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Budujemy
drogi

Dla
dzieci
Motocykle, muzyka i ambulans stacji
krwiodawstwa pojawią się na wejherowskim rynku w najbliższą sobotę. Szósta
edycja akcji „Motokrew” odbędzie się 13
kwietnia.

Ulica Śmiechowska (na zdjęciu obok)
znalazła się na pierwszym miejscu na liście
inwestycji drogowych w Wejherowie. Przebudowa tej drogi, a także budowa kilku innych ulic, chodników i ścieżek rowerowych,
rozpocznie się w tym roku.
Najpierw była konferencja prasowa na ten temat (pisaliśmy o niej w poprzednim
numerze „Pulsu”), a dwa dni
temu, 9 kwietnia o planach
inwestycyjnych na 2013 rok
dyskutowano na sesji Rady
Miasta Wejherowa.
Prezydent Krzysztof
Hildebrandt zaprezentował program tegorocznych
inwestycji, który najkrócej
można by określić dwoma
słowami: budujemy drogi!
Pieniądze na przebudowy

Impreza, zorganizowana przez klub motocyklowy
Nine Six MC Poland Chapter
North, jest okazją do zaba-

wy, ale również do niesienia
pomocy chorym dzieciom.
One bardzo potrzebują najcenniejszego daru, jakim
jest krew.
W programie pikniku motocyklowego znalazło się wiele
atrakcji dla najmłodszych oraz
dla dorosłych.
Str. 10

Zginął pod
pociągiem

4 kwietnia w tragicznym wypadku na torach
zginął mieszkaniec Wejherowa.		
Str. 2

ISSN: 2083-5671

Wyrzuć
graty
Od jutra, 12 kwietnia
2013 r. w Wejherowie prowadzona będzie wiosenna
zbiórka odpadów wielkogabarytowych i nietypowych, czyli tzw. wystawki.
To doskonała okazja,
aby się pozbyć starych niepotrzebnych mebli, zniszczonych sprzętów, stolarki
okiennej i innych odpadów.
Można je wystawić lub wrzucić do kontenerów, ustawionych przez ZUK.
Str. 7

i budowy ulic oraz tras pieszo-rowerowych uzyskano
ze sprzedaży gruntu w centrum miasta, na tzw. osiedlu
Srebrna.
Uchwałę o zmianach w
budżecie miasta, będącą
akceptacją dla planów inwestycyjnych, Rada Miasta
przyjęła jednogłośnie. Mimo,
że wcześniej opozycyjni radni z PO byli przeciwni sprzedaży wspomnianej gminnej
działki. Mówiono o tym na
sesji.		
Str. 3

W hołdzie ofiarom
W kościele pw. Chrystusa
Króla i bł. s. Alicji Kotowskiej
w Wejherowie, ks. dziekan
Tadeusz Reszka w asyście proboszcza ks. prałata
Daniela Nowaka odprawił uroczystą mszę świętą
w intencji ofiar Katastrofy
Smoleńskiej.
W trzecią rocznicę tragedii, w całym powiecie wejherowskim modlono się za
wszystkich, którzy zginęli 10
kwietnia 2010 roku.
Pod tablicą we wspomnianym wejherowskim kościele
złożono kwiaty i zapalono
znicze. 		
Str. 5
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AKTUALNOŚCI

Mężczyzna zginął pod kołami pociągu SKM

Tragedia na torach
Tydzień temu, 4 kwietnia przed przejazdem kolejowym na ul. 12 Marca w Wejherowie doszło to tragicznego, śmiertelnego wypadku. Starszy mężczyzna zginął
pod kołami pociągu.
Przed godziną 11.00 skład
SKM jadący z Gdańska do
Wejherowa potrącił śmiertelnie
72-letniego mężczyznę, który
wszedł na tory w miejscu, gdzie
nie ma przejscia dla pieszych.
Nieoficjalnie mówi się, że
zrobił to celowo i świadomie, że
zostawił list pożegnalny, ale czy

tak było naprawdę, to się okaże
w trakcie śledztwa.
Faktem jest, że w miejscu,
w którym doszło do wypadku,
funkcjonuje „dzikie” przejście
przez tory, z którego często korzystają przechodnie. Zwłaszcza
osoby udające sie na cmentarz
lub z niego wracające.

Ubiegłotygodniowy wypadek
zablokował na ok. dwie godziny
przejazd przez torowisko i spowodował ogromne zatory na
dojazdach.
Na miejsce tragedii przybyli
policjanci z wydziału ruchu
drogowego, wydziału prewencji,
śledczy oraz technik kryminali-

styki. Czynności wykonywane
były pod nadzorowane prokuratora Prokuratury Rejonowej
w Wejherowie.
Trwa wyjaśnianie szczegółów tego makabrycznego
wypadku. Policjanci zbierają
wszelkie informacje na temat
zdarzenia.
MD.

Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Rumi zatrzymali
młodego mężczyznę, który miał ukryte w kurtce narkotyki.
19-latek został zatrzymany na ul. Starowiejskiej przez patrol
mundurowych. Młodzieniec był zdenerwowany, więc funkcjonariusze sprawdzili jego ubranie i znaleźli woreczki z marihuaną
oraz amfetaminą ukryte pod bluzą. Badania przeprowadzone
narko-testem potwierdziły, że były to narkotyki.
Młody mężczyzna został zatrzymany i noc spędził w policyjnym areszcie. Po przesłuchaniu usłyszy zarzuty. Za posiadanie
narkotyków grozi kara pozbawienia wolności nawet do 3 lat.

Agresywny

wandal

Kradł w markecie

Strażnicy miejscy
zatrzymali agresywnego wandala, którego bezskutcznie
próbowali odbić jego
koledzy.
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Włamywał się do piwnic

Funkcjonariusze wejherowskiej policji z wydziału kryminalnego KPP zatrzymali mężczyznę, który pod koniec marca
dokonał włamań do piwnic. Policjanci pracowali od kilku tygodni nad sprawą dwóch zgłoszonych kradzieży z włamaniem do
piwnic na jednym z wejherowskich osiedli mieszkaniowych.
Włamywaczem okazał się 24-letni mieszkaniec Wejherowa.
Łupem sprawcy padały m.in. różne przetwory spożywcze,
torba podróżna, buty wędkarskie, a także domowej produkcji
wino. Mężczyzna włamywał się do piwnic, zrywając kłódki
kluczem oczkowym oraz łomem. Funkcjonariusze ustalili, że
24-latek działał sam.
Mężczyzna przyznał się do włamań. Okazało się również, że
mężczyzna był już karany za kradzieże z włamaniem, za które
grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Zatrzymany z narkotykami

STRAŻ
MIEJSKA

31 marca tuż przed godziną
22.00 funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej
zatrzymali w bezpośrednim
pościgu 22-letniego mieszkańca
Wejherowa, który w pijanym
widzie, bez jakiegokolwiek powodu, zdemolował skrzynkę
gazową zamontowaną na budynku przy ulicy 12 Marca.
Sprawca odginał drzwiczki
skrzynki i kopał ją, powodując
uszkodzenia. Wobec strażników
zachowywał się agresywnie,
dlatego funkcjonariusze musieli
użyć środków przymusu bezpośredniego. Pomimo tego, grupa
około 15 młodych mężczyzn
próbowała odbić zatrzymanego
sprawcę, prawdopodobnie ich
kolegę. Próby te na nic się zdały.
Mężczyzna został osadzony
w radiowozie i przetransportowany do wytrzeźwienia do
policyjnej izby zatrzymań w
Wejherowie. Teraz za swój czyn
odpowie przed wejherowskim
sądem.
ZH.

Z POLICJI

Nawet do 5 lat pozbawienia wolności grozi 44-letniemu
mieszkańcowi Rumi, który dopuścił się kradzieży w markecie
spożywczym.
Mężczyzna został zatrzymany przez policjantów. Z ustaleń
mundurowych wynika, że 44-letni złodziej z jednego z marketów ukradł kawę oraz wędliny na kwotę przekraczającą 250 zł.

Naruszył sądowy zakaz

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

W minionym tygodniu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego wejherowskiej komendy zatrzymali rankiem w Godętowie
do kontroli drogowej kierowcę forda fiesta. W trakcie sprawdzania w policyjnych systemach okazało się, że 40-letni mężczyzna
ma orzeczony sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami
mechanicznymi obowiązujący do czerwca 2014 roku.
Za popełnione przestępstwo naruszenia sądowego zakazu
grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

NIETRZEŹWI KIEROWCY

Policjanci z Gniewina i Rumi zatrzymali dwie osoby kierujące
pod wpływem alkoholu. Jeden z nich jechał motocyklem, natomiast drugi - samochodem osobowym. Pierwszy kierowca
został zatrzymany na terenie gminy Choczewo. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji w Gniewinie na drodze publicznej
w miejscowości Gościęcino zatrzymali kierowcę motocykla
do kontroli drogowej. Podczas sprawdzania stanu trzeźwości
motocyklisty, okazało się, że 48-latek ma ponad 2 promile
alkoholu w organizmie.
Nietrzeźwy kierowca volkswagena golfa został zatrzymany w
Rumi na ul. Sabata. Przeprowadzone przez funkcjonariuszy badanie alko-testem wykazało, że 52-letni kierowca miał również
ponad 2 promile alkoholu w wydychanym powietrzu.
Kierowcom policjanci zatrzymali prawo jazdy. Nietrzeźwym
kierowcom grozi kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

redakcja@pulswejherowa.pl

11 kwietnia 2013

Pracowita sesja

SAMORZĄD

Za pieniądze ze sprzedaży gruntu w centrum miasta

Inwestycje Rok budowania dróg
i dotacje

W poprzednim numerze „Pulsu” pisaliśmy o planach inwestycyjnych na 2013 rok, które
przedstawił prezydent Krzysztof Hildebrandt wraz z radnymi „Wolę Wejherowo”. Nowe
otwarcie inwestycyjne miasta można podsumować krótko: budujemy drogi! Przy okazji
9 kwietnia Rada Miasta Wejherowa uchwaliła można zauważyć, jak opozycja z Platformy próbuje „podpiąć” się pod działania prezydenta
istotne zmiany w budżecie miasta oraz podjęła i radnych z „Wolę Wejherowo”, mimo, że do tej pory je blokowała.
ponad 20 innych uchwał. Pracowita sesja trwała aż do wieczora, a dyskusja nad niektórymi
projektami uchwał tradycyjnie nie obyła się bez
awantur.
Zdaniem radnych najbardziej kontrowersyjną i negatywną postacią sesji był radny
Jacek Gafka, który wiele razy
prowokował innych radnych
przez co obraz sesji nie odbiegał
od poprzednich.
Zmiany w budżecie dotyczyły
inwestycji, głównie drogowych,
które będą realizowane w tym
roku (szerzej piszemy o tym
obok). O planowanej budowie
ulic i parkingów, a także pracach projektowych i innych
zadaniach mówił na sesji prezydent Krzysztof Hildebrandt.
Ponieważ niektóre inwestycje
będą wymagają współpracy z
Zarządem Powiatu, prezydent
zaapelował do starosty wejherowskiego o współdziałanie dla
dobra mieszkańców miasta.
Dotyczy to m.in. budowy trasy
rowerowej na ul. Sobieskiego,
na którą starosta musi wydać
zgodę, a na razie jej nie udzielił.
Radni podjęli też decyzję o
zmianach w wieloletniej prognozie finansowej Wejherowa
oraz o przyznaniu dotacji kilku
podmiotom. Miasto Wejherowo
udzieli pomocy finansowej w
budowie centrum monitoringu
w siedzibie Komendy Powiato-

wej Policji, a także w zakupie
samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Wejherowie (po 150 tys. zł). To
z pewnością wpłynie na bezpieczeństwo mieszkańców, natomiast w leczeniu i ratowaniu ich
zdrowia pomoże realizacja przez
Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie
dwóch programów polityki
zdrowotnej. Radni przeznaczyli
na ten cel 200 tys. zł.
Miasto będzie także ratowało wejherowskie zabytki.
Podjęto uchwałę o finansowym
wsparciu prac remontowo-konserwatorskich w dwóch najstarszych wejherowskich kościołach.
Klasztor Franciszkanów otrzyma 200 tys. zł, a parafia Trójcy
Świętej – 100 tys. zł.
Przyjęto nowy regulamin
pobierania opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych w
strefach płatnego parkowania
na ulicach Wejherowa (opłaty
nie uległy zmianie), a także plan
sieci publicznych szkół.
Do niektórych tematów, podjętych na tej sesji wrócimy w
kolejnych wydaniach „Pulsu
Wejherowa”.
AK.

