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akcja wiosna już dziś! w powiecie
piT
hulał wiatr

Jak wysłać zeznanie podatkowe przez
internet? O to oraz o
inne zagadnienia, dotyczące wypełniania
PIT można zapytać
pracowników Urzędu Skarbowego podczas dyżurów.

W ramach trwającej akcji PIT, naczelnik Urzędu
Skarbowego w Wejherowie
podjął współpracę z samorządami gmin powiatu wejherowskiego.
Pracownicy US dyżurują
w poszczególnych gminach,
a mieszkańcy (podatnicy)
mogą wypełnić zeznanie podatkowe i przesłać je przez
Internet. W tym tygodniu dyżury urzędników US odbyły
się już w Szemudzie i w Łęczycach, ale zostaną powtórzone również w kwietniu.
W piątek 21 marca w
godz. 11.00-15.00 dyżur
zaplanowano w Urzędzie
Gminy w Gniewinie (sala
narad), a w przyszłym tygodniu w Luzinie. Dyżur odbędzie się tam 26 marca w
godz. 12.00-16.00 w sali posiedzeń Rady Gminy przy ul.
10 Marca 11.
O kwietniowych dyżurach
US w gminach piszemy na
Str. 2
REKLAmA

Silny wiatr, wiejący m.in. na terenie powiatu
wejherowskiego, osiągał w ostatnich dniach
nawet do 100 km na godzinę. Sztorm na Bałtyku sięgał 8-10 stopni w skali Beauforta.
Wichura powalała drzewa, zrywała linie energetyczne,
reklamy, podtapiała łąki i pola. Tak było do soboty 15 marca, w niedzielę nieco się uspokoiło, aby od poniedziałku 17
marca, ponownie rozpocząć dzieło zniszczenia.
Strażacy i energetycy mieli mnóstwo pracy, nie nadążali
z wyjazdami do interwencji.
Najtrudniej było na terenach gmin Gniewino (Rybno,
Lisewo, Tadzino, Mierzyno, Salino), Szemud (Będargowo,
Donimierz, Jeleńska Huta, Łebno), Wejherowo (Kniewo,
Zamostne, Warszkowo), Łęczyce. W samym mieście Wejherowie usuwano drzewa powalone na jezdnię, połamane
gałęzie i oberwane banery reklamowe.
REKLAmA

Nie zważając na kalendarz ani na zjawiska astronomiczne, wiosna pojawiła się na
krótko w Wejherowie już w poprzedni weekend. Słoneczna niedziela 9 marca przyciągnęła do parku wielu spacerowiczów.

Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca, ale ta prawdziwa, astronomiczna przyjdzie już dzisiaj! Wiosna zapanuje
dokładnie 20 marca o godz. 17.57, kiedy Słońce znajdzie się w
punkcie Barana.
Punkt ten nazywany jest
także punktem równonocy
wiosennej, przypadającej
w dniu 21 marca lub dnia
poprzedniego lub następnego. W XX wieku wiosna
w strefie czasowej Polski
rozpoczynała się zwykle 21
marca, ale w miarę zbliżania się końca stulecia, coraz częściej 20 marca.

Od 2012 do 2043 roku
początek wiosny będzie
obchodzony wyłącznie
20 marca, a od 2044 roku - 19 albo 20 marca. Jak
czytamy w internetowej Wikipedii, kolejny początek
wiosny w dniu 21 marca nastąpi dopiero w roku 2102.
Przyczyną zjawiska, decydującego o początku po-

szczególnych pór roku jest
nachylenie osi obrotu naszej planety do płaszczyzny
jej ruchu okołosłonecznego (ekliptyki). Dwa razy w
roku Słońce znajduje się w
punktach, w których ekliptyka przecina się z równikiem niebieskim i dochodzi
do zrównania dnia z nocą.
Tak stanie się dzisiaj.
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AKTUALNOŚCI
W gminach

Urząd
Skarbowy
dyżuruje
W kwietniu dyżury pracowników Urzędu Skarbowego (o których piszemy na str.
1) odbędą się w następujących gminach:
Łęczyce: 2.04. w godz.
11.00-15.00 (Urząd Gminy),
Gniewino: 4.04. w godz.
11.00-15.00 (Urząd Gminy),
Rumia: 7.04 w godz. 12.0016.00 (w Urzędzie Stanu
Cywilnego), Luzino: 9.04.
w godz. 12.00-16.00 (Rada Gminy ul. 10 Marca 11)
oraz Szemud: 14.04 w godz.
12.00-16.00 (Sala narad –budynek B, ul. Kartuska 13)
5 kwietnia br. w godzinach 9.00-13.00 Urząd Skarbowy w Wejherowie będzie
organizował Dzień Otwarty. Wówczas będzie można,
jak co roku, wysłać PIT elektronicznie z pomocą pracownika Urzędu.

Tragiczny wypadek w Rumi

Śmierć na torach
Co sprawiło, że przechodzący przez tory mężczyzna nie zauważył
nadjeżdżającego pociagu, na razie nie wiadomo. Jak doszło do wypadku wyjaśni śledztwo policji, prowadzone z powodu śmiertelnego
potrącenia mężczyzny przez pociag SKM w Rumi.
Na niestrzeżonym przejściu
przez tory kolejowe w Rumi
przy ul. Cegielnianej (między
stacjami Rumia Główna i Reda), 11 marca ok. godziny 15.00
doszło do tragicznego wypadku.
42-letni mężczyzna przechodził
tam przez tory i został potrącony przez pociąg relacji Gdynia
– Wejherowo. Mężczyzna zginął na miejscu.
Na miejscu tragedii pracowali policjanci prewencji,
śledczy oraz technik kryminalistyki, pod nadzorem prokuratora Prokuratury Rejonowej w
Wejherowie.
Śledczy przeprowadzili oględziny miejsca zdarzenia i przepytali świadków zdarzenia, a
technik kryminalistyki zabezpieczył dokumentację fotograficzną. Na miejscu obecny był

mości, przy których są ogródki
mają dwie opcje do wyboru: albo kompostować odpady zielone-liście, trawy i chwasty lub je
gromadzić w workach i przekazywać do odbioru firmie wywozowej.
Za spalanie odpadów poza
instalacjami przystosowanymi
do tego typu funkcji, właściciel
może zgodnie z art. 10 ust.2a
Ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach lub art.
191 Ustawy o odpadach zostać

KONDOLENCJE

„Trudno jest powiedzieć - żegnaj na zawsze komuś najbliższemu…”

Słowa szczerego żalu i głębokiego współczucia

REGINIE TOPP
z powodu śmierci

MAMY
Nie ma słów, które ukoją ból, ale nasze myśli są z Tobą,
niech przyniosą wsparcie i poczucie,
że nie jesteś sama w tak bolesnej chwili…

Dyrektor oraz Koleżanki
z Miejskiego Zespołu Obsługi
Placówek Oświatowych w Wejherowie
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Zatrzymani

Policjanci zatrzymali na terenie miasta Wejherowo 5 osób
poszukiwanych sądowymi nakazami i listem gończym. Jest
wśród nich 17-latek, poszukiwany za posiadanie narkotyków,
udział w bójkach i kradzieże mienia.
Na terenie Parku Miejskiego zatrzymano 32-letniego
mężczyznę, poszukiwanego przez organy ścigania listem
gończym. Wobec mężczyzny została zastosowania kara zastępcza przez Sąd Rejonowy w Wejherowie, w wysokości 50
dni kary pozbawienia wolności.
Natomiast 49-letnia kobieta naruszyła zastosowaną wobec niej karę elektronicznego dozoru, którą ostatecznie
zamieniono na areszt. Kobieta od pewnego czasu była poszukiwana, gdyż miała odbyć karę za przestępstwo oszustwa
kredytowego. Dzielnicowi szukając kobiety, przeszukiwali
m.in. pomieszczenia gospodarcze przy jednym z budynków
wielorodzinnych w Wejherowie i znaleźli ukrywającą się tam
49-latkę. Ttrafiła do aresztu śledczego, gdzie spędzi prawie
3 miesiące.

