 cm po
ułożeniu na szafce powstaje
wygodne, narożne biurko.
Tel. 501 957 499
***
Czarne krótkie damskie
futerko, rozmiar 38, cena 30
zł. Tel. 884 999 221

Sprzedam monetę kolekcjonerską z Solidarności a z
1990 roku – 10 zł.
Tel. 884-999-221.
***
Nową lampę – plafon na
ścianę w kwadracie, nowa,
cena 30 zł. Sprzedam też lampę
podłogową, stojącą w cenie 50
zł. Tel. 884 999 221
***
Ubrania mało używane dla
nastolatki, rozmiar XL, dużo
rzeczy adidasa i pumy ze Szkocji, rozmiary między 38 a 42, od
10 do 40 zł. Tel. 531 868 793
***
Telefon bezprzewodowy
stacjonarny nowy, 50 zł.
Tel. 884 999 221
***
Dwa polary, rozmiar L, 15 zł
sztuka. Tel. 884 999 221.
***
Sprzedam torbę do laptopa w bardzo dobrym stanie za
30 zł. Wejherowo 784 808 700
***
Sprzedam kino domowe
PANASONIC 5.1 srebrne , czyta
wszystkie formaty , wejście
USB za 400 zł Wejherowo.
Tel. 784 808 700
***
Piętnaście krzeseł czarnych, składanych, miękkich
(nowe) po 20 zł za szt.
Tel. 502 351 988
***
Sprzedam tanio biurko
do komputera, prawie nowe,
nieużywane. Tel. 782-662-026
***
Super kurtki: damska na
wiosnę, malinowa, w rozmiarze
XL za 19 zł oraz dwie chłopięce
na wiosnę/jesień - 140 cm za
10 zł i 122 cm za 19 zł (zielona
z kapturem), a także kurtka
dziewczęca na wiosnę, 140/146
cm, z odblaskami za 22 zł .
Wejherowo.
Tel. 505-816-262
***
Sprzedam Nokię N70 +
ładowarka + zapasowa obudowa, stan bdb, bez sim locka 100
zł. Wejherowo.
Tel. 505-816-262
***
Sprzedam gitary elektryczne (rytm i bas), używane,. niedrogo, cena do uzgodnienia.
Tel. 500 761 082

Sprzedam elegancką suknię
ślubną z dodatkami. Cena 199
zł. Tel. 511 822 410

PRACA

Emerytka niepaląca, doświadczenie w opiece i wychowaniu dzieci – zaopiekuje
się dzieckiem u siebie lub w
miejscu zamieszkania dziecka.
Tel. 661 664 085
***
Zaopiekuję się dzieckiem
lub starszą osobą na terenie
Wejherowa i okolic za 5 zł na
godzinę. Mam doświadczenie.
Tel. 516 548 824
***
Pani 40 lat, absolutnie każda praca dorywcza. Proszę o
smsy. Tel. 517 733 379
***
POSZUKUJĘ OSÓB W WIEKU 18-40 LAT DO PRACY
W FM GROUP.
TEL. 727-923-981.

Prywatne ogłoszenia drobne
zamieszczamy bezpłatnie

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej.
Zbyt długie (opisowe) ogłoszenia skracamy.
OGŁOSZENIE

NAUKA

Korepetycje i pomoc w
redagowaniu i pisaniu prac
licencjackich, magisterskich
itp. Pedagogika, socjologia,
pielęgniarstwo, ekonomia,
ochrona środowisk, inne. Komputeropisanie. 501 957 499
***
Korepetycje z fizyki i chemii, w tym uczę matematyki.
Wejherowo.
Tel. 58 677-01-50
***
Język niemiecki: 8 zł za 45
minut, wszystkie poziomy, tłumaczenia, dojazd gratis, www.
superokazja.bo.pl,
Tel. 698 26 32 26
***
Indywidualne lekcje języka
szwedzkiego w Rumi.
Tel. 781 830 808

RÓŻNE

Przyjmę stare meble, m.in.
kuchenne, lodówkę odkupię
za niską cenę na terenie Wejherowa.
Przyjmę także ciuszki po
dziecku w wieku od 8 miesięcy
do roczku. Tel. 515 595 311
***
Odkupie chodzik dla dziecka na terenie Wejherowa.
Tel. 515 595 311

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna, chrzciny i inne,
fotografia reklamowa
502 178 344
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ROZRYWKA
Lodowisko
i basen

Zimowe ferie dobiegają
końca, ale dziś i jutro można
jeszcze skorzystać z zajęć
sportowych i innych zabaw
w szkołach. Podczas ferii
dzieci i młodzież mogą również za symboliczną opłatą
2 zł popływać na basenie
przy Zespole Szkół nr 3
przy ul. Nanickiej.
Obok znajduje się lodowisko (o ile panuje odpowiednia pogoda), gdzie wstęp
dla uczniów i młodzieży
szkolnej do lat 25 również
kosztuje 2 zł. Kryta pływalnia czynna jest w godz.
8.00-16.00, natomiast lodowisko - w godz. 9.00-16.30.
Zarówno na basenie, jak i
na lodowisku trzeba okazać
legitymację szkolną.
REKLAMA
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ENEMEF Noc Oskarowa

4 filmy, 35 nominacji
ENEMEF: Noc Oscarowa to tradycyjny przegląd
najgłośniejszych filmów mijającego roku, które będą
walczyć o najważniejsze
wyróżnienie w światowej
kinematografii.
W programie tej nocy znalazły się cztery produkcje, które
łącznie otrzymały aż 35 nominacji Amerykańskiej Akademii
Filmowej: monumentalny film
biograficzny „Lincoln”, niezwykły dramat przygodowy „Życie
Pi” w 3D, wciągający thriller
szpiegowski „Operacja Argo”
oraz poruszająca „Miłość”.
Te cztery zupełnie różne obrazy łączy doskonała fabuła,
świetna reżyseria i przejmujące

kreacje aktorskie, które nikogo
nie pozostawią obojętnym. Filmy
nie tylko zdobyły uznanie Akademii, ale są jednymi z najważniejszych produkcji minionego roku.
Zostaną zaprezentowane 1
marca 2013 r. (piątek) w 27 kinach sieci Multikino. ENEMEF
Noc Oskarowa rozpocznie się
o godz. 22.00 (przewidywany
koniec ok. godz. 7.00).
Bilety w cenie od 27 (ulgowe)
do 33 zł (normalny) można kupić
w kinie w przedsprzedaży oraz
przez Internet, pod adresem
www.enemef.pl.Ograniczenie
wiekowe: 15 lat, osoby poniżej
18 lat za zgodą rodziców
Więcej informacji: pod adresem http://www.enemef.pl

Bilety dla
Czytelników
Dla Czytelników „Pulsu
Wejherowa” mamy 5 pojedynczych biletów na Noc
Oskarową w Multikinie w
Rumi, w Galerii Rumia.
Aby wziąć udział w losowaniu, należy wysłać e-maila na adres: redakcja@
pulswejherowa.pl.
Temat wiadomości: Noc
Oskarowa, a w treści należy podać imię i nazwisko.
Do pięciu wylosowanych osób odpiszemy.
***
Prosimy uważnie przeczytać
tekst obok, aby nie pytać w e-mailach, kiedy i gdzie odbywa
się seans. Wszystkie informacje
są zamieszczone w gazecie.