Statuetka dla Starszechu Cechu
Za szczególne zasługi dla Wejherowa, Rada Miasta
podjęła uchwałę o przyznaniu statuetki Jakuba Wejhera
Brunonowi Gajewskiemu, prezesowi Powiatowego Cechu
Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związku
Pracodawców, jednej z najbardziej prężnych organizacji
rzemieślniczych na Pomorzu i w kraju.
Prezydent i radni podkreślili ogromne zasługi Pana
Brunona Gajewskiego, niezwykle aktywnego i zaangażowanego od wielu lat nie tylko w sprawy środowiska rzemieślniczego, ale całego miasta, a jednocześnie skromnego
wejherowianina.
Docenić należy zwłaszcza trud włożony w powstanie
i działalność nowoczesnej szkoły zawodowej, kształcącej
przyszłych rzemieślników. Jest to osiągnięcie na skalę
ogólnopolską.

- Realizujemy strategię rozwoju Wejherowa i zapowiadane
wcześniej inwestycje drogowe stwierdził prezydent Krzysztof
Hildebrandt na sesji 9 kwietnia br. , podczas której wprowadzono do budżetu środki
na realizację tych inwestycji.
Uchwałę przyjęto jednogłośnie.

PLATFORMA „ZA,
A NAWET PRZECIW”

Chociaż konieczność budowy dróg wydaje się oczywista,
dyskusja na sesji trwała długo.
Opozycja z PO jak zwykle miała
zastrzeżenia, ale tym razem nie
odważyła się głosować przeciw.
Nikogo to nie zdziwiło, ponieważ
radni PO od jakiegoś czasu
usiłują przypisać sobie budowę
dróg w Wejherowie.

Pieniądze na nowe drogi
pochodzą przede wszystkim
ze sprzedaży gruntów na osiedlu Srebrna. Radni PO robili
wszystko, aby nie doszło do
sprzedaży tego terenu, a gdy
transakcja się powiodła, chcieli
dzielić na konferencji prasowej
pieniądze z tej sprzedaży i pokazać jacy są dobrzy.
PO próbuje zawłaszczyć
sukcesy innych - twierdzą radni
„Wolę Wejherowo”, którzy na
sesji musieli toczyć boje z radnymi PO o możliwość zagospodarowania i sprzedaż terenu
w kwartale ulic: Sienkiewicza,
św. Jana, Srebrny Potok, Północnej, Wałowej i Sobieskiego,
czyli tzw. Osiedla Srebrna.
- Radni Gafka, Szczygieł, Łu-

Przypomnijmy najważniejsze inwestycje drogowe zaplanowane przez prezydenta Wejherowa i radnych „Wolę
Wejherowo” na 2013 rok:
•
przebudowa ulicy Śmiechowskiej,
•
remont chodnika wzdłuż ul. Roszczynialskiego,
•
rozpoczęcie budowy parkingu przy cmentarzu
na ul. Roszczynialskiego,
•
przebudowa ulicy Konopnickiej – II etap
oraz ulicy Morskiej,
•
budowa ul. Stanisławy Panek,
•
budowa ul. Kotłowskiego i Rogaczewskiego - II etap
•
budowa ronda w ul. Sucharskiego – razem z
samorządem Gminy Wejherowo,
•
budowa ciągu pieszo-rowerowego przy ul.
Sobieskiego i ul. Sucharskiego - razem z samorządem
powiatowym,
•
przebudowa skrzyżowania na ul. Sienkiewicza,
przed przejazdem kolejowym, na drodze wojewódzkiej
nr 218 - razem z samorządem wojewódzkim,
•
budowa parkingu w centrum miasta, w kwartale
ulic Kopernika i Sobieskiego (przy budynku Sądu),
•
kontynuacja budowy ciągu pieszo-rowerowego
wzdłuż rzeki Cedron,
•
prace projektowe, dotyczące budowy ważnych
węzłów drogowych:
- Węzła Zryw wraz z połączeniem tunelem drogi krajowej nr 6 z ul. Sikorskiego,
- metropolitalnego węzła oraz tunelu w ciągu ul. Kwiatowej,
- Węzła Działki, stanowiącego połączenie drogowe ul.
Sucharskiego z drogą krajową nr 6.

kowicz i Chuchała z Platformy
Obywatelskiej w żaden sposób
nie przyczynili się do sprzedaży
tego terenu. Co więcej robili
wszystko, aby do tego nie doszło
i do kasy miasta nie wpłynęło
7 mln zł, właśnie na budowę
dróg. Teraz nagle się „obudzili” – stwierdza radny Henryk
Jarosz z „Wolę Wejherowo”.
Hipokryzją nazwała takie
zachowanie opozycji radna
Teresa Skowrońska, która
przypomniała na ostatniej sesji
o sprzeciwianiu się radnych PO
sprzedaży gruntów Srebrna.
Radna zapytała skarbnika miasta, czy fundusze na tegoroczne
inwestycje drogowe i inne pochodzą ze sprzedaży wspomnianej
działki w centrum miasta?
Skarbnik Arkadiusz Kraszkiewicz potwierdził, że środki
ze sprzedaży tego terenu przeznaczono na inwestycje.

KATASTROFA
CZY SUKCES?

Na sesji 18 lipca ub. roku
radni PO w głosowaniu nie
poparli zmiany planu zagospodarowania na Srebrnej, dzięki
którym terenem zainteresowali
się inwestorzy. Radny Jacek
Gafka, używał nawet określenia
„katastrofa”. Na sesji 21 sierpnia
2012 r. PO głosowała przeciwko
sprzedaż Srebrnej, a oba głosowania poprzedziły żywiołowe
wstąpienia radnych Platformy.
Tylko dzięki radnym „Wolę

Wejherowo” i radnemu PiS
przyjęto uchwałę większością
głosów, co umożliwiło miastu
sprzedaż nieruchomości za niebagatelną sumę 7 mln zł. I to
oni wraz z prezydentem doprowadzą do budowy nowych dróg.

CO (PO)KAZUJĄ
MEDIA?

Na sesji, na której głównym
tematem były inwestycje drogowe oraz w kuluarach obrad,
część radnych była zbulwersowana przekazem medialnym z
niedawnej konferencji prasowej
prezydenta na ten sam temat.
Radni wskazywali, że w
jednej z lokalnych kablówek
zaprezentowano raptem półminutowy skrót z tej ważnej,
ponad dwudziestominutowej
konferencji, przez co widzowie
nie dowiedzieli się żadnych
szczegółów. A szczegóły o istotnych inwestycjach drogowych
w mieście były najważniejsze.
Temat stanu dróg często
gościł w programach lokalnej
telewizji, zwłaszcza jeśli był
tematem konferencji prasowej
radnych Platformy Obywatelskiej. Wówczas czas nie był ograniczany. Czy tym razem tak nie
było, bo prezydent nie jest z PO?
Znamiennym było to, że
znalazł się czas na 20-minutowy
wywiad ze starostą Józefem
Reszke, szefem powiatowej Platformy, na temat….inwestycji
drogowych. Nic dodać, nic ująć.

W sąsiedztwie cmentarza powstanie duży parking.
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WYDARZENIA

PO chce władzy w Szemudzie Nowe biuro poselskie PiS w Wejherowie

Kandydat Posłowie zapraszają
z muzeum na ul. Kościuszki 3

Niedawno gmina Szemud pożegnała wójW niedzielę 7 kwietnia uroczyście otwarto nowe biuro poselskie w Wejherowie. Przy
ta Zbigniewa Engelbrechta, który zmarł
ulicy
Kościuszki 3, na parterze kamienicy uruchomiono Biuro Poselskie posłów Prawa
niespodziewanie 22 lutego w trakcie krótkiego urlopu. 19 maja w tej gminie odbędą i Sprawiedliwości: Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk, Jolanty Szczypińskiej, Jarosława
Sellina oraz Janusza Śniadka.
się wybory nowego wójta.
W marcu wojewoda pomorski (w imieniu premiera) wyznaczył komisarza, którym został
zastępca wójta, Krzysztof
Brzezicki. Przedterminowe
wybory odbędą się 19 maja, a
do 24 kwietnia muszą być zarejestrowani kandydaci na wójta.
O władzę w gminie ubiegać się będzie popierany przez
Platformę Obywatelską Tomasz Fopke, były pracownik
Starostwa (naczelnik Wydziału
Kultury) w Wejherowie, niedawno wybrany w konkursie na dyrektora Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie. Świeżo upieczony
dyrektor muzeum potwierdził
kandydowanie na stanowisko
wójta Szemuda, co oznacza, że
gotów się rozstać z dopiero co
objętym stanowiskiem.
To co najmniej dziwne, podobnie jak fakt, że ten kandydat
na wójta nie miał związków z
Szemudem, bo mieszkał w powiecie kartuskim (Chwaszczyno), kilka lat temu był zastępcą
burmistrza Żukowo, a potem
wiceprzewodniczącym Rady

Miasta i Gminy w Żukowie. Jak
sam powiedział w mediach, ma
poparcie grupy mieszkańców
Szemuda.
Z pewnością wielu mieszkańców woli widzieć na najważniejszym stanowisku w Urzędzie
Gminy kogoś, związanego z
Szemudem. Już wiadomo, że
kandydatów będzie kilku. Zgodnie z procedurą wyborczą, do 8
kwietnia br. w Urzędzie Gminy
zgłosiło się aż osiem komitetów
wyborczych, w tym tylko jeden
komitet partyjny (SLD). Reszta
to komitety wyborcze wyborców.
Jak informuje Romuald
Janca, pełnomocnik ds. wyborów w gminie Szemud, komitety
muszą się zarejestrować (niektóre już to zrobiły), zebrać podpisy
mieszkańców i dopiero potem
zgłoszą kandydatów na wójta.
Nieoficjalnie mówi się, że
będzie wśród nich Ryszard
Kalkowski, który startował w
wyborach w 2010 r. i nieznacznie przegrał w drugiej turze ze
Z. Engelbrachtem, a także K.
Brzezicki, urzędujący zastępca
wójta (komisarz).
AK.

