NR 11 (50)
6 czerwca
2013
NAKŁAD
6 000
KOLEJNE
WYDANIE
20 czerwca

i powiatu wejherowskiego

ISSN: 2083-5671

Wyróżnienia na
urodziny miasta
Brunon Gajewski,
prezes Powiatowego Cechu Rzemiosł
Małych i Średnich
Przedsiębiorstw Związku Pracodawców w Wejherowie
otrzymał Statuetkę
Jakuba Wejhera, a
dwunastu innych
mieszkańców Wejherowa zaszczytne
nagrody prezydenta
miasta.
Wyróżnienia zostały przekazane
podczas Dnia Jakuba - tradycyjnego święta z okazji
rocznicy założenia
Wejherowa.
Oprócz uroczystości była też zabawa
przy muzyce.
		
Str. 4-5

Mistrzowie
w hip hopie
FUSION oraz EXPLOZJA to dwie formacje
wejherowskiego Klubu Świat Tańca, które
z World Dance Masters 2013 w Chrowacji
wróciły z najwyższymi nagrodami.

Przewodniczący Rady Miasta Leszek Glaza (w środku) w towarzystwie prezydenta Krzysztofa Hildebrandta wręczył Brunonowi Gajewskiemu Statuetkę Jakuba
Wejhera.

Filharmonia Kaszubska zaprasza
Filharmonia Kaszubska (Wejherowskie Centrum Kultury) zaprasza do obejrzenia przedstawienia baletowo-tanecznego, przygotowanego nie tylko dla dzieci, a zatytułowanego „Królewna Śnieżka”. Spektakl, w którym występują młodzi wejherowscy tancerze zostanie zaprezentowany 13 i 19 czerwca, godz.10.00.
W WCK można obejrzeć wystawę poplenerową malarstwa marynistycznego „Nadmorskie
Spotkania Twórcze Białogóra 2012” oraz wystawę „Chopinowi Duda-Gracz”, której otwarcie odbędzie się jutro, 7 czerwca o godz. 15.00.
Więcej propozycji przedstawiamy na str. 16, a pełen repertuar wydarzeń kulturalnych znajduje
się na stronie internetowej: www.wck.org.pl

Trzecie miejsce w mistrzostwach świata zdobyła Donatella Krielaart (na zdjęciu powyżej) w kategorii hip hop solo
children. Na wysokiej 6 pozycji uplasowała się Dominika
Bernaśkiewicz w kategorii hip hop solo juniorzy.
To kolejny sukces klubu, założonego i prowadzonego
przez Joannę i Jacka Bernaśkiewiczów, promującego
Wejherowo w kraju i za granicą.
Str. 9

Tragedia
Do wielkiej tragedii doszło na skrzyżowaniu
w miejscowości Rosochy w gminie Linia. W wypadku, który wydarzył się 31 maja br., zginęły
dwie kobiety.
Nie miały szans na przeżycie, kiedy w Fiata
Seicento, którym obie jechały, uderzyła ciężarówka. 					
Str. 2

Na koniec pierwszego kwartału 2013
roku na terenie powiatu wejherowskiego zarejestrowanych
było 10 455 bezrobotnych.
To jeden z najgorszych wskaźników w
ciągu ostatnich 25 lat.
		
Str. 7
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BEZPIECZEŃSTWO

Tragedia w Rosochach - zginęły dwie kobiety w wieku 46 i 21 lat

Ciężarówką w Seicento

Wszystko wskazuje na to, że nieostrożność, bezmyślność i nieodpowiedzialność kierowcy ciężarówki
doprowadziły do wielkiej tragedii. W wypadku, który wydarzył się 31 maja br. w miejscowości Rosochy
w gminie Linia, zginęły dwie kobiety.
To majowe popołudnie tragicznie skończyło się dla kobiety,
kierującej samochodem marki
Fiat Seicento oraz pasażerki.
Około godz. 17 obie zginęły na
skrzyżowaniu dróg z Wejherowa, Szemuda, Lini i Luzina w
Rosochach na terenie gminy

Linia. W tym bardzo niebezpiecznym miejscu zdarza się,
że samochody jadące z Luzina
w kierunku Szemuda, ignorują
stojący tam znak stopu.
Z pierwszych ustaleń śledztwa wynika, że tak właśnie zachował się kierowca ciężarówki

marki DAF - nie zatrzymał się
na znaku stopu i staranował
jadące samochodem osobowym
kobiety. Nie miały szans na
przeżycie, bo w ułamku sekundy
przez niewielki pojazd przetoczył się ciężar kilku ton.
Strażacy po przybyciu na

miejsce wypadku zajęli się
uwolnieniem poszkodowanych
kobiet, po czym przystąpili do
akcji reanimacyjnej. Bezskutecznie. Na miejsce przyjechało
też pogotowie oraz Lotnicze
Pogotowie Ratunkowe. Lekarz
niestety stwierdził zgon dwóch

uczestniczek wypadku. Jedna
z ofiar miała 46 lat, druga 21.
Kierowca DAF-a nie odniósł
obrażeń.
Rok temu w tym samym
miejscu doszło do wypadku drogowego, w którym uczestniczył
autobus PKS.
MD.

WAŻNE
TELEFONY:
Pogotowie
58 677 61 02
58 677 61 03
PolicjA
58 672 97 22
Straż Pożarna
58 677 61 00
Straż Miejska
58 677 70 40

OGŁOSZENIE

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
w Wejherowie Sp. z o.o.
PRAGNIE ZACHĘCIĆ
		
WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW MIASTA WEJHEROWA
I POWIATU WEJHEROWSKIEGO DO SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
		

		CHCESZ PŁACIĆ MNIEJ – SEGREGUJ ODPADY
Co segregujemy i w jaki sposób:
Rodzaj odpadu Gdzie
wrzucamy

Co wrzucamy

MAKULATURA Pojemniki

o każdy rodzaj papieru: gazetowy,
pakowy, kredowy, książki, tektura;
o opakowania wielomateriałowe:
kartoniki po napojach, mleku, worki po
cemencie, suchych zaprawach i klejach
o tapety (bez tynku)

TWORZYWA Pojemniki
SZTUCZNE lub worki
ŻÓŁTE
METALE

o worki foliowe, folia opakowaniowa ;
o butelki po napojach, chemii gospodarczej,
nakrętki
o opakowania po wędlinach, owocach i
warzywach;
o doniczki plastikowe i wiaderka;
o styropian opakowaniowy i budowlany,
niezanieczyszczony tynkiem lub betonem
Drobne odpady metalowe:
o zakrętki od słoików, butelek,
o puszki aluminiowe, metalowe, folia aluminiowa: opakowania po chipsach,

lub worki
NIEBIESKIE

SZKŁO

Pojemnik
lub worki
ZIELONE

Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe
po produktach spożywczych, kosmetycznych, chemicznych z gospodarstwa domowego np. butelki, słoiki

Pojemniki

o skoszona trawa, liście,
o gałęzie krzewów i konary drzew

ZIELONE BIO lub worki

BRĄZOWE,
kompostownik
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Czego
nie wrzucamy
kalka techniczna,
kalka maszynowa

siatki (reklamówki)
biodegradowalne

o szyby okienne,
o samochodowe;
o kineskopy
o szklanki – durelex
żaroodporne
o talerze, porcelana
o fajans
o żarówki
i świetlówki

Prezes Zarządu - Roman Czerwiński

Od przedszkolaków po gimnazjalistów

Strażnicy edukują
Komenda Straży Miejskiej w Wejherowie w 2013 r. realizuje dwa programy prewencyjne wśród dzieci w wieku przedszkolnym, w klasach „0” - III
szkół podstawowych, jak również wśród młodzieży klas gimnazjalnych.
Program „Twoja szansa”,
skierowany jest do młodzieży
szkół gimnazjalnych. Zajęcia w
szkołach prowadzi apl. Piotr
Szypiorowski. Do udziału
zgłosiły się 4 szkoły – łącznie 530
uczniów, głównie z klas II i III.
Program złożony jest z czterech bloków tematycznych:
„Trzeźwa Młodość”, „Odpowiedzialność prawna nieletnich”, „Spokojnie o używkach”,
oraz „Czym zajmuje się Straż
Miejska”. Do 15 maja przeprowadzono 31 spotkań, których
głownymi tematami były: uregulowania prawne dotyczące
odpowiedzialności prawnej osób

nieletnich, zagrożenia płynące
z uzależnień, a także eksperymentowania z papierosami,
alkoholem, marihuaną, haszyszem czy amfetaminą. Uczniowie poznali też zasady funkcjonowania Straży Miejskiej i
zakres zadań realizowanych na
co dzień przez strażników.
Natomiast program prewencyjny „Ze strażnikiem miejskim
bezpiecznie do szkoły i w szkole”, prowadzony przez st. straż.
Annę Blok przeznaczony jest
dla uczniów szkół podstawocych. Podczas pogadanek z
dziećmi poruszane są sprawy
dotyczące pracy strażników

miejskich, podstawowych zasad
bezpieczeństwa na drodze, w
drodze do szkoły i ze szkoły,
skutków prowadzenia pojazdów
pod wpływem alkoholu.
Programem objętych jest 357
dzieci klas I i III z czterech szkół
oraz 16 przedszkoli – łącznie
1034 dzieci w wieku 2-6 lat.
Zajęcia zaplanowano do końca
tego roku szkolnego i będą kontynuowane w kolejnych latach.
Podczas spotkań z strażnikami dzieci otrzymują odblaskowe
elementy oraz kamizelki, kupione przez Miejską Komisję
Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
Z.H.
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W Luzinie korzystne zmiany po przetargu

