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i powiatu wejherowskiego

Kobieta
sukcesu
Joanna Sokołowska,
właścicielka Kancelarii
Prawno-Windykacyjnej
„Sokół”, jako jedyna wejherowianka została wyróżniona tytułem i statuetką „Kobieta Sukcesu”.
Taką nagrodę otrzymało
12 mieszkanek województwa pomorskiego. Statuetki
wręczano w gdańskim Dworze Artusa.
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Atrakcje na
inaugurację
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Lepiej
niż rok
temu
Tegoroczne dochody
Miasta Wejherowo w
wysokości 148 mln zł są
wyższe o 13,2 procent
od dochodów ubiegłorocznych. Na zadania
inwestycyjne przeznaczono rekordową kwotę
48,9 mln zł, co powoduje
wzrost tego rodzaju wydatków o 86,6 procent.
W sprawozdaniu, opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, Wejherowo wypada bardzo
dobrze na tle innych samorządów na Pomorzu.
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Sanktuarium
w Rumi
Drugie Sanktuarium
Maryjne powstanie
wkrótce w powiecie
wejherowskim.

Gala Boksu Amatorskiego przyciągnęła do hali sportowej przy ZS nr 1 wielu miłośników tej dyscypliny sportu. Na ringu walczyły m.in. dziewczyny.
Str. 13

Długo oczekiwane otwarcie nowej siedziby Wejherowskiego Centrum Kultury odbędzie się za tydzień, 17 maja. Pełne atrakcji otwieranie Filharmonii Kaszubskiej przeciągnie się do 21 maja. W tym
czasie w nowym WCK zagrają i zaśpiewają m.in. Grzegorz Turnau,
Waldemar Malicki i warszawski Teatr „Roma”.
Str. 5

W Rumi, w kościele pw.
Najświętszej Marii Panny
Wspomożenia Wiernych
znajduje się słynący łaskami Obraz Wspomożycielki
- obiekt kultu mieszkańców.
Str. 9
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Niebezpiecznie na drogach Turniej tenisa stołowego służb mundurowych

Wypadki Zwyciężył strażak
Policjanci, strażacy, żołnierze i funkcjona-

23-letni kierowca zginął, a dwaj inni mło- riusze aresztu zmierzyli się w zawodach spordzi mężczyźni trafili do szpitala. To bilans towych. Rywalizowali przy stołach tenisowych.
wypadków drogowych na terenie powiatu
Z inicjatywy przewodniczącego NSZZ Policjantów KPP w Wejwejherowskiego w ostatnich dniach kwiet- herowie przy współpracy Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
nia br. Na szczęście pierwsze dni maja, były i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie odbył się Turniej
Tenisa Stołowego o Puchar Komendanta Powiatowego Policji.
spokojniejsze i do tragedii w długi majowy
W turnieju uczestniczyło 16 zawodników z następujących inweekend nie doszło. Policjanci zatrzymali za stytucji: Policja, Państwowa Straż Pożarna, Marynarka Wojenna,
to 9 nietrzeźwych kierowców i odnotowali Areszt Śledczy. Po kilkugodzinnych zmaganiach wyłoniono zwycięzcę, którym okazał się Michał Brieger z Państwowej Straży
10 kolizji drogowych.
Pożarnej.
24 kwietnia młody mężczyzna zginął w wypadku, do
którego doszło na trasie Rybno –
Kostkowo. Ze wstępnych analiz
wynika, że kierowca citroena nie
zapanował nad pojazdem i uderzył w drzewo. Osobowe auto aż
owinęło się o gruby pień drzewa.
Mężczyzna zginął na miejscu.
Na miejsce zdarzenia policjanci
z Wydziału Ruchu Drogowego,
technik kryminalistyki oraz
śledczy w ramach śledczych
czynności ustalili, że 23-letni
mężczyzna citroena z niewyjaśnionej przyczyny stracił panowanie nad pojazdem, wpadł w
poślizg i uderzył bokiem pojazdu
w drzewo.
Dwa dni później po północy
na drodze krajowej nr 213 w
Dobrzewinie doszło do kolejnego
groźnego zdarzenia na drodze.
W wyniku wypadku dwaj młodzi mężczyźni trafili do szpitala.
Jak ustalili policjanci, 22-letni kierowca samochodu osobowego marki BMW jadąc w kierunku miejscowości Karczemki
najprawdopodobniej nie dosto-

sował prędkości do warunków
drogowych, na skutek czego
uderzył w przydrożne drzewo.
On i jego 25-letni pasażer zostali
ranni.
Funkcjonariusze ustalili, że
22-latek kierujący samochodem,
posiadał dwa aktywne zakazy
sądowe w zakresie kierowania
pojazdami mechanicznymi. Za
naruszenie sądowego zakazu
kierowania pojazdami mechanicznymi kierowcy może grozić
kara pozbawienia wolności
nawet do 3 lat.
29 kwietnia po godz. 17 w
Gniewinie policjanci z tamtejszego komisariatu kontrolowali
rowerzystę, który jechał „wężykiem” ulicą Pomorską. Podczas
rozmowy z 23-latkiem, funkcjonariusze wyczuli od niego
woń alkoholu. Przeprowadzone
badanie alko-testem potwierdziło podejrzenia mundurowych.
Mężczyzna miał w organizmie
prawie 2 promile alkoholu.
Nietrzeźwemu kierowcy jednośladu grozi kara pozbawienia
wolności do roku.
BK.

Drugie miejsce zajął Tomasz Malinowski z Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego Marynarki Wojennej a trzecie miejsce zajął
Daniel Skałdanowski, również Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Marynarki Wojennej.
Pierwsza trójka zwycięzców tego I Turnieju Służb Mundurowych
w Tenisie Stołowym otrzymała pamiątkowe puchary i statuetki.

Namierzeni przez strażników miejskich

Kradli rynny na Kalwarii
Para mieszkańców powiatu puckiego usiłowała ukraść miedziane rury z kapliczek.
3 maja br. ok. godz. 18.10
funkcjonariusze wejherowskiej
Straży Miejskiej zauważyli za
pomocą monitoringu, zamontowanego na Kalwarii Wejherowskiej jak dwie osoby próbują
włamać się do kaplicy. Potem
jednak mężczyzna zrezygnował
z tego zamiaru , lecz zabrał się
do demontażu miedzianych rur
spustowych. Towarzysząca mu
kobieta stała na tzw. czatach.
W jednej kaplicy sprawca urwał
rynnę do połowy, a w drugiej częściowo uszkodził.

Na ul. Zamkowej patrol
Straży Miejskiej zatrzymał podejrzane osoby, jak się okazało
mieszkańców powiatu puckiego
(Swarzewa i Lisewa).
Jak informuje rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji, kryminalni ustalili miejsce
ukrycia ukradzionej ocynkowanej rury spustowej. Sprawcy
ukryli ją w lesie przykrywając
gałęziami i liśćmi. Obydwoje
zostali już przesłuchani oraz
usłyszeli zarzuty. Za kradzież
grozi kara pozbawienia wolności

Kto zna tego mężczyznę?

Młody kierowca citroena nie zapanował nad pojazdem
i uderzył w drzewo, co skończyło się dla niego tragicznie. Mężczyzna zginął na miejscu.
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Michał Brieger z Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie odbiera puchar z rąk komendanta Policji - mł.
insp. Krzysztofa Lawera.

Wydział Dochodzeniowo Śledczy Komendy Powiatowej
Policji w Wejherowie prowadzi postępowanie przygotowawcze
w sprawie usiłowania rozboju w dniu 15.04.2013 roku w Wejherowie przy budynku Agencji PKO BP przy ul. Sienkiewicza,
gdzie dwóch n/n sprawców po uprzednim użyciu pojemnika z
gazem łzawiącym lub podobnie działającym środkiem, usiłowali
dokonać kradzieży pieniędzy.
W związku z prowadzonym postępowaniem został sporządzony
portret pamięciowy sprawcy. Jeżeli
ktokolwiek potrafi zidentyfikować
mężczyznę z portretu pamięciowego
proszony jest o kontakt z Komendą
Powiatową Policji pod numerami:
58 672 97 64, 58 672 97 50
lub 58 672 97 22.

nawet do 5 lat.
Co ciekawe, kilka lat temu
Straż Miejska również zatrzymała mieszkańców Swarzewa
którzy przyszli na Kalwarię
Wejherowską jako pielgrzymi,
a następnego dnia zniszczyli reflektory, podświetlające kaplicę.
Warto dodać, że oprócz
kamer obrotowych w każdej
kapliczce dodatkowo zamontowano system alarmowy. Strażnicy otrzymują sygnał o każdej
próbie włamania się do tych
zabytkowych obiektów.

Sprawców ujawniono dzięki obrazowi z kamer.

