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Wybrano wójta
gminy Szemud
Ryszard Kalkowski, mieszkaniec Kielna, jeden z
czterech kandydatów na stanowisko wójta gminy Szemud
uzyskał ponad 50 procent głosów w niedzielnych przedterminowyh wyborach. Tym samym został nowym wójtem gminy
Szemud, zastępując zmarłego nagle na początku tego roku
wójta Zbigniewa Engelbrechta.
Ryszard Kalkowski będzie sprawował tę funkcję do końca
kadencji. 					Str. 3
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Koncerty, kino
i zwiedzanie

Sanktuarium
w Rumi od jutra
Jutro w Rumi odbędzie ważna uroczystość w ramach
odpustu w kościele NMP Wspomożenia Wiernych.
24 maja o godz. 17.00, podczas mszy św. koncelebrowanej
przez przewodniczącego Rady Generalnej Towarzystwa
Salezjańskiego w Rzymie - ks. Marka Chrzana SDB, zostanie odczytany dekret ks. arcybiskupa Sławoja Leszka
Głódzia. Dekretem tym Metropolita Gdański ustanawia
Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia
Wiernych w Rumi. Po mszy św. odbędą się kolejne nabożeństwa, a o godz. 21.00 - Apel Maryjny.
Księża salezjanie z Rumi zapraszają do współnej modlitwy wiernych z całego powiatu wejherowskiego.

Dzień Jakuba
Kolejna rocznica założenia Wejherowa przez późniejszego starostę malborskiego Jakuba Wejhera jest okazją
do świętowania. Po uroczystej sesji Rady Miasta, o której
piszemy na str. 3, przyszedł czas na zabawę.
W sobotę 25 maja na Placu Jakuba Wejhera zagrają
zespoły muzyczne, nie zabraknie atrakcji dla dzieci i dla
dorosłych. Prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt,
który razem z Wejherowskim Centrum Kultury zaprasza
mieszkańców na ten wieczór, wręczy nagrody wyróżniającym się wejherowianom.
Na koniec uczestnicy imprezy będą mogli wysłuchać
koncertu gwiazdy wieczoru - grupy Varius Manx.
				
Szczegóły na str. 8

Mamy Filharmonię Kaszubską! Wejherowo może poszczycić się centrum kultury, w którym zamieszkały wszystkie muzy. Jak powiedział podczas otwarcia
Filharmonii Kaszubskiej ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, obok sanktuarium
religijnego, w naszym mieście powstało sanktuarium sztuki. Goście podkreślali, że
dzięki nowoczesnemu obiektowi Wejherowo będzie nie tylko duchową, ale także
kulturalną stolicą Kaszub i dumą Pomorza, wkraczając w nowy okres swojego
rozwoju i służąc wszystkim mieszańcom.
Z nowej siedziby Wejherowskiego Centrum Kultury cieszą się mieszkańcy,
którzy tłumnie odwiedzili
placówkę w pierwszych

dniach jej funkcjonowania.
Wejherowianie z zainteresowaniem zwiedzali obiekt,
oglądając jego piękne i
funkcjonalne wnętrza, a

także uczestniczyli w ciekawych imprezach.
Były koncerty znakomitych artystów, spektakl
Teatru Roma z Warszawy,

otwarcie kina i prezentacja
filmów, a także otwarcie galerii, w której można obejrzeć wystawy malarstwa.
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BEZPIECZEŃSTWO

Z POLICJI

Chciał wręczyć
łapówkę

Funkcjonariusze policji z
Szemuda zatrzymali do kontroli
samochód, którego kierowca
- jak się okazało po badaniu
trzeźwości - miał prawie dwa
promile alkoholu w wydychanym powietrzu. Pasażer tego
pojazdu zaproponował policjantowi pieniądze za odstąpienie
od czynności służbowych. Obaj
mężczyźni zostali zatrzymani i
usłyszeli prokuratorskie zarzuty,
natomiast banknoty zabezpieczono i złożono do depozytu.

Za kierowanie samochodem
pod wpływem alkoholu grozi
kara pozbawienia wolności do 2
lat, a za przestępstwo wręczenia
korzyści majątkowej (łapówki)
grozi kara do 10 lat pozbawienia
wolności.

Butelką w głowę

Wejherowscy policjanci
wczesnym rankiem zatrzymali
51-letniego mężczyznę, który
jadąc kolejką SKM do Wejherowa, za zwrócenie uwagi uderzył
współpasażera w głowę, butelką po piwie, a następnie zbiegł.
Jednak dzięki przekazanemu

przez współpasażerów opisowi
sprawcy, skierowani na miejsce
zdarzenia policjanci prewencji
po penetracji okolic dworca
PKP w Wejherowie, zatrzymali
odpowiadającego rysopisowi
mężczyznę. Zatrzymany przyznał się do pobicia butelką.
Wyjaśnił, że w trakcie podróży
zdenerwował się z powodu
zwróconej mu przez współpasażera uwagi, i dlatego zadał
cios butelką z piwem.
Za narażenie na niebezpieczeństwo utraty życia napastnik
odpowie przed sądem. Grozi
mu kara do 3 lat pozbawienia
wolności, która ze względu na
chuligański charakter czynu,
może zostać podwyższona.

Oddał zgubione
pieniądze

Na stacji paliw w Wejherowie mieszkaniec gminy Luzino
spostrzegł w pobliżu drzwi
wejściowych dwa banknoty
100-złotowe.
31-letni mężczyzna zaczął
szukać właściciela pieniędzy.
Zapytał pracowników stacji i
okazało się, że chwilę wcześniej
ktoś szukał zgubionych 200
złotych. Znalazca zgłosił się
na policję i poprosił o pomoc
funkcjonariuszy.
Policjanci bardzo szybko
ustalili pechowca, który zgubił
pieniądze. Skontaktowali sie
z nim i oczywiście przekazali
zgubione 200 złotych.

OGŁOSZENIE

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

STRAŻ MIEJSKA
Wyładował gniew na ławce

31-letni wejherowianin, idąc przedpołudniem po wejherowskim deptaku tak się zdenerwował, że uniósł stylizowaną ławkę
do góry i z impetem rzucił ją na ziemię. W wyniku uderzenia od
ławki odpadła żeliwna noga.
Straż Miejska z Wejherowa zatrzymała wandala na jednej z
posesji przy ul. św. Jacka. Sprawca przyznał się do zniszczenia
ławki. Swoje zachowani tłumaczył zdenerwowaniem, które będzie go drogo kosztować. Właściciel ławki swoje straty oszacował
na ponad 1100 zł, gdyż stelaży od stylizowanych ławek ustawionych w miejscach publicznych się nie spawa i prowizorycznie nie
naprawia. Należy wymienić cały stelaż.
Sprawa więc trafi do wejherowskiego sądu, a za uszkodzenie ławki sprawcy grozi kara grzywny, ograniczenia wolności
lub pozbawienia wolności do roku. Ponadto będzie on musiał
zapłacić za nową ławkę. Nerwowy mieszkaniec Wejherowa miał
1,70 promila alkoholu wydychanym powietrzu.

Wiceprezydent

Zmarł
Romuald
Łaga
14 maja br. w wieku
67 lat zmarł Romuald
Łaga, który był wiceprezydentem Wejherowa do czerwca 1990
roku.

Właśnie od R. Łagi, który
w praktyce pełnił funkcję
prezydenta miasta, w okresie
zmian ustrojowych po wyborach 1989 roku przejmował
Jerzy Budnik, obecnie poseł na Sejm RP, a do 1998
roku prezydent Wejherowa.

Nieletni dewastowali

10 maja ok. godz. 21.05 funkcjonariusze wejherowskiej Straży
Miejskiej podczas kontroli parku miejskiego im. Majkowskiego
zauważyli uszkodzony kosz na śmieci oraz powyciągane z czterech koszy wkłady ze śmieciami. Za pomocą monitoringu starali
się ustalić sprawców. Na monitorach można było zobaczyć, że
czynu tego dopuściło się dwóch nieletnich. Po czterech dniach
od zdarzenia dyżurny Straży Miejskiej zauważył na ekranie
ulicznego monitoringu jednego z nich. Nieletni przyznał się do
zniszczenia kosza. Ustalono, że działał w porozumieniu z kolegą.
Teraz sprawa trafi do Sądu Rodzinnego i nieletnich. Jeden z
nieletnich ma 12 a drugi 9 lat. Wartość uszkodzonego mienia
wynosi w tym przypadku ok. 1220 zł.
ZH.