Mniejsze opłaty
za wywóz śmieci
Mieszkańcy gminy Luzino od 1 lipca br. będą płacić mniej za wywóz śmieci,
niż pierwotnie zakładano. Stało się tak z powodu niższych kosztów zaproponowanych w przetargu przez Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie, który w
Luzinie pokonał trzech konkurentów.
W opinii wójta Luzina Jarosława Wejera oferta ZUK jest
na tyle atrakcyjna cenowo, że
dzięki temu mieszkańcy gminy
będą płacić mniej za wywóz
śmieci. Gminni radni zdecydowali o zmniejszeniu stawek za
wywóz śmieci. Każda rodzina
odczuje to na swoich miesięcznych wydatkach.
Wójt ma zamiar zaproponować radnym kolejne zmniejszone opłaty, ty razem związane
z liczbą dzieci w rodzinach
wielodzietnych. Wójt J. Wejer zadowolony jest również z
tego, że gminnymi śmieciami
r ekl a m a

zajmować się będzie doświadczona firma, znana w regionie i
działająca dotąd jako jednostka
samorządowa.
Jak będą kształtować się
opłaty za wywóz śmieci w tej
gminie? Stawki spadły niemal
o połowę.
Dla przykładu, w grupie
najliczniejszych rodzin, tj. 9
osób i więcej, opłata za wywóz
śmieci zmalała z 88 zł do 64 zł
za gospodarstwo; dla gospodarstwa 2-osobowego z 32 zł do 22
zł, natomiast dla gospodarstwa
jednoosobowego z 22 na 12 zł.
AK.

AKTUALNOŚCI

Straż Miejska interweniowała

Pijana matka
z dzieckiem
3 czerwca około godz. 19.30
funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej otrzymali anonimowe zgłoszenie,
że na placu Jakuba Wejhera
w Wejherowie siedzi prawdopodobnie pijana kobieta , która
ma pod opieką małe dziecko.
Zgłoszenie okazało się
prawdziwe. Od kobiety wyczuwalna była woń alkoho-

lu. Z tego powodu kobieta
została poddana badaniu na
zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. 30-letnia
mieszkanka Wejherowa we
krwi mała prawie 1 promil alkoholu. Jej 4-letnim synkiem
zaopiekowała się wezwana
krewna. Teraz sprawa nieodpowiedzialnej matki trafi do
wejherowskiego sądu. Z.H.

Taniej w Willi Parkowej
Trwa wiosenna obniżka cen mieszkań oraz lokalu usługowego
w Willi Parkowej w Wejherowie, usytuowanej blisko centrum
miasta - naprzeciw Parku Miejskiego im. Majkowskiego.
W ofercie Wejherowskigo Towarzystwa Budownictwa Społecznego znajduje się 9 mieszkań o powierzchni od 33 do 82
metrów kwadratowych w niższych niż dotąd cenach, od 175
tys. zł do 438 tys. zł oraz lokal użytkowy na parterze do usług
nieuciążliwych o pow. ok. 104 metrów kwadratowych za ok.
418 tys. zł.
Dodajmy, że do każdego z mieszkań – w cenie mieszkania,
przypisana jest piwnica lokatorska oraz miejsce postojowe w
podziemnej hali garażowej. Ponadto w budynku znajdują się 2
cichobieżne dźwigi osobowe z 4 przystankami: w hali garażowej, na parterze, na I i na II piętrze, przystosowane dla osób na
wózkach inwalidzkich.
Szczegółowe informacje udziela WTBS Sp. z o.o. 84-200
Wejherowo, ul. Parkowa 2A/20, tel. 58 677 46 16.

Macierewicz w Wejherowie
Na zaproszenie Doroty Arciszewskiej-Mielewczyk i Komitetu PiS Wejherowo dnia 27 czerwca (czwartek) o godz. 15.30 z
mieszkańcami powiatu wejherowskiego spotka się poseł Antoni
Macierewicz. Będzie m.in. mowa o najnowszych ustaleniach w
sprawie tragedii smoleńskiej.
Już teraz organizatorzy serdecznie zapraszają mieszkańców
Wejherowa. Szczegóły w następnym numerze „Pulsu”.
KONDOLENCJE

Pani Aleksandrze Lademann-Wcisło
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MATKI
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
3
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28 maja, w 370 rocznicę założenia Wejherowa świętowaliśmy Dzień Jakuba

Deszczowe urodziny miasta

Ulewny deszcz odstraszył niektórych mieszkańców, a kibiców piłkarskich dodatkowo zatrzymał przed telewizorami rozgrywany tego wieczora finał Ligi Mistrzów. Mimo to nie zabrakło uczestników tradycyjnej uroczystości, podczas której uhonorowano aktywnych i wyróżniających się wejherowian. Prezydent Krzysztof Hildebrandt i przewodniczący Rady Miasta
Leszek Glaza wręczali im nagrody. Potem na ustawionej przed ratuszem scenie wystąpili wokaliści i muzycy, a gwiazdą
wieczoru był zespół Varius Manx.
Dokładnie 370 lat temu, 28
maja 1643 roku Jakub Wejher
utworzył osadę Wejherowska
Wola, zgodnie ze złożonym 9
lat wcześniej ślubowaniem.
7 lat później Wejherowo
otrzymała prawa miejskie.
Te ważne wydarzenia z historii miasta przypomniał
podczas tegorocznego Dnia
Jakuba prezydent Wejherowa
Krzysztof Hildebrandt.
Jak co roku, w urodziny
miasta prezydent wręczył
nagrody mieszkańcom, którzy
aktywnie działają na rzecz
lokalnej społeczności i promują Wejherowo. Nazwiska
nagrodzonych i ich zasługi
przedstawiamy na sąsiedniej
stronie 5.
Najważniejsza nagrodę
- Statuetkę Jakuba Wejhe-

ra, przyznaną przez Radę
Miasta Wejherowa wręczał
jej przewodniczący Leszek
Glaza. Statuetkę, gratulacje
i podziękowania otrzymał w
tym roku Brunon Gajewski
- prezes Powiatowego Cechu
Rzemiosł Małych i Średnich
Przedsiębiorstw - Związek
Pracodawców w Wejherowie.
- Cenię bardzo to wyróżnienie, uważam je za prestiżowe
i ważne – powiedział Brunon
Gajewski. – Mam nadzieję, że
jeszcze wiele uda mi się zrobić
dla mojego miasta.
Wieczór umilił zespół Cocaine oraz Spenner&Biba, a
gwiazdą wieczoru był zespół
Varius Manx. Dzień Jakuba
zakończył efektowny pokaz laserowy z muzyką elektroniczną „Soundwalker”.
AK.

Na górnych zdjęciach laureatki Nagrody Prezydenta: Wanda Kantecka (po lewej) i Elzbieta Chylak, które łączy
bezinteresowna praca na rzecz innych mieszkańców miasta.
U dołu: prezes Powiatowego Cechu Rzemiosł, Brunon Gajewski dziękuje za Statutetkę Jakuba Wejhera.

Statuetka dla rzemieślnika
Wejherowianin, rzemieślnik, mistrz stolarski, od 1992 roku starszy Powiatowego Cechu
Rzemiosł Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Związku Pracodawców w Wejherowie. Mimo
ukończonych 82 lat Brunon Gajewski z powodzeniem kieruje organizacją, nadając nowoczesny kierunek jej rozwoju, ale ta nagroda
jest również wyróżnieniem dla Cechu i całego
środowiska rzemieślniczego.
Cech Rzemiosł organizuje szkolenia i kursy,
pomaga w zatrudnieniu uczniów, przeprowadza
egzaminy czeladnicze i mistrzowskie, zajmuje
się doradztwem i przekazywaniem informacji, a także promocją zakładów, głównie na
stronach internetowych. Wejherowski Cech
zrzesza około 300 podmiotów gospodarczych,
które zatrudniają blisko 4 500 pracowników.
Rzemieślnicy zrzeszeni w organizacji, szkolą
ponad 900 uczniów w 30 zawodach. Młodzież
uczy się także w Niepublicznej Szkole Rzemiosł,
która powstała w 2006 roku z inicjatywy Brunona Gajewskiego w odremontowanym budynku
przy ul. Kalwaryjskiej.
Poza działalnością stricte gospodarczą i dydaktyczną, prezes Cechu jest wielkim orędownikiem kontynuacji zwyczajów braci cechowej.
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Rzemieślnicy biorą udział w miejskich obchodach świąt państwowych i religijnych,
pielgrzymują na Jasną Górę, uroczyście
obchodzą dzień Świętego Józefa.
Statuetka Jakuba Wejhera trafiła do rąk
B. Gajewskiego za spektakularny rozwój
wejherowskiego cechu i ugruntowanie
jego znaczenia w przestrzeni społeczno-gospodarczej Wejherowa, za rozwój
szkolnictwa zawodowego, za troskę o
rozwój zawodowy i intelektualny młodych
adeptów rzemiosła poprzez pomoc w wymianie międzynarodowej młodzieży z Izbą
Rzemieślniczą w Schwerinie, za kontynuowanie tradycji i zwyczajów Braci Cechowej
i jej aktywny udział w życiu kulturalnym
Wejherowa, za serce, pasję i pracę.
B. Gajewski został wyróżniony za promowanie Wejherowa, za przyczynianie się
do rozwoju gospodarczego i społecznego
miasta, za rozwój szkolnictwa zawodowego
i wzrost liczby osób zatrudnionych, za serce
włożone w uświetnianie i wzrost znaczenia
Powiatowego Cechu Rzemiosł Małych i
Średnich Przedsiębiorstw – Związku Pracodawców w Wejherowie