Na uroczystości, oprócz gospodarzy-parlamentarzystów,
władz miasta, obecnych i byłych
radnych, lokalnych działaczy
PiS z przewodniczącym powiatowych struktur Witoldem
Reclafem, zjawili się także licznie mieszkańcy. Po raz pierwszy
mieli okazję do dyskusji ze
swoimi przedstawicielami w
Parlamencie RP.
Nowy lokal parlamentarzystów poświęcił ks. prałat Tadeusz Reszka, który wręczył
posłom krzyżyki, wykonane z
krzyża stojącego kiedyś przy
wejherowskiej świątyni. Obecny
był też ks. Daniel Nowak.
Ksiądz T. Reszka przypomniał zebranym zwrotkę Hymnu Kaszubskiego, mówiącą
o historycznych związkach
Kaszub z Polską, a także słowa
wypowiedziane przez błogosławionego Jana Pawła II,
który stwierdził, że „Polska nie
idzie do Europy, bo już w tej
Europie jest”. Podobnie jest z
Kaszubami.
-Wejherowo jest otwarte na
inicjatywy parlamentarzystów

Na spacer najwcześniej za kilka dni

Otwarcie nowej placówki nie może się obyć bez tradycyjnego przecinania wstęgi.

różnych środowisk i opcji politycznych, bo poszerza to pole
kontaktów z mieszkańcami
miasta i powiatu wejherowskiego - powiedział prezydent
Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. - Każde biuro parlamentarne lub senatorskie roz-

wija zakres takiej współpracy.
Parlamentarzyści PiS zaprosili samorządowców oraz
mieszkańców do współpracy
oraz do jak najczęstszego odwiedzania nowego biura poselskiego i zgłaszania różnych spraw i
problemów.
MD.

Jak infomują działacze PiS w
powiecie wejherowskim, w sobotę, 20 kwietnia w Wejherowie
gościć będzie Marek Kuchciński
- wicemarszałek Sejmu RP.
Pan marszałek spotka się z
mieszkańcami o godz. 18.00, trwają ustalenia miejsca spotkania.

Obiady w wejherowskich szkołach

Szczepionka w lesie Nikt nie jest głodny
Będzie coraz cieplej (jest nadzieja!), co zachęca do spacerów,
Codziennie w wejherowskich szkołach, prowadzonych przez
Jednak przez najbliższe kilka dni lepiej nie wybierać się do miasto, wydawanych jest 1300 obiadów, które zjada ponad 600
lasu, z powodu szczepień ochronnych dzikich zwierząt.
dzieci. Dzięki temu żaden uczeń nie powinien być głodny.
Do 14 kwietnia na terenie
województwa pomorskiego
prowadzone będą szczepienia
ochronne przeciw wściekliźnie
zwierząt wolno żyjących –
przede wszystkim lisów. Przynęty zawierające szczepionkę
przeciw wściekliźnie zostaną
zrzucone z samolotu. Mają
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kształt plastrów.
Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Gdańsku
apeluje, by nie dotykać przynęt, gdyż wtedy będą omijane
przez lisy. Najlepiej w czasie
szczepień, jak również w okresie nabywania odporności
przez zwierzęta - nie wchodzić

do lasu z psami i nie płoszyć
zwierzyny leśnej.
Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych, jednak w wypadku
kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy
się skontaktować z lekarzem
weterynarii.

W tym roku Wejherowo
przeznaczy ponad 1,3 milionów złotych na dożywianie
dzieci i młodzieży w stołówkach placówek oświatowych,
prowadzonych przez miasto.
W lutym 2013 roku z obiadów w stołówkach szkolnych
korzystało dziennie 601 dzieci

z 308 rodzin. Dla porównania
w roku 2012 z bezpłatnych
posiłków w szkołach korzystało dziennie 566 uczennic i
uczniów z 283 rodzin.
Ponadto w dwóch świetlicach Zgromadzenia Sióstr
Albertynek Posługujących
Ubogim, finansowanych z

budżetu miasta, w dwóch
świetlicach środowiskowych
prowadzonych w Zespole
Szkół nr 1 i jednej w Zespole
Szkół Ogólnokształcących
nr 2 w Wejherowie z posiłków korzysta codziennie 110
dzieci, które takiej pomocy
potrzebują.
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Pamiętali o ofiarach katastrofy

WYDARZENIA

Rocznica tragedii
smoleńskiej
Wczoraj minęła trzecia rocznica katastrofy lotniczej pod Smoleńskiem, w której
zginęła para prezydencka Maria i Lech Kaczyńscy oraz 94 pozostałych pasażerów
samolotu, lecącego na uroczystości w Katyniu. Śmierć ponieśli parlamentarzyści
i osoby zajmujące inne ważne stanowiska państwowe. W ostatnich dniach w całej
Polsce oddano hołd ofiarom tragedii z 10 kwietnia 2010 roku. Uroczystości odbyły
się także w powiecie wejherowskim.
W Wejherowie w kościele
pw. Chrystusa Króla i bł. s.
Alicji Kotowskiej, z inicjatywy
działaczy PiS odbyła się msza
święta w intencji ofiar Katastrofy Smoleńskiej. Przewodniczył jej dziekan ks. prałat
Tadeusz Reszka w asyście
proboszcza parafii Chrystusa
Króla, ks. prałata Daniela
Nowaka.
W uroczystej mszy św.
wzięli udział posłowie Prawa
i Sprawiedliwości: Dorota Arciszewska-Mielewczyk, Jolanta Szczypińska, Janusz
Śniadek i Jarosław Sellin,
a także prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt i
zastępca prezydenta Bogdan
Tokłowicz. Obecni byli radni
PiS oraz „Wolę Wejherowo”,
przedstawiciele organizacji
oraz inni mieszkańcy miasta
i powiatu. Nie zabrakło pocztów sztandarowych, a piękną
oprawę muzyczną zapewnił
Chór Cantores Vejheroviensis
pod dyrekcją Marka Rocławskiego.
Podczas kazania k. D.
Nowak nawiązał do obchodzonego tego dnia Święta
Miłosierdzia Bożego. Ksiądz
prałat przypomniał, że za okazane miłosierdzie powinniśmy
być Panu Bogu wdzięczni.
Wdzięczność i cześć należy się
również osobom, które zginęły
pod Smoleńskiem - za ich trud,
pracę w parlamencie i na innych ważnych stanowiskach,
za działalność społeczną.
Na koniec mszy św., pod
znajdującą się w tym kościele
tablicą, poświęconą ofiarom
tragedii odmówiono Koronkę

do Miłosierdzia Bożego. Kapłani, posłowie, członkowie
PiS oraz przedstawiciele władz
samorządowych złożyli pod
pamiątkową tablicą wiązanki
kwiatów i zapalili znicze.
Uroczystości rocznicowe
odbyły się też m.in. w Rumi.
W środę,10 kwietnia kwiaty i znicze złożono pod pomnikami na dwóch rumskich rondach: im. Marszałka Macieja
Płażyńskiego oraz prezydenta
Lecha Kaczyńskiego. W kościele Podwyższenia Krzyża
Świętego odbyła się msza św.
w intencji ofiar katastrofy.
Za tych, którzy zginęli 10
kwietnia 2010 roku modlono
się też w wielu innych kościołach powiatu.
AK.

Modlitwa
za Papieża
W Wejherowie odbyła się
także uroczystość w ósmą
rocznicę śmierci papieża błogosławionego Jana Pawła II.
2 kwietnia o godzinie
21:37 przed tablicą upamiętniającą 25. lecie Jego pontyfikatu,wejherowianie łączyli
się w modlitwie za Ojca Świętego. Zaśpiewano „Barkę”.
Na Skwerze Jana Pawła II
kwiaty składali i znicze zapalili m.in. prezydent Krzysztof
Hildebrandt, zastępcy prezydenta, sekretarz miasta i
skarbnik.
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Gniewino. Drugi etap robót Luzino. Komputery i internet dla potrzebujących

Kanalizacja

W gminie Gniewino rozpoczął się drugi etap budowy sieci kanalizacyjnej, dla wsi Chynowie, Kostkowo,
Tadzino, Jęczewo i Lisewo.

Budowa ruszyła z początkiem w marca. Inwestorem jest Gniewińskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w Kostkowie , a
wykonawcą robót, wyłonionym w przetargu, jest firma Hydroinstal.
Inwestycja będzie kosztować 3 mln zł, ale w 65 procentach finansowana jest ze środków UE, w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego.

Wybory w gminie Łęczyce

Nowy radny z SLD
24 marca w Gminie Łęczyce odbyły się wybory
uzupełniające do Rady Gminy.

Spośród trzech kandydatów wybrano Krzysztofa Janika ze
Strzebielina Osiedle. Nowy radny, Krzysztof Janik z KW SLD
uzyskał 77 głosów.
Frekwencja była niewielka i wyniosła zaledwie 10,5 procent.

W szkołach i w domach
Większość z nas korzysta z internetu i komputera, przy pomocy którego pracuje,
uczy się, kontaktuje się lub bawi. Są jednak domy, w których nie ma komputera ani
internetu, chociaż bardzo by się przydał zarówno dzieciom, jak i dorosłym domownikom. Nie wszyscy mogą sobie pozwolić na taki wydatek, jednak kilkudziesięciu
mieszkańców Luzina oraz okolicznych wsi wymarzony sprzęt i internetowe łącza
otrzymało w prezencie.

Było to możliwe dzięki realizacji projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w
Gminie Luzino”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania
8.3, Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka.
W ramach tego programu,
realizowanego w latach 20122013 sprzęt komputerowy wraz

z oprogramowaniem, oraz dostęp do szerokopasmowego internetu otrzymało sześć szkół w
gminie (5 podstawowych oraz
gimnazjum), a także przedszkole samorządowe.
Komputery trafiły też do 30
gospodarstw domowych z terenu gminy. Co więcej, przez 5
lat i 8 miesięcy zarówno szkoły,
jak i mieszkańcy mogą korzystać z internetu bezpłatnie.

OGŁOSZENIE

WEJHEROWSKI ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI KOMUNALNYCH W WEJHEROWIE
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
REFERENT DS. INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTROENERGETYCZNYCH - 1/2 etatu
1. Wymagania niezbędne
- wykształcenie min. średnie zawodowe w specjalności elektroenergetyka,
- uprawnienia eksploatacyjne i
dozorowe do 1 kW do wykonywania
prac kontrolno-pomiarowych,
- uprawnienia budowlane w wyżej
wymienionej specjalności,
- posiadanie obywatelstwa polskiego,
-posiadanie pełnej zdolności do
czynności prawnych oraz korzystanie
z pełni praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślnie przestępstwo
skarbowe,
- umiejętność obsługi komputera
(pakiet Open Office),
- pracownik samorządowy zatrudniony na powyższym stanowisku
nie może wykonywać dodatkowych
czynności pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami,
które wykonuje w ramach obowiązków wywołujących uzasadnione
podejrzenie o stronniczość lub interesowność.
Opis kompetencyjny stanowiska:
- wiedza zawodowa,
- organizacja pracy własnej / zarządzanie czasem,
- znajomość procedur i ich stosowanie,
- elastyczność,
- rozwiązywanie problemów,
- kultura osobista,
- myślenie strategiczne.
2. Wymagania dodatkowe
- umiejętność kosztorysowania prac,
- umiejętność pracy w zespole,
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- umiejętność pracy pod presją czasu,
- dyspozycyjność.
3. Główny zakres wykonywanych
zadań na stanowisku
- lokalizowanie i zlecanie usunięcia
wadliwie działających instalacji i urządzeń elektroenergetycznych,
- sprawdzanie jakości wykonania robót instalacyjnych elektroenergetycznych oraz zgodności z dokumentacją
techniczną i postanowieniami prawa
budowlanego oraz PN.
4. Wymagane dokumenty
- list motywacyjny,
- Curriculum Vitae,
- kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i zdobyte
uprawnienia,
- kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach i szkoleniach,
- kserokopie świadectw pracy,
- kwestionariusz osobowy* z informacją, czy:
- była prowadzona działalność
gospodarcza o charakterze zgodnym z
wymaganiami na stanowisku, na które
jest prowadzona rekrutacja,
- kandydat był zatrudniony u pracodawcy samorządowego, a jeśli tak,
należy podać jednostkę oraz termin
zatrudnienia,
- własnoręcznie napisane oświadczenie, że osoba ubiegająca się o zatrudnienie nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa
ścigane z oskarżenia publicznego lub
umyślne przestępstwo skarbowe (wybrany kandydat zobowiązany będzie
dostarczyć zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego,
- kserokopia dowodu osobistego
( str. 1 i 2)

- oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym
stanowisku.
- osoby pragnące skorzystać z uprawnień przysługującym osobom niepełnosprawnym muszą dodatkowo
wraz z dokumentami przedłożyć
kopię dokumentu potwierdzającego
niepełnosprawność.
5. Warunki pracy:
- wymagany kontakt (także telefoniczny) z najemcami i współpracownikami, praca przy komputerze ok. 2
godzin dziennie. Miejsce pracy na I
piętrze budynku. Budynek bez windy.
Ciągi komunikacyjne i drzwi w budynku o odpowiednich szerokościach.
- praca wymagająca poruszania się
na terenie Wejherowa.
6. Wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych: w miesiącu
poprzedzającym datę upublicznienia
ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób
niepełnosprawnych w jednostce, w
rozumieniu przepisów o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest
niższy niż 6%.
Wymagane dokumenty aplikacyjne
należy składać w siedzibie Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości
Komunalnych w Wejherowie przy ul.
Jana III Sobieskiego 251 z dopiskiem
na kopercie: Nabór na stanowisko:
Referent ds. instalacji i urządzeń
elektroenergetycznych
Termin składania ofert: do dnia
16.04.2013 r. do godziny 12.00.
Aplikacje, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. W okresie 3
tygodni od upływu terminu składania
ofert, osoby spełniające wymagania

formalne określone w ogłoszeniu
zostaną powiadomione telefonicznie
lub drogą elektroniczną o terminie i
miejscu kolejnego etapu rekrutacji.
Osoby, które nie spełniają wymagań
formalnych, nie będą informowane.
Informacja o wyniku naboru będzie
umieszczona na stronie internetowej
Biuletynu Informacji Publicznej /
www.bip.wejherowo.pl/, na stronie
www.wznk.pl oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie WZNK.
Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV
powinny być podpisane i opatrzone
klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie
danych osobowych zawartych w
ofercie dla potrzeb niezbędnych do
realizacji procesu rekrutacji zgodnie z
Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie
danych osobowych (Dz.U z 2002 roku
Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia
21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 roku Nr 223,
poz. 1458)
* Kwestionariusz osobowy do pobrania ze strony internetowej UM www.
bip.pl Wejherowo.pl (ogłoszenia o pracę) oraz z sekretariatu WZNK pok. 103
Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych w Wejherowie
zatrudni 2 pracowników
na stanowiska robotnicze: hydraulik
oraz elektryk z uprawnieniami
(praca w terenie, wymagana dyspozy
cyjność). Oferty należy składać w pok.
103, tel. (58) 677 50 00.

- Przez osiem miesięcy internet finansowany jest ze
środków unijnych, uzyskanych
w ramach projektu, natomiast
przez kolejne pięć lat koszty pokryje gmina Luzino – wyjaśnia
Paulina Płotka, koordynator
projektu „Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Luzino”. – Dodam jeszcze, że
jednostki podległe otrzymały
też urządzenia wielofunkcyjne,
natomiast gospodarstwa domowe - drukarki.
Kto otrzymał tak cenny prezent? Projektem zostały objęte
rodziny spełniające kryterium
dochodowe, upoważniające do
otrzymania wsparcia w ramach
systemu pomocy społecznej i
świadczeń rodzinnych; dzieci i
młodzież ucząca się z rodzin w
trudnej sytuacji materialnej i
społecznej, uprawniona do uzyskania stypendiów socjalnych

oraz osoby niepełnosprawne z
orzeczeniem o niepełnosprawności. Dodatkowe punkty przyznano rodziną wielodzietnym
oraz rodzicom samotnie wychowującym dzieci.
- Wybraliśmy te osoby, które
ze względu na trudną sytuację
materialną nie mogą kupić
sprzętu, a tym bardziej uiszczać
comiesięczne opłaty za Internet
– informuje Paulina Płotka. –
Wszyscy, zgodnie z projektem
zostali przeszkoleni z zakresu
obsługi komputerów, zakupionego oprogramowania oraz internetu, co podniosło ich kompetencje informatyczne. Mamy
nadzieję, że udział w projekcie
nauczy beneficjentów odnajdywania się w sytuacjach społecznych i zawodowych, wyrówna
dostęp do wiedzy, pozwoli na
zdobycie nowych umiejętności
oraz rozwój osobowy.
AK.

Projekt w liczbach
1 231 836,24 zł – taka jest całkowita wartość projektu
„Zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie
Luzino”
184 775,44 zł – wynosi dotacja celowa z publicznych
środków krajowych
30 – tyle gospodarstw otrzymało bezpłatnie sprzęt
komputerowy
7 – tyle placówek oświatowych dostało komputery
razem z urządzeniami wielofunkcyjnymi
178 – tyle komputerów kupił i rozdał Urząd Gminy
Luzino w ramach wspomnianego projektu
68 – przez tyle miesięcy beneficjenci projektu będą
mogli za darmo korzystać z internetu

Dwutygodnik

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

redakcja@pulswejherowa.pl
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Segregacja, ekologia i czyste miasto

Wierzę, że sobie
poradzimy
Rozmowa z Romanem Czerwińskim, prezesem Zakładu
Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z o.o.
- Miesiąc temu objął pan
stanowisko prezesa wejherowskiego ZUK. Jakie
najważniejsze cele chciałby
pan zrealizować?
- Zależy mi na podtrzymaniu
świetności firmy, którą znam
dobrze, działając w tej branży
od wielu lat. Najważniejszym
wyzwaniem dla zakładu na
dzisiaj jest wejście na rynek
wejherowski i nie tylko. Jak
wiadomo, przystąpiliśmy do
przetargu na zagospodarowanie odpadów komunalnych w
Wejherowie, a ponieważ nasza
oferta jest tańsza niż konkurenta, mam nadzieję, że ten
przetarg wygramy. Okaże się
to w najbliższych dniach.
- Wspomniał pan o rynku
nie tylko wejherowskim...
- Tak, ponieważ przyszłością
tego zakładu jest startowanie w
innych przetargach i podejmowanie się różnych zadań, nie
tylko z dziedziny gospodarki
odpadami. Jesteśmy dobrze
przygotowani, ale nadal będziemy inwestować w nowoczesny
sprzęt. Złożyłem wniosek do
prezydenta miasta o rozszerzenie zakresu naszej działalności.
Po przekształceniu zakładu
budżetowego, jakim był ZUK
w spółkę musimy sobie radzić
na rynku.
- Nowelizowana niedawno ustawa tzw. śmieciowa
wprowadziła na nim nieco
zamieszania. Mieszkańcy
są zaniepokojeni nie tylko
nowymi stawkami opłat za
wywóz śmieci, ale też koniecznością złożenia deklaracji oraz wypowiedzenia
starej umowy.
- Od razu uspokoję wejherowian, korzystających dotąd
z usług ZUK. Nawet jeśli nie
wypowiedzą dotychczasowej
umowy, ona wygaśnie z dniem
30 czerwca tego roku. Spółka,
którą kieruję, na pewno nie wystawi nikomu faktury po 1 lipca,
kiedy ustawa wejdzie w życie.

Wyrzuć niebezpieczne odpady

MIASTO

Bezpłatna zbiórka objazdowa
Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” zaprasza do skorzystania z objazdowej zbiórki odpadów niebezpiecznych w Wejherowie, w dniach 12 i 13 kwietnia.
Za darmo odbierane będą
m.in. sprzęt elektryczny i elektroniczny (nie większy niż telewizor),
resztki farb, lakierów, klejów,
rozpuszczalniki, zużyte tonery,
przeterminowane leki, świetlówki, żarówki, termometry, baterie
i akumulatory.

Miejsca postoju 12 kwietnia: 9.00 - ZS nr 2 ul. Gdańska
30, 9.40 - ZSO nr 2 ul. Weteranów,
10.20 - Społeczna SP ul. Obr.
Wybrzeża 1, 11.00 - ZS nr 3 ul.
Nanicka 22, 12.00-12.20 ZSP nr
3 ul. Budowlanych 2.
13 kwietnia: 9.30 ul. Bro-

niewskiego/Graniczna, 9.50 ul.
Ogrody Nanickie/Kusocińskiego,
10.20 ul. Kochanowskiego 8, 10.40
os. Kaszubskie 8/10, 11.10 ul.
Kaszubska przy banku, 11.30 ul.
Piotra Skargi/Stefczyka, 11.50 ul.
Necla/Konopnickiej,11.50–12.10
ul. Patoka/Gdańska 60-66 .

OGŁOSZENIE

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

informuje
o przeprowadzeniu na zlecenie Prezydenta Miasta Wejherowa
wiosennej zbiórki odpadów wielkogabarytowych i nietypowych
Zbiórka realizowana będzie w formie tzw. wystawek oraz kontenerów objezdnych.
WYSTAWKI –  12 kwietnia 2013 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 terminach,
na skrzyżowaniach następujących ulic:
Prezes spółki ZUK, Roman Czerwiński.