KONDOLENCJE

Panu Jarosławowi Jędrzejewskiemu

Zastępcy Dyrektora
Wejherowskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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AKTUALNOŚCI

Rocznica założenia miasta

Wygrał Ryszard Kalkowski

Szemud
ma już wójta

Kwiaty i sesja
Kultura była tematem tegorocznej uroczystej
sesji Rady Miasta z okazji 370 rocznicy założenia
Wejherowa. Zebrani w ratuszu radni wysłuchali
wystąpienia oraz koncertu, a delegacje władz
miasta i niektórych instytucji złożyły kwiaty u
stóp założyciela grodu.

Ryszard Kalkowski, jeden z czterech kandydatów na stanowisko wójta gminy Szemud
wygrał przedterminowe wybory, które odbyły się we wspomnianej gminie w minioną
niedzielę, 19 maja. Frekwencja wyborcza
wyniosła 46,36 procent.
Już za pierwszym podejściem do urn wyborczych mieszkańcy gminy Szemud wybrali
nowego wójta, który dokończy
kadencję zmarłego nagle wójta
Zbigniewa Engelbrechta.
W przyszłym roku bowiem,
odbędą się ustawowo zaplanowane wybory samorządowe.
Wójtem został Ryszard Kalkowski (na zdjęciu obok), który
otrzymał 2 682 głosów i zdobył
ponad 50 procent ważnych
głosów, spośród mieszkańców
uprawnionych do głosowania.
Pozostali kandydaci otrzymali: Leszek Kowalewski
- 1690 głosów, Tomasz Fopke
- 600 głosów, a Andrzej Kowalewski - 330 głosów.
Wójt Ryszard Kalkowski,
mieszkaniec Kielna, był do
wyboru radnym gminnym, a
wcześniej w 2010 r. startował
jako kontrkandydat Z. Engelbrechta.

Pod pomnikiem Jakuba Wejhera na rynku tradycyjnie
złożono wiązanki kwiatów.

Niebezpiecznie na rondzie

W zdecydowanej większości
mieszkańcy gminy odrzucili
kandydata na wójta, „przywiezionego w teczce”, czyli T. Fopke, mieszkańca Chwaszczyna
(powiat kartuski).
Do wyborów nowego wójta
(od 29.03.2013 r.) gminą zarządzał Krzysztof Brzezicki,
który był wcześniej zastępcą
wójta gminy.

Spotkanie z posłanką
Komitet PiS Wejherowo zaprasza na spotkanie z poseł
Dorotą Arciszewską-Mielewczyk, które odbędzie się w
środę, 29 maja o godz. 18.00 w Redzie w sali konferencyjnej hotelu „Ibis”.

Komunikacja
zaplanowana

Prezydent Miasta Wejherowa informuje, że 17 czerwca br. w
godz. 10.00-14.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego Wejherowa
wyłożony będzie do wglądu „Plan zrównoważonego rozwoju
publicznego transportu zbiorowego dla Wejherowa i gmin
objętych porozumieniem komunalnym na lata 2013-2025”.
Ewentualne uwagi i wnioski będzie można złożyć w formie
pisemnej tego dnia w sekretariacie.
Jednocześnie Plan zamieszczony zostanie w Biuletynie
Informacji Publicznej UM w Wejherowie.

Na czerwonym
i bez pasów...
Od 20 stycznia br. na Rondzie Solidarności w
Wejherowie działa Inteligentny System Ewidencji Kierowców i Pojazdów. Urządzenie monitoruje ruch na skrzyżowaniu i rejestruje wykroczenia, m.in. przejazdy na czerwonym świetle,
które niestety zdarzają się często. Podobnie jak
jazda bez zapiętych pasów.
Okazuje się, że średnio na
dobę drogą krajową nr 6 przejeżdża 24 tysiące pojazdów
- po 12 tysięcy w kierunku na
Słupsk i tyleż samo na Gdynię. Zarejestrowane pojazdy
i kierowcy trafiają do Bazy
Instytutu Budowy Dróg i Mostów w Warszawie. Gdy system
składający się z czterech kamer
zamieszczonych nad pasami
drogi oraz dwóch podglądowych,
ujawni przejazd na czerwonym
świetle - wykroczenia drogą
elektroniczna trafiają do Straży
Miejskiej Wejherowie.
Od początku funkcjonowania
(ok. 4 miesiące) system ujawnił
już 400 przejazdów na czerwonym świetle. Wykroczenia
popełniają głównie kierowcy
ciężarówek oraz osoby nie znające przepisów prawa o ruchu
drogowym. Kiedy kierowcom
jadącym od torów kolejowych
zapala się zielone światło do jazdy wprost w ulicę Przemysłową,
wielu jest przekonanych, że ten

sygnalizator zezwala im jazdę w
stronę Bolszewa mimo, że palą
się czerwone światła.
Mandat za takie wykroczenie wynosi 300 zł plus 6 pkt.
karnych.
Kolejnym najczęściej popełnianym wykroczeniem jest
wymuszanie pierwszeństwa
przejścia na pasach dla pieszych, rozmowa przez telefon i
jazda bez zapiętych pasów.
Inteligentny System Identyfikacji Kierowców i Pojazdów pomocny jest też organom ścigania
do celów dochodzeniowo-śledczych i procesowych.
ZH.

Uroczystą sesję otworzył przewodniczący RM Leszek Glaza, a
Michał Jeliński, kierownik wydziału Kultury, Spraw Społecznych,
Promocji i Turystyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie wygłosił
wykład „Wejherowo – z kulturą przez wieki”. Przypomniał historię
miasta, podkreślając m.in., że położona w nim Kalwaria miała od
początku znaczenie kulturotwórcze. M. Jeliński mówił o rozwoju
oświaty i kultury Wejherowie w kolejnych stuleciach, co było zasługą
wielu wybitnych mieszkańców miasta..
Sesję zakończył jazowy koncert zespołu Tomasza Chyły.

Wejherowianie
zagłosowali nogami
Wielkie zainteresowanie mieszkańców towarzyszyło otwarciu
nowego obiektu Wejherowskiego Centrum Kultury – Filharmonii
Kaszubskiej. Na koncertach i spektaklach był komplet widzów, pełne
sale. Zresztą wejściówki rozeszły się błyskawicznie. Tłumy przybyły
także na zwiedzenia obiektu, noc muzeów i inne imprezy. Z różnych
zebranych informacji wynika, że w Dniach Otwarcia uczestniczyło
ok. 4 tys. mieszkańców. Komentarze o nowo otwartym obiekcie był
pochlebne, wiele entuzjastycznych. Ludzie się cieszyli i byli dumni,
że ich miasto staje się nowoczesne i pięknieje.
Nie przeszkadza to miejscowej Platformie Obywatelskiej totalnie i
frontalnie krytykować nowego domu kultury, „w czambuł” negować
wszystko co zostało zrobione. Radni i aktywiści PO nie chcą chyba
zauważyć udziału i opinii wejherowian, przez co podają w coraz
większą śmieszność. Nie mogą przeboleć wielkiego sukcesu jakim jest
Filharmonia Kaszubska i powtarzają te same frazesy, ale nie widzą, że
coś się zmieniło. Obiekt został otwarty i dobrze przyjęty przez mieszkańców. A to dopiero początek. Za chwilę setki dzieciaków i młodzieży
będzie uczestniczyło w imprezach oraz kółkach zainteresowań.
Co ciekawe ,marszałek województwa pomorskiego Mieczysław
Struk – członek zarządu PO w regionie pomorskim - podczas uroczystego otwarcia dał do zrozumienia swoim partyjnym kolegom z
Wejherowa, aby „odpuścili” i przestali atakować Filharmonię (m.in.
słowa: Życzyłbym sobie, aby od dzisiaj zniknęły wszystkie podziały i
uznano, że obiekt będzie spełniał oczekiwania będąc chlubą całego
Pomorza. Gratuluję!).
Idea budowy takiego centrum kultury oraz dalekowzroczność, odwaga i konsekwencja prezydenta Wejherowa w jego realizacji zostały
bardzo wysoko ocenione przez członków władz Platformy obecnych
na otwarciu. Marszałek i inni działacze zdają sobie zapewne sprawę,
że członkowie Platformy walczący z kulturą i z nowoczesnością, a
taki jest nowy WCK, przynoszą partii wstyd, co wpływa negatywnie
na jej - i tak ostatnio słaby – wizerunek. Taka Platforma zasługuje po
prostu na miano oszołomów!
A zaślepiona wejherowska PO zrobiła wiele, aby popsuć święto
jakim było 17 maja otwarcie Filharmonii Kaszubskiej. W desperacji
doniosła nawet na prezydenta do prokuratury, licząc zapewne na ferment i odwrócenie uwagi mieszkańców od otwarcia WCK. Dziwnym
trafem na mieście ukazały się jakieś gazetki-paszkwile zawierające
bzdury o nowym obiekcie, itd.
Nie udało się. Mieszkańcy Wejherowa „zagłosowali nogami” na
Filharmonię Kaszubską, przychodząc na jej otwarcie.
Dr Puls
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WYDARZENIA