redakcja@pulswejherowa.pl
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Załużyli na wyróżnienie
Nagrody Prezydenta Miasta Wejherowa otrzymali:
Wanda Kantecka - wykładowca wolontariusz Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego
Wieku za wieloletnie przekazywanie mieszkańcom Wejherowa wiedzy z literatury polskiej i
światowej, za osobisty wkład w rozwój kultury i wiedzy o sztuce, za niezwykłe umiejętności
w przekazywaniu wiedzy oraz zachęcaniu słuchaczy do pogłębiania wiadomości.
Gabriela Nagiel-Starczynowska - wykładowca wolontariusz Uniwersytetu Trzeciego Wieku, za zaangażowanie w życie i działalność Uniwersytetu poprzez prowadzenie
cyklów wykładów z zakresu ochrony i promocji zdrowia, które mają istotny wpływ na zmianę zachowań profilaktycznych wśród studentów oraz członków ich rodzin, za działalność
oświatowo-kulturalną i aktywizację osób będących w jesieni życia.
Elżbieta Chylak - prezes Parafialnego Zespołu Caritas przy parafii pw. Chrystusa Króla i
bł. Alicji Kotowskiej za 10-lecie działalności charytatywnej udzielanej w formie materialnej i
finansowej osobom bezrobotnym, bezdomnym, chorym, w podeszłym wieku, a także dzieciom z rodzin ubogich. Za organizację zajęć kulturalnych i plastycznych. Za pomocną dłoń
wyciągniętą w kierunku osoby potrzebującej, za otwarte serce i czas poświęcony drugiemu
człowiekowi.
Remigiusz Sałata - prezes i współzałożyciel Klubu Sportowego „Tytani” Wejherowo, za
powołanie do życia Klubu „Tytani” i reaktywowanie w Wejherowie piłki ręcznej, którą interesują się liczne grupy młodych ludzi i dzieci. Za organizację imprez sportowych, promujących
piłkę ręczną oraz zdrowy, rodzinny styl życia.
Michał Greszta - członek wejherowskiego Koła nr 80 Polskiego Związku Wędkarskiego
za zdobycie w roku 2011 i 2012 tytułu Mistrza Polski w Wędkarstwie Muchowym w kategorii
juniorów, VII miejsca w Mistrzostwach Świata w 2012 roku we Francji i zakwalifikowanie się do
udziału w Mistrzostwach Świata w br. w Irlandii, za promocję Wejherowa w Polsce i Europie.
Krzysztof Ruchalski - prezes Zarządu Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego
„Start” w Wejherowie, pasjonat sportu zwłaszcza tenisa stołowego, siedmiokroty Mistrz Polski
niepełnosprawnych i reprezentant kraju w zawodach międzynarodowych, trener kadry Województwa Pomorskiego, pierwszy trener Natalii Partyki, odkrywca jej talentu i współtwórca
sukcesów, za wieloletnią i aktywną działalność na rzecz środowiska osób niepełnosprawnych.
Robert Wicon - wiceprezes i współzałożyciel Klubu Sportowego „Tytani” Wejherowo,
za propagowanie piłki ręcznej jako sportu dla każdego w tym zainteresowanie swą pasją
dzieci i młodzież, za pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą podczas zajęć sportowych
w klubie, za promowanie zasady fair play, godnego zachowania i wzajemnego szacunku, za
organizację imprez sportowych promujących piłkę ręczną oraz zdrowy, rodzinny styl życia.
Mateusz Woźniak - student III roku Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Wejherowie za aktywny udział w życiu społeczności akademickiej, bardzo dobre wyniki w nauce
i chęć zdobywania wiedzy, w tym równoległe studiowanie drugiego kierunku, za wielkie
zaufanie wśród społeczności akademickiej i pracę w Uczelnianej Komisji Socjalnej, a także
zasiadanie w ławach Senatu Uczelni; za podejmowanie ambitnych zadań, zmierzających do
umacniania pozycji uczelni w regionie.
Sebastian Niewola - specjalista do spraw edukacji artystycznej i kina w Wejherowskim
Centrum Kultury, za aktywną i kreatywną współpracę ze środowiskiem wejherowskich pasjonatów kina oraz twórczą działalność na rzecz rozwoju edukacji filmowej kina niszowego,
alternatywnego w WCK, współpracę ze środowiskiem muzycznym miłośników muzyki rockowej i organizację Open Air Rock Festival, za działalność muzyczną, filmową, charytatywną,
za oddanie, pasję i wielość talentów oraz działań kulturalnych promujących Wejherowskie
Centrum Kultury - Filharmonię Kaszubską i miasto Wejherowo.
Michał Ciesielski - pedagog Akademii Muzycznej w Gdańsku, absolwent Szkoły
Muzycznej I st. w Wejherowie oraz Akademii Muzycznej w Gdańsku i Katowicach, artysta
kontynuujący naukę na specjalności fortepian jazzowy u Włodzimierza Nahornego, pianista
jazzowy, kompozytor, uczestnik licznych festiwali jazzowych, laureat międzynarodowych
konkursów Integracji Muzycznych czy festiwali, artysta, promujący życie muzyczne – jazzowe.
Wojciech Kaczkowski - prezes Stowarzyszenia Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka” w Wejherowie za wszechstronne działania na rzecz osób będących w izolacji
społecznej i środowiskowej, integrację osób niepełnosprawnych z ludźmi zdrowymi, za
pomoc i rehabilitację medyczną, społeczną oraz umożliwienie uczestniczenia członkom
Stowarzyszenia w życiu społecznym i kulturalnym miasta i regionu.
Jan Plata-Przechlewski - polonista i twórca komiksów, członek Gdańskiego Klubu
Fantastyki i redaktor naczelny miesięcznika „Informator GFK” za prowadzenie pasjonujących
zajęć dla młodzieży z zakresu wiedzy o filmie, przekazanie unikalnego księgozbioru Liceum
Ogólnokształcącemu im. Jakuba Wejhera w Wejherowie, za liczne publikacje promujące
Wejherowo i współpracę z WCK na polu popularyzacji sztuki filmowej i grafiki komiksowej.

Więcej zdjęć w Galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl
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Wyróżnienia dla pielęgniarek wejherowskiego szpitala

Za pomoc medyczną i opiekę
W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pielęgniarki i
Położnej w Szpitalu Specjalistycznym im. Floriana Ceynowy w
Wejherowie wręczono wyróżnienia pielęgniarkom. Najlepsze z
nich otrzymały „Złote Czepki”.

Złote Czepki otrzymały:

Alicja Dziura - Oddział Neurologii
Anna Lesiuk - Oddział Okulistyki
Marzanna Lesner-Serkowska - Szpitalny Oddział Ratunkowy
Joanna Litewska - Oddział Chorób Wewnętrznych
Beata Milewczyk - Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Katarzyna Nastały - Pielęgniarka Epidemiologiczna
Ludwika Sikora - Oddział Chorób Wewnętrznych
Danuta Słoma - Oddział Położnictwa i Ginekologii
Bożena Stachurska - Oddział Kardiologii
Emilia Szulta - Oddział Położnictwa i Ginekologii
Jolanta Zielińska - Oddział Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej

W programie uroczystego spotkania znalazł się wykład „Pielęgniarstwo europejskie - niwelowanie różnic", który wygłosiła dr Aleksandra Gaworska-Krzemińska, konsultant
wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa.
Po wykładzie dyrektor szpitala, Andrzej Zieleniewski wręczył nagrody i wyróżnienia
pielęgniarkom i położnym Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy w Wejherowie.
Panie, które na co dzień pomagają ratować i leczyć pacjentów, opiekują się nimi, przyjmują
na świat dzieci, asystują przy zabiegach, udzielają pomocy ofiarom wypadków, podają leki
i wykonują wiele innych zadań, zasługują na szczególne uznanie i podziękowania.

Posłanka w Redzie

75 projektów ustaw
W Redzie, na zaproszenie
miejscowego koła PiS gościła
posłanka Dorota Arciszewska-Mielewczyk.
Posłanka stwierdziła, iż na
podstawie dotychczasowych
obserwacji widać, że po cichu
„zwija się” Polska powiatowa,
czego przykładem są likwidowane zakłady pracy, urzędy
pocztowe czy posterunki policji
oraz rosnące bezrobocie. PiS ma
program i kadry, które stara się
przedstawiać, czego przykładem
są 75 projektów ustaw, które są
na razie skutecznie blokowane
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przez większość rządową.
D. Arciszewska-Mielewczyk
przypomniała, że PiS zaproponował rząd fachowców prof.
Glińskiego, a także, że jest
przeciwko podwyższeniu wieku emerytalnego i posyłaniu
sześciolatków do szkoły.
Posłankę pytano o politykę
energetyczną państwa, szczególnie w aspekcie gazu łupkowego.
Poruszono też kwestię potrzebnego remontu dworca w Redzie.
Spotkanie prowadziła Violetta Mackiewicz-Sasiak
lider PiS w Redzie.