KONDOLENCJE

Panu Sławomirowi Motyka
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

OJCA
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI

PO składa wniosek w prokuraturze w sprawie ZUK
Najlepszy rok dla
budżetu i mieszkańców

Przekształcenia
są
Inwestycje
zgodne z prawem

Ministerstwo Finansów opublikowało na
swojej stronie internetowej sprawozdania z wykonania budżetów samorządów terytorialnych
za 2012 rok. Na tle innych gmin w kraju rewelacyjnie prezentuje się budżet Miasta Wejherowo.
Dochody wyniosły 148 mln zł (wzrost o 13,2
proc. w stosunku do ub. roku), a na zadania
inwestycyjne przeznaczono rekordową kwotę
48,9 mln zł (wzrost aż o 86,6 proc.)!

Ubiegłoroczne wydatki na inwestycje w kwocie 48,9 mln zł to
niebywały sukces w obliczu kryzysu gospodarczego. Stanowią bowiem aż 33,1 proc. całorocznych dochodów. Taki wskaźnik plasuje
Wejherowo na 13. miejscu w województwie pomorskim (na 123
gminy) oraz na 179. w Polsce (na 2 545 gmin i miast na prawach
powiatu).
Warto podkreślić, że w całym województwie pomorskim jedynie 36 gmin przeznaczyło w 2012 roku więcej pieniędzy niż rok
wcześniej. W pozostałych 87 nakłady inwestycyjne spadły, czasem
dramatycznie. M.in. większość gmin powiatu wejherowskiego
przeżyła zapaść inwestycyjną. Na przykład w Rumi inwestycje
ograniczono o 12,9 proc., w Gniewinie o 13,3 proc., w Szemudzie o
44,7 proc., w Redzie o 69,0 proc.
Dochody miejskiego budżetu Wejherowa wyniosły z kolei 148,0
mln zł i jeszcze nigdy w historii nie były tak wysokie. Wzrost o 13,2
proc. w stosunku do ub. roku to jeden z najlepszych wskaźników
na Pomorzu. Zwłaszcza jeśli weźmie się pod uwagę, iż w 44 jednostkach samorządu terytorialne były niższe, aniżeli rok wcześniej.
Na przykład do kasy gminy miejskiej Puck wpłynęło zaledwie 70,5
proc. pieniędzy w porównaniu do 2011 roku. Dochody Sopotu były
niższe o 3,1 proc., Luzina o 7,3 proc., miasta Kościerzyna o 7,5 proc.,
Helu o 14,3 proc., Kosakowa o 24,2 proc., zaś Jastarni o 27,5 proc.
To tylko niektóre przykłady z województwa pomorskiego.
Mieszkańcy Wejherowa nie mogą zatem narzekać na ubiegłoroczny budżet, za którego wykonanie odpowiedzialny jest prezydent
Krzysztof Hildebrandt. W normalnych warunkach nie powinien też
mieć obaw co do pozytywnego i jednogłośnego wyniku głosowania
w sprawie udzielenia absolutorium. Wiele polskich samorządów
chciałoby się pochwalić podobnymi wynikami finansowymi.
Miejscy sąsiedzi Wejherowa nie mają takich powodów do radości. Rumia i Reda to dwie najbiedniejsze gminy województwa
pomorskiego (odpowiednio 122. i 123. miejsce). W Rumi w 2012
roku dochód na jednego mieszkańca wyniósł 2357 zł, zaś w Redzie
zaledwie 2252 zł. Tymczasem w najbogatszym Sopocie - 7044 zł.
Ryszard Wenta

Najmniejsze
zadłużenie
Co ciekawe, przy ogromnych wydatkach inwestycyjnych,
miasto Wejherowo należało do
najmniej zadłużonych samorządów. Wskaźnik ten na koniec
roku wynosił 29,2 proc.
Dla porównanie, dług Rumi
wynosi 52,3 proc. całorocznych
wpływów budżetowych, a Redy
40,6 proc.

Radni Platformy Obywatelskiej złożyli w prokuraturze wniosek w sprawie rzekomych nieprawidłowości przy przekształceniu Zakładu Usług Komunalnych w Wejherowie, chociaż argumenty mają słabe. Tym samym zaostrzają walkę polityczną w
Wejherowie.
Nie jest to pierwszy donos
radnych PO na prezydenta
Wejherowa. Poprzednie zawsze
były bezpodstawne i zawsze
służyły do nieprawdziwych - jak
się potem okazywało - oskarżeń
pod adresem Krzysztofa Hildebrandta.
- Donosy i obrażanie - tak
podsumowują w wejherowskim ratuszu sprawę wniosku
Platformy - To już standard
działania radnych z PO.
Tym razem Platforma Obywatelska wnioskuje o wszczęcie
postępowania wyjaśniającego
w celu ustalenia, czy Krzysztof
Hildebrandt, prezydent Wejherowa, mógł popełnić czyn
zabroniony w związku z utworzeniem spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością pod firmą
Zakład Usług Komunalnych w
Wejherowie.
Chodzi o rzekome nieprawidłowości przy wycenie majątku, powołaniu prezesa i rady
nadzorczej spółki w grudniu
zeszłego roku - generalnie to
sprawy natury formalnej.
Jak mówią w ratuszu, argumenty radnych PO są słabe.
Gdyby były mocne - to radni od
razu zawiadomiliby prokuraturę o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa przez prezydenta.

Dlaczego PO chodzi jedynie
o wszczęcie postępowania wyjaśniającego, które o niczym
przecież nie świadczy?
- To proste - komentują w
Urządzie Miasta - Chodzi o
to, aby można było mówić, że
jest afera, bo prokuratura coś
tam wyjaśnia, bada. Platforma
chce przez jakiś czas obrzucać
prezydenta błotem, bo może coś
się przyklei.

Konkurs fotograficzny
Do 19 maja br. trwa konkurs
fotograficzny dla młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów
pt. „Dom Pana Cogito” inspirowany wierszami Zbigniewa
Herberta.
Zadaniem konkursowym
jest wykonanie zdjęcia inspirowanego twórczością Zbigniewa
Herberta – jednym z wybranych

wierszy: „Dom”, „Architektura” lub „Domy przedmieścia”.
Udział w konkursie odbywa
się za pośrednictwem profilu
Fundacji im. Zbigniewa Herberta na Facebooku: www.facebook.com/Herbert.PanCogito
Zgłoszenia można nadsyłać
za pomocą specjalnej aplikacji
konkursowej na tym profilu.

Organizatorem konkursu jest
Fundacja Zbigniewa Herberta.
Partnerem przedsięwzięcia jest
Biblioteka Narodowa. Komisji
konkursowej przewodniczy
fotograf młodego pokolenia
Jan Brykczyński. Kontakt do
organizatorów: Anita Stani, tel.
501 920 767 lub email: anita.
stani@121pr.pl

Zastępca prezydenta Piotr Bochiński wydał w tej sprawie
oświadczenie następującej treści:
Wniosek radnych Platformy Obywatelskiej do prokuratury w
sprawie przekształceń w Zakładzie Usług Komunalnych traktujemy wyłącznie w kategoriach kolejnego politycznego ataku na
prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta.
Nie jest to pierwsze tego rodzaju działanie, nie pierwsze takie
wystąpienie radnych wejherowskiej PO przeciwko prezydentowi
i jak sądzimy, nie ostatnie.
Ten temat pojawia się nieprzypadkowo, kiedy prezydent
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt przystępuje do realizacji
wielomilionowych, głównie drogowych, inwestycji w 2013 i w
przededniu oddania do użytku największej inwestycji ostatnich
dziesięcioleci - nowoczesnego Wejherowskiego Centrum Kultury
- Filharmonii Kaszubskiej.
Radni PO chcą poprzez takie działania, umniejszyć dokonania
prezydenta dla rozwoju miasta i dla polepszenia jakości życia
mieszkańców. Wcześniejsze zarzuty do budżetu i inwestycji
formułowane przez radnych PO, nie wytrzymują zderzenia z
rzeczywistością, czyli z kolejnymi inwestycjami i osiągnięciami
miasta. W ten sposób sukcesy prezydenta radni PO próbują
przysłaniać kolejnymi oskarżeniami.
Przekształcenia w ZUK przebiegły zgodnie z prawem, dlatego
uważamy, że wniosek radnych PO do prokuratury jest bezzasadny i spokojnie czekamy na wyjaśnienie tej sprawy.
Piotr Bochiński, zastępca prezydenta Wejherowa
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Jeszcze nas tam nie ma, ale...