Kierowcy i narkotyki

W tym miejscu w poprzedni wtorek 11 marca doszło do
śmiertelnego wypadku.

także biegły specjalista medycyny sądowej. Funkcjonariusze
sprawdzili trzeźwość motorniczego oraz kierownika pociągu.
Obaj byli trzeźwi.

Po wypadku ruch kolejowy
na jednym z torów został na kilkadziesiąt minut wstrzymany,
a pociągi musiały przejeżdżać
drugim torem.

Koniec z paleniem liści w ogrodzie
Do ub. roku prawo pozwalało na spalanie części organicznych, czyli gałęzi i liści
na działce lub na podwórku.
Prawo się jednak zmieniło.
, Zgodnie z uchwałą Rady
Miasta i przyjętym przez nią
„Regulaminem
utrzymania
czystości i porządku na terenie
miasta Wejherowa”, na gminę
został nałożony obowiązek selektywnej zbiórki odpadów, w
tym odpadów zielonych. Działkowcy oraz właściciele nierucho-

Z POLICJI

ukarany mandatem karnym w
kwocie do 500 złotych w postępowaniu mandatowym oraz do 5
tys. złotych, gdy sprawą zajmie
się Sąd. Ponadto sąsiad któremu
w wyniku spalania odpadów zostało zanieczyszczone powietrze
szkodliwymi emisjami, zgodnie
z art. 144 kodeksu cywilnego,
może dochodzić swoich praw na
drodze cywilno-prawnej.
Dopuszcza się jedynie spalanie na powierzchni ziemi odpadów z drewna, niezawierających

Czyj rower?
W Komendzie Straży Miejskiej w Wejherowie znajduje się
czarny rower górski, znaleziony
przez mieszkańca Wejherowa
na terenach leśnych. Przykryty
był gałęziami.
Właściciela roweru prosi się
o jego odbiór w Komendzie
Straży Miejskiej przy pl. J. Wejhera 8 (czynne całą dobę). Jeśli
nie znajdzie się właściciel, rower
przekazany zostanie do Biura
Rzeczy Znalezionych, mieszczącego się w Starostwie Powiatowym w Wejherowie.
ZH.

substancji niebezpiecznych, nieprzyjaznych środowisku, nie powodując przy tym uciążliwości
dla właścicieli sąsiednich nieruchomości
Warto przypomnieć, że w
Polsce obowiązuje zakaz wypalania łąk, pastwisk, nieużytków,
rowów, pasów przydrożnych,
szlaków kolejowych, trzcinowisk i szuwar. Za te wykroczenia policjant lub strażnik mogą
nałożyć mandat karny do 500 zł.
ZH.

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

Policjanci coraz częściej zatrzymują kierowców, którzy
prowadzą pod wpływem narkotyków. Funkcjonariusze z
Wejherowa złapali dwóch kierowców będących pod wpływem środków odurzających. 22-letni mężczyzna kierował
oplem vectrą, a alkotest wykazał obecność THC.
Drugi kierowca, w wieku 29 lat, kierował volkswagenem
golfem pod wpływem amfetaminy.
Za kierowanie pod wpływem środków odurzających grozi
kara pozbawienia wolności nawet do 2 lat.

Oszuści nie odpuszczają

Oszuści działający metodą „na wnuczka” wprowadzają
swoje ofiary w błąd, podając się za członka rodziny, prowadzą rozmowę w taki sposób, aby potencjalna ofiara sama doszła do wniosku, że rozmawia z kimś z rodziny - wnuczkiem,
bratankiem, siostrzenicą, itp.
Policjanci zatrzymują oszustów, jednak w ich miejsce pojawiają się kolejni, którzy modyfikują swoje metody działania.
Najczęściej wybierają osoby starsze, mieszkające samotnie
w dużych miastach. Wykorzystują głównie dane zawarte w
książkach telefonicznych, wyszukując imiona, które rzadko
występują współcześnie. Dzwonią do wybranych osób i w
czasie rozmowy, wzbudzając przekonanie, że są ich krewnymi proszą o pilne pożyczenie pieniędzy. Po kilku minutach
następuje kolejny telefon – to mężczyzna, który podaje się
za policjanta i potwierdza całe zdarzenie. Jest to oczywiście
kłamstwo, które ma uwiarygodnić działanie oszustów.
Policja tak nie działa! Policjanci w takich przypadkach nie
kontaktują się telefonicznie. Gdy dzwoni do nas osoba podająca się za funkcjonariusza natychmiast skontaktujmy się
z Policją, dzwoniąc na bezpłatny numer 112 lub 997 bądź
kontaktując się z najbliższą jednostką Policji.

WYŁUDZILI 30 TYS. ZŁ

Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie ustalili, że małżeństwo
posługując się sfałszowaną dokumentacją wyłudziło kredyt w
banku. Małżonkowie aby uzyskać kredyt gotówkowy, wpisali
nieprawdziwą informację o prowadzonej działalności gospodarczej, a tym samym o wysokości swoich dochodów. Dzieki temu
uzyskali kredyt w wysokości ponad 30 tys. zł.
Za popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat.
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uroczystość św. józefa

szansa na unijne dotacje

AKTUALNOŚCI

Świętowali wejherowo w metropolii
rzemieślnicy

Przypadający 19 marca dzień św. Józefa
to najważniejsze święto rzemieślników. Ponieważ prężnie działający Powiatowy Cech
Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw
– Związek Pracodawców w Wejherowie bardzo dba o tradycję, wczoraj jego członkowie
uczcili swojego patrona.
Jak co roku odbył się
przemarsz ulicami miasta
i uroczysta msza święta, a
także spotkanie rzemieślniczej braci, połączone z wręczaniem wyróżnień, nagród,
podziękowań. Wczoraj, kiedy odbywała się uroczystość
z okazji św. Józefa nasza
gazeta była już w drukarni,
dlatego relację z tego spotka-

nia zamieścimy w następnym „Pulsie Wejherowa”.
Natomiast dzisiaj z okazji rzemieślniczego święta
wszystkim przedsiębiorcom,
członkom Powiatowego Cechu Rzemiosł w Wejherowie
życzymy wszystkiego najlepszego - pomyślności, powodzenia, a przede wszystkim
zdrowia!