To piękny i nowoczesny obiekt - mówią mieszkańcy Wejherowa

Nowe WCK zwodowane
Ten obiekt jest jak spełnienie marzeń i pięknych snów – mówili 17 maja uczestnicy otwarcia Filharmonii Kaszubskiej,
gratulując mieszkańcom i władzom miasta zrealizowania ambitnych planów. Ponieważ architektura nowej siedziby WCK
nawiązuje do tradycji morskich Wejherowa i położenia miasta w pobliżu Bałtyku, porównano tę uroczystość do „wodowania
statku” i „wypłynięcia wejherowskiej kultury na pełne morze”.
Takimi słowami rozpoczęli
uroczystość otwarcia Jolanta
Rożyńska, dyrektor Wejherowskiego Centrum Kultury i
Bogdan Tokłowicz, zastępca
prezydenta Wejherowa.
Prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt przypomniał, że w naszym mieście
po I wojnie światowej tworzyła
się polska administracja morska i był to czas świetności
Wejherowa, do którego trzeba
nawiązywać. W historii Wejherowa niezmiernie ważną rolę
odgrywała zawsze oświata i kultura. Otwarcie nowego centrum
kultury i sztuki, służącego m.in.
rozwijaniu talentów dzieci oraz
młodzieży jest kontynuowaniem
chlubnych tradycji miasta.
KURS NA
NOWOCZESNOŚĆ
Otwartą 17 maja Filharmonię Kaszubską poświęcił ks.
arcybiskup senior Tadeusz
Gocłowski, który porównał
ten obiekt do sanktuarium
sztuki. Wszyscy goście gratulowali prezydentowi Wejherowa
konsekwentnego zrealizowania
ambitnych planów, które zmienią historię miasta. Otwarciem
Filharmonii Kaszubskiej Wejherowo wkroczyło w nową epokę

rozwoju i nowoczesności. Goście
zwracali uwagę, że mieszkańcy
mniejszych miast powinni mieć
dostęp do kultury i rozrywki na
odpowiednim poziomie.
- Na mapie Polski jest 908
miast, a tylko 27 z nich ma
filharmonię. Wejherowo jako 28.
miasto dołączyło do tego grona –
powiedział wojewoda pomorski
Ryszard Stachurski (PO)
dodając, że na Pomorzu z mniejszych miast dotychczas tylko
Sopot miał tego typu obiekt.
Marszałek pomorski Mieczysław Struk (PO) podkreślił,
że Filharmonia wyróżnia się w
całym regionie, jest dumą całego Pomorza. Marszałek Struk
zaapelował, aby od momentu
otwarcia obiektu cieszyć się
nim i korzystać z jego walorów
bez podziałów i animozji, bo filharmonia jest placówką ponad
podziałami politycznymi.
Na inaugurację nowej placówki obok wymienionych gości
przybyli także: wiceminister
Kazimierz Plocke (PO), wiceminister Paweł Orłowski
(PO), europoseł Jan Kozłowski
(PO), parlamentarzyści różnych
opcji politycznych: Krystyna
Kłosin (PO), Jarosław Sellin
i Janusz Śniadek (PiS) oraz

burmistrzowie i wójtowie miast
i gmin powiatu wejherowskiego,
puckiego, lęborskiego. Obecny
był m.in. prezydent Gdyni Wojciech Szczurek, któremu prezydent Krzysztof Hildebrandt
dziękował za pomoc. To właśnie
z nim prezydent Wejherowa
konsultował szczegóły i rozwiązania, związane z budową
Filharmonii Kaszubskiej.
SPOTKANIE ZE SZTUKĄ
Pierwszy dzień uświetniły
dwa porywające koncerty „Filharmonii Dowcipu w komplecie”
Waldemara Malickiego z
orkiestrą pod dyrekcją Bernarda Chmielarza. W kolejnych
dniach wejherowianie uczestniczyli w równie znakomitych
wydarzeniach artystycznych,
takich jak koncert Grzegorza
Turnaua, spektakl Teatru
„Roma”, otwarcie kina z udziałem aktorki Katarzyny Herman, projekcja filmu „Oszukane”, a także wernisaże w Galerii.
Nie zabrakło okazji do zwiedzania nowego obiektu, z której bardzo chętnie skorzystali
mieszkańcy miasta. W sobotę
i niedzielę odwiedzali centrum
kultury całymi rodzinami, głośno chwaląc efektowne przeszklone wnętrza i znakomiJuż po symbolicznym przecięciu wstęgi przez
prezydenta K. Hildebrandta, prezydenta W. Szczurka, marszałka M. Struka,
wojewody R. Stachurskiego
i ministra K. Plocke, prezydent Wejherowa uroczyście
przekazał klucze do Filharmonii Kaszubskiej dyrektor
Wejherowskiego Centrum
Kultury - Jolancie Rożyńskiej (zdj. po lewej).
Podczas uroczystości na
sali zasiedli m.in parlametarzyści, samorządowcy
oraz przedstawiciele różnych wejherowskich środowisk, organizacji i instytucji, mieszkańcy
miasta (zdj. po prawej).
Więcej zdjęć nastronie:
www.pulswejherowa.pl
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cie wyposażone pracownie.
Największe wrażenie zrobiła
na zwiedzających sala widowiskowo-kinowa na 400 osób,
wyróżniająca się znakomitą
akustyką. Bardzo podobał się
również wysoki hol ze schodami, prowadzącymi na wyższe
kondygnacje.
- Podoba mi się wszystko,
nawet to, że z centrum kultury
sąsiaduje przytulna kawiarnia.
– powiedziała nam Barbara
Szcześniak, która zwiedzała
Filharmonię z kilkunastoletnią
córką. – Ale nie chodzi tylko o
wygląd obiektu i wygody. Najważniejsze, że w tym miejscu
dzieci i młodzież będą mogły
rozwijać swoje zainteresowania
w bardzo dobrych warunkach.
Żadne miasto w okolicy nie ma
takiej placówki kulturalnej.
Pani Maria z Wejherowa,
która nowy WCK odwiedziła z
mężem była szczerze zaskoczona, wyglądem wnętrz placówki.
- Jest pięknie i nowocześnie. –
powiedziała krótko.
Większość osób, z którymi
rozmawialiśmy w Filharmonii
Kaszubskiej miało podobne zdanie. Nowe centrum kultury jest
dla wszystkich mieszkańców.
Anna Kuczmarska

Co kryje wnętrze nowego WCK
Filharmonia to bardzo nowoczesny obiekt z wielofunkcyjną salą widowiskowo- kinową w systemie 3D, a także:
sala prób orkiestry oraz nauki gry na instrumentach,
salą prób chóru, nauki śpiewu i rytmiki, salą prób teatru,
kabaretu, monodramu, salą prób baletu, nauki tańca
towarzyskiego, teatru tańca, jogi, pracownią gier (m.in.
szachy, brydż, baśka), pracownią rysunku, malarstwa,
grafiki i linorytu, pracownią rzeźby i tkaniny, ceramiki,
fotografii, animacji filmowej i grafiki komputerowej, a
także studio nagrań. W podziemiu znajduje się kameralna
sala kinowa na 38 miejsc