Wyróżnione:

Grażyna Borodziuk-Krzoska,
Agnieszka Bugalska-Żak,
Stanisława Formela, Marzena Gryczewska, Agata
Jurewicz, Anna Lewańczyk,
Halina Mach, Bożena Ocieczek, Janina Roeske, Karina
Ruth, Urszula Smorawińska, Hanna Splitthof, Ilona
Stebnicka, Marzena Talaśka,
Małgorzata Toczek i Elżbieta
Wenta.

Wieści z WUTW

Edukacja i rekreacja w plenerze
Słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku mogą
korzystać z zajęć plenerowych, organizowanych poza murami siedziby
przy ul. Kopernika 13. W terenie odbywają się m.in. zajęcia z ekologii i
środowiska oraz wycieczki krajoznawcze.
Zajęcia z ekologii i środowiska, prowadzone przez Wiktorię Rocławską co najmniej 2-3
razy w semestrze,odbywają się
w formie wycieczek. Okazuje się,
że jest bardzo duże zapotrzebowanie taką formą przekazywania wiedzy. Szczególnie wiosną
słuchacze lubią spędzać czas na
powietrzu, blisko natury.

Organizowane są również
wyprawy do ciekawych miejsce,.
m.in. na Pojezierzu Kaszubskim.
Studenci WUTW uczestniczyli
m.in. w Ogólnopolski Dniu Mikołaja w Szymbarku, oraz zwiedzali Fabrykę Porcelany w Lubianie.
Byli też na Półwyspie Helskim,
Mierzei Wiślanej i innych nadmorskich miejscowościach.

Wypada podziękować władzom miasta i powiatu za wsparcie finansowe, które zmniejsza
koszty tych wyjazdów.
Cieszymy się bardzo, że garną się do nas organizacje, takie
jak Związek Nauczycielstwa
Polskiego w Wejherowie, Liga
Ochrony Przyrody czy Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów

Policji w Wejherowie - wspólnie
spędzamy czas na różnego rodzaju wyjazdach i spotkaniach.
Patrząc z perspektywy tych 7 lat
działalności WUTW, słuchacze
uniwersytetu stali się bardzo
widoczni w mieście. Zajęcia dają
im wiele radości i pobudzają
aktywność.
Edukacja i rekreacja w plenerze przynosi bardzo dobre
efekty, więc słuchacze WUTW
będą nadal spotykać się m.in.
na szlakach Ziemi Kaszubskiej.
Zenia Kołodziejska

redakcja@pulswejherowa.pl
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Najgorzej jest w gminach Choczewo, Łęczyce, Gniewino, Luzino i Wejherowo

Bezrobotnych wciąż przybywa
Na koniec pierwszego kwartału 2013 roku na terenie powiatu
wejherowskiego zarejestrowanych było 10 455 bezrobotnych. To
jeden z najgorszych wskaźników na przestrzeni ostatnich ... 25
lat. Dodatkowo niepokoi fakt, iż miliony złotych pompowane w
szkolenia nie przynoszą żadnych efektów. Połowa ludzi po takich
kursach nie podejmuje w ogóle pracy. Są to więc niejako pieniądze
„wyrzucone w błoto”.
Tylko w pierwszym kwartale bieżącego roku statystyki
Powiatowego Urzędu Pracy w
Wejherowie powiększyły się o
1026 osób poszukujących zatrudnienia. Liczba osób pozostających bez pracy przekroczyła
magiczną barierę 10 tysięcy.

Stopa powyżej
20 procent

Z powodu fatalnej sytuacji
na rynku pracy cierpią przede
wszystkim mieszkańcy gmin
wiejskich. W Choczewie, Łęczycach, Gniewinie, Luzinie i
wiejskiej gminie Wejherowo
stopa bezrobocia przekroczyła
już 20 procent.
Na naszym lokalnym rynku
mamy 10 455 bezrobotnych.
Stopa bezrobocia dla powiatu
wejherowskiego (18,1 proc.)
przewyższa średnią wojewódzką (14,5 proc.) oraz krajową
(14,3 proc.).

W TRÓJMIEŚCIE
DUŻO LEPIEJ

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, któremu podlega PUP,
oraz którego zadaniem jest walka z bezrobociem, nie najlepiej
radzi sobie w tej dziedzinie.
Wysoka skala bezrobocia na
terenie powiatu wejherowskiego
może budzić niepokój. Rejon
ten sąsiaduje bezpośrednio z
aglomeracją trójmiejską, gdzie
rozmiary bezrobocia oscylują w
granicach 5-7 procent.
Z nieco lepszą sytuacją
mamy do czynienia u trzech
innych sąsiadów trójmiejskiej
aglomeracji.
W Pruszczu Gdańskim, Kartuzach i Pucku wskaźniki bezrobocia są o kilka procent niższe
(od 10 do 16 proc.). Być może
właśnie dlatego wejherowski
PUP powinien podejmować
bardziej intensywne zabiegi w
zakresie poszukiwania ofert
zatrudnienia w Trójmieście?
- Niestety, należymy do powiatów, gdzie jest największa

liczba rejestrujących się bezrobotnych. W 2012 roku rejestrowało się u nas średnio 1035
osób w ciągu jednego miesiąca.
To najgorszy wynik zaraz po
mieście Gdańsk - powiedziała
Grażyna Sobieraj, dyrektor
Powiatowego Urzędu Pracy w
Wejherowie, podczas niedawnej
sesji Rady Powiatu Wejherowskiego. Tematem obrad radnych
była sytuacja na rynku pracy i
działania podejmowane przez
PUP w Wejherowie.

10 milionów
na aktywizację

W minionym roku wejherowski PUP dysponował środkami w wysokości 34 mln zł.
Na utrzymanie administracji
wydatkował 3 mln zł, na zasiłki
dla bezrobotnych 16 mln zł, n na
składki zdrowotne dla osób bez
prawa do zasiłku 5 mln zł.
W ramach działań aktywizacyjnych, na które Powiatowy
Urząd Pracy w Wejherowie
otrzymał 10 mln zł, zorganizowano między innymi szkolenia
dla 519 osób.
- Po ukończeniu tych kursów

zatrudnienie podjęło 270 bezrobotnych, co stanowi 53 proc.
przeszkolonych - relacjonowała
na sesji dyrektor PUP, Grażyna
Sobieraj. - Jednak największym
zainteresowaniem cieszą się
finansowane przez nas staże.
W 2012 roku odbyło je 610 osób.
Przynajmniej na razie, kiedy nie
jesteśmy tak rygorystycznie rozliczani z osiąganych wyników,
organizujemy staże głównie w
jednostkach samorządowych.
Niestety, te również po ich
zakończeniu nie oferują miejsc
pracy. Zatrudnienie znalazło
jedynie 235 stażystów, a więc
38 procent.

KURSY I STAŻE
NIESKUTECZNE

Prawda jest taka, że niektóre urzędy traktują stażystów przede wszystkim jako
darmowych pracowników na
koszt budżetu państwa, czyli
wszystkich podatników. Wnioski powinny nasuwać się same.
Rynek firm szkoleniowych jest
niekonkurencyjny.
Żeby poprawić sytuację, trzeba dotować nie firmy, tylko

Liczba bezrobotnych w gminach.

bezrobotnych, by mogli wybrać
najlepszą ofertę. Chodzi więc
o to, że pieniądze powinny iść
za bezrobotnym, a nie za firmą
szkoleniową.
Joanna od kilku miesięcy
prowadzi firmę tworzącą strony
internetowe. Wcześniej przez
prawie trzy lata szukała pracy.
- Przez ten czas w CV zapisałam osiem szkoleń: od obsługi
komputera przez programy graficzne po autoprezentację. Nie
wiem tylko po co? Nauczyłam
się niewiele, za to zaliczyłam
imprezę zorganizowaną przez
firmę szkoleniową. Pracy i
tak nie dostałam - opowiada
Joanna.
Sytuację pogarsza fakt, że
szkolenia są dla uczestników
darmowe. Często bierze się w
nich udział nie po to, żeby zdo-

Stopa bezrobocia w gminach.

być nowe kwalifikacje, ale dlatego, że nie trzeba za nie płacić.

korzystają firmy
szkoleniowe

Korzystają na tym głównie
firmy szkoleniowe, bo nie muszą
walczyć o klientów jakością kursów, a pieniądze i tak wykłada
państwo.
Powiatowy Urząd Pracy w
Wejherowie zatrudnia 64 osoby, w tym 61 na stanowiskach
urzędniczych oraz 3 obsługi.
Średnia płaca w 2012 roku
wynosiła 2671 złotych.
Na koniec marca 2013 roku,
spośród 10 455 bezrobotnych
(4747 mężczyzn i 5698 kobiet),
prawo do zasiłku posiadało
zaledwie 1 919 osób (18,4 proc.
zarejestrowanych).
Największą grupą pozostających bez zatrudnienia stanowi-

O trudnej sytuacji na rynku pracy dyrektor PUP,
Grażyna Sobieraj mówiła podczas sesji Rady
Powiatu.

li bezrobotni w wieku do 25 lat
(24,3 proc.). Trudno też znaleźć
pracę ludziom powyżej 50 roku
życia (18,6 proc. bezrobotnych).
Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com
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Pierwszy taki film