Muzy już
zapraszają
Uczestnicy manewrów przed wejherowskim ratuszem

Manewry techniczno-obronne Wejherowo’2013

Harcerze chcą pomagać
Hufiec ZHP Wejherowo wspólnie ze Szczepem ZHP Luzino przy współudziale wejherowskiego Urzędu Miasta, zorganizował II Manewry Techniczno-Obronne „Wejherowo 2013”. W
imprezie uczestniczyło 78 harcerzy w 17 patrolach oraz 10 instruktorów kadrowych ZHP.
Manewry rozpoczęły się wieczornym apelem na terenie
Harcerskiej Bazy Obozowej
„Cedron, a potem uczestnicy
wyruszyli na nocne manewry
na orientację.
Ich celem było nawiązanie
współpracy ze służbami mundu-

rowymi oraz instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo
ludzi i mienia. Udział w nich
wzięły: Samodzielny Pododdział
Antyterrorystyczny Policji w
Gdańsku, Placówka Straży
Granicznej w Łebie, Powiatowa
Komenda Policji w Wejherowie,

Straż Miejska w Wejherowie,
Inspektorat Obrony Cywilnej
i Zarządzania Kryzysowego
Urzędu Miejskiego w Wejherowie, Państwowa Straż Pożarna.
Rywalizujące ze sobą
4-5-osobowe patrole wzięły
udział w biegu, w trakcie któ-

REKLAMA

WEJHEROWO ul. Sobieskiego 288, tel. 58 572 33 12
4

rego harcerze uczyli się i wykonywali różne zadania, związane
z sytuacjami zagrożenia.
Podczas niedzielnego apelu
który odbył się na placu Jakuba Wejhera ogłoszono wyniki
rywalizacji.
W pionie harcerskim pierwsze miejsce uzyskał patrol z 70.
Luzińskiej Wodnej Drużyny
Harcerskiej.
Wśród harcerzy starszych
manewry wygrał patrol z 10.
Lądowo-Wodnej Drużyny
Harcerskiej „Wilki” z Choczewa. Wyróżniony został
patrol z Próbnej Drużyny
Starszoharcerskiej z Lini za
uczestnictwo po raz pierwszy w
imprezie harcerskiej.
Puchar Wójta Gminy Wejherowo za pierwsze miejsce w
pionie Wędrowniczym, zdobył
patrol z 70. Luzińskiej Wodnej Drużyny Harcerskiej.
Podziękowanie za pomoc dla
harcerskiej społeczności odebrał
dh Andrzej Fedoruk - szef Inspektoratu Zarządzania Kryzysowego i OC UM w Wejherowie.
Nagrody wręczali komendant Hufca ZHP phm. Zofia
Wysocka oraz komendant
Szczepu ZHP Luzino phm.
Mariusz Kryża.
Na zakończenie harcerze
utworzyli krąg i chwytając się
za ręce przesłali sobie nawzajem
Iskierkę Przyjaźni.

Mieszkańcy Wejherowa, a także przyjezdni goście będą
mogli już wkrótce obcować ze sztuką w nowej siedzibie
Wejherowskiego Centrum Kultury. Oprócz koncertów,
seansów filmowych, wystaw i innych wydarzeń kulturalnych, znajdą się w nim różne pracownie dla dzieci i
młodzieży.
Wiersz o muzach z wejherowskiej Filharmonii, które
zachecają do odwiedzenia tego przybytku sztuki, publikowaliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa”.
Niestety, podczas pomyłki przy przepisywaniu utworu do
tekstu wkradł się błąd, za który przepraszamy autorkę
oraz Czytelników.
Zamieszczamy ponownie wiersz pani Bogny Zubrzyckiej, z tym większą przyjemnością, że już za tydzień drzwi
Filharmonii Kaszubskiej zostaną otwarte.

Dziewięć Muz w Filharmonii
Jeszcze nas tam nie ma
drzwi jeszcze zamknięte
lecz Muzy czekają – boskie dziewczęta
panny przeczyste
szatę powłóczystą włożyły najpiękniejszą
na tę uroczystość.
Weź więc klucz, Kaliope
i Ty – Melpomeno
przywołajcie obie tę oczekiwana chwilę
i otwórzcie dla nas drzwi szeroko
by Talia radosna i Terpsychora wiotka
tanecznym korowodem w komnaty nas wiodła.
Tam już Polihymnia chóry wzywa wszystkie
Erato z Euterpe swoje głosy czyste
połączą z chórami w najświętszej harmonii
Batutę Polihymnia już unosi w dłoni
i jednym jej gestem budzi się muzyka:
przestrzeń wypełnia
przez ściany przenika
i już nie ma ciszy.
Już tylko muzyka.
I wszędzie jej pełno - po schodach się wspina
a tam już Urania czeka niecierpliwa
i dźwięki zagarnia
i sypie dźwiękami
i nikt nie wie czy w dźwiękach
czy w gwiazdach mieszkamy?
I czy są na świecie gdzieś takie miasta
że ludzie mieszkają i w dźwiękach i w gwiazdach?
Weź pióro, Klio
otwórz swoje księgi i napisz o tym
		
dla pamięci.
			
Bogusława Zubrzycka
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ROZMAITOŚCI

Solo, w duecie i zespołowo

Wejherowianki
na „Dance Talent”
Więcej zdjęć w Galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl

Klub Miłośników Wejherowa

Śladami historii
Członkowie Klubu Miłośników Wejherowa nie po raz pierwszy wędrowali po mieście, szukając śladow jego przeszłości.
Tym razem odwiedzali miejsca, znane ze starych fotografii,
porównując zdjęcia ze stanem obecnym.
Spacer, który zaczął się przy
nowej siedzbie WCK, wiódł ulicą Sobieskiego do Placu Jakuba
Wejhera, a potem dalej, ulicą 12
Marca. Uczestników prowadził
historyk Maciej Kurpiewski,
który przygotował kopie zdjęć
dla uczestników wycieczki. W
róznych miejscach opowiadał
o historii i przypominał, co tam
dawniej było.
Ciekawymi wspomnieniami dzielili się również starsi
mieszkańcy Wejherowa, którzy
pamiętali z dzieciństwa dawne
obiekty i placówki. M.in. dwa
nieistniejące już hotele - kiedyś
piękne i eleganckie. Jeden z
nich mieścił się przy ul. Sobieskiego, mniej więcej na przeciw
obecnego Nadleśnictwa, a drugi na ul. 12 Marca. Tam, gdzie
między kamienicami istnieje
dziś pusta przestrzeń. W głębi
znajduje się parterowy pawilon
zakładu fotograficznego, mieszczący dawną salę hotelu.
Podczas speceru wspominano m.in. cmentarz ewangelicki,
przedwojenne Gimnazjum,
fabrykę likierów, kościół ewangelicki przy obecnym deptaku,
spalone w czasie wojny kamienice przy rynku oraz fabrykę
tytoniu Pokory na rogu ul. 12
Marca i Judyckiego.
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Ponad tysiąc młodych osób próbowało swych sił solo, w duetach, w
mini formacjach, a także w formacjach tanecznych podczas II Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Nowoczesnego i Współczesnego „Dance
Talent” w Gdańsku. Świetnie zaprezentowały się tam formacje taneczne działające przy Wejherowskim Centrum Kultury, pod okiem
instruktorki Elżbiety Czeszejko.
Rywalizacja toczyła się w
trzech kategoriach wiekowych: do 11 lat, 12-15 lat i
od 16 lat, o przynależności
do danej kategorii mini
formacji i formacji decydował wiek 80 proc. składu
zespołu, a o przynależności
do danej kategorii wiekowej
duetu wiek starszego tancerza duetu.
W solówkach sukcesy
odnieśli: Natalia Klawikowska (kat. show dance do
lat 11) - 3 miejsce, Natalia
Pranga (kat. show dance) -

wyróżnienie, Oliwia Hebel
(kat. hip hop do lat 11) - 1
miejsce, Nadia Narloch
(kat. hip hop do lat 11) - 3
miejsce, Michalina Frankowska (kat. inne formy) - 1
miejsce, Anna Pospieszna
(kat. hip hop 12-15) - 3
miejsce, Natalia Orchel
(kat. hip hop 12-15) - 2 miejsce, Agata Bojke (kat. inne
formy 12-15) - 2 miejsce,
Weronika Dudek (kat. inne
formy 12-15) - 2 miejsce,
Zuzanna Cyman (kat. inne
formy 12-15) - wyróżnienie,

Wyniki zespołów WCK:

Bąbelki (kat. inne formy tańca do lat 8) - 3 miejsce
Baccarki (kat. inne formy tańca do lat 11) - 2 miejsce
Baccara junior (kat. hip hop do lat 11) - 3 miejsce
Baccara junior (kat. show dance do lat 11) - 3 miejsce
Baccara (kat. hip hop 12-15 lat) - 1 miejsce
Baccara (kat. disco dance) - 2 miejsce

Julia Kurowska (kat. taniec
współczesny 12-15) - wyróżnienie, Natalia Orchel (kat.
taniec współczesny 12-15)
- 3 miejsce.
Wyróżnienia zdobyły
duety: Oliwia Hebel i Weronika Wenta (kat. show
dance do lat 11) oraz Nadia
Narloch i Klaudia Łuczak
(kat. inne formy do lat 11)
, natomiast duet Weronika
Dudek i Zuzanna Cyman
(kat. taniec współczesny) zajął 3 miejsce.
Po raz kolejny gratulujemy naszym tancerkom i
tancerzom i życzymy dalszych sukcesów!
Warto zaznaczyć, iż najmłodsze 4-latki z formacji
„Bąbelki mini” podczas
tego turnieju zadebiutowały na scenie i już otrzymały
wyróżnienie. Brawo!