- Obawy, związane ze zmianami są nieuzasadnione?
- Obawy wynikają m.in. z
tego, że gminy uczą się nowego
prawa, wszyscy mają sporo
wątpliwości, wiele spraw nie
jest jasnych. Moim zdaniem,
jeśli samorządy wezmą sprawy
w swoje ręce i zajmą się tą gospodarką odpadami, to będzie
lepiej. Wierzę, że poradzi sobie
z tym samorząd Wejherowa,
którego działania obserwuję od
dawna. Sam jestem samorządowcem.
- Ma pan dobre zdanie o
władzach miasta?
- Podoba mi się kierunek
zmian, jakie od kilkunastu lat
zachodzą w tym mieście i cieszę
się, że będę mógł w tym procesie
uczestniczyć, nie tylko w dziedzinie gospodarki komunalnej.
Związki powiatów wejherowskiego i puckiego są bardzo
ścisłe, więc jako przewodniczący
Rady Powiatu Puckiego mam
okazję współdziałać z wejherowskimi samorządowcami w

różnych dziedzinach i jestem z
tego dumny.
- Wracając do gospodarki
odpadami, jakie inwestycje
miał pan na myśli?
- ZUK w Wejherowie powinien być aktywnym uczestnikiem procesu segregacji śmieci, który od 1 lipca nabierze
nowego znaczenia. Będziemy
inwestować m.in. w urządzenia do wstępnego oczyszczania
odpadów, zależy mi także na
odzyskiwaniu odpadów biodegradowalnych.
Jestem przekonany, że w
dziedzinie segregacji odpadów
Wejherowo będzie miastem przodującym, jednocześnie utrwalając wizerunek miasta czystego. Z
pewnością chcą tego mieszkańcy,
otwarci na selektywną zbiórkę
odpadów. Ludzie chcą żyć w
zgodzie z ekologią, dbać o środowisko, ale potrzebują do tego
warunków. My takie warunki
chcemy stworzyć.
- Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska

12-13.04.2013r.
			26-27.04.2013 r.
Nadrzeczna- Derdowskiego- Krasińskiego
Leśna – Brzozowa
Broniewskiego – Kolejowa
Paderewskiego – Kasprowicza
Kotłowskiego – Mostnika
Łęgowskiego-Rogaczewskiego
Urocza – Zielna
Łęgowskiego – Słowińców
Gryfa Pomorskiego – Ogrodowa
Gryfa Pomorskiego - Patoka
Stefczyka – Konopnickiej
Gulgowskiego – Karnowskiego
Asnyka – Tuwima
Lelewela – Niska
Staromłyńska - Obr. Wybrzeża - Ludowa
Stefczyka – Chmielewskiego
Okrężna – Ofiar Piaśnicy
Marynarki Wojennej – Krzywa
Sikorskiego – Południowa
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 prowadzonej 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. 				
PREZES ZARZĄD		
							
Roman Czerwiński
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KULTURA I EDUKACJA
Wejherowianie tańczyli w Gdańsku

Solo, w duecie
i w formacji
Na Ogólnopolskim Turnieju Tańca Dance Grup, zorganizowanym przez Pałac Młodzieży w Gdańsku, Klub Taneczny Świat
Tańca z Wejherowa triumfował w wielu kategoriach tanecznych,
godnie reprezentując miasto.
Przez cały dzień trwały zmagania konkursowe występów
solowych,duetów oraz formacji.
Najmłodsze solistki zdominowały kategorię hip hop solo do
lat 8: Amelia Brzeska i Amelia
Romanowska zdobyły złoty medal, Inga Rynkowska – srebrny,
a Oliwia Rzeszewicz – brązowy.
Czwarte i piąte miejsce zajęły
Amelia Lejkowska i Marcelina
Pośpieszna.
W solo hip hop do lat 11
wśród 40 tancerzy najlepsze
okazała się wejherowianka
Marcelina Urban , która zdobyła złoty medal.

Z koli Martyna Borucka i
Nikola Krueger wytańczyły w
duecie brązowy medal w hip
hop do lat 15. Jonasz Bianga
uplasował się na 4 miejscu w
solo hip hop do lat 15.
Na zakończenie imprezy
Świat Tańca rozkręcił zabawę
na parkiecie, wciągając do niej
wszystkich tancerzy.
- Była to akcja spontaniczna,
która dała nam ogromną dawkę
energii. Dziękujemy wszystkim
za wspaniałe emocje – mówią
Joanna i Jacek Bernaśkiewicz,
prowadzący Klub Taneczny
Świat Tańca

Wyniki formacji
na turnieju:
EXPLOZJA - I miejsce w
kategorii hip hop 12-15 lat
EUFORIA – II miejsce
kategorii hip hop do lat 8
EXPRESIK - II miejsce w
kategorii hip hop do lat 11
JUMP - III miejsce w kategorii hip hop do lat 11

Nagrodzone dzieci z Wejherowa w Pałacu Młodzieży w Gdańsku, z trenerką
Joanną Bernaśkiewicz.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Święto patrona szkoły

Lech Bądkowski
i język kaszubski
W Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie odbyło się tradycyjne Święto
Patrona, obchodzone w łączności z Dniem Jedności Kaszubów.
Święto Szkoły było okazją do
zaprezentowania osiągnięć, które przedstawił gościom dyrektor
Dariusz Rompca. Wręczył
również nagrody zwycięzcom
konkursu wiedzy o Lechu Bądkowskim.
Ciekawy program artystyczny przygotowali nauczyciele
języka kaszubskiego. Spektakl
o tytule „Pamiatôj o spiku” był
okazją do zaprezentowania wzorowej kaszubszczyzny dzieci.
Podczas uroczystości przekazano społeczności szkolnej
nowe pomoce dydaktyczne,
kupione dzięki staraniom Rady

Rodziców i jej przewodniczącej
Aleksandrze Meyer oraz wójta Gminy Luzino Jarosława
Wejera.
Szczególny dzień swoją obecnością zaszczyciła córka Lecha
Bądkowskiego, Sławina Kosmulska z mężem, ks. prałat Zygfryd Leżański (który
przekazał zestaw słowników
do szkolnej biblioteki), prezes
luzińskiego oddziału Zrzeszenia
Kaszubsko-Pomorskiego - Sławomir Klas. Nie zabrakło
dyrektorów innych szkół i placówek kulturalno-oświatowych
z gminy. 		
MD.

Danuta Wałęsa
w Wejherowie
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie zaprasza na spotkanie z Danutą Wałęsą.
Pierwsza dama Polski w
latach 1990–1995,   honorowa patronka Fundacji „Sprawni Inaczej”, honorowy prezes
Gdańskiej Fundacji na Rzecz
Rozwoju Kultury, odznaczona Krzyżem Komandorskim z
Gwiazdą Orderu Odrodzenia
Polski, autorka książki „Marzenia i tajemnice” spotka sie z
czytelnikami i sympatykami w
Wejherowie.
Spotkanie poprowadzi Piotr
Adamowicz gdański dziennikarz i dawny opozycjonista,
który zredagował wspomnienia
byłej prezydentowej.
Spotkanie odbędzie się 19
kwietnia (w piątek) o godz.
18.00, w siedzibie biblioteki,
ul. Kaszubska 14.

Zaproszenie Konkurs w Bibliotece

Wystawy
w muzeum
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie
oraz ksiądz prałat Tadeusz
Reszka serdecznie zapraszają do zwiedzania wystawy pt. „ŚWIĘCI KASZUB”.
Ekspozycja będzie czynna
do 25 maja 2013 r.
Wejherowskie muzeum
wspólnie z Muzeum w Koszalinie zaprasza również do zwiedzania wystawy pt. „Muzealne spotkania z fotografią”.
Autorami prac są uczniowie, którzy wykonali zdjęcia
podczas wizyty w muzeum lub
przedstawili w formie reportażu, felietonu lub fotograficznego eseju swoje wrażenia ze
„spotkania w muzeum”.
Zdjęcia powstały w ramach
XI edycji międzynarodowego
konkursu dla dzieci i młodzieży pt. „Muzealne Spotkania z Fotografią”, którego
organizatorem jest Muzeum
w Koszalinie.
Wystawa będzie czynna do
15 kwietnia br., więc pozostało
kilka dni, żeby ją jeszcze zobaczyć. 		
MD.

Interpretacja
poezji ks. Pasierba

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
w Wejherowie im. Aleksandra Majkowskiego
organizuje konkurs na interpretację poezji
księdza Janusza Pasierba w ramach projektu
„Pasierbowa iskra poezji w XXI wieku”.
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do osób pełnoletnich, mieszkających na terenie województwa pomorskiego.
Patronat Medialny nad konkursem objął Miesięcznik „Pomerania”.
Celem konkursu jest popularyzacja poezji ks. Janusza Pasierba i
uczczenie ogłoszonego przez Zarząd Główny Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego Roku Księdza Janusza Pasierba.
Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie interpretacji jednego wiersza autorstwa księdza Janusza Pasierba - o
długości maksymalnie jednej strony A4, zawartego w jednym z
trzech tomików „Kategoria przestrzeni”, „Czarna skrzynka” lub
„Zdejmowanie pieczęci”.
Praca musi być podpisana godłem. Należy ją przesłać w terminie
do 24 kwietnia 2013 roku pocztą elektroniczną na adres: krzysztofp@biblioteka.wejherowo.pl, lub listownie na adres: Powiatowa
i Miejska Biblioteka Publiczna 84-200 Wejherowo ul. Kaszubska
14 z dopiskiem : „Pasierbowa iskra poezji ”. Jeden uczestnik może
nadesłać tylko jedną pracę.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w maju 2013
roku, podczas Tygodnia Bibliotek w ratuszowej sali narad Urzędu
Miejskiego w Wejherowie. Nad przebiegiem konkursu czuwać
będzie komisja konkursowa w składzie: przewodnicząca Danuta
Balcerowicz, sekretarz Krzysztof Powałka, członkowie – red. Dariusz Majkowski, Iwona Block i Ewelina Magdziarczyk-Plebanek.
Więcej informacji: tel. 58 677 65 77, www.biblioteka.wejherowo.pl
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Grupa wsparcia dla chorych i ich opiekunów

Motocykliści Dzieciom

„Motokrew”
już w sobotę
Kolejna, szósta już edycja akcji „Motokrew”
odbędzie się w najbliższą sobotę. 13 kwietnia
na Placu Jakuba Wejhera w Wejherowie będzie
okazja do zabwy, ale również do pomagania
innym. Zapraszamy w imieniu organizatorów
tym bardziej, że chodzi o życie i zdrowie dzieci.
Głównym celem tej ogólnopolskiej charytatywnej imprezy
jest zbiórka krwi dla dzieci i
dorosłych. Organizatorem akcji
jest klub motocyklowy Nine Six
MC Poland Chapter North czyli 96 MC, a patronat, podobnie
jak w latach poprzednich, objął
prezydent miasta Krzysztof
Hildebrandt.
Wejherowo jest jednym z
miast, które zapoczątkowały
akcję zbiórki krwi. W ubiegłym
roku podczas trwania imprezy
„Motokrew”, na wejherowskim
rynku pojawiło się blisko 350
motocyklistów, którzy oddali 55
litrów cennego daru.
W sobotę 13 kwietnia, specjalny ambulans, przeznaczony
do zbiórki krwi pojawi się na
Placu Wejhera ok. godz. 11.00.

Co ważne - krew będą mogli
oddać nie tylko motocykliści ale
także wszyscy inni uczestnicy
spotkania. Każdy może ofiarować krew, pomagając chorym i
potrzebujacym dzieciom.
Impreza ma charakter pikniku motocyklowego, stąd w
programie szereg dodatkowych
atrakcji w postaci konkursów
dla najmłodszych oraz koncertów zespołów muzycznych.
Na scenie przygotowanej
przez Wejherowskie Centrum
Kultury w godzinach 11-16
pojawią się m.in. zespoły M 22,
SONS oraz SLOVENIAN GIRL
i WHITE ROOM.
Warto przyjść na Plac Wejhera i jeśli to możliwe oddać krew,
a przy okazji obejrzeć wspaniałe
motocykle.
P.W.

Razem uczą się,
jak żyć godnie
Dzień Otwarty, zorganizowany w ub. tygodniu przez Grupę Wsparcia „Żyj Godnie” pozwolił
poznać formy zajęć z ludźmi, cierpiącymi na choroby otępienne. Na cotygodniowe spotkania
grupy w Wejherowie przychodzą chorzy oraz członkowie ich rodzin, którzy również potrzebują wsparcia i cennych informacji. Znajdują tu również okazję do rozmowy i chwilę relaksu
wśród dobrze rozumiejących się osób.
Grupa wsparcia „Żyj Godnie” powstała 20 października
2010 roku z myślą o osobach z
zaburzeniami pamięci, chorych
na chorobę Alzhaimera i inne
choroby otępienne, jak również
z myślą o ich opiekunach. Kilkunastoosobowa grupa zrzesza
ludzi w różnym wieku i różnym
stanie zdrowia.