Tajemnicza
Adelajda
20-lecie Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1

Jubileusz i nowy patron
Uroczyście, w pięknym wnętrzu Filharmonii Kaszubskiej, rodzice i uczniowie
Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Wejherowie świętowali jej jubileusz. Ważnym elementem gali w WCK było odczytanie decyzji o nadaniu szkole imienia
Janusza Korczaka.
Wprowadzenie nowego
sztandaru, kwiaty i podziękowania dla nauczycieli, gratulacje
od gości, w tym przedstawicieli
władz Wejherowa i wspaniały
spektakl w wykonaniu ponad
stu uczennic i uczniów – tak
wyglądały obchody 20-lecia
szkoły społecznej.
Placówka rozpoczęła działalność we wrześniu 1992 roku
jako szkoła podstawowa, a obecnie obejmuje również kolejny
etap edukacji – gimnazjum.
Podczas uroczystości, dyrektor SSP nr 1, Lucyna Rzepecka otrzymała Medal Róży,

przyznany przez prezydenta
Wejherowa, Krzysztofa Hildebrandta.
Jak powiedziała pani dyrektor, nie było żadnych wątpliwości co do wyboru patrona,
ponieważ Janusz Korczak reprezentuje wszystkie te wartości, które szkoła społeczna stara
się przekazywać swoim uczniom
i wychowankom.
„Bohater, opiekun, postać
bez precedensu, dobry i mądry człowiek , któremu można
zaufać” – tak o J. Korczaku
napisał pisarz Igor Neverly, a
grono pedagogiczne i rodzice
SSP nr 1 podzielają tę opinię.
Dlatego wspólnie z młodzieżą
zdecydowali o wyborze tego
własnie patrona dla placówki,
która może pochwalić się wieloma sukcesami. Ambitne plany
dotyczą rozszerzenia kierunków
edukacji i działalności artystycznej oraz rozbudowy placówki.
Z okazji „urodzin” szkoły życzymy dyrekcji, nauczycielom i
uczniom zrealizowania planów.
Anna Kuczmarska
Na sali Filharmonii zasiedli rodzice, nauczyciele i
ich goście, a także absolwenci szkoły. Jubileusz był okazją do wielu
wzruszających spotkań i
wspomnień.
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Odtwórczyni głównej roli, Maria Kownacka oraz pomysłodawca i reżyser filmu, Wojciech Rybakowski po
premierze w wejherowskim Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej.
Więcej zdjęć w galerii na: www.pulswejherowa.pl

Piękna i mądra, ale też zakochana i nieposłuszna woli
rodziców - taką Adelajdę, mieszkającą na początku XIX w
Wejherowie, mogliśmy zobaczyć
w filmie, prezentowanym pod
koniec maja w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków.
We wnętrzach tego zabytkowego budynku, a także na
Kalwarii i w kilku innych miejscach w mieście powstały sceny
do ponad godzinnego obrazu,
osnutego na legendzie o córce
Ottona Keyserlingka. Jej grób
znajduje się na Kalwarii, nieopodal kościoła Trzech Krzyży.
Poza tym faktem niewiele o niej
wiemy, ale istnieje romantyczna

legenda i książka.
Młodzi aktorzy wywodzą się
z grupy teatralnej Eksperyment
i częściowo z grupy Misternicy
Kaszubscy. Nic dziwnego, że
znakomicie poradzili sobie na
planie filmowym, pod kierunkiem zdolnego reżysera. Możemy pogratulować efektów ich
pracy, a także cieszyć się z odkrywania ciekawych epizodów
z historii miasta, chocby nawet
były legendą. Film realizowano
w 2010 roku, ale dopiero teraz,
dzięki pomocy Twojej Telewizji
Morskiej doczekał się montażu.
To pierwszy pełnometrażowy
film fabularny, który powstał w
Wejherowie.
AK.

Film „Adelajda” opowiada o Adelajdzie de Lynear z domu
Keyserlingk. Scenariusz filmu, autorstwa Wojciecha Rybakowskiego, powstał w oparciu o sztukę teatralną „Adelajda”
Piotra Schmandta. Muzykę skomponował Michał Ciesielski,
a montażem zajął się Sławomir Podwojski.
Dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Tomasz Fopke zapowiedział kolejny pokaz filmu w
sierpniu, podczas imprezy historycznej, zorganizowanej przez
tę placówkę.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Podwójne Mistrzostwo Świata dla Świata Tańca w hip hopie

Wejherowianie najlepsi

7-8 czerwca

Festiwal
Pieśni
o morzu

FUSION w kategorii hip hop juniorzy oraz
EXPLOZJA w kategorii hip hop children dwa zespoły Klubu Tanecznego Świat Tańca
W dniach od 7 do 8
z Wejherowa zdobyły Mistrzostwo Świata czerwca br. w Filharmonii
w Chorwacji. W maju odbyły się tam World Kaszubskiej odbędzie się
Dance Masters 2013.
w Wejherowie XXI OgólO formacjach tanecznych,
prowadzonych przez Joannę
i Jacka Bernaśkiewiczów
piszemy stosunkowo często,
bo co kilka tygodni, a czasem
i częściej przywożą medale i
nagrody z różnych konkursów.
Wejherowski Świat Tańca
po raz trzeci wybrał się na
światowy turniej w chorwackim mieście Poreć i jak zwykle
odnióśł tam wielki sukces.
W rywalizacji sportowej brało udział 5 tysięcy tancerzy z
29 państw tworząc wspaniałe
widowisko.
- Wspaniale przygotowane
mistrzostwa zachwyciły nas rozmachem i precyzją organizacji
- relacjonuje J. Bernaśkiewicz.
- Jako polska ekipa (53 osoby)
godnie reprezentowaliśmy nasz
kraj i z dumą rozsławialiśmy
Wejherowo.Wysoki poziom
umiejętności tanecznych oraz
nasza otwartość i spontaniczna
postawa podczas turnieju wzbu-

Kurkowe Bractwo Strzeleckie

Działa od 20 lat
15 czerwca Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Wejherowie świętować będzie dwudziestolecie działalności. Z tej okazji Bracia Kurkowi
zapraszają na uroczystości.
Oto program obchodów:
godz. 11.00 – rozpoczęcie uroczystości na Pl. Jakuba Wejhera
złożenie kwiatów pod pomnikiem założyciela miasta
godz. 12.00 – msza św. w kościele św. Anny
godz. 13.00 – przemarsz do Filharmonii Kaszubskiej
godz. 13.20 – uroczystość wręczenia sztandaru oraz odznaczeń
godz. 15.30 – intronizacja Króla Kurkowego ad. 2013/2014
W 1993 roku reaktywowano Kurkowe Bractwo Strzeleckie w
Wejherowie, które powstało prawie sto lat wczesniej. Od 1994 roku
jest członkiem Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich R.P.
Celem nadrzędnym współczesnych członków bractwa jest odbudowanie dawnego obiektu strzelnicy w Wejherowie. Strzelnica
- miejsce wielu ciekawych kuturalnych - ocalała z pożogi II wojny
światowej, ale pod koniec lat czterdziestych uległa całkowitemu
zniszczeniu.

dziły wiele uznania i sympatii.
Ogromne emocje towarzyszyły im i dzieciom w czasie
przejścia z polską flagą i biało
czerwonych strojach podczas ceremonii otwarcia World Dance
Masters 2013.
- Kontakty z tancerzami
z całego świata, jak również
warsztaty z największymi autorytetami tanecznymi i urok
chorwackich krajobrazów odcisnęły swoje piętno na naszym
terażniejszym i przyszłym życiu
- dodaje Joanna Bernaśkiewicz.
- Oprócz osiągnięć sportowych,
największym sukcesem dla nas
trenerów, jest kształtowanie
silnych charakterów dzieci i
młodzieży poprzez sport, co
owocuje właściwą postawą na
wszystkich płaszczyznach życia.
Trenerzy dziękują wszystkim, którzy pomogli finansowo
w realizacji sportowych marzeń
dzieci. A my gratulujemy kolejnego sukcesu!

nopolski Festiwal Pieśni
o Morzu, powiązany z
realizacją projektu „Wyszehradzkie Nuty”.