Medale i podziękowania
Z okazji otwarcia nowego Wejherowskiego Centrum
Kultury okolicznościowy medal pamiątkowy i podziękowania otrzymali: ks. arcybiskup Tadeusz Gocłowski, Maria
Gajda-Kucharz - główny projektant i Jadwiga Bartnik - architekt, przedstawiciele wykonawcy obiektu Eiffage Budownictwo Mitex S.A: Bartłomiej Kłos - dyrektor Regionu
Północnego, Andrzej Gordon - dyrektor Grupy Kontraktów
i Piotr Skowron – kierownik projekt; wiceminister Kazimierz Plocke, wojewoda Ryszard Stachurski, marszałek
Mieczysław Struk, prezydent Gdyni Wojciech Szczurek,
Dorota Grochalska i Stanisław Brzozowski z UM w Wejherowie oraz były zastępca prezydenta Wojciech Kozłowski.
Medale i podziękowania z rąk prezydenta K. Hildebrandta otrzymali również radni „Wolę Wejherowo” i PiS,
którzy konsekwentnie popierali ideę budowy WCK.

redakcja@pulswejherowa.pl
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WYDARZENIA

Zwiedzanie centrum

Około 4 tysiące mieszkańców Wejherowa skorzystało z możliwości obejrzenia i zwiedzenia nowej siedziby Wejherowskiego Centrum Kultury, od wielkiej sali widowiskowo-kinowej, po mniejsze pomieszczenia.
Można było przyjrzeć się zajęciom, bo od pierwszych dni funkcjonowania WCK w oddanych młodzieży
oraz dorosłym użytkownikom pracowniach odbywały się m.in. próba Chóru Męskiego „Harmonia”, ćwiczenia
kółka teatralnego, zajęcia taneczne i inne. Młodzi przewodnicy i pracownicy WCK oprowadzali po nowych
wnętrzach i przekazywali informacje.
Wiecej zdjęć w Galerii na stronie www.pulswejherowa.pl

5

23 maja 2013

www.pulswejherowa.pl
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Biegi i paraolimpiada

Fatalny rok dla budżetu i mieszkańców miasta Reda

Sportowe Mało inwestycji,
Luzino
duże zadłużenie

Na terenie gminy Luzino odbywa się wiele
różnych imprez sportowych. W najbliższą sobotę
25 maja br. w Luzinie odbędzie się bieg w ramach
II Kaszubskiej Piętnastki.

15-kilometrowa trasa biegu prowadzić będzie po nawierzchniach asfaltowych, drogach gruntowych i ścieżkach leśnych. Jest
wymagająca i zróżnicowana, idealna dla tych, co nie lubią biegać
po asfalcie. Wpisowe w dniu zawodów wynosi 50 zł, a program
biegu przedstawia się następująco: godz. 7.00-9.00 - weryfikacja
zawodników, zapisy do biegu, godz. 10.00 - start, godz. 12.30 -15.00
- wręczenie pucharów i losowanie upominków.
Z kolei 16 czerwca w hali im. Marszałka Macieja Płażyńskiego
w Luzinie odbędzie się z kolei impreza integracyjna, V Kaszubska
Paraolimpiada. Będą to zawody sportowe osób niepełnosprawnych, połączone z festynem oraz imprezami towarzyszącymi.
W zawodach udział będą brać niepełnosprawne dzieci z całego
województwa pomorskiego. Organizatorzy zapraszają do udziału,
a informacje mozna uzyskać pod numerem telefonu: 608 242 204.
W czasie paraolimpiady rozgrywany będzie IV Charytatywny
Bieg oraz III Charytatywny Marsz „Skrzydła Anioła”. Informację i zapisy: 692 109 021, 660 572 461 , monika007@autograf.pl .

Miniony rok był dla miasta Reda nieudany. Gmina zanotowała w 2012 roku fatalne wyniki finansowe na wielu płaszczyznach. Dochód na jednego mieszkańca
był najniższy spośród wszystkich 123 gmin województwa pomorskiego, zaś zadłużenie przekroczyło już 40 proc. całorocznych wpływów budżetowych. Nakłady na
inwestycje spadły do bardzo niskiego pułapu 7,5 proc. (110. miejsce na Pomorzu).
W Redzie nie dzieje się dobrze. Przynajmniej w sferze
finansów publicznych.
Ministerstwo Finansów opublikowało na swojej stronie
internetowej sprawozdania z
wykonania budżetów jednostek
samorządu terytorialnego za
2012 rok. Na tle innych gmin
w kraju fatalnie prezentuje się
budżet Redy. Miastu nie grozi
co prawda bankructwo, lecz jego
zadłużenie wynosiło już 20,1
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KANCELARIA PRAWNO-WINDYKACYJNA SOKÓŁ
Joanna i Krzysztof Sokołowscy

WINDYKACJA
POLUBOWNA I SĄDOWA
W OBROCIE GOSPODARCZYM

DZIAŁ CYWILNO-PRAWNY
I OBSŁUGI SPRAW KARNYCH

OCHRONA MIENIA I OSÓB
WYWIADOWNIA
GOSPODARCZA

POŚREDNICTWO
HANDLOWE
NA RYNKACH WSCHODNICH

www.kancelaria-windykacyjna.webd.pl
tel. 604 313 502		
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mln zł, tj. 40,6 proc. całorocznych wpływów budżetowych. A
przypomnijmy, że przy 60-procentowym wskaźniku premier
ma prawo wprowadzić zarząd
komisaryczny. Burmistrz oraz
rada gminy przestają wówczas
pełnić swoje role.
O fatalnej kondycji finansowej Redy pod rządami obecnego burmistrza Krzysztofa
Krzemińskiego (Platforma
Obywatelska) mogą świadczyć
najniższe w województwie pomorskim dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W
2012 roku wyniosły one zaledwie 2 252 zł. Wyższe dochody
Nakłady na inwestycje
w Redzie (w mln zł):
2007 - 3,3
2008 - 7,6
2009 - 13,0
2010 - 17,3
2011 - 11,9
2012 - 3,7

odnotowano nawet w gminach
popegeerowskich, gdzie bezrobocie przekracza 30 proc.
W 2012 roku na zadania
z zakresu inwestycji przeznaczono jedynie 3,7 mln zł (7,5
proc. wszystkich dochodów
gminy). To jeden z najniższych
wskaźników na Pomorzu. Pod
tym względem gorzej przedstawiała się sytuacja jedynie w 13
jednostkach administracyjnych
szczebla podstawowego (na 123
funkcjonujące).
Nakłady na inwestycje maleją już kolejny rok z rzędu. Jeszcze
w 2010 roku wydawało się, że
Reda może należeć do pomorskich tygrysów. Władze miasta
przeznaczyły wówczas na rozwój
infrastruktury komunalnej 17,3
mln zł, co stanowiło 36,6 proc.
dochodów.
Tego pozytywnego trendu,
niestety, nie udaje się włodarzom utrzymać, zaś miniony
rok zakończył się totalną klapą.

Wpływy budżetowe
miasta Reda (w mln zł):
2007 - 36,9
2008 - 39,8
2009 - 41,3
2010 - 47,3
2011 - 47,5
2012 - 49,6
Dochody pomorskich
gmin w 2012 roku
na 1 mieszkańca:
1. Sopot - 7044 zł
2. Gdańsk - 6371 zł
3. Łeba - 6098 zł
....................................
121. Malbork - 2382 zł
122. Rumia - 2357 zł
123. Reda - 2252 zł
Dlatego mieszkańcy ponad
20-tysięcznego miasta pytają
wprost - czy tak skonstruowany
gminny budżet można nazwać
odpowiedzialnym?
Ryszard Wenta

redakcja@pulswejherowa.pl
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Wejherowskie władze są po stronie użytkowników ogrodów

KONTROWERSJE

Działkowcy zaniepokojeni
Pod znakiem obaw i niepokojów o dalsze losy działek upłynęły
tegoroczne zebrania sprawozdawcze w wejherowskich ogrodach
rodzinnych. Wciąż trwa burza po niekorzystnym wyroku Trybunału
Konstytucyjnego, w wyniku którego działkowcy zostali pozbawieni
wszelkich praw. Teraz czekają na uchwalenie nowej ustawy. Na
terenie miasta Wejherowo funkcjonują 4 ogrody działkowe, zaś w
całym powiecie wejherowskim jest ich 13.
Rodzinny Ogród Działkowy
im. F. Ceynowy przy ul. Nadrzecznej istnieje od 1954 roku.
To jeden z najpiękniej utrzymanych terenów w województwie
pomorskim. Świadczy o tym
fakt, iż ROD im. F. Ceynowy
zajął 3. miejsce w tegorocznym
konkursie na szczeblu okręgowym, a tym samym uzyskał
prawo udziału w ogólnopolskim
współzawodnictwie. Konkurencja była ogromna, albowiem na
Pomorzu funkcjonuje niemal
200 tego typu miejsc.