Tak przed rokiem wyglądał przemarsz członków Zarządu Cechu oraz pozostałych rzemieślników i ich gości.
Przy okazji tym zdjęciem przypominamy, że rok temu,
19 marca panowała jeszcze sroga zima.
OGŁOSZENIE

Na ostatniej sesji Rady Miasta Wejherowa radni podjęli uchwałę, akceptującą wynegocjowane Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Obszarze
Metropolitalnym przez Gminę Miasta Wejherowa z pozostałymi partnerami obszaru. Oznacza
to dla Wejherowa zwiększenie szans na inwestycje i rozwój miasta ze środków unijnych.
Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to efekt
pracy samorządowców z Obszaru
Metropolitalnego Trójmiasta. Od
kilku miesięcy prezydenci miast,
burmistrzowie, wójtowie i starostowie przy udziale marszałka
województwa negocjowali treść
dokumentu, który 14 lutego br.
został on uroczyście podpisany.
Następnie wszystkie rady miast
i gmin podjęły uchwały, akceptujące porozumienie. Oznacza
to formalne powołanie do życia
tzw. Związku ZIT, który według wytycznych Ministerstwa
Infrastruktury i Rozwoju ma
koordynować współpracę metropolitalną. Dzięki porozumieniu
36 samorządów związek będzie
mógł się ubiegać o 1,06 miliarda
złotych z funduszy unijnych.
Stronami Porozumienia jest
36 samorządów, wchodzących
w skład Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta, wśród których
jest miasto Wejherowo.
- Związek Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych ma na
celu sprzyjać rozwojowi współpracy i integracji na obszarze
metropolii, a także realizacji projektów odpowiadających w sposób kompleksowy na potrzeby i
problemy miast - mówi Krzysztof Hildebrandt, prezydent
Wejherowa. - Chcąc ubiegać

Wejherowo razem z 35 innymi partnerami zawarło Porozumienie w sprawie realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych . To szansa na szybszy rozwój miasta.

się o dofinansowanie na realizację projektów wskazane jest
umieszczenie planowanych do
realizacji projektów w ZIT przez
jego członków. Wejherowo jest
obecne w metropolii.
Zadania realizowane przez
Związek ZIT obejmują m.in.
przygotowanie i przyjęcie Strategii ZIT w oparciu o istniejące dokumenty strategiczne i
planistyczne, ustalenie zasad
i kryteriów wyboru projektów oraz wyłonienie propozycji
projektów do realizacji, w tym
opracowanie ich listy rankingowej. Prace nad przygotowaniem
strategii dla naszej metropolii
już trwają. Strategia, zgodnie
z oczekiwaniami Ministerstwa

Infrastruktury i Rozwoju, ma
być gotowa do końca czerwca.
Jej częścią będą kryteria, które pozwolą ocenić projekty inwestycyjne pod kątem korzyści
dla całego Obszaru Metropolitalnego. W latach 2014-2020
Związek ZIT będzie miał do dyspozycji ok. 1,06 mld zł na dodatkowe inwestycje. Dodatkowe
- bo UE i tak będzie dotowała
na Pomorzu różne projekty w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.
Do ZIT weszły samorządy
zrzeszone w Stowarzyszeniu
Gdański Obszar Metropolitalny
(GOM), jak i w Forum „Norda”,
skupionym wokół Gdyni.
W niektórych samorządach

miały miejsce spory nad przystąpieniem miast do Stowarzyszenia GOM. Nakłaniali do
tego radni i działacze Platformy
Obywatelskiej (GOM to „dziecko” prezydenta Gdańska, Pawła
Adamowicza z PO). W Wejherowie zabiegali o to m.in. starosta
Józef Reszke, oraz radni Jacek
Gafka i Arkadiusz Szczygieł.
Miało to być najlepszym sposobem na pozyskanie środków
unijnych. Była to jednak tylko
polityczna akcja, obliczona na
wzmocnienie wizerunku partii
na Pomorzu, bowiem to Związek ZIT będzie dzielił kasę i
powstał on wg zupełnie innych
zasad. Każdy chce dostać dotacje na swoje inwestycje.

Rozmowy o współpracy

wizyta ambasadora
w wejherowie gościł Hasan aziz Hasanov - ambasador
nadzwyczajny i pełnomocny Republiki azerbejdżanu w
polsce, któremu towarzyszył senator Rp Kazimierz Kleina.
Goście zostali przyjęci przez zastępcę prezydenta piotra
Bochińskiego i wzięli udział w dniu azerbejdżanu w muzeum piśmiennictwa i muzyki Kaszubsko-pomorskiej.
Ambasador Azerbejdżanu zwiedził ratusz, po którym oprowadził go sekretarz miasta Bogusław suwara. Rozmawiano o potrzebie nawiązania bliższych kontaktów turystycznych, kulturalnych a
przede wszystkim gospodarczych. Dzień wcześniej odbyło się nieformalne spotkanie ambasadora z przedstawicielami Regionalnej
Izby Przemysłowo-Handlowej, podczas którego rozmawiano o
możliwości współpracy lokalnych firm.
Z kolei dzisiaj oficjalną wizytę w wejherowskim ratuszu złoży
ambasador Republiki Mołdawii - iurie Bodrug.
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KONTROWERSJE

Problem z parkingiem przy drodze powiatowej

Ogólnodostępny czy niedostępny?
W zatoce postojowej przed naszymi domami przez większość dnia parkują samochody pracowników pobliskiej firmy - skarżą
się mieszkańcy domów nr 108-112 na ul. Sikorskiego w Wejherowie. Starosta wejherowski twierdzi, że parking, podobnie jak ta
powiatowa droga jest ogólnodostępny, ale mieszkańcy pytają, dlaczego zatem nie mogą z niego korzystać? Dodatkowo zbulwersowała ich nieprzyjemna rozmowa ze starostą Józefem Reszke, który nie potrafił spokojnie przedstawić swoich argumentów.
Mieszkańcy twierdzą, że starosta nazwał ich „mściwymi katolikami”.
Sprawa jest z pewnością trudna, bo oczekiwania
mieszkańców (i samo życie) zderzają się z przepisami o ruchu drogowym oraz
urzędową biurokracją. To
prawda, że ulica Sikorskiego (droga powiatowa) oraz
zbudowane po obu stronach
miejsca postojowe mają służyć wszystkim użytkownikom, a właściciele domów i
działek nie mogą rościć sobie
wyłącznego prawa do parkingów przed ich posesjami.
Uważają jednak, że ich goście mają takie samo prawo
do korzystania z nich, jak inni kierowcy.
Na większości parkingów
na tej ulicy zwykle są wolne
miejsca ze względu na rotację pojazdów, ale przed posesjami nr 108-112 rzadko się
to zdarza.