Centralny pl. Jakuba Wejherowa był kiedyś m.in. miejscem handlu, a na ul. 12 Marca mieścił się elegancki
hotel. Na przeciw był dom towarowy znanej niemieckiej firmy.

Zespoły z Wejherowskiego Centrum Kultrury wytańczyły w Gdańsku nagrody, podobnie jak solistki i duety.
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Statuetka dla Joanny Sokołowskiej z Wejherowa

AKTUALNOŚCI

Promocja Kaszub Północnych

Atrakcyjna
Kobieta sukcesu
Norda

W niedzielne popołudnie 28 kwietnia br., w sali gdańskiego Dworu Artusa odbyła
się uroczystość wręczenia Statuetek „Kobieta Sukcesu”. Za osiagnięcia zowodowe
Przedstawiciele 21 gmin, należących do
Kapituła Plebiscytu wyróżniła 12 mieszkanek Pomorza. Jedną z laureatek nagrody
Metropolitalnego Forum Wójtów, Burmizostała wejherowianka, Joanna Sokołowska, właścicielka Kancelarii Prawno-Winstrzów, Prezydentów i Starostów NORDA
dykacyjnej „Sokół”.
otworzyło sezon turystyczny w Gdyni i

Pani Joanna prowadzi firmę
razem z mężem Krzysztofem. 8
marca br. na Gali Evening w
Gdańsku Joanna i Krzysztof
Sokołowscy odbierali zaszczytne wyróżnienia w kategorii
Pracodawca Roku 2012, o czym
informowaliśmy w „Pulsie”.
Kolejny sukces w postaci
statuetki dla właścicielki kancelarii „Sokół” to powód do dumy i
radości dla pary wejherowskich
przedsiębiorców.
– Byłam mile zaskoczona samym zaproszeniem do
plebiscytu, organizowanego
pod patronatem Marszałka
Pomorskiego oraz Konwencji
Przedsiębiorców Województwa
Pomorskiego – mówi Joanna
Sokołowska. – Kiedy otrzymałam telefon z pytaniem,
czy zgodzę się na udział w tej
rywalizacji, chętnie przyjęłam
zaproszenie. To miłe, kiedy
człowiek jest zauważony i doceniony, zwłaszcza w środowisku
biznesowym.
Krzysztofa Sokołowskiego
wcale nie dziwi wyróżnienie dla
pani Joanny, bo o pracy swojej
żony ma jak najlepsze zdanie.
– To dzięki żonie, która zajmuje się zarządzaniem w firmie
i jej organizacją wewnętrzną, od
jesieni ub. roku wprowadzamy
w naszej firmie zmiany i innowacje – mówi pan Krzysztof.
Zapytany, jakie cechy ma kobieta sukcesu, dodaje – Joanna
jest pracowita i konsekwentna,
a także ciepła i subtelna, chociaż
potrafi być twarda. Oboje mamy
zasadę, że trzeba zjednywać
ludzi, a nie dzielić, należy doceniać ich pracę. To daje w firmie
dobre efekty.
– Naszą działalność traktuję
nie tylko jako źródło dochodów,
ale też jako misję – mówi Joanna Sokołowska.
Małżonkowie, a zarazem
partnerzy w pracy i interesach,
cieszą się, że kancelaria „Sokół”
jest rozpoznawana w kraju. W

Północnych Kaszubach. Na konferencji w
Rewie, promującej letnie atrakcje, nie zabrakło reprezentantów Wejherowa i powiatu
wejherowskiego.

Joanna Sokołowska podczas uroczystości w Dworze Artusa w Gdańsku.
ub. roku doliczyli się aż 160
tysięcy wejść na firmową stronę
internetową. Świadczy to o dużym zainteresowaniu komplek-

sową ofertą firmy, działającej
od 1988 roku i mającą biura w
Redzie oraz w Rumi.
Anna Kuczmarska

W konferencji, wzięli udział m.in. prezydent Gdyni Wojciech
Szczurek, burmistrz Redy Krzysztof Krzemiński, burmistrz
Pucka Marek Rintz oraz przedstawiciel prezydenta Wejherowa Jacek Thiel. Gospodarz konferencji, wójt gminy Kosakowo Jerzy
Włudzik zapraszał do odwiedzania Rewy i innych miejscowości w
tej gminie, a Rafał Ostrowski z gdyńskiego Teatru Miejskiego
zaprezentował atrakcje turystyczne Gdyni oraz 20 północnych
gmin kaszubskich, w tym m.in. Wejherowa, Władysławowa, Pucka,
Redy i Rumi.Pokazywała je również wystawa która trafi do różnych
nadmorskich miejscowości na Półwyspie Helskim, w Gdyni i Łebie.
- W miejscowościach nadmorskich można wziąć udział w wielu
ciekawych wydarzeniach kulturalnych - powiedział prezydent
Wojciech Szczurek. - Ta konferencja pokazuje, że potrafimy
działać wspólnie, aby pomóc turystom lepiej poznać uroki Pomorza.
- Gminy stowarzyszone w Metropolitalnym Forum „Norda” już
po raz drugi organizują rozpoczęcie sezonu turystycznego na terenie
jednej z gmin. W ten sposób pragniemy zwrócić uwagę mieszkańców i przyjezdnych na nasze atrakcje turystyczne. Uważamy, że
turysta przyjeżdżający do Gdyni ma w pobliżu wiele interesujących
miejscowości, które warto odwiedzić – stwierdził szef wejherowskiej
promocji miasta Jacek Thiel. – W Wejherowie proponujemy nasze
zabytki, w tym Kalwarię Wejherowską, Sanktuarium Maryjne
oraz Park Miejski z muzeum i placem zabaw. Na lato zawsze
przygotowujemy koncerty w parku i wycieczki z przewodnikiem.
Nowością będzie nowoczesne Wejherowskie Centrum Kultury
- Filharmonia Kaszubska, która będzie przyciągać swoją ofertą
kulturalną i kinem letnim.

Kultura, biznes,
samorząd
Laureatki tegorocznej edycji pomorskiego plebiscytu
reprezentują różne dziedziny.
Są wśród nich przedstawicielki
kultury, takie jak Olga Bieniek
- producentka filmów „Czarny
czwartek” i „Układ zamknięty”
oraz aktorka Dorota Kolak, a
także przedstawicielki samorządów lokalnych (wójt Pruszcza
Gdańskiego i wójta Pszczółek).
W tym gronie znalazła się
m.in. Anna Wypych-Namiotko
- wiceminister ds. gospodarki
morskiej w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej
oraz Emilia Michalska - kanclerz Wyższej Szkoły Bankowej
w Gdańsku.

Oprócz wystawy fotograficznej, którą obejrzeli uczestnicy konferencji w Rewie, w tym roku wydana została
mapa atrakcji turystycznych Kaszub Północnych w
języku polskim i angielskim, plakaty z kalendarzem
imprez na poszczególne miesiące (na konferencji zaprezentowano plakat z imprezami na czerwiec 2013).
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PARAFIE
Jeden z dwóch majowych

Drugie w powiecie wejherowskim

Odpust
na Kalwarii

Sanktuarium
będzie w Rumi
Kościół NMP Wspomożenia Wiernych w Rumi zostanie
ustanowiony Sanktuarium Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych - taką decyzję podjął ks. arcybiskup Sławoj
Leszek Głódź. Uroczystość z udziałem Metropolity Gdańskiego odbędzie się w rumskim kościele 24 maja br.
Będzie to drugie – po wejherowskim – Sanktuarium
Maryjne w powiecie wejherowskim. Inne znane sanktuaria
na Kaszubach znajdują się w
Swarzewie, w Sianowie oraz w
Kościerzynie.
Cudami słynący obraz Rumskiej Wspomożycielki w salezjańskiej parafii został ukoronowany w ub. roku, podczas
uroczystości 12 października.
Arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź dokonał koronacji koronami biskupimi, potwierdzając, że
w Rumi Maryja darzy szczególnymi łaskami, czego dowodem
są liczne świadectwa.
Kult Wspomożycielki na
kaszubskiej ziemi zaczął roz-