RADZĄ SOBIE

Spotkania prowadzą wolontariusze, tacy jak wejherowianin Jacek Drewa, posiadający
kwalifikacje opiekuna społecznego. Pomaga mu Jolanta
Węsierska, założycielka grupy,
która opiekując się chorym na
chorobę Alzhaimera ojcem,
postanowiła pomagać innym.
– Trzeba uczyć się tej choroby, postepowania z pacjentem,
radzenia sobie ze stresem –
mówi pani Jolanta. – Przede
wszystkim jednak trzeba chcieć.
Trzeba wyjść z domu, spotkać
się z ludźmi, posłuchać jak
sobie radzą i podzielić się problemami. Od roku korzystamy
z terapii organizowanej przez
Polskie Towarzystwo Pomocy
Osobom z Chorobą Alzhaimera
w Gdańsku. Dwa razy w miesiącu wyjeżdżamy na spotkania
terapeutyczne w Gdyni Witominie, gdzie funkcjonuje dom
dziennego pobytu.

PRZYSŁOWIA
I PIOSENKI

Podczas Dnia Otwartego,
podobnie jak w czasie innych
spotkań grupy, pan Jacek prowadził m.in. ćwiczenia ruchowe
i słowne. Członkowie grupy
kończyli zaczęte przez prowadzącego znane powiedzenia i
przysłowia, a także cytaty z
Biblii, ćwicząc pamięć.
Potem wszyscy śpiewali
piosenki lub pieśni religijne,
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W dniu otwartym można było wziąć udział w spotkaniu grupy wsparcia i przyjrzeć się
jej pracy. W środku uśmiechnięta Jolanta Węsierska, w głębi Jacek Drewa.

a także modlili się razem, bo
zajęcia prowadzone są w duchu
chrześcijańskim. Co ważne, odbywają się w miłej atmosferze,
przy herbacie, kawie i smakołykach, przyniesionych przez
uczestniczki. Domowe ciasta z
pewnością poprawiają humor, a
tu liczy się uśmiech i wzajemna
życzliwość.

NIE JESTEŚ SAM

Bardzo ważna jest więź psychiczna. Słowa: „wiem jak się
czujesz, mam podobnie” albo
„nie jesteś sam!” motywują do
działania, do zmiany nastawienia. Należy pamiętać, że w grupie jest możliwość zrealizowania
tego, czego nie jesteśmy w stanie
zrobić w pojedynkę.
– Wzajemna pomoc jest podstawą życia społecznego, m.in.
dlatego, iż jesteśmy stworzeniami stadnymi – mówi Jacek
Drewa. – Każdy z nas potrze-

buje być akceptowany, mieć poczucie, że jest potrzebny i może
na kogoś liczyć. Opiekowanie
się kimś przynosi satysfakcję.
Chciałbym serdecznie zaprosić
wszystkich zainteresowanych
chorych, jak również ich opie-

kunów, rodzinę czy przyjaciół.
Do naszej grupy zapraszamy
również wszystkie osoby chcące ofiarować swój cenny czas i
zaangażowanie. Dla wszystkich
chcących pomóc znajdzie się
miejsce. 		
AK.

Cele grupy wsparcia:

- dzielenie się doświadczeniem w pokonywaniu
trudności związanych ze chorobą oraz szukania
wspólnymi siłami rozwiązań
- dzielenie się wsparciem emocjonalnym,
- zwalczanie bezradności wobec problemu własnej choroby,
trudnej sytuacji życiowej itp.
- budowanie nadziei i poczucia wartości uczestników
- wymiana użytecznych informacji

U Sióstr Szarytek

Spotkania odbywają się w każdą środę, w godzinach od
17.00 do 19.00, w Wejherowie - w Domu Sióstr Szarytek
przy ul. Świetego Jacka 14 (stary szpital).

redakcja@pulswejherowa.pl
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UROCZYSTOŚCI
Kwiecień Miesiącem Pamięci Narodowej

W Piaśnicy zapłoną znicze
Od października 1939 r. do kwietnia 1940 r. Piaśnica przeistoczyła się ze spokojnej kaszubskiej wsi w straszne miejsce kaźni
tysięcy Polaków. Niewinni ludzie oderwani od swych rodzin,
kapłani porwani sprzed ołtarza, siostry zakonne pozbawione
codziennego różańca, dorośli i małe dzieci, wszyscy oni ginęli
z rąk hitlerowców w sosnowym piaśnickim lesie. Trudno nam
dziś uwierzyć, że „ludzie ludziom zgotowali taki los...”.
Według miejscowych podań,
w XV wieku Piaśnica była
miejscem wielkich łowów na
zwierzynę leśną przed Bitwą
Grunwaldzką. Polowano tam
na tura, sarny i jelenie. Zapewne te lasy odwiedzał król Jan
III Sobieski ze swoją małżonką
Marysieńką, ponieważ ich
posiadłość znajdowała się w
pobliskim Rzucewie.

KLĘSKA

Niemcy nigdy nie pogodzili
się z utratą ziem, które przed
Traktatem Wersalskim znajdowały się pod zaborem pruskim.
Po dojściu do władzy nazistów
Polacy żyli w poczuciu zagrożenia. Dochodziło do aktów
dywersji i prowokacji.
1 września 1939 roku hitlerowcy rozpoczęli działania
wojenne, napierając z morza,
powietrza i lądu. Wobec braku
amunicji i zaopatrzenia, a także dużych strat oraz odcięcia
od drogi, dowódcy zarządzili
odwrót 1 Morskiego Pułku
Strzelców z Wejherowa na
Kępę Oksywską, gdzie walki
toczyły się do 19 września. Do
2 października bronił się Półwysep Helski. Dotkliwe straty
poniesione przez obrońców
Wybrzeża były rezultatem
przewagi Niemców, ale także stosowanych przez nich
barbarzyńskich metod walki,
które później przeistoczyły się
w okrutne metody okupacyjne.

REPRESJE

Od początku okupacji rozpoczęły się masowe aresztowania i egzekucje. Oddziały
operacyjne wspomagane przez
przedstawicieli mniejszości
niemieckiej na podstawie Sonderfahndungsbuch Polen szukały aktywnych przedstawicieli
polskiego społeczeństwa. Albert
Forster na licznych wiecach i
wystąpieniach podsycał nie-

nawiść i wrogość do polskiego
społeczeństwa. Na wejherowskim rynku powiedział: „W ręce
wasze oddaję Polaków, musimy
ten naród wytępić od kołyski
począwszy” (...) „mowa polska
musi zginąć, a Niemcy mogą
robić z Polakami co zechcą” .

EGZEKUCJE

W Wejherowie rozpoczęły się
aresztowania i egzekucje Polaków. W październiku więzienie
w Wejherowie zaczęło pękać w
szwach. W celach przeznaczonych na 9–10 osób przebywało
po 30 więźniów.
Świadkowie wymieniają
różne daty rozpoczęcia wywozu
skazańców w kierunku Piaśnicy. Najwięcej osób (według różnych źródeł od 300 do 900 osób)
przewieziono 11 listopada.
Wśród nich była błogosławiona siostra Alicja Kotowska - zakonnica ze zgromadzenia sióstr
Zmartwychwstanek, która zginęła razem z żydowskimi dziećmi. Wyprowadzona z celi siostra
Alicja zobaczyła na dziedzińcu
więzienia błąkające się dzieci.
Przygarnęła je i przytuliła, a
najmłodsze wzięła za rączkę. Z
dziećmi weszła do ciężarówki.
Wielu wejherowian widziało
transporty z wiezienia jak i ze
stacji kolejowej do Piaśnicy.
Były to niepokojące sygnały, że
w lasach piaśnickich dokonują
się egzekucje.
Jednym z naocznych świadków zbrodni była Elżbieta
Ellwart, mieszkanka Orla. Jej
wstrząsające zeznania obrazują
całą grozę zbrodni dokonywanych w Piaśnicy. W bestialski
sposób traciły życie polskie
elity intelektualne, społeczne,
duchowieństwo jak kobiety i
małe dzieci.
Z początkiem sierpnia 1944
roku Niemcy przystąpili do
usuwania śladów zbrodni dokonanych na Pomorzu w 1939

roku. Zajęły się tym znowu
jednostki SS i policji.
Do najcięższych prac przeznaczono więźniów z obozu w
Stutthofie oraz mieszkańców
pobliskich wsi.

ŚLADY

Po zakończeniu wojny o Lesie Piaśnickim nie zapomniano.
W dniach 7-22 października
1946 r. pod przewodnictwem
sędziego Antoniego Zachariasiewicza działała na tym terenie specjalna komisja lekarska
ekshumacyjno–sądowa.
W wyniku jej prac ustalono
ogólną liczbę 30 grobów. W
dwóch z nich odkryto łącznie
305 ciał, które znajdowały się
w dość dobrym stanie.
Wszystkie groby zostały otoczone opieką. Uporządkowano
i zabezpieczono cementowymi
otokami miejsca, w których
spoczywały szczątki ofiar. Niektóre wyróżniają się wśród
innych tabliczkami z imieniem
i nazwiskiem osób, rozpoznanych w czasie ekshumacji.
Są też groby symboliczne –
pomordowanych księży, dzieci,
leśników. Symboliczny grób ma
w Lesie Piasnickim bł siostra
Alicja Kotowska.

PAMIĘĆ

Piaśnica stała się po wojnie
miejscem spotkań rodzin, które
straciły tutaj najbliższych, a
takze pozostałych mieszkańców
miasta i gminy Wejherowo.
Pierwsza uroczystość ku czci
zamordowanych odbyła się 22
września 1946 r. Wzięły w niej
udział tłumy.
We wrześniu 1955 r. odsłonięty został pomnik ku czci
pomordowanych, a w 1993 r.
postawiono pomnik poświęcony
zamordowanym w Piaśnicy
dzieciom. W 1999 r. poświęcono
obelisk upamiętniający męczeństwo błog. Alicji Kotowskiej

Fot. Jacek Drewa
oraz ojców Jezuitów z Gdyni. W
późniejszych latach postawstał
piękny ołtarz polowy w formie
kaplicy, a w ub. roku odsłonięto
figurę Chrystusa i symboliczny
przestrzelony konfesjonał przy
grobie kapłanów.
W 1995 r. nekropolia została
włączona do parafii Chrystusa
Króla w Wejherowie, która organizuje uroczystosci wspólnie
z władzami Gminy Wejherowo
oraz organizacjami „piaśnickimi” - Komitetem Piaśnickim
oraz Stowarzyszeniem „Rodzina Piaśnicka”.

MODLITWA

Uroczysta msza święta odbywa się tam co roku w pierwszą niedzielę października.
Również w kwietniu każdego
roku, władze samorządowe
i mieszkańcy powiatów wejherowskiego oraz puckiego
ddają hołd ofiarom zbrodni w
Piaśnicy. W sobotę 20 kwietnia o godz. 11.00 zaplanowano
uroczystości przy głównym
pomniku w Piaśnicy. Oprócz
tego na terenie gminy odbędą
się inne wydarzenia z okazji
Miesiąca Pamięci Narodowej,
o charakterze patriotycznym,
naukowym, sportowym i rekreacyjnym. Cykl imprez odbędzie
się w ramach I Dni Piaśnickich
Gminy Wejherowo.