FIRMA NIE MA
PARKINGU

W dni powszednie zwykle
cały parking jest zastawiony
samochodami.
- Kiedy przyjeżdżają do
nas nasze dzieci z wnukami
nie mogą zaparkować przed
naszym domem na godzinę
lub dwie, a czasem nawet
na chwilę - mówi mieszkanka domu przy ul. Sikorskiego 112. - Jest wiele sytuacji,
kiedy chcielibyśmy choć na
dłuższą chwilę podjechać
pod sam dom, ale bez konieczności otwierania bramy i wjeżdżania na posesję.
- Do mnie regularnie przyjeżdża opiekunka lub pielęgniarka, czasami lekarz. Nie
mają się gdzie zatrzymać skarży się ponad 80-letnia
wejherowianka, mieszkająca w jednym z sąsiednich domów.
Starsza pani nie ma siły
na otwieranie bramy. Kiedy
nie ma innego wyjścia, musi
prosić o pomoc sąsiada.
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Przyczyną kłopotów jest
fakt, że miejsca parkingowe
zajmują pracownicy firmy,
funkcjonującej na jednej z
posesji. Zdaniem mieszkańców, samochody stoją tam od
szóstej rano do późnego popołudnia.
- Właściciel firmy powinien wpuszczać samochody
pracowników na swoją posesje albo zrobić dla nich miejsce z tyłu domu, od strony
torów kolejowych. Tak jak to
zrobił inny przedsiębiorca na
naszej ulicy - tłumaczy jeden
z mieszkańców.

NAJPIERW
BYŁO MIŁO

W maju ub. roku ubiegłym roku mieszkańcy kilku posesji napisali pismo do
starosty wejherowskiego z
prośbą o ustawienie znaku
drogowego, ograniczającego
czas parkowania. W lipcu
2013 r. otrzymali uprzejmą
odpowiedź, podpisaną przez
sekretarza powiatu Marka
Panka, informującą o przychylnym stanowisku Zarządu Powiatu.
„Mając na uwadze uciążliwość Mieszkańców posesji nr 108, 110 i 112 przy
ul. Sikorskiego związaną ze
znalezieniem miejsca na zatrzymanie się w pobliżu swoich domów, Zarząd Powiatu
przychylił się do wniosku
mieszkańców o umieszczenie znaku ograniczonego
czasu postoju z wyłączeniem
Mieszkańców w/w posesji.
Ustawienie
odpowiedniego znaku zlecono Zarządowi Drogowemu dla Powiatu
Puckiego i Wejherowskiego.”
W październiku ub. roku
przy parkingu pojawił się
znak, ale był to zakaz postoju
z wyłączeniem mieszkańców
wspomnianych posesji. Autorzy wniosku zapewniają,
że nie chodziło im o zakaz, a

Na calej ulicy Sikorskiego powstały zatoki postojowe. Mieszkańcy twierdzą, że jedna z nich, w pobliżu skrzyżowania z ul. Sędzickiego, jest ciągle pełna samochodów. Trudno tam o wolne miejsce.

jedynie o ograniczenie czasu
parkowania.

ZMIANA
STANOWISKA

Po około trzech tygodniach znak zdjęto, bez powiadomienia mieszkańców
i wyjaśnienia im dlaczego
tak się stało. Zainteresowani właściciele posesji przy
ul. Sikorskiego zapytali o to
w kolejnym piśmie do Starostwa, pisali też i dzwonili do Zarządu Drogowego.
Niewiele się dowiedzieli, ale
wreszcie potrzymali pismo
ze Starostwa z datą 13 listopada i informacją, że „w
wyniku skarg innych użytkowników ulicy Sikorskiego nastąpiła konieczność
zweryfikowania zasadności
umieszczenia znaku zakazu parkowania przy zatoce
postojowej, znajdującej się
przed skrzyżowaniem ulicy
Sikorskiego z ulicą Sędzickiego. Po ponownym przeanalizowaniu sytuacji (...)
nie widzimy możliwości wydzielenia miejsc postojowych
na zasadzie wyłączności dla
mieszkańców w/w posesji”.

W tym samym piśmie poinformowano o wynikach wizji w terenie, w której udział
wzięli członkowie Komisji
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Starostwa Powiatowego w Wejherowie. Podczas
ich obecności na ul. Sikorskiego, w zatoce postojowej
akurat (przypadkiem?) były
miejsca wolne, a więc nie potwierdziły się informacje od
mieszkańców.
Na koniec napisano, że:
„aby korzystać z miejsca
postojowego przy drogach
publicznych w tym powiatowych na zasadzie wyłączności, należałoby uiścić z tego
tytułu stosowną opłatę.”

NIEPRZYJEMNY
STAROSTA

Pod koniec listopada ub.
roku kilkoro mieszkańców
wybrało się osobiście do Starostwa Powiatowego na spotkanie ze starostą Józefem
Reszke, który zaproponował,
że postawi znak ograniczający czas postoju, ale bez wyłączenia mieszkańców.
- Starosta potraktował nas
niegrzecznie, nawet ostro -

twierdzą zgodnie mieszkańcy. - Mówił podniesionym
głosem, wręcz krzyczał na
nas, a nawet nas obraził. Pan
Reszke powiedział, że powinniśmy się cieszyć z utwardzonej drogi, bo sam jeździ do
domu po wybojach, ale mu
to nie przeszkadza. Proponował, abyśmy sprawili sobie
bramy na pilota i wpuszczali
samochody na posesję. Jeśli
nas nie stać, to niech dzieci
zasponsorują zakup bramy.
Mieszkańcy w rozmowie
ze mną twierdzili, że starosta Reszke podobno ich nazwał „mściwymi katolikami”
i nie kryją oburzenia z powodu takiego przyjęcia ich w gabinecie starosty.
- Mam ponad osiemdziesiąt lat, ale nigdy wcześniej
nie zostałam tak potraktowana przez urzędnika czy
przedstawiciela władz samorządowych - dodaje jedna z
pań podczas naszej rozmowy.
Spotkanie ze starostą,
jego słowa oraz sytuację, w
której się znaleźli, mieszkańcy opisali w piśmie do
marszałka pomorskiego oraz
do wojewody. Z Gdańska

otrzymali ogólną odpowiedź,
że droga i parking są ogólnodostępne. Jednak podczas
telefonicznej rozmowy poinformowano mieszkańców, że
sprawa „jest w toku”.