W maju na Kalwarii Wejherowskiej odbędzie się również Odpust Trójcy Świętej.
Uroczystości zaplanowano na 25-26 maja. Centralne obchody kalwaryjskie rozpoczną się
w sobotę o godz. 14.00, a suma odpustowa - w niedzielę o godz. 10.00.
Dodatkową atrakcją dla wiernych będzie koncert zespołu franciszkańskiego Greccio
- w sobotę o godz. 20.00

kwitać wraz z pojawieniem się
w Rumi w 1937 r. salezjanów,
którzy rozpoczęli tu od niezwykle skromnych warunków pracę
na rzecz miejscowej dziatwy i
młodzieży. Kościół pw. NMP
Wspomożenia Wiernych w
Rumi został zbudowany w latach 1982-1986, ale obraz Maryi
Wspomożycielki, namalowany
przez ks. Władysława Sułeckiego wisiał wcześniej w kaplicy
która znajdowała się w pobliżu
obecnego kościoła. Uroczyste
poświęcenie obrazu odbyło się
31 stycznia 1949 r.
Odtąd każdego 24 dnia miesiąca w salezjańskiej kaplicy
odbywały się uroczyste nabożeństwa ku czci Wspomoży-

cielki, poprzedzone tradycyjną
salezjańską nowenną. Nabożenstwa kontynuowane są do
dziś, podobnie jak inna majowa
tradycja.
Każdego dnia w maju panowie z parafialnej orkiestry dętej
grają na trąbkach pieśni maryjne, stojąc na dachu budynku
obok kościoła. Odwracając się
kolejno w cztery strony świata
sprawiają, że brzmienie trąbek
słychać w całym mieście. Co więcej, pieśni wygrywane są dwa
razy dziennie - o godzinie 6.00
rano oraz o 18.00 wieczorem,
także w maju tego roku.
Tradycję tę zapoczątkowali
salezjanie jeszcze przed II wojną
światową.
AK.

W październiku ub. roku ks. arcybiskup S. L. Głódź przybył do Rumi, aby dokonać
koronacji Obrazu Wspomożycielki. Z prawej strony ks. proboszcz Kazimierz Chudzicki, który od kilku lat zabiegał o utworzenie Sanktuarium Maryjnego w salezjańskiej parafii.
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EDUKACJA
Matury 2013 WIEŚCI Z WUTW

Ruszyły
egzaminy
7 maja rozpoczęły
się egzaminy maturalne, które w powiecie wejherowskim
odbywają się w kilku
szkołach ponadgimnazjalnych Wejherowa, Rumi i Redy.
Maturzyści są już po
egzaminach pisemnych
z języka polskiego oraz
z matematyki (poziom
podstawowy), a dzisiaj
zmagają się z językiem
angielskim.
Jutro, 10 maja do egzaminu z języka polskiego
i matematyki przystąpią
ci absolwenci, którzy wybrali poziom rozszerzony.
W kolejnych dniach
maturzyści będą zdawać
egzaminy z innych przedmiotów, aż do 28 maja,
kiedy zakończą się tegoroczne matury.
Z pewnością większość
tegorocznych maturzystów zakończy egzaminy wcześniej, ponieważ
ostatnie dni przeznaczono na sprawdzenie
stopnia znajomości mniej
popularnych języków obcych – rosyjskiego, hiszpańskiego, francuskiego
i włoskiego.
Trzymamy za wszystkich kciuki, życzymy jak
najlepszych ocen i jak
najwiuększej liczby punktów, które pomogą dostać się na wymarzony
kierunek studiów.

Konkurs
Do 13 maja przedłużono termin
nadsyłania prac na konkurs na interpretację poezji ks. Janusza Pasierba
w ramach projektu„Pasierbowa iskra
poezji w XXI wieku”.
Konkurs ma charakter otwarty
i skierowany jest do osób pełnoletnich.Więcej informacji: tel. 58 677 65
77, www.biblioteka.wejherowo.pl
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Moja praca,
moja pasja

Profesor Jerzy Cyberski - rektor Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej od czterech lat
zaprasza studentów Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku do swojej uczelni w Wejherowie na wykłady. I często zaczyna wykład od
słów: „ jak ja lubię mieć z państwem zajęcia...”
- Dlaczego Pan lubi, Panie profesorze?
- Z prostej przyczyny: zadaniem wszystkich ludzi nauki
jest popularyzacja wiedzy,
niezależnie od tego, czy odbiorcami są młodzi ludzie,
czy osoby w zaawansowanym
wieku. Zawsze lubiłem, gdy po
moim wykładzie ktoś do mnie
podchodził z pytaniami lub
komentarzami. To zdarza się
i u państwa. Ze słuchaczami nazwijmy – trzeciego wieku zetknąłem się w Klubie Seniora,
gdy w 1970 roku zamieszkałem
w Gdyni. Takie kontakty rozszerzyły się na Pruszcz, Rumię,
Redę, Wejherowo, ostatnio też
Gniewino. Wszędzie spotykam
się z zainteresowaniem, żywym
odbiorem. W wejherowskim
uniwersytecie dochodzą do
tego: serdeczność i ciepło.
- Przyjeżdża Pan z Gdyni
specjalnie dla nas. Również
specjalnie dla nas przygotowuje Pan program.
- Robię to z przyjemnością,
nawet gdybym miał na sali
dwóch słuchaczy, lub gdybym
musiał dopłacać do wykładu robiłbym to. Wysoko cenię ideę
uniwersytetów trzeciego wieku
– ich zaletą jest wychodzenie
z samotności, zbliżenie się do
grupy, bycie w tej grupie. To
jest wzbogacenie życia, nie
mówiąc oczywiście o zaletach
przyswajania sobie wiedzy.
- Panie Profesorze, opowiada Pan nam o chmurach,
o wodzie, o kataklizmach
pogodowych, wszystko to
bogato ilustrując, a my wyczuwamy, że jest Pan emocjonalnie zaangażowany w
tą całą wiedzę.
- Prawdę mówiąc, jestem
bardzo szczęśliwym człowiekiem – przez całe życie robię

Uroki Kochanowa i Kębłowa
to co lubię. Mało lubię – ja to
uwielbiam i jeszcze mi za to
płacą! Katorgą jest robić coś,
czego się nie znosi- los mi
tego oszczędził. Studiowałem
geografię, doktorat zrobiłem z
hydrologii, a habilitowałem się
z klimatologii i oceanografii.
Mam też mnóstwo zainteresowań, kocham astronomię.
- No to podpowiadamy:
leżak w sierpniową noc i
patrzeć na meteoryty...
- A potem leżak w dzień i
patrzeć na chmury... Nic dziwnego, że tak odbierają państwo
moje wykłady, bo stąd pochodzą moje emocje.
Profesor Cyberski ma bardzo wypełnione dni, ale tak żył
zawsze. Od Wielkopolski przez
południe i północ naszego kraju
- wszędzie gdzie mieszkał dużo
pracował. Pełnił wiele funkcji,
zaprzyjaźniał się z sąsiadami,
jest – jak mówi – mieszkańcem Polski. Nas, studentów
WUTW uczy nie tylko zjawisk
otaczającej nas przyrody, ale
jak ją podziwiać i respektować
jej prawa.
W bieżącym semestrze słuchamy dwóch wykładów Pana
Profesora: „O wpływie klimatu
na zdrowie” i „O kaprysach królowej naszych rzek – Wiśle”.
		
BoZ

Wędrówka z czekoladą
Ponieważ wiosenna wycieczka Sekcji Turystycznej Wejherowskiego
Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Kębłowa i Kochanowa w gminie Luzino, była związana z Dniem Czekolady, uczestniczki były wyposażone w
czekoladowe przysmaki. Nie zaniedbywały jednak obowiązków (i przyjemności) turysty, zwiedzając obie wsie. Oto relacja z wyprawy.
Na początku ruszyliśmy
zwiedzić kębłowski kościół pw.
św. Jadwigi. Parafia rzymsko-katolicka w Kębłowie powołana została w 1987 r., a
rok wcześniej Roman Miotk
ofiarował działkę pod budowę
sali katechetycznej. Ziemię
pod budowę kościoła podarowali państwo Maria i Antoni
Stenka. Skromnie wyposażony
kościół zachwyca nowoczesnym
ołtarzem oraz figurą św., która
wita odwiedzających wiernych
w przedsionku. Teren kościoła
jest pięknie zagospodarowany.
Na uwagę zwraca grota skalna
z oczkiem wodnym i figurą
Matki Boskiej.
Głównym celem naszej wycieczki było jednak Kochanowo.
Półtorakilometrowa trasa wiodła szosą wśród kębłowskich
zabudowań. I wreszcie ukazało
się Kochanowo, mała kaszubska wieś rolnicza, położona
na Kępie Góreckiej. We wsi

są dwa stawy, które można
obejść wkoło zatrzymując się
na krótki wypoczynek przy
ogromnym głazie.
Na rozdrożu dróg wita św.
Wawrzyniec, patron ubogich,
piekarzy i kucharzy oraz bibliotekarzy. Figura umieszczona w
kapliczce z 1938 r. przedstawia
świętego, który trzyma kratę
(ruszt), na której wedle przekazów był męczony.
Malowniczo, na górce położony dworek wybudowany
pod koniec XVII wieku przez
ówczesnego właściciela tych
ziem, Emila von Kocha ma
nową, piękną elewacją. Remont
budynku wykonała gmina,
która jest właścicielem obiektu.
W budynku znajduje się sklep
spożywczy.
Nasza liczna, bo 20-osobowa grupa rozsiadła się na
ławeczkach, aby skonsumować
przyniesione smakołyki. Gwoździem programu był wybór