Koncert inaugurujący festiwal odbędzie się w Filharmonii
7 czerwca o godz. 19.00, a wystąpią: słowacki chór Cantica
Collegium Musicum z Martin,
węgierski chór im. Fryderyka
Chopina z Békéscsabie, czeski
chór Gaudeamus z Brna oraz
chór Tutti e Solo z Gdańska.
Wcześniej, o godz. 15.00 we
foyer nastąpi otwarcie wystawy
o kulturze krajów Regionu Wyszehradzkiego, a o godz. 18.00
otwarcie wystawy „Chopinowi
– Duda-Gracz”.
Część konkursowa festiwalu
odbędzie się w sobotę 8 czerwca
w godz. 9.00-12.00 w sali głównej Wejherowskiego Centrum
Kultury. Przed jury zaprezentują
się kolejno: Chór Państwowej
Szkoły Muzycznej I st. im. F.
Chopina w Wejherowie, Chór
żeński „Gaudeamus” z Wejherowa, Chór dziecięcy "Cantabile"
przy Zespole Szkół nr 1 w Redzie,
Zespół wokalny Art’n’Voices z
Wejherowa, Chór młodzieżowy
CANTO Zespołu Szkół Muzycznych im. Czesława Niemena z
Włocławka, Chór Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie, Chór
Męski „Harmonia” przy WCK
, Chór Kameralny „Akolada” z
Bydgoszczy oraz Chór Sceny
Muzycznej w Gdańsku.
Ogłoszenie wyników i zakończenie festiwalu odbędzie się w
sobotę 8 czerwca o godz. 20.00.
Chóry uczestniczące w festiwalu wystąpią w sobotę w godz.
16.00-19.00 na małej scenie w
Parku Miejskim, a chóry zagraniczne o godz. 18.30 zaśpiewają
w kościołach: pw. św. St. Kostki
w Wejherowie, w Bolszewie oraz
w Redzie.
Organizatorem festiwalu jest
Prezydent Miasta Wejherowa i
Wejherowskie Centrum Kultury.
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DZIEŃ DZIECKA

W Wejherowie rywalizacja

Olimpiada
Uśmiechu
„Olimpiada Uśmiechu” to impreza, zorganizowana z okazji Dnia Dziecka w wejherowskim
parku przez Wejherowskie Centrum Kultury we
współpracy z Jackiem Drewą i Stowarzyszeniem
„Naprzód Wejherowo”. Do akcji włączyli się
także: ojcowie Franciszkanie, działacze klubu
Tytani, Taxi Plus, Chór Camerata Musicale,
działacze PCK oraz Straż Pożarna w Wejherowie.
Przedstawiciele poszczególnych instytucji i organizacji
tworzyli razem z dziećmi drużyny, rywalizujące w różnych
konkurencjach. Były m.in. skoki w worku, stonoga, bieg z
jajem i przeciąganie liny, czyli dobre sprawdzone sposoby
na udaną zabawę, pełną emocji i śmiechu.
Nie brakowało innych atrakcji, takich jak prezentacja
wozu policyjnego i strażackiego, pokaz umiejętności psa
policyjnego, podróż żółtą syrenką czy szałowe fryzury najmłodszych.
- Zależy nam tylko na uśmiechniętych buziach naszych
milusińskich – powiedziała Katarzyna Dowgan ze Stowarzyszenia „Naprzód Wejherowo”.
– Ta impreza to doskonała okazja dla dzieci na wspaniałą
rozrywkę na świeżym powietrzu a dla dorosłych do tego,
aby znów stać się choć na chwilę dzieckiem – uśmiechał
się Jacek Drewa.
Organizatorzy chcą, aby impreza na stałe zagościła w
kalendarzu imprez rozrywkowych w naszym mieście. Patrząc na liczny udział mieszkańców w Dniu Dziecka i udaną
zabawę mamy nadzieję, że tak się stanie.

W Luzinie na sportowo

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Spartakiada
Przedszkolaków

10

W hali im. Marszałka M.
Płażyńskiego w Luzinie
odbyła się Spartakiada
Sportowa Przedszkolaków.
W imprezie organizowanej
przez Przedszkole Publiczne oraz GOSRiT uczestniczyło blisko 200 młodych
sportowców z 4 przedszkoli
z Luzina, Kębłowa, Strzebielina i Bożegopola.
Imprezie towarzyszyły liczne
atrakcje m.in. pokazy baniek
mydlanych czy malowanie twarzy. Wszystkie przedszkola
przygotowały transparenty z
napisami promującymi sport, z
którymi dzieci przemaszerowały
wokół hali. Zmagania sportowe
dostraczyły dzieciom wiele emocji i radości.
Puchary i nagrody wręczali:
Jarosław Wejer - wójt Luzino
(na zdjęciu oobok), Barbara
Nikonowicz - dyrektor Przedszkola Publicznego oraz Piotr
Klecha - dyrektor GOSRiT
Luzino.

redakcja@pulswejherowa.pl
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EDUKACJA

Mniej popularny od innych Licealiści poznają Europę i doskonalą języki obce

Kaszubski Podróże kształcą
na maturze

W ramach wymiany między I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie a Realschule w Oelde, licealiści z Wejherowa odwiedzili nieW tym roku do egzaminu maturalnego z mieckich rówieśników. Inna grupa licealistów odwiedziła tej wiosny Szkocję.
języka kaszubskiego przystąpiło 33 uczniów
Oelde to malownicze miasto
z województwa pomorskiego. Rok wcze- w Nadrenii Północnej-Westfalii,
śniej ich liczba była większa o 20 procent. ok. 70 km od Dortmundu. Niemieccy nauczyciele, uczniowie
W powiecie wejherowskim jezyk kaszubski oraz ich rodzice okazali się
na maturze wybrały dwie osoby z I Liceum wspaniałymi gospodarzami.
Młodzież z Wejherowa została
Ogólnokształcącego w Wejherowie.
Dominika Halmann i Marcin Błaszkowski to jedyni tegoroczni maturzyści z powiatu wejherowskiego, którzy na egzaminie
dojrzałości wybrali język kaszubski. Największym powodzeniem
„rodno mowa” cieszyła się w powiatach kościerskim (16 zdających)
i chojnickim (9). Cztery osoby wybrały ten przedmiot maturalny
w powiecie kartuskim, natomiast pozostałe dwie w bytowskim.
Jednak tylko ośmioro spośród nich wybrało egzamin na poziomie
rozszerzonym. Język kaszubski jest na maturze w grupie przedmiotów dodatkowych.
Nauka języka kaszubskiego w szkołach formalnie możliwa jest
od 2001 roku. Od 2005 roku wprowadzona została możliwość zdawania egzaminu maturalnego w tym języku, m.in. dzięki uznaniu
kaszubskiego za europejski język regionalny. Za dobry wynik na
kaszubskim egzaminie można otrzymać dodatkowe punkty podczas
rekrutacji na etnofilologię kaszubską, nowo utworzony kierunek
studiów Uniwersytetu Gdańskiego. Matura z języka naszych
przodków cieszyła się największym zainteresowaniem w 2012 roku.
Wówczas to przedmiot ten wybrało 41 abiturientów.
Kaszubski pozostaje mimo wszystko jednym z najmniej popularnych przedmiotów na egzaminie maturalnym. W tym roku
wybrało go zaledwie 0,14 proc. przystępujących do części pisemnej
z przedmiotów zdawanych jako dodatkowe.
- Podziwiam uczniów, którzy decydują się zdawać na maturze
kaszubski. Z praktycznego punktu widzenia, np. dalszej kariery
zawodowej, ten egzamin niewiele młodzieży przynosi. To tylko
dodatkowa strata czasu na naukę czegoś dodatkowego. Właściwie
jedyną korzyścią jest ewentualny plus u przyszłego pracodawcy
za wykazanie się czymś dodatkowym - świadectwo, że młodemu
człowiekowi chce się robić więcej niż większości - mówi Zbigniew
Łomiński, dyrektor Kaszubskiego Liceum Ogólnokształcącego
w Brusach.
W powiecie wejherowskim do matury przystąpiło 1388 tegorocznych abiturientów szkół ponadgimnazjalnych, a ponadto 387
osób zdających po raz kolejny (w sumie 1775). Na terenie całego
województwa pomorskiego odpowiednio 20 049 oraz 6 048 (ogółem 26 097).
Ryszard Wenta

Liczba maturzystów
z języka kaszubskiego:
2005 r. - 14 osób
2006 r. - 11 osób
2007 r. - 27 osób
2008 r. - 8 osób
2009 r. - 9 osób
2010 r. - 26 osób
2011 r. - 21 osób
2012 r. - 41 osób
2013 r. - 33 osoby
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Język francuski
lub hiszpański
W tym roku pomorscy abiturienci częściej decydowali się na
inne języki - francuski (129 osób),
hiszpański (116), czy rosyjski (67).
Z mniejszym zainteresowaniem od kaszubskiego spotkały
się tylko łaciński (10) i włoski (8).
Najpopularniejszymi przedmiotami dodatkowymi były:
język angielski (5019), geografia
(3729) oraz matematyka (3003).

gorąco przyjęta również przez
dyrekcję Realschule oraz burmistrza. Uczestnicy międzynarodowego projektu skupiali
się głównie na doskonaleniu
umiejętności językowych, ale
zakwaterowanie w domach
pozwoliło uczniom przyjrzeć się
życiu mieszkańców niemieckiego miasta. Liczne wycieczki i
atrakcje ułatwiły poznawanie
kultury Niemiec. Jednym z
punktów programu było zwiedzanie stadionu Signal Iduna
Park, gdzie młodzież z obu krajów połączył polsko-niemiecki
skład drużyny z Dortmundu.
Nie lada gratką dla kilku fanów
czarno-żółtych okazał się otwarty trening Borussii Dortmund.
Można było zobaczyć gwiazdy
futbolu i zdobyć ich autografy,
m.in Roberta Lewandowskiego,
czy Kuby Błaszykowskiego.
Opiekunami wymiany są
Katarzyna Bojke, Angelika
Jakubowska, Franz Eckert,
Mechthild Felling oraz Ina
Rüger. Projekt wspiera finansowo dwunarodowa organizacja
Polsko-Niemiecka Współpraca
Młodzieży, Starostwo Powiato-

Uczniowie z Polski i Niemiec spotkali się w Oelde. We wrześniu znów porozmawiają, tym razem w Wejherowie.

we w Wejherowie, a także Rada
Rodziców I LO.
Równie atrakcyjna i pełan
wspaniałych wrażęń była inna
wiosenna podróż wejherowskich
licealistów. 25 uczniów I LO
im. Króla Jana III Sobieskiego
udała się na 5-dniową wycieczkę
do Szkocji. Głównym celem wyprawy było poznanie zabytków
oraz walorów przyrodniczych, a
także doskonalenie i sprawdzenie w praktyc znajomości języka
angielskiego.