TYSIĄC OSÓB
W OGRODZIE

- Ten sukces to przede
wszystkim zasługa działkowiczów. Po raz kolejny pokazaliśmy, że jesteśmy liczącym
się ogrodem w naszym okręgu
- mówił Kazimierz Miotk, od
1997 roku prezes ROD im. F.
Ceynowy w Wejherowie.
Teren ogrodu składa się ze
130 niewielkich działek, ale w
ich utrzymanie i pielęgnację
zaangażowane są całe rodziny.
W sumie około 1000 osób.
Podczas dyskusji na niedawnym zebraniu sporawozdawczym ROD przy ul. Nadrzecznej wiele miejsca poświecono
niekorzystnemu wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego, w wyniku którego działkowcy zostali
pozbawieni wszelkich praw.
Teraz czekają na uchwalenie
nowej ustawy. Właściciele ogrodów są oburzeni tym wyrokiem,
a wejherowscy samorządowcy
stoją w ich obronie.
ZIELONE PŁUCA
ZAGROŻONE?
Obecny na spotkaniu wiceprezydent Wejherowa Piotr
Bochiński zapewniał że władze nie zamierzają popierać
inicjatyw zmierzających do
likwidacji ogrodów działkowych.
- Te ogrody nikomu nie prze-

szkadzają. Wręcz przeciwnie
- są zielonymi płucami miasta.
- powiedział wiceprezydent
Piotr Bochiński. - Współpraca pomiędzy działkowcami a
Urzędem Miasta układa się
bardzo dobrze. Nie mogę jednak powiedzieć, że przyjęcie
przez Sejm nowej ustawy (lub
jej nieprzyjęcie w określonym
terminie) narzuci formę własności tego gruntu. Jeżeli będzie
to grunt komunalny, miasto
będzie musiało stworzyć plan
zagospodarowania przestrzennego dla tego terenu. Będzie
mogło te działki przeznaczyć
na różne cele, ale one już są
zagospodarowane, więc myślę,
że nie dojdzie w tej kwestii do
żadnych zmian

CZY NOWA WŁADZA
ZADBA O OGRODY?

P. Bochiński dodał, że nie
może poręczyć za przyszłe działania innych ekip rządzących.
Za rok odbędą się wybory samorządowe i mieszkańcy zdecydują o tym, kto będzie zasiadać w
wejherowskim ratuszu.
- Między innymi od działkowiczów będzie zależało, kto
będzie w przyszłości sprawował
władzę w mieście Wejherowo stwierdził zastępca prezyenta.
- Wiem, że działkowcom nie podoba się projekt ustawy, którą
złożyła Platforma Obywatelska
i będzie chciała ją przeforsować
w procesie legislacyjnymi.

JEŻDŻĄ ZA SZYBKO

Użytkownicy Rodzinnego Ogrodu Działkowego im.
F. Ceynowy pytali zastępcę prezydenta miasta m.in.
o możliwość wprowadzenia
ograniczenia prędkości ruchu
pojazdów. Okazało się jednak,
że Starostwo Powiatowe już kilkakrotnie odmówiło prośbom
Urzędu Miasta Wejherowo w
tej sprawie.

Prezydent Bochiński zapewnił, że złoży kolejny już wniosek
do starosty Józefa Reszke o
ustawienie znaków przy ulicy
Nadrzecznej, aby mieszkańcy
mogli poczuć się bardziej bezpiecznie.

WYRÓŻNIENIA
i ambitne plany

Zebranie sprawozdawcze
było okazją do wręczenia wielu
wyróżnień zasłużonym działkowiczom. Najwyższe (złotą odznakę zasłużonego działkowca)
otrzymała Elżbieta Kriger.
Prezes Kazimierz Miotk
uhonorowany został przez Prezydenta Wejherowa m.in. za
sukcesy, które odnosi ROD im.
F. Ceynowy w wojewódzkich i
ogólnopolskich konkursach na
najpiękniej utrzymane obiekty.
Na bieżący rok działkowcy
z ulicy Nadrzecznej postawili
przed sobą ambitne plany. Zamierzają m.in. wyremontować
instalację elektryczną na terenie ogrodów i zmodernizować
świetlicę.

NIE MATRWIĆ SIĘ
NA ZAPAS

- Uważam, że trzeba robić
swoje, niezależnie od działań
podejmowanych przez polityków. Im lepiej te ogródki będą
wpisywały się w pejzaż miasta,
tym trudniej będzie komukolwiek je ruszyć - powiedział
Piotr Bochiński. - Jeśli jednak
ukażą się akty prawne, które
nakażą nam postępować w
określony sposób, wówczas nie
będziemy mieli wyjścia. Myślę
jednak, że nie trzeba na zapas
się martwić. Na pewno po stronie działkowców są obawy. Ja
to rozumiem, ale wierzę, że nic
złego się nie stanie. Prezydent
oraz Urząd Miasta Wejherowo
są po waszej stronie - dodał
zastępca prezydenta.
Ryszard Wenta

Działkowcy są zaniepokojeni sytuacją ogrodów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Teraz czekają na uchwalenie nowej ustawy o ROD.

Elżbieta Kriger uhonorowana Złotą Odznaką.

Prezes Kazimierz Miotk otrzymał upominek za zaangażowanie w rozwój ROD im. F. Ceynowy.

Co warto wiedzieć?

Gdyby Sejm do końca bieżącego roku nie przyjął nowej ustawy o ogródkach działkowych,
działkowcy zostaliby pozbawieni wszelkich praw. To najgorszy wariant wydarzeń. Wszystko zatem
będzie zależało od uregulowań nowej ustawy. Ale na pewno nie będzie tak, że działkowcy stracą
wszelkie prawa, które wcześniej nabyli przez zagospodarowanie i użytkowanie swoich działek.
Obowiązywać będzie zasada ochrony praw słusznie nabytych.
Na przykład nie będzie można zabrać bez odszkodowania altany wybudowanej zgodnie z prawem, nawet gdyby właściciel gruntów (gmina, starostwo, skarb państwa) zamierzali przeznaczyć
go na inne cele. Nowy właściciel będzie zobowiązany zaproponować grunt zastępczy, ewentualnie
zwrot poniesionych nakładów albo odszkodowanie. Nie jest więc tak, że działkowcy zostali decyzją
Trybunału Konstytucyjnego pozbawieni swoich praw.
Jeśli Sejmowi nie uda się przyjąć nowej ustawy do końca roku, właściciel terenu teoretycznie
będzie mógł z nim zrobić cokolwiek zechce. Kto będzie ponosił odpowiedzialność za to, że nowe
prawo nie zostało przyjęte? Kto zapłaci odszkodowanie za zaniechanie legislacyjne? Rozwiązania
tych dylematów trzeba będzie pewnie szukać na drodze sądowej. Trzeba jednak przypomnieć i
podkreślić, że obowiązuje ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym, która przewiduje różne
roszczenia, gdy grunt zostaje przeznaczony pod inną funkcję.
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wydarzenia

Fot. Aleksandra Kwidzińska
Więcej zdjęć tej autorki na: www.reportersko.blogspot.com
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Ulewna Noc Muzeów
Nocne zwiedzanie Wejherowa, jego zabytków i innych
obiektów znalazło sie w programie Wejherowskiej Nocy Muzeów. Wrażenia były niezapomniane, m.in. z powodu ulewy
i burzy, która wędrowała przez miasto. Mieszkańcy oraz
goście mogli zwiedzać Kalwarię Wejherowską, ale wybrali
raczej podziemia kościóła klasztornego, nową Filharmonię
Kaszubską oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, gdzie na uczestników Nocy Muzeów czekały
rozmaite atrakcje.