Zamilkło
Starostwo

- Nie wiemy, dlaczego
przy zatoce nie postawiono znaku, o którym mówił
starosta - zastanawiają się
właściciele posesji przy ul.
Sikorskiego. - Zapytaliśmy o
to w piśmie do Starostwa, ale
od tamtego spotkania zapadła cisza.
Pozostał niesmak i nierozwiązany problem, bo wbrew
temu co stwierdziła podczas
jednorazowej wizyty komisja, na co dzień wszystkie
miejsca postojowe są zajęte
przez kilkanaście godzin.
Tak było m.in. miniony
wtorek, kiedy na parkingu
stało aż dziesięć aut. Ostatnio jedna z mieszkanek musiała wzywać Straż Miejską,
bo nie mogła wyjechać z domu. Zastawiony był nawet
wjazd na posesję.
Anna Kuczmarska
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„Kaszubskie losy” najlepszą książką 2013 roku

AKTUALNOŚCI

J. Gowin w Wejherowie

Gryf Literacki wręczony Spotkanie z

mieszkańcami

W siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Wejherowie wręczono nagrodę
„Gryf Literacki 2013” za najlepszą książkę minionego roku, związaną z WejheroW najbliższą środę do Wejherowa wybiewem lub powiatem wejherowskim. Została nią powieść Józefa Franciszka Wójcika
pt. „Kaszubskie losy”. Laureat mieszka w Rumi, jest emerytowanym kapitanem ra się poseł Jarosław Gowin, który odwiedzi
również Gdańsk.
żw., autorem kilku książek. Akcja wszystkich powieści J.F. Wójcika rozgrywa się
W Wejherowie spotkali się także do Trójmiasta w śrona tle historii Polski i skomplikowanych losów Polaków.
W siódmej edycji konkursu
do nagrody nominowano aż 22
książki. W nowej, zmienionej
w tej edycji formule konkursu,
nagrodę przyznała kapituła, w
skład której wchodzą: dyrektor
biblioteki oraz laureaci wcześniejszych edycji konkursu.
W poprzednich latach, kiedy
wejherowska biblioteka była
placówką powiatową (obecnie
jest tylko biblioteką miejską),
w konkursie głosowały wszystkie biblioteki w powiecie wejherowskim.
Głosami jurorów lauretatem
Gryfa Literackiego 2013 został
Józef Franciszek Wójcik, autor powieści „Kaszubskie Losy”,
w której zawartych jest wiele
autentycznych zdarzeń i autentycznych miejsce, choćby takich
jak Kalwaria Wejherowska.
Statuetkę „Gryfa Literackie-

go” oraz dyplom laureat odebrał
z rąk Bogdana Tokłowicza,
zastępcy prezydenta Wejherowa. Gratulacje składała również Gabriela Lisius, członek
Zarządu Powiatu, dyrektor
biblioteki Danuta Balcerowicz, a także Iwona Block
z Miejskiej Biblioteki Publicznej, jedna z organizatorek
konkursu. Laudację na temat
nagrodzonej powieści wygłosiła
Genowefa Kasprzyk (wszyscy na zdjęciu poniżej).
- Cieszę się z nagrody oraz
z zainteresowania czytelników
moją książką - powiedział nagrodzony pisarz J.F. Wójcik.
- Powstaje już drugi tom tej
powieści, a pierwsze 30 stron
można przeczytać na mojej
stronie internetowej. Będę tam
zamieszczał kolejne napisane
rozdziały.

pełnomocnicy partii Polska Razem Jarosława Gowina: wojewódzki, regionalny, powiatowy
oraz członkowie PRJG powiatu
wejherowskiego, aby omówić
szczegóły wizyty posła Gowina
w naszym mieście.
Przewodniczący J. Gowin
przyjedzie do Wejherowa, a

dę 26 marca br., aby spotkać
się na Placu Jakuba Wejhera z mieszkańcami Wejherowa oraz promować program
PRJG.
Po południu w Gdańsku J.
Gowin zaprezentuje kandydatki i kandydatów do Europarlamentu z Pomorza.

Wydarzenia w muzeum

Nowy album

Promocję albumu o wybitnych postaciach
Ziemi Puckiej zaplanowano w muzeum.
Po wręczeniu nagrody,
pisarz podpisywał swoją
książkę. Dedykację autora
otrzymał m.in. prezydent
Bogdan Tokłowicz.

Ceniąc kaszubskie dziedzictwo mieszkańców Ziemi Puckiej i
twórcze inspiracje Jej Synów, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie
Oddział w Wierzchucinie oraz Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zapraszają na promocję
albumu „Wielcy Kaszubi synowie Ziemi Puckiej”, wydanie
drugie uzupełnione pod red. Jadwigi Kirkowskiej.
Promocja odbędzie się w najbliższą sobotę 22 marca br. o godz.
18.00, w siedzibie Muzeum, czyli w Pałacu Przebendowskich i
Keyserlingków przy ul. Zamkowej 2a
Muzeum zaprasza na otwarcie wystawy malarskiej Stanisławy Neubauer, które odbędzie się 31 marca o godz. 17.00.

Konkurs recytatorski

Rodna Mowa
Gminny Ośrodek Kultury w Luzinie oraz
Gminna Biblioteka Publiczna im. L. Roppla
zapraszają do udziału w Gminnym Konkursie
Recytatorskim Literatury Kaszubskiej „Rodna Mowa”.
Uczestnicy konkursu oceniani będą w sześciu kategoriach: grupa przedszkolna (proza lub wiersz do 6 minut),
uczniowie klas I-III szkoły podstawowej, uczniowie klas IV-VI SP, uczniowie gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych, a także dorośli.
Wysoko oceniane będą próby własnych, oryginalnych poszukiwań twórczych.
Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do 24 marca br.
Eliminacje odbędą się 26 marca o godz. 10.00 w Gminnej
Bibliotece Publicznej w Luzinie.
O szczegóły można pytać pod nr tel. 58/678 05 52.
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Zakończenie okupacji i represje stalinowskie

Modlitwa i wspomnienia
Akcja Katolicka Oddział Parafialny św. Anny w Wejherowie oraz Marcina Drewa byli organizatorami spotkania w auli Jana Pawła II w Wejherowie z okazji rocznicy zakończenia
działań wojennych w Wejherowie. Po wieczornicy odprawiona została msza św., a następnie
wszyscy przeszli na Skwer Jana Pawła II, gdzie kontynuowano uroczystość.

Uroczystość rocznicowa na skwerze przy ul. Strzeleckiej, obok czołgu, gdzie znajduje się obelisk ku czci
żołnierzy 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego

12 marca w Wejherowie

Pamięć
o żołnierzach
12 marca br. na skwerze przy ul. Strzeleckiej odbyła się uroczystość upamiętnienie
69. rocznicy wyzwolenia Wejherowa spod
okupacji niemieckiej.
Historię, która wydarzyła się w marcu 1945 roku na Ziemi Wejherowskiej przypomniał Stanisław Harasiuk, przewodniczący Rady Kombatanckiej i Osób Represjonowanych.
Kombatanci oraz przedstawiciele władz miasta złożyli
kwiaty pod pomnikiem żołnierzy 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego, przy którym posterunki honorowe wystawiło
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej z Wejherowa.
Kwiaty złożono również na Starym Cmentarzu przy ul.
3 Maja na kwaterze obrońców z września 1939 roku oraz
na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich przy ul. Roszczynialskiego.