Nad bezpieczeństwem młodzieży czuwało troje opiekunów:
Barbara Kaczykowska, Dominika Serowy-Talarowska
i Monika Westphal. W programie wycieczki znalazły się
atrakcyjne miasta Edynburg i
Glasgow, a w nich m.in. Zamek
Edynburski, Narodowe Muzeum Wojny, Szkocka Galeria
Narodowa, Muzeum Historii
Społecznej i Ogrody Zimowe.
Dodatkowym atutem były
piękne szkockie krajobrazy w

Parku Narodowym Loch Lomond and the Trossachs, gdzie
znajduje się największe jezioro.
Do grupy z Polski dołączył
Richard Worland, członek Almost Random Theatre, która
we wrześniu przeprowadziła
warsztaty teatralne w liceum
w Wejherowie, oraz Edward
Greggs – emerytowany nauczyciel historii w Szkocji. Brytyjczycy wzięli udział w projekcie edukacyjnym organizowanym przez
nauczycieli języka angielskiego.

Dzieci i młodzież o bezpieczeństwie w domu

Konkurs plastyczny rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto miejski etap konkursu dla uczniów wejherowskich szkół XV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży „Twoja wiedza i czujka czadu w domu, a tlenek węgla nic złego
nie zrobi nikomu”.
Na konkurs nadesłano 71
prac z wejherowskich szkół
podstawowych i gimnazjów.
W grupie I (5-8 lat) pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Talecka, drugie Milena
Hennig, a trzecie - Wiktoria
Kupper. Wyróżniono Wiktorię
Sylkę. Wszystkie dziewczynki

są uczennicami SP nr 11
W grupie II (9-12 lat) zwyciężyła Kinga Czerwionke, drugie miejsce zajęła Magdalena
Szymańska, a trzecie - Kacper
Hildebrandt. Wyróżniono Maksymiliana Rudnika i Karolinę
Stawicką. Tym razem są to
uczennice i uczniowie SP nr 8.

W najstarszej grupie wiekowej (13-16 lat) wygrała Sylwia
Formella z Gimnazjum nr 2,
drugie miejsce przyznano Wiktorii Labudzie z Gimnazjum nr
3, a trzecie – Natalii Orchel z
SP nr 8.
Wyróżniono Izabelę Baranowską z Gimnazjum nr 3.

Nagrody wręczali: Zenon
Frankowski z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie, Andrzej
Fedoruk i Sabina Hinz z Urzędu
Miejskiego w Wejherowie, a
także Dorota Popiołek, dyrektor Miejskiego Zespół Obsługi
Placówek Oświatowych.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Biegi. Kaszubska Piętnastka

Mistrzowie Najszybsi byli Ukraińcy
z Redy
Niezwykle udane starty w zawodach w chodzie sportowym zanotowali małżonkowie Łuniewscy z Redy, startujący w Mistrzostwach
Europy Weteranów w Upicach (Czechy).

W konkurencjach pozastadionowych Mirosław Łuniewski w kategorii wiekowej M55 zwyciężył na dystansach
10 km (51:47 - najlepszy wynik na Świecie) oraz na 30 km
(2:49:52).
Janina Łuniewska startująca w kategorii W50 wywalczyła tytuł wicemistrzyni Europy na dystansie 10 km (60:55).

Piłka nożna. Gryf Orlex

Ulicami Luzina biegło ponad 300 uczestników Biegu Ulicznego „II Kaszubska Piętnastka”, rozgrywanego w znakomitej obsadzie, przy sprawnej organizacji i gościach,
fundatorach nagród. Zwycięzcą w męskiej kategorii open na 15 km został Ukrainiec,
Sergii Okseniuk, a wśród kobiet najlepsza była jego rodaczka, Oksana Didan.
Najlepszy biegacz odebrał
nagrodę finansową i puchar od
Kazimierza Plocke, wiceministra rolnictwa, a najlepsza
biegaczka otrzymała nagrodę od
europosła Jarosława Wałęsy.
Oboje dostali kaszubską
pamiatkę - „diabelskie skrzypce”
od wójta Luzina Jarosława
Wejera.
Organizatorami „piętnastki”

byli: GKS Luzino, grupa biegaczy „GKS Kaszubi- Luzino”,
Gmina Luzino, Stowarzyszenie Kaszubskie Towarzystwo
Sportowo–Kulturalne, GOSRiT
Luzino, GOK Luzino, SP Luzino
oraz Gimnazjum w Luzinie.
Przy organizacji pomagali strażacy z OSP Luzino, Milwino i
Zelewo oraz 70. Luzińska Wodna Drużyna Harcerska.

	Zaproszenie do biegania

Klub Sportowy Luzino zaprasza miłośników biegania na cykliczną
imprezę, XXII Biegi Pamięci Jurka Tarnowskiego. Zawody rozpoczną się 7 czerwca (piątek) o godz. 16 na terenie Szkoły Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie przy ul. Szkolnej 13.

II liga chyba
uratowana Wejherowanie

W biegu ulicznym wzięło udział ponad 300 zawodników
z Polski i Ukrainy.

Boks. Międzynarodowy turniej Piłka nożna dziewcząt

Ruch Zdzieszowice
- Gryf ORLEX Wejherowo 1:0 (1:0)

Gryfici stracili w Zdzieszowicach bardzo ważne punkty. Początek meczu należał do Ruchu, którzy chcieli szybko zdobyć gola, ale
w miarę upływu czasu do głosu zaczęli dochodzić nasi piłkarze.
Okazje do zdobycia bramek zmarnowali m.in. R. Siemaszko i G.
Gicewicz, którego strzał musnął poprzeczkę. Gospodarze w 38
min. zdobyli bramkę, wykorzystując dokładne podanie z rzutu
rożnego, ale jeszcze w 45 min. mogliśmy wyrównać. W drugiej
połowie gryfici ruszyli do atakowania bramki gospodarzy, jednak
przez 45 minut nie potrafili pokonać bramkarza Ruchu.
Gryf Orlex: Ferra, Skwiercz (46' Krzemiński), Kostuch,
Kochanek, Warcholak, Stefanowicz (46' Bank), Dąbrowski, Kołc, Szymański (59' Łuczak), Gicewicz, Siemaszko.

w Tczewie

Gryf Orlex Wejherowo - Tur Turek 2:1 (2:1)

Ratunek dla walczącego o utrzymanie w II lidze Gryfa Orlex
przyszedł w Dzień Dziecka. Naszym zawodnikom udało się
bowiem pokonać, także walczącego o utrzymanie Tura Turek.
Wszystko wskazuje na to, że Gryf Orlex Wejherowo będzie w
nowym sezonie nadal grał w II lidze piłki nożnej.
Wracając do meczu, najpierw gryfici w 6 min. stracili bramkę z
rzutu wolnego. Nim wszyscy ochłonęli z zaskoczenia ,po minucie
gry J. Kaszuba wyrównał. Dwadzieścia minut później ten sam
zawodnik precyzyjnym strzałem pokonał bramkarza Tura. J.
Kaszuba mógł jeszcze strzelić kolejną bramkę, ale bez rezultatu.
Druga połowa to skuteczna obrona przed napierającymi piłkarzami Tura Turek.
Mimo, że wejherowianie zostali zepchnięci do defensywy,
jednak wespół z bramkarzem obronili przewagę bramki.
Gryf Orlex: Ferra, Krzemiński, Kostuch, Skwiercz, Warcholak, Dąbrowski (46’Szlas), Szymański (79’Wiśniewski),
Gicewicz, Stefanowicz (86’ Bank), Kołc, Kaszuba (59’Łuczak).
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W sobotę 8 czerwca kilkuosobowa grupa zawodników
WKB „Gryf” Wejherowo wystartuje w XVIII Międzynarodowym Turnieju Bokserskim im. Józefa Kruży w Tczewie.
- Nasi pięściarze są bardzo dobrze przygotowani - mówi
Marcin Moritz, trener WKB. - Ćwiczą od czterech mesięcy
i dokonują sporych postępów. Należy jednak pamiętać, że
będą to ich pierwsze prawdziwe walki.
W Tczewie „Gryfa” reprezentować będą: Konrad Kaczmarkiewicz, Jakub Hryciuk, Paweł Boroch, Bartosz
Dąbrowski. Trzymamy kciuki!
Wejherowski Klub Bokserski “Gryf” Wejherowo zaprasza dzieci na bezpłatne zajęcia w każdy wtorek i czwartek na godz. 18.00
do sali przy ul. Kochanowskiego 14 (obok Szkoły Społecznej).