Wejherowski film o Adelajdzie
W Noc Muzeów tj. 18 maja br. o północy odbył się przedpremierowy pokaz fragmentów filmu o Adelajdzie de Lynear
(Keyserlingk) pt. Adelajda.
Wypełniająca salę publiczność mogła zobaczyć fragmenty
filmu, którego akcja dzieje się nie tylko w pałacu Keyserlingków, ale też na zamku w Krokowej, w wejherowskim kościele
świętej Anny, w Hotelu Marmułowski oraz na historycznych
uliczkach miasta.
Scenariusz filmu, autorstwa Wojciecha Rybakowskiego, powstał w oparciu o sztukę teatralną „Adelajda” Piotra
Schmandta - autora kryminałów, których akcja dzieje się w
Wejherowie. Muzykę skomponował Michał Ciesielski.
Premierę filmu zaplanowano na 27 maja 2013 roku o
godz. 19.00 i odbędzie się ona w Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
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KULTURA i religia

Odpust
Gwiazdy
Trójcy
w Wejherowie Świętej
W WCK zaśpiewa Stan Borys

Kreatywna
biblioteka
Majowy Tydzień Bibliotek, w całej Polsce przebiegający pod hasłem
„Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych”, w Wejherowie obfitował w
ciekawe wydarzenia. Najważniejsze z nich to interaktywna lekcja w ramach projektu „Pasierbowa iskra poezji” oraz przedstawienie, promujące
twórczość Aleksandra Majkowskiego w 75. rocznicę jego śmierci.

W Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie zagrał
Waldemar Malicki i orkiestra pod dyrekcją Bernarda
Chmielarza, a także znakomity krakowski wokalista
Grzegorz Turnau. Pojawiły się tam gwiazdy Teatru
Roma z Warszawy. W najbliższych dniach w nowym
WCK zaśpiewa Stan Borys - legenda polskiej muzyki.
Wokalista, aktor, kompozytor oraz autor tekstów Stan
Borys zaśpiewa dla wejherowskich fanów swoje największe
przeboje. Choć utwory artysty
powstały na przełomie lat 60.
i 70. ubiegłego stulecia, do dziś
możemy je usłyszeć w radiu
i telewizji. Takie utwory jak
„Anna”, „Studnia bez wody” czy
„Jaskółka uwięziona” stały się
przebojami.
Stan Borys rozpoczął swoją
karierę w 1958 r. w Rzeszowie.
W 1964 r. założył Teatrzyk
Poezji „Symbol”, w następnych
latach był wokalistą zespołów
„Blackout”, „Pesymiści” oraz
„Bizony”. W 1970 r. rozpoczął
karierę solową, zdobywając
nagrody na międzynarodowych
festiwalach m.in. w Rennes i
Atenach. W 1973 r. za utwór
„Jaskółka uwięziona” otrzymał
Grand Prix XIII Międzynarodowego Festiwalu Piosenki w
Sopocie. W latach 1972-1974

współpracował z zespołem „Niebiesko –Czarni” przy realizacji
rock opery „Naga”, a także oratorium „Zagrajcie nam dzisiaj
wszystkie srebrne dzwony”.
Pod koniec 1975 r. piosenkarz wyjechał do Chicago, gdzie
koncertował z polskimi i zagranicznymi muzykami. W Polsce
pojawił się ponownie w roku
1991, na XXVIII Festiwalu
Piosenki Polskiej w Opolu.
Artysta wydał 10 albumów i
ponad 20 singli . Ostatni album
zatytułowany „Znieczulica” ukazał się w 2007 r.
W Wejherowie usłyszymy go
26 maja w Filharmonii Kaszubskiej.
P.R.

25 maja na Kalwarii Wejherowskiej rozpocznie się Odpust
Trójcy Świętej.

O godz. 9.30 przy Bramie
Oliwskiej odbędzie się powitania pielgrzymek z Gdyni,
Rumi, Redy, Kosakowa, Pierwoszyna, Rewy i okolic. O godz
12.00 powitanie pielgrzymek z
Pucka, Władysławowa, Swarzewa, Leśniewa, Mechowa,
Starzyna, Łebcza, Strzelna i
okolic odbędzie się przy krzyżu
na ul. Chopina.
Centralne obchody kalwaryjskie rozpoczną się w kościele
klasztornym o godz. 14.00, a
o godz. 17.30 na Kalwarii odprawiona zostanie msza św.
pod przewodnictwem o.
prowicjała Filemona Janki.
O godz. 20.00 odbędzie się koncert zespołu franciszkańskiego Greccio z Wronek (plac
przy kościele klasztornym).
W niedzielę 26 maja, po
porannej Drodze Krzyżowej na
Kalwarii, o godz. 9.00 wyruszy
procesja z Najświętszym Sakramentem na Kalwarię, a o
godz. 10.00 odprawiona zostanie
Suma Odpustowa.

OGŁOSZENIA

Tydzień Bibliotek pozwala
w różnych formach pokazać
zmiany, które zachodzą w tych
placówkach. Nowoczesne, odpowiednio wyposażone i dostosowana do potrzeb użytkowników
biblioteki ułatwiają nieograniczony kontakt z wiedzą, nauką,
literaturą, nowymi mediami.

INTERAKTYWNA
LEKCJA

Interaktywna lekcja, przygotowana przez Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie odbyła się w ratuszu i
była transmitowana na żywo
przez internet. Poprowadziła
ją dr Justyna Pomierska – z
Katedry Polonistyki Stosowanej
Uniwersytetu Gdańskiego. Tematem był odbiór poezji księdza
Pasierba.
W lekcji wzięła udział tylko
jedna klasa licealna, ale dzięki internetowej transmisji na
żywo projekt „Pasierbowa iskra
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poezji”, przygotowany z okazji
Roku Księdza Pasierba, powędrował do wielu szkół w kraju.
Infrastruktura sali obrad wejherowskiego ratusza pozwoliła
na wysoki poziom techniczny
przekazu.
Dr Pomierska zaproponowała, ciekawe ćwiczenia na
konkretnych wierszach. Dzięki
bibliotecznemu projektowi „Pasierbowa iskra poezji” dotarła
do najdalszych zakątków kraju!

SPEKTAKL
MAJKOWSKIEGO

W Tygodniu Bibliotek w auli
Gimnazjum nr 1 w Wejherowie
zaprezentowano przedstawienie „Bôjka o zbójcu Czôrlińsczim” A. Majkowskiego, w
reżyserii Eweliny Kuc oraz w
wykonaniu członków Chóru
Męskiego „Harmonia”. Widowisko odbyło się dzięki współpracy PiM Biblioteki Publicznej,
Chóru Męskiego „Harmonia”

oraz oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
- Te trzy instytucje zjednoczyły się, aby promować twórczość Aleksandra Majkowskiego
w 75. rocznicę jego śmierci
- powiedziała Danuta Balcerowicz, dyrektor biblioteki.
Przed premierą głos zabrał
prof. Jerzy Treder z Uniwersytetu Gdańskiego, wybitny
specjalista z dziedziny języka
i literatury kaszubskiej, mieszkaniec Wejherowa. Profesor
przypomniał, że A. Majkowski,
był postacią wyjątkową - lekarzem, działaczem społecznym i
kulturalnym, pisarzem, poetą,
dziennikarzem i dramaturgiem, a także liderem kultury
kaszubskiej.
W spektaklu, w rolach głównych wystąpili: Ryszard Nalepka, Adam Hebel, Maciej
Baran, Andrzej Kass, Bogusław Kaczmarek.