Królowej Czekolady. Zostały
wybrane aż dwie królowe: Henia - mistrzyni wypieków - za
ciasto czekoladowe i Maria za
pyszną nalewkę czekoladową.
Dzięki uprzejmości mieszkańców mogliśmy zobaczyć
grób dawnego właściciela Kochanowa, który znajduje się na
polanie obok domu. Niestety
miejsce pochówku Emila von
Kocha jest bardzo zaniedbane.
Stary zabytkowy nagrobek
jest w opłakanym stanie, a
dojście do grobu zarośnięte
chwastami. Miejsce jest jednak
piękne ...
Wycieczka upłynęła w miłej
wiosennej atmosferze. Zachęcamy innych turystów do odwiedzin tego uroczego zakątka
Kaszub. Właśnie budowana
jest trasa pieszo-rowerowa z
Kębłowa do Kochanowa, co
ułatwi przemieszczanie się
między wsiami.
Alicja Orszulak
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RZEMIOSŁO

Wejherowscy rzemieślnicy: Gerard Pobłocki

Od metalowych drzwi
po myjnie samochodowe
W przyszłym roku minie 30 lat od momentu, kiedy wejherowianin Gerard Pobłocki
założył własne przedsiębiorstwo usługowe. W tym samym roku 1984 został członkiem
wejherowskiego Cechu Rzemiosł, w którym pełnił różne funkcje. Obecnie Gerard Pobłocki jest członkiem Zarządu Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw – Związek Pracodawców.
Pochodzący z kaszubskiej wsi Gerard Pobłocki
mieszka od wielu lat w
Wejherowie, ale jego firma,
zajmująca się ślusarstwem
i obróbką metali, znajduje
się na terenie gminy Luzino.
Zakład ŚLUSPORG
Usługi Ogólno-Ślusarskie
m.in. buduje hale magazynowe z metalowych elementów, stawia konstrukcje z tablicami reklamowymi, takie jak reklama
świetlna przy rondzie na
skrzyżowaniu ul. Sobieskiego i Sienkiewicza w
Wejherowie. Tę konstrukcję zbudowała właśnie
firma pana Gerarda.
Myjnie samochodowe
w Wejherowie i Redzie to
również realizacja ślusarskiego zakładu usługowego

Gerarda Pobłockiego oraz
jego brata, Romana Pobłockiego.

WSPÓLNIE
Z BRATEM

– Na ogół podejmuję się
zleceń wspólnie z bratem
Romanem, również rzemieślnikiem i właścicielem
firmy ślusarskiej – mówi
Gerard Pobłocki. – Razem
wykonujemy nasze usługi
i dzięki temu możemy się
podejmować bardziej skomplikowanych prac. Pracujemy głównie na terenie
powiatu wejherowskiego,
a czasem w innych miejscowościach Pomorza.
Początki działalności
rzemieślniczej wyglądały
nieco inaczej. Zakład pana
Gerarda wykonywał metalowe drzwi i okna, których
teraz już się nie stosuje.

OGŁOSZENIE

ŚLUSPORG
Usługi Ogólno–Ślusarskie
Gerard Pobłocki

Kębłowo, ul. Morska 6
Tel. 58 672-02-65
602 740 067

– Robiliśmy również
bramy garażowe, ocieplane , wykończone blachą –
dodaje rzemieślnik. Teraz
na ogół zajmujemy się
konstrukcjami i obiektami
z metalu, ale bywają też
inne zlecenia.

MŁODZIEŻ SIĘ
UCZY i pracuje

Doświadczenia, zdobywane przez wiele lat sprawiają, że Gerard Pobłocki
wie o swoim fachu wszystko. Dlatego teraz szkoli
uczniów, kierowanych do
jego firmy przez Powiatowy
Cech Rzemiosł. Przekazuje
im wiedzę i umiejętności.
Nie wszyscy spełniają
oczekiwania mistrza, ale
niektórzy podopieczni są
zdolni, szybko się uczą, a
potem bardzo dobrze radzą
sobie na rynku pracy. Młodzież trafia do tego i innych
zakładów rzemieślniczych
z Niepublicznej Szkoły
Rzemiosła w Wejherowie.
– Bardzo dobrze, że powstała ta placówka, to
jedno z ważnych osiągnięć
naszego Cechu – mówi
Gerard Pobłocki, wyraźnie
dumny z wejherowskiej
organizacji rzemieślniczej.

W POLSCE
I W NIEMCZECH

Zanim pan Gerard został rzemieślnikiem pracował wiele lat w Gdyńskim
Przedsiębiorstwie Budownictwa Przemysłowego, od
którego rozpoczął swoją
drogę zawodową. Pracując
w tym zakładzie, wyjechał

do niemieckiego miasta
Schwedt nad Odrą, gdzie
zdobywał doświadczenia
i zarabiał pieniądze na
własną firmę.
Działalność produkcyjna
lub usługowa w latach
osiemdziesiątych czy dziewięćdziesiątych wymagała
cierpliwości i specyficznych
zdolności. Przede wszystkim brakowało materiałów
i narzędzi, które trzeba
było z trudem zdobywać.

KONKURENCJA
I NIEPEWNOŚĆ

– Teraz materiałów jest
pod dostatkiem, nie brakuje nowoczesnego sprzętu,
ale rzemieślnicy i przedsiębiorcy mają niestety
inne problemy – mówi
Gerard Pobłocki. – Silna
konkurencja, przetargi,
zaniżanie cen, gąszcz niezrozumiałych przepisów
– to wszystko nie ułatwia
nam życia. Trzeba zabiegać o klienta, ale najgorsze
jest poczucie niepewności.
Moim zdaniem w mediach
niepotrzebnie zbyt dużo
mówi się o kryzysie. Ludzie obawiają się inwestować, kupować i korzystać
z usług, a to też spowalnia
gospodarkę.
Mimo tych obaw, rzemieślnicy starają się pokonywać trudności. Zrzeszeni w Cechu Rzemiosł,
wymieniają się doświadczeniami i wspierają. Korzystają też ze spotkań i
szkoleń, bo zawsze warto
się uczyć i rozwijać, nie

Gerard Pobłocki.

spoczywając na laurach.

SAMORZĄD
I ZŁOTA ODNAKA

Gerard Pobłocki był
radnym Wejherowa, a
także członkiem Zarządu
Miasta Wejherowa.
W kwietniu tego roku
za aktywną działalność w
Powiatowym Cechu MiŚP
– ZW w Wejherowie, Gerard Pobłocki otrzymał
Złotą Odznakę „Rzemiosło
za Zasługi”.
Pan Gerard jest żonaty,
ma troje dorosłych dzieci,
które już skończyły studia
i pracują. Wybrały jednak
inną drogę zawodową, niż
ich ojciec.

Rzemieślnicy
W tym cyklu arykułów” prezentujemy sylwetki przedsiębiorców
i pracodawców, 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”.

Anna Kuczmarska
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KULTURA I EDUKACJA
W Dworku Drzewiarza

Na turniejach w Gdańsku, Gdyni i Lęborku

Drewno i glina Świat Tańca tryumfuje
na warsztatach

W kwietniu i w maju br., Klub Taneczny Świat Tańca z Wejherowa, prowadzony przez Joannę i Jacka Bernaśkiewiczów uczestniczył z powodzeniem w kilku turniejach tanecznych.

Odrestaurowany Dworek Drzewiarza w
Gościcinie odwiedziły dzieci ze Społecznej
Szkoły Podstawowej nr 1 w Wejherowie.
Dzięki uprzejmości dyrektor
Nataszy Sobczak zwiedziły
wystawę „Od drzewa do drewna” oraz wzięły udział w warsztatach plastycznych.
Wystawa pokazuje młodym
ludziom jak ciężko pracują leśnicy, o ile zmieniły się narzędzia
w tartakach, jak ważna jest
dbałość o las i jego dary. Dzieci
miały okazję zobaczyć wiele
drewnianych narzędzi, np. kostur, wkrętak, młotek.
Mali uczestnicy zajęć pla-

stycznych, które przerosły oczekiwania wszystkich, otrzymali
do rak glinę. Dzięki niej mogli
tworzyć bez końca, a efekt zależał od zdolności paluszków i
wyobraźni. Lepienie, turlanie,
wyciskanie, gładzenie, formowanie... Sukces murowany.
Dzieci mogły też pohasać
na zielonej przestrzeni wokół
dworku. Piłki, skakanki, szczudła zapewniły świetną zabawę.
Niektórzy próbowali swych sił
na scenie.
A. Benke