Wygrały Coca Cola Cup
i mistrzostwa w Gdyni
Podopieczne Jolanty Krawiec oraz Tomasza
Myszewskiego zagrały w finale wojewódzkim
COCA COLA CUP w piłce nożnej dziewcząt szkół
gimnazjalnych. Zawodniczki GOSRiT Luzino wygrały cały turniej. Z kolei w Gdyni luzinianki zostały mistrzyniami województwa pomorskiego.
W pierwszym meczu luzinianki zagrały wygrały z Gimnazjum
z Klukowej Huty 8:3. Pierwsze bramki strzeliły: Magda Kołacz,
Karolina Jóskowska, Monika Drabik, a kolejne trzy bramki Luiza
Kass i po jednej Monika Drabik i Magda Lińska. Potem pokonały
Malbork 2:0. Trzeci ostatni mecz grupowy to pojedynek z Gdańskim. Karolina Jóskowska, Luiza Kass, Magda Kołacz, oraz Rozalia Okoniewska dały zwycięstwo 4:0 ekipie z Luzina.
W półfinale luzinianki zmierzyły się z gimnazjum w Gołubiu,
które pokonały 4:2. Mecz finałowy to kolejna rywalizacja z zespołem Malborka. Po pierwszej połowie był remis 1:1. Po zmianie
stron po strzałach Karoliny Jóskowskiej wynik brzmiał 3:1 dla
Luzina. Finał Krajowy rozegrany będzie w dniach 7-8.06.2013 na
rynku w Krakowie.
Luzino: Klaudia Grubba (najlepsza bramkarka turnieju), Monika Drabik, Magda Lińska, Magda Kołacz, Luiza
Kass, Karolina Jóskowska, Rozalia Okoniewska, Ewelina
Pielowska, Barbara Mudlaff, Paulina Brzeska.
W Gdyni odbyły się mistrzostwa województwa młodziczek
U-13 w piłce nożnej. Młodziczki z Luzina pokonały zespół Sztormu
Gdynia 3:0 i zdobyły tytuł Mistrzyń Województwa Pomorskiego
Młodziczek U-13.
Luzinianki grały w składzie: Julia Damps Weronika Mutke Martyna Marszał Martyna Klein Klaudia Kunkel Karolina Płotek, Klaudia Pietkun.
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe na
os. 1000-lecia w Wejherowie.
Tel. 511 286 140
***
Sprzedam mieszkanie jednopokojowe
w Wejherowie, parter, 39 m kw.
Tel. 530 773 331
***
Nowy dom parterowy typu dworek,
132 m2, 3 sypialnie, kuchnia-jadalnia,
salon z tarasem, dwie łazienki, strych i
piwnica, działka 900 m2, Od północnego
zachodu przylega do lasu. 2,5 km od śródmieścia Wejherowa. Sprzedam za 400 tys.
zł lub zamienię na mieszkanie trzypokojowe. Tel. 661 664 085
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m sprzedam.
Tel. 501 549 579
***
Poszukuję mieszkania dwupokojowego – 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 mieszkanie w Wejherowie
Kotłowskiego, rok budowy 2011, 55 m
k/w, salon z aneksem, 2 sypialnie, łazienka, balkon, 1 p. . Wysoki standard, miejsca
parkingowe. Tel. 509 524 714
***
Sprzedam 2-pokojową kawalerkę 26,2
m kw., po generalnym remoncie, 4 p. cen-

trum Wejherowa. Tel. 798 300 668

SPRZEDAM

Sprzedam wózek mało używany, czarny, spacerówka, cena do uzgodnienia.
Tel. 516 591 904
***
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
***
Bufet i okrągły stół rozkładany, 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
***
FELGI stalowe 15 rozstaw szpilek
5X112 cena 40 zł. Tel. 516 256 424

Dysk twardy 80 GB cena 45 zł.
Tel 516 256 424
***
Butlę turystyczną 2kg cena 40 zł.
Tel. 516 256 424
***
Nowe podręczniki do gimnazjum, wybrane przedmioty, tanio. Tel. 512 651 142
***
Telefon NOKIA 3260c za 15 zł.
Tel. 511 502 226

MOTORYZACYJNE

CITROËN C 3 1,1 benz. 2003 r., przebieg 73.000 km, stan bardzo dobry, kolor
błękit, garażowany, serwisowany w ASO,
cena 11.900 zł, tel. 691 654 646
***
Sprzedam fiata SEICENTO 1 KAT rok
2003, metalik bordo, pierwszy właściciel,
garażowany. Tel. 519 423 708
***
Sprzedam Opla Tigre 1996 rok opłaty
aktualne 175 tys. przebieg alufelgi, klimatyzacja, radio głośniki, elektryczne szyby ,
centralny zamek, kolor czarna perła – ładny, bez korozji 3600 zł. Tel. 883 750 149
***
Sprzedam skuter OKAZJA 2008 zumico, przebieg 8 tys. km, czerwono- srebrny,
opłaty aktualne, można nim jechać do
drobnej naprawy. Kask szczękowy gratis.
Cena 790 zł. Tel. 506 295 619
***
Sprzedam samochód Mazda 323 F,
rocznik 1992 , 1,6 benzyna . Bardzo mały
przebieg 140 tys. Stan dobry . Kontakt: 602
214 365

OGŁOSZENIA

KUPIĘ

Kupię drewno opałowe.
Tel. 512-627-176

NAUKA

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

PRACA

Szukam solidnego, dobrego murarza.
Tel. 509 163 057
***
Emerytka niepaląca, doświadczenie w
opiece i wychowaniu dzieci – zaopiekuje
się dzieckiem u siebie lub w miejscu zamieszkania dziecka. Tel. 661 664 085
***
Szukam pracy - kierowca kat. B C D
E, aktualne wpisy w prawie jazdy, karta
kierowcy, doświadczenie. Tel. 667 645522
***
Kobieta po 40-tce, każda praca dorywcza, tylko sms-y. Tel. 794 035 585
***
Poszukuję pracy jako opiekunka do
dziecka lub sprzątanie na terenie Wejherowa. Tel. 504 422 179
***
Wielodzietna rodzina przyjmie meble,
pralkę, lodówkę, wózek dla dziecka, ubrania. Tel. 500 552 881

OGŁOSZENIE

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna
zdjęcia urodzinowe
chrzciny i przyjęcia
imprezy
integracyjne
fotografia mody
fotografia
reklamowa
502 178 344

Urząd Miejski w Wejherowie

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.

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

Beata Żukowska

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

509 311 552
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ROZRYWKA

Dorta Lulka i kwartet Milonga Baltica

Najpiękniejsze tanga
Wejherowskie Centrum Kultury – Filharmonia Kaszubska zaprasza na koncert złożony z najpiękniejszych
tang argentyńskich w
wykonaniu Doroty Lulki - aktorki Teatru Miejskiego w Gdyni oraz
kwartetu Milonga Baltica pt. „Tango”.
Koncert odbędzie się w
piątek 28 czerwca o godzinie 19.00. Bilety w cenie
20 zł do nabycia na stronie
inernetowej WCK lub bezpośrednio w kasie.
R E K L AMA

16

Kino w Wejherowskim Centrum Kultury
Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza
miłośników kina na projekcje filmów, prezentowanych w dużej sali
kinowej oraz mniejszej
sali kamerlanej.
Ponizej i obok repertuar na czerwiec.

Sala Główna:

IRON MAN 3 (3D)
„Tango" to koncert najpiękniejszych tang argentyńskich, m.in.
„La Cumparsita”, „Volver” czy „Libertango”, wybawiony z trywialności dzięki osobowości artystów i polskim tekstom. Niepowtarzalny
klimat buduje fascynujący głos wokalistki i wirtuozeria zespołu.
Interpretacje Doroty Lulki i kwartetu Milonga Baltica są porywające i posiadają walor autentyczności. Priorytetem dla zespołu
pozostaje zachowanie stylowego charakteru tang, które osiągnęły
status światowych hitów. W skład kwartetu wchodzą: Paweł
Nowak - bandoneon, Tomasz Siarkiewicz - skrzypce, Ignacy Jan
Wiśniewski - fortepian, Maciej Sadowski - kontrabas.

6 czerwca 18.30 dubbing
9 czerwca 18.30 napisy
10 czerwca 18.30 dubbing
11 czerwca 18.30 napisy
12 czerwca 18.30 dubbing
13 czerwca 18.30 napisy
Bilety: 16 zł normalny
13 zł ulgowy
12 zł grupowy

Sala Kameralna:

We mgle (2D) - dramat wojenny, produkcja: Holandia, Niemcy,

Rosja, Białoruś, Łotwa
scenariusz i reżyseria: Sergei Loznitsa
1942 rok. Wschodnia granica ZSRR pod niemiecką okupacją. Niesłusznie oskarżony o kolaborację Sushenya musi podjąć ważną pod
względem moralnym decyzję.
10, 11, 13, 14, 15, 16 czerwca, godz. 19.00

Jego oczami (2D)

dokumentalny, produkcja: Polska, reżyseria: Szymon J. Wróbel

Nietypowe spojrzenie na historię ks. Józefa Tischnera. Głównym
bohaterem filmu jest Kazimierz Tischner, brat księdza Józefa na którego
spadło brzemię kultywowania dobytku swojego brata. Wraz z Panem
Kazimierzem widz wybiera się w podróż. W trakcie tej podróży zwiedza
miasta, miejsca które związane były z księdzem Józefem i w których
do dziś można usłyszeć góralską muzykę! Film zaskakuje, wzrusza...
17, 18, 20, 21 czerwca, godz. 19.00
Bilety: 14 zł normalny / 12 zł ulgowy
Wejherowskie Centrum Kultury zastrzega sobie prawo do zmiany
repertuaru