NIEMY KRZYK

Nad Lasem Piaśnickim
powoli zapada zmrok. Krwawe
słońce kończy swój codzienny
bieg i chowa się w Bałtyku.
Milkną ptaki, wstaje mgła.
Początkowo niewidoczna, a potem gęstniejąca - spowija cały
las. Nagle z tej mgły wyłaniają
się postacie ludzi – kobiet, mężczyzn i dzieci. Wpatrują się w

niebo i krzyczą, ale nie słychać
ich głosu. Jedynie pnie sosen
łuszczą się salwą, która padła
przed ponad siedemdziesięciu
laty. My, którzy nie pamiętamy
wojny i nie doświadczyliśmy
hitlerowskiej okupacji jesteśmy
winni im pamięć.
Niemy krzyk pomordowanych dociera także do nas.
Marcin Drewa

I Dni Piaśnickie Gminy Wejherowo
18-21 kwietnia 2013 r.

Czwartek 18 kwietnia, godz. 14-16

Finał Olimpiady Wiedzy o Martyrologii Piaśnicy – aula
Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie.

Piątek 19 kwietnia, godz. 10-12.15

I Gwiaździsty Rajd Piaśnicki im. mjr Edwarda Łakomego.
Udział wezmą uczniowie samorządowych szkół podstawowych gminy Wejherowo - zakończenie przy Kaplicy.

Sobota 20 kwietnia, godz. 9-13

V Bieg Piaśnicki - w ramach cyklu „Grand Prix Kaszuby
biegają”.
Uroczystości patriotyczne z okazji Miesiąca Pamięci Narodowej przy Pomniku Głównym (godz. 11).

Niedziela 21 kwietnia, godz. 10-14

I Rowerowy Rajd Piaśnicki. Rozpoczęcie i zakończenie przy
remizie OSP w Bolszewie.
Zapisy przyjmowane są do 12 kwietnia pod nr tel.: 606142
639 lub e-mailem pod adresem: ksapieha@ug.wejherowo.pl
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WAŻNE
TELEFONY
Szpital
Specjalistyczny
centrala 58 572 70 00

Pogotowie
Ratunkowe
58 6776102
lub 58 6776103

Komenda
POWIATOWA Policji
Dyżurny 58 672 97 22
Komisariat w Śmiechowie
58 677 91 44

Komenda Powiatowa
Straży Pożarnej
Dyżurny 58 677 61 00

Straż Miejska
58 677 70 40

Urząd Miejski
centrala 58 677 70 00
Sekretariat Prezydenta
58 677 70 19, 58 677 70 20

Nagrody Starosty
dla sportowców

Zagrają gwiazdy
i adepci sportu

grodzeni są mieszkańcami powiatu wejherowskiego.

Zagrają „światowej” renomy
drużyny Everton, Sporting
Lizbona, Hannover 96, Slavia
Praga, Panathinaikos Ateny
oraz polskie drużyny: Legia
Warszawa, Lechia Gdańsk,
Arka Gdynia, Zagłębie Lubin,
Pogoń Szczecin, Warta Poznań
oraz kadra Pomorskiego Związku Piłki Nożnej.
Ekipy uczestników zostały
rozlosowane do trzech grup. I
tak, w grupie A rywalizować
będą: Slavia Praga, Everton FC,
Legia Warszawa i Pogoń Szczecin. W grupie B rozlosowane
zostały: Hannover 96, Panathinaikos Ateny, Warta Poznań i
Zagłębie Lubin. W trzeciej gru-

13 i 14 kwietnia w Gniewinie rozgrywany będzie Międzynarodowy Turniej Hotel
W ubiegłym tygodniu 22 sportowców i 5 trenerów otrzymało
Mistral Sport Cup dla chłopców z kategorii
Nagrody Starosty Wejherowskiego za osiągnięcia w 2012 roku.
Uroczystość odbyła się w Starostwie w Wejherowie. Wszyscy na- wiekowej U-12.
Nagrody Starosty otrzymali:
Karol Barzowski - lekkoatletyka, Rumski Klub Sportowy
Szymon Cyra, Damian
Damaszk, Julian Damaszk,
Karol Klawikowski, Jędrzej
Rutz i Paweł Gosz - radiojachting, zawodnicy RJK PZPOW
Bliza Balex-Metal Wejherowo
Marta Kąkol - rzut oszczepem, AZS AWFiS
Maciej Kubiak i Tomasz
Spaleniak - triathlon, UKS Tri
Saucony Rumia
Angelika Lińska - biegi,
UKS „Azymut 45”
Marlena Wieleba, Robert

Niewiedziała, Łukasz Wiśniewski, Angelika Zamojska, Ewelina Zamojska i
Paweł Zamojski - biegi, UKS
„Siódemka” Rumia
Michał Nowosadzki - brydż
sportowy, Pomorski Związek
Brydża Sportowego w Gdańsku
Maja Olszewska - kręgle,
TKKF „Dębinki” Gdańsk
Mateusz Rak - triathlon,
UKS Tri Saucony Rumia
Magdalena Stencel - tenis
ziemny, Sopocki Klub Tenisowy
Mikołaj Tabisz - kickboxing, Klub Sportowy „Maximus”
Rumia

ZASADY REKRUTACJI:
PUNKTUJEMY j. polski, matematykę, j. obcy oraz:

- historię w klasach A i D
- fizykę w klasie B
- biologię w klasie C
- geografię w klasie E
- w – f w klasie S
DOKUMENTY
-Wypełnione podanie do pobrania ze strony www
- odpis aktu urodzenia
- świadectwo ukończenia gimnazjum
i zaświadczenie o wynikach egzaminu

Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej

ZUK - Dział

OFERTA KSZTAŁCENIA W 6 KLASACH
Z ROZSZERZENIEM:
Klasa A humanistyczno-prawnicza: j. polski, historia,
wos, przedmiot podstawy prawa
Klasa B politechniczna: matematyka, fizyka, j. angielski,

Wejherowski
Zarząd Nieruchomości
Komunalnych

zajęcia z fizyki doświadczalnej na wyższych uczelniach

58 677 60 96,
58 672 10 21

Klasa E ekonomiczno–turystyczna: geografia,

Miejski Zakład
Komunikacji
58 572-29-30
58 572-29-32
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Marek Gorlikowski - instruktor radiojachtingu w RJK
PZPOW Bliza „Balex-Metal”
Wejherowo
Andrzej Kostun - instruktor w Klubie Sportowym
Karate „Sakura” Rumia
Benedykt Król - trener w
UKS „Siódemka” Rumia
Piotr Netter - trener w
UKS Tri Saucony Rumia
Tadeusz Pepliński - trener w Rumskim Klubie Sportowym

I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. KSIĄŻĄT POMORSKICH w RUMI
64 lata tradycji, nowe kierunki kształcenia

centrala 58 572-94-11 do 13
sekretariat
572-94-00, 572-94-01

Sanitarno-Porządkowy
58 672 35 68,
58 672 17 18

Nagrodzeni
trenerzy:

pie znalazły się: Pomorski ZPN,
Sporting Lizbona, Arka Gdynia
i Lechia Gdańsk.
W sobotę w godz. 10.00-16.30
odbędą się gry kwalifikacyjne.
W niedzielę drużyny będą walczyć o poszczególne miejsca.
Interesującą zabawą oraz
gratką dla kibiców będzie również mecz gwiazd piłkarskich,
rozegrany pomiędzy Polską, a
Europą. W barwach drużyny
biało-czerwonych zagrać mają
m.in. Włodzimierz Lubański i
Andrzej Juskowiak, a w drużynie Europy zagrają trenerzy
z polskich i zagranicznych klubów. Mecz gwiazd rozegrany
będzie 13 kwietnia o godz. 17.30.

O głoszeni E

Starostwo
Powiatowe

58 677 79 60
58 672 41 70

Piłka nożna

Za osiągnięcia w 2012 roku

Klasa C medyczna: biologia, chemia, fizyka
Klasa D lingwistyczna: j. angielski, j. niemiecki, historia
matematyka, j. angielski, przedmiot ekonomia w praktyce
Klasa S sportowa: biologia, geografia, j. angielski, w-f

ZAPRASZAMY NA DZIEŃ
OTWARTY SZKOŁY
27 KWIETNIA 2013 r.

DODATKOWA OFERTA:

• Koło teatralne „W rozproszeniu”
• Chór szkolny
• koło filmowe
• koło plastyczne
• studio piosenki
• 10 sekcji sportowych
• repetytoria dla maturzystów z wszystkich przedmiotów
• konsultacje ze wszystkich przedmiotów
• Oferujemy bardzo dobre warunki kształcenia w nowoczesnych gabinetach multimedialnych – nowatorskie
podejście do procesu dydaktycznego
• Zajęcia sportowe na nowoczesnej pełnowymiarowej
hali sportowej, najnowocześniejszej w mieście siłowni
i pięknych nowych boiskach w otoczeniu szkoły

ADRES SZKOŁY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 1 w RUMI,
ul. Starowiejska 4, 84–230 Rumia, tel. 58 671-06-22, 58 671-05-04, fax 058 671- 06-22
www.lo1.rumia.pl
lo1.rumia@op.pl

redakcja@pulswejherowa.pl
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Piłka ręczna. Zwycięstwo w pełnej hali

Koszykówka dziewcząt

Mistrzostwa powiatu
Szkół Gimnazjalnych

Tytani miażdżą

Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rumi gościła reperezentacje szkół, które rywalizowały w Mistrzostwach Powiatu
Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych w Koszykówce Dziewcząt.
W zawodach wystąpiło 8
zespołów, a zwyciężyła drużyna
Gimnazjum nr 3 z Wejherowa, która w finale pokonała
Samorządowe Gimnazjum
z Bolszewa.
Zwycięska drużyna grała w
składzie: Sandra Joskowska,
Julia Bach, Laura Lademan,
Apolonia Kortas, Dominika
Jarzembińska, Kornelia Jarzembińska, Natalia Kwiatkowska, Julia Żebrowska,
Karolina Grandzicka, opie-

kun – Lucyna Mruk.
Zespoły zostały nagrodzone pucharami, medalami i
dyplomami. Organizatorami
zawodów byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie
oraz Miejski Ośrodek Sportu i
Rekreacji w Rumi.
Zawody były eliminacją do
Półfinału Wojewódzkiej Licealiady, który odbędzie się już
jutro, 12 kwietnia w Kartuzach.
DK.

Szachy

Piłka nożna. Sukces

Wyniki zawodów:

I – Gimnazjum nr 3 w Wejherowie
II – Samorządowe Gimnazjum
w Bolszewie
III – Gimnazjum w Szemudzie
IV – Gimnazjum w Łęczycach
V – Samorządowe Gimnazjum
w Kostkowie
VI – Gimnazjum nr 2 w Redzie
VII – Gimnazjum w Luzinie
VIII miejsce – Gimnazjum nr
1 w Rumi

Najlepsi Luzinianki
szachiści w Kadrze Pomorza
są w I LO
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr
2 w Wejherowie odbyły
się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół
Ponadgimnazjalnych w
Szachach. W szachowej
rywalizacji wzięło udział
ponad 30 zawodników.
Najlepszym szachistą okazał
się: Michał Kanarkiewicz z
ZSP nr 1 w Wejherowie, a kolejne miejsca zajęli: Radosław
Hinca – ZSP nr 1 i Krzysztof
Goyke – ZSP nr 2 Wejherowo.
W klasyfikacji drużynowej
I miejsce zajął Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych nr 1 w
Wejherowie w skladzie: Michał Kanarkiewicz, Maciej
Kłosiński, Michał Sadej,
Mateusz Rdzanek, opiekun
drużyny – Agnieszka Wiktor.
Organizatorami zawodów
byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Wejherowie oraz ZSP
nr 2 w Wejherowie.