W Ogólnopolskim Festiwalu Tańca w Lęborku z okazji
Międzynarodowego Dnia Tańca
zespoły z Wejherowa zostały
ocenione bardzo wysoko, zajmując pierwsze miejsca w swojej
kategorii (Carmenki, Euforia,
Expresik i Eksplozja), a także
miejsca drugie, trzecie i czwarte.
Złoty medal w kat. hip hop
otrzymały - Nikola Krueger,
Julita Busler, Marcelina Urban
oraz duet Martyna Borucka
i Nikola Krueger, a brązowy
medal - Roksana Patelczyk i
Dominika Bernaśkiewicz.
W połowie kwietnia na wojewódzkim konkursie tanecznym
Show Dance, zorganizowanym
przez gdyński MDK w Gdyni zespół Carmenki (kat. show dance
do lat 7) wywalczył pierwszą
lokatę, a drugą zajęły Laleczki.
W grupie show dance 8-10 lat
wygrała Euforia, a w kategorii
show dance 11-14 lat i powyżej
pierwsze miejsce zajęła Enigma.
W ogólnopolskim turnieju
Dance Talent, rozgrywanym w
Gdańsku pod patronatem Marszałka Województwa Pomorskiego i Pomorskiego Kuratora

Oświaty, a także Europejskiej
Federacji Tańca najwyższy laur
uzyskała Euforia, a Carmenki
otrzymały wyróżnienie.
Drugą lokatę w kategorii hip
hop do lat 11 zdobyły Expresik
i Jump, Fiusion w Hip Hop powyżej 15 lat, a Enigma zdobyła
wyróżnienie.

Wejherowski Świat Tańca
zgromadził także nagrody indywidualne. Donatella Krielart
w kategorii Hip Hop do lat 8
wywalczyła srebrny medal, a
Amelia Romanowska brązowy,
natomiast Ina Rynkowska i
Nicholas Gołąbek odebrali wyróżnienia.

Złoty medal otrzymała Natalia Młodek w kategorii hip
hop do lat 11, a Nikola Kruger
srebrny krążek. W grupie hip
hop solo powyżej 15 lat srebrny
medal otrzymała Dominika
Bernaśkiewicz, a w Disco Dance
duety wyróżnione zostały Ewa
Marton i Klaudia Drewa.

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

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
9 maja, a kolejny 23 maja
12

Ogłoszenie konkursu na wybór partnera do projektu w ramach Priorytetu 8
Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki
Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
Gmina Miasto Wejherowo na podstawie art. 28a ust. 4 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, poz. 712 z późn. zm.) ogłasza otwarty nabór na
partnera będącego organizacją pozarządową do wspólnej realizacji projektu PO IG 8.3 eInclusion.
Nabór będzie trwał od dnia 29 kwietnia 2013 r. do dnia 20 maja 2013 r. do godz. 15.30.
Szczegółowe informacje na temat naboru, w tym regulamin konkursu są dostępne na stronie
internetowej http://www.bip.wejherowo.pl/ i w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
Urzędu Miasta w Wejherowie – przy ul. 12 Marca 195.
Oferty w formacie określonym przez regulamin wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami
można składać osobiście, pocztą bądź kurierem w wyznaczonym terminie w biurze znajdującym
się pod w/w adresem. Datą wpłynięcia jest data doręczenia. Oferty złożone po terminie pozostaną
bez rozpatrzenia i zostaną odrzucone.
									
									

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
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MKS Kluczbork - Gryf Wejherowo 4:1 (2:1) Gala boksu w Wejherowie

SPORT

Kandydat do spadku Amatorzy na ringu
Po porażce na własnym boisku z Bytowią Bytów 1:2 (1:0), wejherowski Gryf Orlex wybrał się do Kluczborka. Niestety, gospodarze
bez większych problemów pokonali naszych piłkarzy aż 4:1 (2:1).
Po tym pojedynku Gryf znalazł się w grupie spadkowiczów z II ligi.
Niespełna kwadrans wystarczył na osiągnięcie przewagi,
bo MKS Kluczbork strzelił
dwa gole. Wejherowianie nie
mając nic do stracenia, zaczęli
atakować bramkę Kluczborka.
Bramkarz gospodarzy bronił
jednak znakomicie.
W 35 min. M. Warcholak wykorzystał celne dośrodkowanie
z rzutu rożnego, a parę minut
potem wejherowianie mogli
doprowadzić do remisu. Ten

sam M. Warcholak mógł strzelić gola w ostatnich sekundach
pierwszej połowy, ale bramkarz
gospodarzy był lepszy.
W drugiej połowie zawodnicy z Kluczborka nastawili się
na spokojną grę i rozbijanie
ataków gryfitów. Na ok. pięć
minut przed końcem spotkania
gospodarze wyprowadzili dwa
skuteczne kontrataki i zakończyli je zdobyciem bramek. Nasz
bramkarz nie miał żadnych

szans na obronę strzałów.
Skład Gryfa Orlex: Ferra,
- Krzemiński, Skwiercz, Kostuch, Stefanowicz, - Dąbrowski,
Łuczak (89. Bank), Siemaszko,
Kołc, Warcholak - Kaszuba (65.
Wiśniewski),
Wczoraj wejherowianie rozegrali mecz na własnym boisku,
goszcząc Energetyk ROW Rybnik. Nie możemy poinformować
o wyniku, bo „Puls Wejherowa”
był już wówczas w drukarni.

Piłka ręczna. Zakończenie ligi

Skuteczni Tytani
Tytani Wejherowo pokonali piłkarzy ręcznych
z Grudziądza (30:26). Tym
pojedynkiem zakończyli sezon
wiosennych zmagań drugoligowych na własnym parkiecie.
Ostatni pojedynek pokazał,
że w Tytanach drzemią duże
możliwości. W pierwszej połowie
MKS prowadził przez długi czas,
jednak po przerwie na parkiet
wybiegła zmieniona i zmotywowana drużyna Tytanów. Na

pięć minut przed końcem miała
siedmiobramkowa przewagę
i skuteczna gra bramkarza i
obrony przyniosła zwycięstwo.
Spotkaniem z MKS-em przy
owacjach Tytani żegnali się ze
swoimi wiernymi kibicami.
5 maja w ostatnim wyjazdowym pojedynku z Alfą 99 Strzelno, wejherowianie wygrali 27:32
(14:14). Był to niezwykle wyczerpujący pojedynek. Początek
to prowadzenie wejherowian, a

po 15 minutach był remis. Druga połowa to rosnąca przewaga
Alfy, a po 15 minutach znowu
wyrównanie. Później nasza
drużyna osiągała przewagę i
na dwie minuty przed końcem
wiadomo było, że Tytani mecz
wygrają.
Wejherowska drużyna
uplasowała się na 7 pozycji
w tabeli II ligi. Tytani wygrali i przegrali po 12 spotkań, a zremisowali 2 mecze.

Tenis stołowy. Pojadą na Mistrzostwa Polski

Najlepsza drużyna
W Luboniu pod Poznaniem
odbyły się półfinały Drużynowych Mistrzostw Polski Młodzików w tenisie stołowym. W
zawodach brały udział zawodniczki z Luzina Katarzyna
Płotka i Magda Płotka wraz
z Aleksandrą Michalak (UKS
Szemud).
Pokonując kolejno inne
druzyny, nasza reprezentacja,
zajęła I miejsce w grupie B i
tym samym uzyskała awans
na mistrzostwa Polski, które
odbędą się w Brzegu Dolnym.
Trenerem zawodniczek jest
Tadeusz Gaweł.

Wejherowski Klub Bokserski „Gryf” Wejherowo zaprosił miłośników tej dyscypliny sportu na galę pokazowych walk bokserskich.
Impreza, która odbyła się 1 maja, cieszyła się dużym zainteresowaniem, a zawodnicy i kibice przeżywali wielkie emocje.
Do hali sportowej przy ul.
Śmiechowskiej przyszli dorośli
kibice, ale także młodzież i
rodziny z dziećmi. Dla nich
również przygotowano zabawy.
Walczyli zawodnicy czterech klubów bokserskich: Sako
Gdańsk, Bombardier Gdynia,
Beniaminek Starogard oraz
EX Siedlce. Specjalnymi gośćmi
gali byli: wejherowski olimpijczyk Hubert Skrzypczak
oraz prezes Pomorskiego OZB
Jerzy Guss i zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan
Tokłowicz. Duchem obecny był
także inny bokser i olimpijczyk
z Wejherowa, Henryk Dampc,
którego osobę przypomniał prezes J. Guss.
Na ringu odbyły się 23 pojedynki bokserskie, z których
większość zakończyła się remisem. Bywało też, że bokser nie
mógł podnieść się z maty.
Mimo tego wszystkim dopisywał humory, a Hubert
Skrzypczak (na zdjęciu obok,
po prawej stronie) co rusz
zagrzewał młodych bokserów
i bokserki do szermierki na
pięści, nie szczędząc każdemu
trafnych uwag i reprymend.
Wszystko w ramach zasad fair
play, jak przystało na prawdziwego mistrza boksu.