Kwatera żołnierzy I Morskiego Pułku Strzelców w Wejherowie, poległych we wrześniu 1939 roku
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Zebrani w auli wysłuchali prelekcji Marcina Drewa
na temat wkroczenia armii radzieckiej do Wejherowa. Następnie głos zabrał świadek
wydarzeń - Edmund Mehring oraz prezes Akcji Katolickiej - Jolanta Węsierska.
Uroczystą mszę św. w kościele Trójcy Świętej, koncelebrowaną przez ks. proboszcza
i dziekana Tadeusza Reszkę,
została odprawiona w intencji
Ojczyzny, żołnierzy oraz ludzi
amordowanych i represjonowanych przez aparat stalinowski.
Na Skwerze Jana Pawła II
odbył się Apel Poległych. Złożono wieńce, zapalono znicze

i śpiewano patriotyczne pieśni. Prym wiódł Chór Laudate Dominum pod dyrekcją
Wiesława Tyszera. Głos zabrał Piotr Bochiński, zastępca prezydenta miasta, który
zwrócił uwagę na dramatyczne
okoliczności związane z „wyzwoleniem” Wejherowa.
W uroczystości obok Piotra Bochińskiego uczestniczyli
m.in. Bogusław Suwara, sekretarz miasta i radny Henryk
Kanczkowski. Nie zabrakło pocztów sztandarowych:
Rycerzy Kolumba, Bractwa
Kurkowego i wejherowskiego
oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.

Marcin Drewa i Edmund Mehring, wejherowianin który w marcu 1945 roku mieszkał w naszym mieście.

21. spotkanie Klubu Miłośników Wejherowa

Rozmowy o trudnej historii
Okoliczności związane z wyzwalaniem Wejherowa spod okupacji hitlerowskiej były tematem spotkania Klubu Miłośników Wejherowa, które odbyło się 6 marca.
Tematem marcowego spotkania był „Marzec 1945 rok
w Wejherowie”. Prelekcję na
ten temat, połaczoną z prezentacją multimedialną przedstawił Marcin Gniech, miłośnik
histoii i kolekcjoner pamiątek
związanych z dziejami miasta.
Marcin Gniech mówił nie
tylko o działaniach Armii Czerwonej na Pomorzu, na terenie
Wejherowa i powiatu wejherowskiego, ale przypomniał też
postaci, m.in. landrata Hainza
Lorenza oraz kapłanów niemieckich, ks. Karla Knoopa i
pastora Johanessa Syringa.
Przypomniał też wizerunki
dowódców obu frontów - generałów Waltera Weissa i Ditricha
von Sauckena oraz gen. Michaiła Katukowa, a przede wszystkim radzieckiego czołgistę por.
Borysa Dymitryjewskiego, który zginął podczas walk o Wejherowo. Prelegent poinformował
o zniszczonych obiektach na
terenie miasta podczas marcowej ofensywy Armii Radzieckiej
i opowiedział również o losach
ludzkich, w tym m.in. o więź-

niach Marszu Śmierci i ucieczce
ludności niemieckiej w obawie
przed żołnierzami radzieckimi.
Członkowie Klubu Miłośników
Wejherowa, uczestniczący w
marcowym spotkaniu dzielili
się informacjami na temat wydarzeń z marca 1945 roku.

- Nie chcemy wydawać
opieni, a jedynie przedstawiamy fakty sprzed 69 lat, aby w
związku z kolejną rocznicą wyzwolenia Wejherowa przybliżyć
te wydarzenia - podkreśla Paweł Formela, prezes Klubu
Miłośników Wejherowa.

Jak informuje Paweł Formela, Klub Miłośników Wejherowa ma charakter otwarty, nie
jest stowarzyszeniem.
Na spotkania klubowe lub
piesze wycieczki przychodzi ok.
30 sympatyków interesujących
się historią miasta.
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Nowoczesny Mercedes zwiększa poczucie bezpieczeństwa i sprawność OSP

Strażacy z Bożegopola mają nowy wóz
Nowiutki i błyszczący, a przede wszystkim nowoczesny samochód
bojowy marki Mercedes trafił w ostatnich dniach do Ochotniczej Straży Pożarnej w Bożympolu Wielkim, w gminie Łęczyce. W sobotę 15
marca odbyła się tam uroczystość przekazania pojazdu strażakom.
Na uroczystość przed remizą strażacką przybył m.in. mł.
bryg. Andrzej Papke - komendant powiatowy Państwowej
Straży Pożarnej w Wejherowie
oraz wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Wejherowskiego
- Stanisława Bujanowicz.
Byli przedstawiciele władz
samorządowych gminy oraz
mieszkańcy Bożegopola.
- Każdy sukces cieszy, a ten
szczególnie, ponieważ poprawia
nasze poczucie bezpieczeństwa
i wzmacnia silę reagowania
strażaków w przypadku zdarzeń na drodze krajowej nr 6
oraz na terenie całej gminy,
największej w powiecie wejherowskim, liczącej ponad 233

km kwadratowych - powiedział
podczas uroczystości wójt gminy Łęczyce, Piotr Wittbrodt.
- Gminny Zarząd OSP, wobec
ogromnych potrzeb w tej dziedzinie, sam wskazał jednostkę,
do której pierwszy wóz został
skierowany. Zamierzamy jednak w najbliższym czasie zakupić samochód bojowy dla OSP
Łęczyce, która wyjeżdża do zdarzeń najczęściej.
Wójt podkreślił, że strażacy
ochotnicy, których w gminie Łęczyce jest ponad 200, są bardzo
zaangażowani i ofiarni.
Oprócz akcji ratowniczych i
gaśniczych, osiągają sukcesy na
zawodach pożarniczych (OSP
w Łęczycach w 2011 r. zajęła

W Luzinie obok hali

II Pchli Targ
W sobotę 12 kwietnia br. od godz. 11.00 do 15.00
w Luzinie odbędzie się II Pchli Targ. Można się tam będzie
pozbyć starych, znudzonych, niepotrzebnych rzeczy. Tworzysz rękodzieła – przyjdź także.
Wszelkie przedmioty i własne wyroby będzie można
prezentować (a także kupować) na trawce obok hali widowiskowo-sportowej w Luzinie, a gdy pogoda nie dopisze
– wewnątrz hali.
Zainteresowani mogą się kontaktować z jedną z organizatorek, Beatą pod nr tel. : 601 831 582 lub e-mail:
pchli.targ@poczta.fm

6 miejsce na zawodach krajowych) i uczestniczą w międzynarodowych obozach strażackich.
W gminie działa 9 drużyn młodzieżowych, w tym 3 żeńskie (96
druhów).
Samochód kosztował 548
tys. złotych, a na jego zakup złożyły się różne instytucje. Oprócz
funduszy strażackich i pieniędzy z funduszu ochrony środowiska, środki przekazał Urząd
Marszałkowski i Starostwo Powiatowe, Najwięcej, bo 300 tys.
zł przekazała gmina Łęczyce.
Nowy pojazd został poświęcony przez ks. proboszcza Alfonsa Formelę, który życzył
strażakom bezpiecznego użytkowania nowego sprzętu. Nada-

Więcej zdjęć w Galerii na www.pulswejherowa.pl

no mu także imię Jasiu, a matką
chrzestną została zastępca wójta Bożena Pruchniewska.
Rolę opiekuna powierzono przewodniczącemu Rady Gminy Łęczyce, Januszowi Kreft.
Z rąk wójta Wittbrodta kluczyki do nowego samochodu
odebrał naczelnik OPS w Bożympolu Ireneusz Kabasa.
Po chwili kierowca uruchomił
syreny i „Jasiu” zawył donośnie
oraz migał pulsujacymi światłami alarmowymi.
Wszystkim dziękował i gratulacje oraz upominki odbierał
prezes OSP w Bożympolu, Marek Kąkol, który przypomniał
m.in., ze jednostka ta została w
1997 roku włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Poza otrzymanym

mercedesem, szybkim, sprawnym i dobrze wyposażonym,
OSP posiada jeszcze drugi samochód ratowniczy.
Wspaniałą oprawę muzyczną uroczystości zapew-

niła Gminna Orkiestra Dęta
w Łęczycach, a po zakończeniu części oficjalnej, dodatkowo wystąpiły panie z
kabaretu „Kaczuchy” z Kaczkowa.
AK.