MOPS w Wejherowie
informuje:

W związku z wygaśnięciem od 01 lipca 2013
roku decyzji o przyznaniu prawa do świadczenia
pielęgnacyjnego przypomina o złożeniu wniosku
o przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego lub
specjalnego zasiłku opiekuńczego.
W przypadku specjalnego zasiłku opiekuńczego
należy dołączyć zaświadczenie z urzędu skarbowego o dochodzie za 2011 rok (rodziny osoby wymagającej opieki i rodziny osoby sprawującej opiekę).
Wszelkich informacji oraz wyjaśnień w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego udziela Dział Świadczeń Rodzinnych MOPS w
Wejherowie, przy ul. Kusocińskiego 17 w godzinach:
- od 8:00 do 16:30 (poniedziałek)
- od 8:00 do 15:00 (wtorek - czwartek)
- od 8:00 do 13:00 (piątek)

Tel. 58-677-79-80 lub 58-677-79-85

Beata Żukowska

Specjalista BHP
* Obsługa firm
* Dokumentacja
powypadkowa
* Szkolenia BHP
i instruktaże

509 311 552

Wejherowo, ul. Krofeya 7

redakcja@pulswejherowa.pl
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KULTURA I EDUKACJA
Miejski konkurs w SP nr 9

Dzień Europejski
W związku z obchodami Dnia Europy, 14 maja br. w Szkole Podstawowej nr 9 odbył się IV Miejski Konkurs Europejski dla uczniów
szkół podstawowych, pod patronatem prezydenta Wejherowa.

Uczestnicy Miejskiego Konkursu z okazji Dnia Europy. Rywalizacja oraz prezentacje uczniów szkół podstawowych w Wejherowie odbyły się w SP nr 9.

Rywalizowały ze sobą drużyny z pięciu wejherowskich szkół
podstawowych: SSP 1, SP 5, SP
6, SP 8 i SP 9. Konkurs był dla
uczniów okazją do pogłębiania
wiedzy o krajach unijnych, do
nauki tolerancji wobec innych
kultur, rozwijania artystycznej
wrażliwości i kreatywności, a
także do współzawodnictwa i
do wspólnej zabawy.
8-osobowe drużyny z poszczególnych szkół uczestniczyły w konkursie wiedzy o
UE, prezentacji państwa UE i
OGŁOSZENIE

Ze Strzebielina do Szczecina po puchar

Młodzież na morzu

Członkowie Szkolnego Koła Ligii Morskiej i Rzecznej działającego przy
ZKiW Strzebielino wzięli udział w Ogólnopolskim Konkursie „Młodzież
na Morzu”, organizowanym przez Zarząd Ligi Morskiej i Rzecznej oraz
Wyższą Szkołę Bankową w Szczecinie, pod honorowym patronatem małżonki Prezydenta RP, Anny Komorowskiej.
Konkurs odbył się w Wyższej
Szkole Bankowej w Szczecinie. Uczniowie wzięli udział
w konkursie wiedzy o Pomorzu Wschodnim, konkursie na
najlepsze Szkolne Koło Ligi
Morskiej i Rzecznej oraz konkursie plastycznym. W wyniku
szkolnych eliminacji do finału
zakwalifikowały się Agata
Grudzińska i Paulina Erdmańska.
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W finale uczennice odpowiadały na pytania z geografii,
biologii i wiedzy o morzu związane z Pomorzem Wschodnim.
Po zmaganiach konkursowych
uczestnicy zostali zaproszeni
na rejs po szczecińskim porcie.
W kategorii szkół podstawowych reprezentacja Szkolnego
Koła Ligi Morskiej zdobyła
Puchar Dyrektora Naczelnego
Polskiej Żeglugi Morskiej oraz

Dyplom Uznania za zajęcie
I miejsca w Ogólnopolskim
Konkursie Wiedzy o Pomorzu
Wschodnim.
W konkursie plastycznym
nagrodę zdobył Kacper Szotrowski. Szkolne Koło Ligi
Morskiej otrzymało dyplom
wraz z tytułem wyróżniającego
się koła w Polsce, odebrany
przez sternika koła, Nikolę
Domoradzką.

konkursie wokalnym. Prezentując kraje unijne poszczególne
drużyny w barwnych strojach,
charakterystycznych dla prezentowanych państw, przedstawiały ciekawe inscenizacje.
W konkursie wokalnym
trzeba było wykonać piosenkę,
której słowa lub melodia nawiązują do kultury i tradycji prezentowanego kraju UE. Po zaciętej
rywalizacji pierwsze miejsce
zajęła drużyna SP 9, drugie SP
6, a trzecie SP 8. Kolejne miejsca
zajęły SP 5 i SSP 1.

Dla zwycięzców konkursu
Prezydent Miasta Wejherowa
ufundował puchary i nagrody
książkowe. Pozostałe nagrody ufundowały wydawnictwa
„Longman” i „English Unlimited” oraz Przedstawicielstwo
Komisji Europejskiej w Polsce.
Organizatorem konkursu i
prowadzącą rywalizację była
Alicja Gulbinowicz wraz z
nauczycielami Anną Korzonek i Barbarą Kobiellą, przygotowującymi reprezentację
uczniów z SP 9.

redakcja@pulswejherowa.pl
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SPORT

Piłka nożna. Mecz za meczem

Przebudzenie
na zakończenie

11 maja Gryf Orlex Wejherowo rozegrał ważny wyjazdowy mecz z
Energetykiem ROW Rybnik. Musieli go wgrać, aby ratować się przed
spadkiem z II ligi. Udało się. Gryf wygrał z rybnickim Energetykiem 2:1.
Gorzej poszło gryfitom z Chojniczanką, z którą przegrali 0:1. Za to na
własnym boisku wejherowianie pokonali Rakowo Częstochowa 4:2.
Początek meczu Gryfa Wejherowo z Energetykiem ROW
Rybnik należał do gospodarzy,
ale gola dla wejherowian zdobył
R. Siemaszko i przewagi bronili
do końca pierwszej części. Rybniczanie po przerwie ruszyli do
atakowania bramki W. Ferry. W 70 min. D. Radziemski,
efektownym strzałem pokonał
naszego bramkarza. Od 82 min.
gospodarze musieli grać w dziesiątkę, bo rybnicki piłkarz został
ukarany czerwoną kartką. Parę

minut później M. Łuczak pokonał bramkarza gospodarzy, a
rybniczanie już nie wyrównali.
Kolejny mecz, również wyjazdowy, gryfici rozegrali 15
maja z wiceliderem Chojniczanką Chojnice. Początek pojedynku należał do gryfitów,
którzy mieli okazje do zdobycia
goli, ale świetnie bronił bramkarz Chojniczanki, a naszej
drużynie brakowało szczęścia.
Po kwadransie wicelider zaczął
zagrażać bramce W. Ferry.

Gimnazjalistki na boisku
W Wejherowie po raz pierwszy rozegrano Mistrzostwa
Powiatu Wejherowskiego Szkół Gimnazjalnych w Piłce Nożnej
Dziewcząt. W turnieju wzięło udział ponad 50 uczestniczek, a
zwycięzcą turnieju została drużyna Gimnazjum Publicznego
z Luzina.
Skład drużyny: Luiza Kass, Ewelina Pielowska, Rozalia Okoniewska, Klaudia Grubba, Magdalena Lińska, Monika Drabik,
Magdalena Kołacz, Barbara Mudlaff, Karolina Joskowska, Paulina Brzeska, Jagoda Splithoff, Katarzyna Lesner. Opiekunem
drużyny jest Wiesław Szmidtka.
Drugie miejsce zajęło Gimnazjum nr 2 w Wejherowie, a
trzecie miejsce Gimnazjum nr 1 w Rumi

Druga połowa to napór Chojniczanki i skuteczna obrona wejherowian. Na 20 minut przed
końcem gospodarze strzelili
zwycięskiego gola, po podaniu
na nasze pole karne z rzutu
wolnego.
Kolejny mecz, 18 maja,
ostatni w tym sezonie przed
własnymi kibicami Gryf Orlex
Wejherowo rozegrał z Rakowem
Częstochowa i wygrał 4:2 (3:0).
W pierwszej części meczu
gryfici zaskakująco szybko potrafili zdominować gości, strzelić trzy bramki i praktycznie
„załatwić” cały mecz na swoją
korzyść. W ciągu 15 minut R.
Siemaszko zdobył dwie bramki,
a trzy minuty później padł gol
samobójczy. W drugiej połowie
gra się nieco wyrównała, nawet
z lekką przewagą gości, czego
efektem było strzelenie tylko
jednego gola przez wejherowian,
ale za to dwóch bramek dla Rakowa w końcówce meczu.
Kolejny pojedynek Gryf zagra na wyjeździe 25. maja z
Ruchem Zdzieszowice.