Na ringu stanęły również odważne dziewczyny.
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Poszukujemy mieszkania do
wynajęcia, 3 pokoje, najlepiej
domek gospodarczy, bez kaucji,
do 900 zł. Tel. 515 595 311
***
Poszukuję domku do wynajmu, 3 pokoje, niedrogo, do 900
zł bez kaucji. Tel. 516 591 904
***
Poszukuję do wynajęcia dwa
pokoje do drugiego piętra w
bloku, najchętniej Os. Chopina,
Kaszubskie, Harcerskie. Na
dłużej. Tel. 605 966 593
***
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
***
Wynajmę mieszkanie w Wejherowie – pokój, kuchnia, łazienka, 25 m kw., ogrzewanie – piec.
Tel. 696 795 878

Mam do wynajęcia lokal o Dom podpiwniczony(kotłownia,
pow. 40 m na działalność gospo- pralnia, spiżarnia, garaż na 2 sadarczą. Wejherowo ul. Kopernika mochody). Ogrzewanie na eko19. Tel. 507 708 413
groszek. Odprowadzenia pod
***
kominek , kolektory słoneczne.
Sprzedam działkę ogrodni- Cena: 559 tys. DO NEGOCJACJI
czą Wejherowo, os SucharskieTel. 603 290 243
go. Tel. 608 430 589
***
Nowa niższa cena! Sprzedam
Komoda sosnowa 2 szuflady i
mieszkanie w Wejherowie na
Osiedlu Sikorski Park 31,40m wnęka 60x80x40 cm - może być
pierwsze piętro ,salon z anek- pod rtv, 200 zł. Dodatkowo blat
sem, sypialnia ,łazienka, bal- sosnowy 90x90 cm po ułożeniu
kon. Blisko sklepy, plac zabaw, na szafce powstaje wygodne,
boisko, mzk, skm. Mieszkanie narożne biurko.
Tel. 501 957 499
bardzo zadbane, tanie w utrzy***
maniu. Tel. 516 033 798		
Biurko rogowe z nastaw***
Mam mieszkanie do wynaję- ką, półkami i szafką. Wymiary
cia - dwu pokojowe, osiedle Ka- 90x90. Bardzo dobry stan. Cena
szubskie przy CK w Wejherowie. 350 zł. Tel. 508 229 579
***
Mieszkanie po kapitalnym reAtlas
na
siłownię dobrym
moncie, całkowicie wyposażone
i umeblowane. Tel. 503 810 325 stanie, cena 450 zł do negocjacji
. Dzwonić po 16.00.
***
Tel. 502 024 634
Do wynajęcia dwa pokoje 35
***
m kw. w Wejherowie.
Sprzedam tanio kserokopiarTel. 530 773 331
kę Canon rapidografy i materac
***
Mieszkanie jednopokojowe, masujący.
Tel. 697 480 377
39 m kw. wynajmę.
***
Tel. 530 773 331
Pistolet
natryskowy firmy
***
Gowino. Sprzedam dom typu Meister basic 60 w. 800 ml.
bungalow. Pow. całk. 320m2, Na farbe ma natrysk 1x0,5
użytkowa 212m2 działka 1179 mm.1x0.8 mm. Za 79 zł, z inm2, 5 pokoi , kuchnia, jadalnia, strukcją obsługi 725 171 656
2 perfumy męskie DOLCE
salon z antresolą, 2 łazienki.

SPRZEDAM

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

GABBANA SPORT i DOLCE GABBANA THE ONE po 80 zł Wejherowo. Tel. 784 808 700
***
Kino domowe PANASONIC
5.1 w bardzo dobrym stanie,
srebrne, czyta wszystkie formaty, za 350 zł Wejherowo.
Tel. 784 808 700
***
Sprzedam torbę do laptopa
w bardzo dobrym stanie za 30
zł Wejherowo. Tel. 784 808 700
***
Półka czarna, drewniana,
dwupoziomowa, z szafką z
prawej strony. 50 zł. Sprzedam
również komodę – 4 szuflady,
po bokach drzwi, jasny kolor, z
lustrem. 900 zł. Tel. 513 217 088
***
Talerze – komplety duże 5
zł/szt. i małe po 3 zł/szt., a także
wazony ozdobne porcelanowe i
kryształowe. Cena do uzgodnienia. Tel. 513 217 088
***
Nokia311 dotykowa z pudłem za 230 zł . Tel. 513 217 088
***
Sztućce – komplet w walizce
za 150 zł oraz suszarkę stojącą
glob kolor biały w kartonie za
590 zł. Tel. 513 217 088
***
Rower dla dziecka, koła 20 z
przerzutkami. 100 zł. Wejherowo. Tel. 500 080 271
***

OGŁOSZENIA

15 składanych, miękkich
krzesełek (plastik, kolor czarny)
+ 16-te gratis, cena 20 zł/szt.
Bęben (52 cm wysokości), cena
150 zł. Sprzedam nowe biurko,
cena 100 zł. Tel. 502-351-988
***
Radiobudzik, cena 20 zł.
Tel. 516 256 424

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

MOTORYZACYJNE

Opel Corsa 1,2 kat., 1994 r.,
instalacja gazowa, hak, 2 kompl.
kół, 2 500 zł. Tel. 666 664 085
***
Sprzedam Opla Tigre 1996 r.
1.4 poj. czarna 175 tys. przebieg,
alu, klima, radio,elektryczne
szyby. Tel. 883 750 149
***
Sprzedam skuter 2008 r.
zumico czerwono- srebrny oc
aktualne, przegląd 2014, poj. 50
cm alarm kufer.
Tel. 506 295 619
***
Sprzedam oryginalne felgi
stalowe AUDI VW 15 ROZSTAW
SZPILEK 5X112, cena 50 zł.
Tel. 516 256 424

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa

Sprzedam klapa tył Passat b5
kombi 100 zł
Tel. 516 256 424

PRACA

Pani szuka pracy jako sprzedawca. Tel. 518 638 758
***
Emerytka niepaląca, doświadczenie w wychowaniu
dzieci – zaopiekuje się dzieckiem u siebie lub w miejscu
zamieszkania dziecka.
Tel. 661 664 085
***
Pani 40 lat szuka dodatkowej
pracy dorywczej, bez towarzyskich, tylko smsy: 517 733 379
***
Szukam pracy - kierowca
kat. B C D E, aktualne wpisy w
prawie jazdy, karta kierowcy,
doświadczenie.
Tel. 667 645 522
***
Doświadczony magazynier
poszukuje pracy. Uprawnienia
na wózek widłowy posiadam.
Kurs Profesjonalnego Sprzedawcy. Tel. 602 791 461
***
Rencista (54 lata) niepijący,
podejmie prace porządkową w
ogródku, na działce przy domu.
Tel. 504 658 473

RÓŻNE

Oddam 4-miesięcznego psa,
mieszaniec chaski, suczka.
Tel. 607 707 753
***
Kupię drzewo opałowe.
Tel. 724 294 468
Rodzina wielodzietna prosi
o pomoc - potrzebna lodówka,
pralka, meble, dziecięcy wózek.
Tel. 500 552 881.

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.
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ROZRYWKA, KULTURA
Bilety dla Czytelników

Paul McCartney

na dużym ekranie
W czerwcu tego roku Paul McCartney zagra koncert na
Stadionie Narodowym w Warszawie. Będzie to z pewnością
ważne wydarzenie muzyczne. Nie wszyscy miłośnicy tego
artysty mogą obejrzeć i wysłuchać go na żywo, ale jest okazja, aby posłuchać koncertu i zobaczyć słynnego muzyka na
dużym kinowym ekranie.
W „Multikinie” w Rumi (Galeria Rumia) będzie
można zobaczyć występ Paula McCartney’a i jego
zespołu w czwartek 16 maja, o godz. 20.00.
Dla naszych Czytelników mamy dwa podwójne zaproszenia na to wydarzenie. Aby zdobyć jedno z nich trzeba
wysłać e-maila na adres: redakcja@pulswejherowa.pl i
podać swoje imię i nazwisko. W temacie wiadomości prosimy
napisać: koncert w kinie.
Do wylosowanych osób odpiszemy i poprosimy o potwierdzenie chęci wybrania się do kina.
REKLAMA
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Tydzień
Bibliotek
6. maja rozpoczął się Tydzień
Bibliotek . Z tej okazji Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie przygotowała
cykl imprez.
M.in. w piątek 10 maja o
godz. 17.00 w auli Gimnazjum
nr 1 będzie można obejrzeć
przedstawienie „Bôjka ò
zbójcu Czôrlińsczim” w wykonaniu chórzystów z Chóru
Męskiego „Harmonia” w reżyserii Eweliny Kuc. Wstęp wolny.
Co ziennie do 10 maja, w
godz. 10.00 – 11.00 – w kąciku
zabaw dla dzieci Wróżka czyta
dzieciom bajki.
Więcej informacji na stronie http://biblioteka.wejherowo.pl/