Zaginęła nastolatka
Wejherowscy policjanci od niemal tygodnia poszukują zaginionej 13-letniej Małgorzaty Rogksz z Bożegopola Wielkiego, która w piątek wyszła ze szkoły i udała się prawdopodobnie w kierunku Rumi.
Każda osoba, która może
wiedzieć gdzie przebywa zaginiona dziewczynka proszona
jest o kontakt z najbliższą jednostką Policji, można dzwonić
pod numer alarmowy 997.
Informację o zaginięciu
13-letniej Małgorzaty Rogksz
zam. Bożepole Wielkie (Gmina Łęczyce) policjanci otrzymali w piątek po południu. Z

ustaleń policjantów wynika,
że dziewczynka wyszła szybciej ze szkoły, niż kończą się jej
lekcje i pojechała najprawdopodobniej do Rumi, do swoich
znajomych.
Rysopis zaginionej: wzrost
160 cm , waga 50 kg, szczupła
budowa ciała, w chwili zaginięcia ubrana była czarną sukienkę długości do kolan, czarne

rajstopy oraz czarne buty na
obcasie. Ponadto miała na sobie ubraną kurtkę koloru brązowego skóropodobną oraz
miała przy sobie torbę na ramię koloru czarnego z białymi
napisami.
Osoby, które znają obecne
miejsce pobytu Małgorzaty
Rogksz proszone są o kontakt
z Komendą Powiatową Policji

w Wejherowie (ul. Dworcowa
14) pod numerami telefonu 58
672 97 22, 58 672 97 85 lub
z najbliższą jednostką policji
albo pod numerem alarmowym 997.
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LUDZIE I ICH PASJE

Łączy
nas
miłość
do
Pani Regina
muzyki
i
śpiewania
niezwykła
Film o R. Osowickiej

Kaszubka

Regina Osowicka to jedna z najbardziej
znanych wejherowianek. Pisarka, dziennikarka, badaczka dziejów miasta jest autorką wielu artykułów i książek o Wejherowie
i jego mieszkańcach. Wkrótce zasłużona dla
Wejherowa mieszkanka będzie bohaterką
filmu, zatytułowanego „Pani Regina, niezwykła Kaszubka”.
Film realizuje Urząd
Miejski w Wejherowie, a
dokładnie Kinga Wasylka i operator Przemysław
Dopke, pod opieką merytoryczną Jacka Thiela, zastępcy kierownika Wydziału
Kultury, Spraw Społecznych,
Promocji i Turystyki Urzędu
Miejskiego w Wejherowie.
Regina Osowicka była
nauczycielką i prelegentką,
pracowała w „Dzienniku Bałtyckim” i Radiu Gdańsk, a w
wejherowskiej Twojej Telewizji Morskiej prowadziła autorskie programy telewizyjne
(131 odcinków). Film będzie
opowiadał o życiu zawodowym Reginy Osowickiej, ale
również o życiu prywatnym.
- Pani Osowicka całe życie
opowiada ciekawe historie o
naszym mieście i o mieszkańcach Wejherowa. Właściwie
robi to do dzisiaj za pośrednictwem lokalnych gazet
- mówi Jacek Thiel. - Nadszedł czas aby opowiedzieć o
życiu pani Reginy. Przy realizacji filmu współpracuję z
komandorem Waldemarem
Kornatowskim, byłym dowódcą Centrum Wsparcia
Teleinformatycznego i Dowodzenia Marynarki Wojennej w Wejherowie.
Dodajmy, że redaktor
Osowicka jest związana z
jednostką wojskową w Wejherowie jako matka chrzestna jej sztandaru, razem z por.
Aleksandrem Pawelcem.
- Przed kamerą opowiadam o dzieciństwie oraz stu-

Regina Osowicka.

diach w okresie stalinizmu, o
mojej pracy dziennikarskiej
oraz o pracy nad książkami,
których wydano dwanaście
- mówi Regina Osowicka. Obecnie przygotowuję dwie
kolejne pozycje, dotyczące
zbrodni w Piaśnicy oraz zabytkowego cmentarza przy
ul. 3 Maja w Wejherowie.
W filmie znajdą się wypowiedzi współpracowników i
przyjaciół autorki, a także
wspierających jej działalność
i twórczość samorządowców,
takich jak np. prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebr
andt.
AK.

Rozmowa z Aleksandrą Janus, dyrygentką Chóru Mieszanego „Camerata Musicale” w Wejherowie.
- Jest pani kolejną utalentowaną wejherowianką,
która odnosi sukcesy na
muzycznej scenie miasta,
Pomorza i kraju. W dodatku jest pani osobą młodą,
podobnie jak młody jest zespół, którym pani kieruje.
Jak wam się udało tak szybko zabłysnąć na koncertach
i konkursach?
- Sukcesy to owoc wspólnej
pasji i pracy: dyrygenta oraz
ponad czterdziestu chórzystów.
Utalentowani, kochający muzykę śpiewacy gotowi są do
systematycznej, wytężonej pracy. Jesteśmy zespołem amatorskim, działającym od zaledwie
dwóch lat, w którym panuje
świetna atmosfera. Mimo, że
w zespole są ludzie w różnym
wieku i z różnych środowisk, to
łączą nas bardzo dobre relacje
i wspólna pasja, czyli miłość do
muzyki i śpiewania.
- To pierwszy chór, który
pani prowadzi?
- To moje pierwsze doświadczenie w roli kierownika artystycznego chóru. Wcześniej
prowadziłam tylko mały zespół.
Kiedy zaproponowano mi pracę z tym chórem obawiałam się
nowych obowiązków i odpowiedzialności, przede wszystkim
dlatego, że trzon zespołu stanowią osoby dobrze śpiewające,
wywodzące się z innych chórów
i zespołów muzycznych. Do tego
część chórzystów ma wykształcenie muzyczne
- To chyba ułatwia pracę
dyrygentowi?
- Owszem, ale na początku stanowiło to dodatkowe
wyzwanie. Oczywiście zespół
wciąż uzupełniają nowe osoby, które chętnie przyjmujemy. Właściwie skład zespołu
ciągle się zmienia. Niektórzy z
nowo przyjętych rezygnują, bo
nie wyobrażali sobie jak czasochłonna jest praca w chórze.
Próby odbywają się dwa razy w tygodniu - przed koncertami oraz festiwalami jeszcze
częściej. Konieczna jest systematyczność, a pogodzenie tego z obowiązkami zawodowymi