Kickboxing. Sukcesy WSS na Węgrzech

Puchar Świata

W Szeged na Węgrzech w maju rozgrywany był Puchar Świata w
kickboxingu organizacji WAKO. Ponad 800 zawodników z 19 państw
stanęło na matach i ringach. Sukcesy odnieśli zawodnicy i zawodniczki
Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego - mieszkańcy Wejherowa
i gminy Luzino (Kębłowa).
Zuzanna Kalbarczyk,
najbardziej utytułowana zawodniczka sportów walki w
regionie, niespełna 11-letnia
kickboxerka, wywalczyła dwa
Puchary Świata. Podopieczna
trenera Rafała Karcza, wygrała
zarówno w pointfighting oraz
light contact.
Paulina Stenka dotarła do
finału, w którym przegrywa z
reprezentantką Węgier. Filip

Stark dotarł do półfinału, a tam
uległ zawodnikowi z Klubu Debreczeni Team Węgry. Oliwer
Laskowski w pięknym stylu
wygrał walkę o wejście do półfinału z Holendrem, zapewniając
sobie brązowy medal.
W kolejnych dniach i konkurencjach Paulina Stenka
dopiero w półfinale przegrała
z koleżanką z Polski i zdobyła
brąz. Ostatecznie Paulina zdo-

była srebrny i brązowy medal,
a Filip Stark, który przegrał
walkę o wejście do półfinału,
zdobył medal brązowy krążek.
Wyjazd do Szeged organizowany był przez Polski Związek
Kickboxingu, a ekipę wsparli:
prezydent Wejherowa K. Hildebrandt, wójt Luzina J. Wejer, EI
B. Komkowski, Pasja Kabajuni
K. Komkowska, Elektryka Pojazdowa M. Laskowski i rodzice.

Bowling. Mistrzostwa powiatu

Trójka najlepiej kulała
W klubie „Olimp” w Wejherowie, odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Bowlingu. W rywalizacji wzięło
udział ponad 30 zawodników i zawodniczek z całego powiatu. Mistrzem
została drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie.
Klasyfikacja drużynowa:
Chłopcy - I miejsce – ZSP
nr 3 w Wejherowie (Artur
Stachurski, Bartosz Mazgaj,
Mikołaj Lenz, Arkadiusz Leike,
opiekun drużyny - Justyna
Dzięgielewska), II miejsce - ZSP
nr 1 w Wejherowie, III miejsce –
ZSO - II LO w Wejherowie , IV
miejsce - ZSP w Redzie

Dziewczęta - I miejsce - ZSP
nr 3 w Wejherowie (Maja
Olszewska, Anna Bargańska,
Joanna Potrykus, Kinga Gruba,
opiekun drużyny - Pani Justyna
Dzięgielewska).
Kolejne miejsca zajęły szkoły: II - ZSP nr 1 w Wejherowie,
III - ZSO II LO w Wejherowie,
IV - ZSPh w Redzie.

W klasyfikacji indywidualnej najlepis okazali się: Maja
Olszewska i Mikołaj Lenz –
oboje z ZSP nr 3 w Wejherowie.
Organizatorami zawodów
byli: Powiatowy Zespół Placówek Oświatowo -Wychowawczych w Wejherowie, Klub
„Olimp” oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
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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.
do negocjacji. Tel. 603 290 243
***
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 trzy-

pokojowe lub inne propozycje.
Tel. 661 664 085
***
Dom w Wejherowie, budynki
gospodarcze, działka 1202 m
sprzedam. Tel. 501 549 579
***
Sprzedam działkę ogrodniczą
Wejherowo, os Sucharskiego.
Tel. 608 430 589
***
Sprzedam mieszkanie w Wejherowie na Osiedlu Sikorski Park
31,40 m pierwsze piętro ,salon
z aneksem, sypialnia ,łazienka,
balkon. Blisko sklepy, plac zabaw,
boisko, mzk, skm. Mieszkanie bardzo zadbane, tanie w utrzymaniu.
Tel. 516 033 798
***
Mam mieszkanie do wynajęcia - dwu pokojowe, osiedle Kaszubskie przy CK w Wejherowie.
Mieszkanie po kapitalnym remoncie, całkowicie wyposażone
i umeblowane. Tel. 503 810 325
***
Sprzedam mieszkanie jednopokojowe w Wejherowie, parter,
39 m kw. Tel. 530 773 331
***
Poszukuję mieszkania dwupokojowegoi– kuchnia, łazienka, do
600 zł, bez kaucji. Tel. 516 591 904
***
Poszukuję pokoju z kuchnią
do 500 zł. Emerytka, w Wejherowie od czerwca. Tel. 519 820 409

SPRZEDAM

Sprzedam wózek mało używany, czarny, spacerówka, cena
do uzgodnienia. Tel. 516 591 904
***
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
***
Sprzedam komputer stacjonarny + gratis klawiatura i mysz,
mało używany za 280 zł, a także
Router D-Link DIR-300 cena 55 zł.
Tel. 505-816-262
***
Słuchawki z mikrofonem do
Skype "Plantronisc".
Tel. 505-816-262
***
Paka ubrań dla chłopca 116
cm 5-6 lat w tym buty, 10 szt. 27 zł.
Tel. 505-816-262
***
Słuchawki NOKIA HS-47 nowe,
oryginalne, 10 zł!
Tel. 505-816-262
***
Paka dla dziewczynki 12 szt.
9-10 lat, 27 zł. Wejherowo.
Tel. 505-816-262
***
Lodówkę, średniej wielkości
w bardzo dobrym stanie, bardzo
tanio – za 150 zł. Tel. 530 773 331
***

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

OGŁOSZENIA

Bufet i okrągły stół rozkładany,
z drzewa, w kolorze kasztanowym.
Tel. 530 773 331
***
Oddam za 20 zł biurko w kolorze jasnego drewna wym. 120x50
cm z półką na klawiaturę i szufladą
z zamkiem na klucz.
Tel. 505-81-62-62

KUPIĘ

Kupię drzewo opałowe.
Tel. 724 294 468

MOTORYZACYJNE

Sprzedam fiata SEICENTO 1
KAT rok 2003, metalik bordoi,
pierwszy właściciel, garazowany.
Tel. 519 423 708

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

PRACA

Szukam solidnego, dobrego
murarza. Tel. 509 163 057
lub 506 078 912
***
Emerytka niepaląca, doświadczenie w opiece i 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.
Tel. 517 733 379
***
Szukam pracy - kierowca kat.
B C D E, aktualne wpisy w prawie
jazdy, karta kierowcy, doświadczenie. Tel. 667 645522
***
Doświadczony magazynier
poszukuje pracy. Posiadam
uprawnienia na wózek widłowy.
Mam też Kurs Profesjonalnego
Sprzedawcy. Tel. 602 791 461
***
Rencista (54 lata) niepijący,
podejmie prace porządkową w
ogródku, na działce przy domu.
Tel. 504 658 473
***

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.

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

Finał Ligi Mistrzów UEFA

Na żywo z Wembley
w Multikinie Rumia
25 maja o godz. 20.30 w rumskim Multikinie,
dzięki platformie NC+, odbędzie się transmisja
meczu finałowego Ligi Mistrzów UEFA w jakości
High Definition z legendarnego stadionu Wembley w Londynie.

Po raz pierwszy w historii Ligi Mistrzów w finale spotkają
się dwa zespoły z Niemiec: Borussia Dortmund i Bayern
Monachium.
Na mecz finałowy bilety normalne sprzedawane są w cenie
29 zł z VAT, a ulgowe w cenie 26 zł z VAT.
Bilety ulgowe obowiązują tylko z ważną legitymacją
uczniowską lub studencką.

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
R E K L AMA
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Bilety dla
Czytelników
Dla naszych Czytelników,
którzy do jutra, 24 maja do
godz. 15.00 przyślą e-maila
na adres redakcji, mamy
dwa podwójne zaproszenia
na Ligę Mistrzów w Multikinie w Rumi. W piątkowy
wieczór odpiszemy do wylosowanych osób, a w sobotę
zaprosimy do kina.
Trzeba wysłać wiadomość na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl

W treści wiadomości należy podać imię i nazwisko,
a w temacie napisać: liga
mistrzów.
Czekamy na e-maile od
kibiców, którzy chcą obejrzeć
mecze na dużym ekranie.