Trzy zawodniczki Gminnego Ośrodka Sportu Rekreacji i Turystyki w Luzinie otrzymały powołanie do Kadry Pomorza Dziewcząt
U-13. Piłkarki Julia Damps, Klaudia Kunkiel i Klaudia
Pietkun będą miały szansę zagrać w meczu mistrzowskim, rozegranym pomiędzy Zachodniopomorskim ZPN a Pomorskim ZPN.
Spotkanie będzie rozegrane 14 kwietnia na boisku w Policach.
Jest to już kolejne powołanie podopiecznych trenera Rafała Freitaga, które są podstawowymi zawodniczkami Kadry Pomorza
w piłce nożnej dziewcząt.

W ostatnią sobotę Tytani zagrali znakomicie przed własną publicznością.

Trwa zwycięska passa drugoligowej drużyny szczypiornistów Tytani Wejherowo. Tym razem pokonali na własnym
parkiecie ekipę MKS Brodnica 27:18 (14:8).
Wejherowianie od pierwszego gwizdka sędziego ruszyli do
szturmu na bramkę brodniczan.
Przy takim naporze, goście tylko
na początku, przez ok 15 minut
próbowali prowadzić równorzędną grę. Później na parkiecie
dominowała tylko jedna drużyna. Gospodarze wyszli na jednobramkowe prowadzenie, aby z
minuty na minutę powiększać je
sukcesywnie. Dzięki skutecznej
grze w ataku, kontratakach,
a także przy zwartej obronie,
Tytani do szatni zeszli z sześcio-

bramkowa przewagą.
Druga odsłona meczu to
spokojne kontrolowanie gry, a
jednocześnie okazja do wprowadzania do gry nowych zawodników. To dobrze, bo nowi piłkarze
mieli szanse skonfrontowania
swoich umiejętności w trakcie
twardego, ligowego pojedynku.
Takie zmiany dały brodniczanom okazję do odrabiania strat
bramkowych i zmniejszenia
rozmiarów porażki.
Porażka drużyny MKS Brodnica mogłaby być dużo wyższa.

Jak zwykle nie zawiedli
kibice. Hala sportowa była tradycyjnie wypełniona po brzegi.
Około 300 kibiców dopingowało
drużynę i bez wątpienia pomogli
Tytanom w grze.
Tytani Wejherowo po wygranej z MKS Brodnica plasują
się na 7 pozycji w tabeli II ligi, z
dorobkiem 22 punktów.
Kolejny mecz nasi zawodnicy
rozegrają już w niedzielę, 14
kwietnia o godz. 15.00. W hali w
Wejherowie, zmierzą się z AZS
UWM Olsztyn.
DK.

Zapasy. Mistrzowie z Luzina

Siedem medali
Młodzi zapaśnicy z Luzina odnieśli sukces na
Mistrzostwach Polski w dyscyplinie Koluchstyl
i Ju-jitsu w grupach seniorów oraz dzieci.
Zawodnicy z klubu GOSRiT
Dohyo Luzino, prowadzonego
przez Rafała Freitag nie zawiedli, przywożąc ze stolicy aż
7 medali, w tym 2 złote.
W kategorii seniorek, w
wadze do 64 kg, trzecie miejsce
wywalczyła Natalia Januszewska.
Wśród dzieci natomiast
pierwsze miejsca zdobyli: Hu-

bert Dorawa w wadze do 42 kg
oraz Cezary Matszał w wadze
do 48 kg. Medal srebrny przywiozła Weronika Mutke w
wadze do 42 kg, a trzy brązowe
medale zdobyli: Izabela Mutke, Artur Płotka i Łukasz
Przybylski.
Gratulujemy zawodnikom
oraz trenerowi młodych zapaśników.
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOSCI

Wejherowo Os. Kaszubskie, kawalerkę 2-pokojową,
własnościową 39 m, 4 piętro,
zamienię na 1 pokój z kuchnią
do 30 m za dopłatą. Tel. 796
932 427, od godz. 18-19.
***
Sprzedam mieszkanie w
Wejherowie Śmiechowie na
Osiedlu Sikorski Park 31,40 m
pierwsze piętro + pom. gospodarcze o pow. 1,4m, salon
z aneksem, sypialnia, łazienka,
balkon. Blisko sklepy, plac zabaw, boisko, mzk, skm. Mieszkanie bardzo zadbane. Tanie w
utrzymaniu. Tel. 516 033 798
***
Sprzedam działkę ogrodniczą w Wejherowie przy ul
Sucharskiego. Tel. 608 430 589
***
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 za 400 tys. zł lub
zamienię na mieszkanie trzypokojowe lub inne propozycje.
Tel. 661 664 085
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202
m sprzedam. Tel. 501 549 579
***
Emerytka poszukuje niedrogiego mieszkania, pokój
z kuchnią.
Tel. 519 820 409
***
Mieszkanie wynajmę 2-pokojowe, 47 m, Wejherowo.
Tel. 667 645 522
***
Sprzedam działkę z domkiem murowanym, całorocznym do zamieszkania. Wejherowo, ul. Sucharskiego.
Tel. 500 028 260
***
Poszukuje kawalerki na
terenie Rumi lub Wejherowa,
pracujący, od 600 do 800 zł.
Tel. 500 750 053
***
Sprzedam działkę budowlaną, 1939 m kw. w Bolszewie,
200 m od kościoła i szkoły.
Tel. 512 867 750

Dębki – działka ogrodzona,
zagospodarowana z domkiem
sprzedam. Tel. 605 423 517
***
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 37 m w Wejherowie, Os.
Tysiąclecia, III piętro.
Tel. 511 286 140
***
Garaż w centrum miasta
wynajmę. Tel. 602 173 077
***
Gowino. Sprzedam dom typu
bungalow. Pow. całk.320m2,
użytkowa 212m2 działka 1179
m2, 5 pokoi , kuchnia, jadalnia,
salon z antresolą, 2 łazienki.
Dom podpiwniczony (kotłownia, pralnia, spiżarnia, garaż
na 2 samochody). Ogrzewanie
na ekogroszek (podłogowe
i centralne). Przygotowane
odprowadzenia pod kominek ,
kolektory słoneczne. Cena: 559
tys. zł do negocjacji.
Tel. 603 290 243
***
Sprzedam działkę z domkiem murowanym do zamieszkania, całoroczny w ROD w
Wejherowie, ul. Sucharskiego.
Tel. 500 028 260
***
Wejherowo ul. Kochanowskiego, kawalerka 40 m kw..
zadbana, zamienię na większe,
może być do remontu, zadłużone, stare budownictwo.
Tel. 721 014 919
* **
Działka budowlana w Domatowie, 1028 m kw., przy
drodze asfaltowej, warunki
zabudowy, energii. Cena 65 tys.
zł. Możliwa zamiana na działkę
w innej lokalizacji.
Tel. 721 014 919
***
Pracujący, nie pijący, poszukuje pokoju lub kawalerki
do wynajęcia. Tel. 500 750 053

SPRZEDAM

Sprzedam nową butlę turystyczną gazową 2 kg cena
50 zł oraz butlę gazową 11 kg
–  cena 75 zł. Możliwy odpłatny
transport. Tel. 516 256 424
***
Sprzedam stół, ławę rozkładaną 136 cm dł. 56 cm szer.
cena 70 zł - możliwy odpłatny
transport. Tel. 516 256 424

Stolik RTV z szafka i dwoma
półkami, jasny orzech, nowy.
Tel. 884 999 221
***
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
***
Rehabilitacyjny materac
masujący ENABIO klasa 1A,
nowy, na terenie Wejherowa.
Tel. 515 595 311
***
Lampa stojąca drewniana,
50 zł. Tel. 884 999 221
***
Gitary elektryczne, rytm i
bas, używane, niedrogo. Cena
do uzgodnienia.
Tel. 500 761 082
***
Pianino, kolor jasny, stan
bardzo dobry. Tanio!
Tel. 695 650 911
***
Biały okap w dobrym stanie
oraz Ławę – stan bardzo dobry.
Tel. 695 650 911
***
Sprzedam komputer stacjonarny z monitorem LCD,
klawiatura, mysz. 399 zł.
Tel. 505-816-262
***
Rower górski starszego typu
- zielony (przebita jedna z dętek) 120 zł. Wejherowo.
Tel. 505-816-262

Nokię N70 bez sim locka za
90 zł. Tel. 505-81-62-62
***
Komputer z monitorem 19
cali klawiatura mysz idealny dla
dziecka cena 200 zł.
Tel. 516 256 424
***
Stół, ława rozkładana 136
cm dł. 56 cm szer. Cena 70 zł.
Tel. 516 256 424
***
Nowa sofa 3-osobowa z
pojemnikiem na pościel + dwa
fotele + dwa pufy. Stylowe w
kolorze złotym. Cena 1220 zł.
Tel. 510 519 919
***
15 czarnych składanych
krzeseł + jedno gratis, 320 zł.
Tel. 502 351 988

MOTORYZACYJNE

Opel Corsa 1,2 kat., 1994
r., instalacja gazowa, hak, 2
kompl. kół, 2 500 zł.
Tel. 666 664 085

POTRZEBNA
PRACA
Emerytka niepaląca, doświadczenie w opiece i wychowaniu dzieci – zaopiekuje
się dzieckiem u siebie lub w
miejscu zamieszkania dziecka.
Tel. 661 664 085
***
Rencista (55 lat) szuka pracy
jako stróż (konserwator).
Tel. 506 830 163

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.
Pani 40 lat szuka dodatkowej pracy dorywczej, bez
towarzyskich, tylko smsy.
Tel. 517 733 379
* **
Szukam pracy. Kierowca
kat. B C D E, aktualne wpisy w
prawie jazdy, karta kierowcy,
doświadczenie.
Tel. 667 645522
***
Poszukuję pracy – malarz,
tapeciarz, pomocnik.
Tel. 515 595 311
***
Doświadczony kierowca,
kat. B, dyspozycyjny 24 h szuka
pracy. Tel. 511 080 433
***
Emeryt w wielu 64 lata
podejmie pracę dozorcy, mam
doświadczenie w ochronie
obiektów.
Tel. 695 971 399
* **
Doświadczony brukarz, poszukuje pacy od zaraz, umiejętność układania kostki, krawężników, obrzeży kamienia,
wszystkich prac brukarskich i
ogrodniczych.
Tel. 500 750 053

JEST PRACA

Uczennicę lub studentkę do
pracy na sezon letni do pracy w
malej gastronomi przyjmę. Doświadczenie mile widziane.
Tel. 603 78 68 22

NAUKA

Korepetycje i pomoc w
redagowaniu i pisaniu prac
licencjackich, magisterskich
itp. Pedagogika, socjologia,
pielęgniarstwo, ekonomia,
ochrona środowisk, inne. Komputeropisanie.
Tel. 501 957 499
***
Korepetycje z fizyki i chemii, w tym uczę matematyki.
Wejherowo.
Tel. 58 677-01-50
***
Indywidualne lekcje języka
szwedzkiego w Rumi.
Tel. 781 830 808

POTRZEBNA
POMOC

Rodzina wielodzietna prosi
o wózek spacerowy dla dziecka, łóżka, inne meble, a także
ubrania, zabawki i inne rzeczy.
Tel. 500 552 881

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
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

Najbliższy kurs kat. B rozpoczyna się
11 kwietnia, a kolejny 25 kwietnia.
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

SKUTECZNA
REKLAMA
w PULSIE
WEJHEROWA
606 629 454
redakcja@pulswejherowa.pl
www.pulswejherowa.pl
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