oraz rodzinnymi bywa trudne.
- Pani musi jeszcze przygotować repertuar, poszukać kompozycji i nut...
- Taka jest rola dyrygenta,
ale ta praca mimo, że trudna
i mozolna przynosi później satysfakcję i radość! Warto więc
włożyć w nią trochę wysiłku.
Cieszę się również, kiedy możemy wystąpić z innymi zespołami oraz muzykami, m.in.
projekt „Wielkopostne zamyślenia” z udziałem Cezarego Paciorka i Macieja Sikały, czy też
ubiegłoroczny spektakl Verba
Sacra, do którego muzykę napisał również Cezary Paciorek.
Współpracowaliśmy również
z orkiestrą MOSG z Gdańska,
którą prowadzi wejherowianin
Jarosław Rywalski oraz z orkiestrą wojskową z Torunia. Śpiewaliśmy po kaszubsku razem z
zespołem „Fucus” w Filharmonii Kaszubskiej. Cieszymy się
z uznania słuchaczy, a także z
nagród, które udało się zdobyć!
- Proszę przypomnieć, jakie to nagrody?
- W październiku 2012 roku, a więc w niespełna rok od
powstania chóru „Camerata
Musicale”, wzięliśmy udział
w „XXIV Międzynarodowym
Festiwalu Muzyki Religijnej”
w Rumi, gdzie otrzymaliśmy
dwa wyróżnienia. W 2013 roku otrzymaliśmy Złoty Dyplom w swojej kategorii w „IX
Kaszubskim Festiwalu Muzyki Chóralnej i Regionalnej” w
Żukowie, nagrodę za najlepsze
wykonanie utworu religijnego,
a ja dodatkowo zostałam wyróżniona nagrodą dla najlepszego
dyrygenta
- Podobnie jak na festiwalu w zaprzyjaźnionym z
Wejherowem Chełmnie.
- Był to Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Pastorałek, odbywający się w styczniu br. Tam
również przyznano mi nagrodę
najlepszego dyrygenta konkursu. Ponadto, nasz chór, mimo
znakomitej konkurencji zespołów m.in. z Warszawy, Poznania, Bydgoszczy czy Olsztyna,
zdobył Złote Pasmo i nagrodę

Aleksandra Janus (w środku) podczas jednego z koncertów.

Grand Prix! Nie spodziewaliśmy się takiego sukcesu, więc
radość jest tym większa. Pragnę podkreślić, że mimo naturalnego współzawodnictwa,
podczas konkursu panowała
bardzo przyjazna atmosfera.
- Czym ujęliście jurorów?
- Wykonaniem! Poza tym
oceniano dobór repertuaru.
Zaśpiewaliśmy utwory zróżnicowane pod względem stylistyki, wśród których znalazły się
zarówno tradycyjne, polskie
kolędy, jak i rzadziej wykonywane utwory bożonarodzeniowe. Ciepłe słowa jurorów, z
którymi rozmawiałam podczas
uroczystej, pokonkursowej kolacji, były dla mnie jak prawdziwy miód na serce.
- Co dalej, jakie macie
plany?
- Wróciliśmy do intensywnej
pracy. Wprowadzamy do naszego repertuaru nowe pieśni,
w tym utwory współczesnych,
bliskich nam kompozytorów,
jak choćby wejherowianina:
Igora Jankowskiego. Na pewno zaprezentujemy je na najbliższych koncertach. W maju
wystąpimy z orkiestrą z Mińska, w ramach „Festiwalu Kultury Białoruskiej”. Planujemy
również wyjazd na konkurs,
tym razem za granicę.
Chcę zaznaczyć, że cenię sobie bardzo możliwość prowadzenia prób w profesjonalnie do
tego przygotowanej sali w Wejherowskim Centrum Kultury.

Zawdzięczamy to życzliwości
władz miasta i dyrekcji WCK.
Jestem wdzięczna wielu wspierającym nas osobom, m.in. p.
Małgorzacie Zaleskiej - dyrektor Gimnazjum nr 1, która
użyczyła nam szkolnej auli na
próby, zanim zbudowano WCK.
- W 2010 r. ukończyła pani z wyróżnieniem dyrygenturę chóralną na Akademii
Muzycznej w Gdańsku, pod
kierunkiem prof. Bruny.
Jest pani również organistą.
- Zgadza się, edukację w
średniej szkole muzycznej w
Gdyni zakończyłam dyplomem
z organów, jednak największy
wpływ na mnie jako muzyka,
miał i nadal ma mój nieoceniony mistrz: profesor Zbigniew
Bruna. Do dzisiaj służy mi radą,
udziela merytorycznego wsparcia i bardzo cieszy z sukcesów
chóru, którym kieruję.
- Czy to prawda, że studiuje pani również prawo?
- Właściwie już kończę studia prawnicze i w tym roku
mam nadzieję zdobyć dyplom.
Wybrałam dodatkowy kierunek, gdyż jako młoda osoba nie
byłam pewna, czy moje życie zawodowe będzie na pewno związane z muzyką. Tak się jednak
stało i cieszę się, że mogę realizować się zarówno w pracy
z dziećmi, jako nauczyciel w
szkole muzycznej oraz z dorosłymi, będąc dyrygentem chóru
„Camerata Musicale”.
- Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska
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powiatowy Konkurs
pierwszej pomocy
dla uczniów szkół
gimnazjalnych

więcej zdjęć w Galerii na:
www.pulswejherowa.pl

i. organizatorzy:

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

ii. Cele:

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

iii. Termin Konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony 10.04.2014 r. o godz.
10.00 w Świetlicy wiejskiej w Kisewie. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę zespołu do GIKiB w Łęczycach w terminie do dnia 04.04.2014 r.

iV. uczestnicy

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

V. przebieg Konkursu

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

Vi. informacje końcowe

Zmagania konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa. W
skład komisji wchodzi:
- specjalista Organizacji i Dydaktyki Pierwszej Pomocy OSR, Instruktor Ratownictwa
- przedstawiciele OSR w Lęborku
- przedstawiciel GIKiB w Łęczycach

Zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę rzeczową, a dla poszczególnych zawodników przewidziane są również drobne
upominki.

Tekst na prawach ogłoszenia
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dzień otwarty w szkole podstawowej nr 9

atrakcje dla rodziców
Prezentacje, aukcje, koncerty – wiele się działo w czasie popołudniowego spotkania w Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie, 17 marca. Gości, głównie rodziców obecnych i przyszłych
uczniów szkoły, przywitała dyrektor Olga Tomaszewska. Głos zabrał także goszczący tego
dnia w SP nr 9 Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa.
Dzień Otwarty” wzbudził
tak wielkie zainteresowanie,
że w sali sportowej trudno
było znaleźć miejsce. Sala, w
której odbywały się występy dzieci na scenie, niemal
„pękała w szwach”. Rodzice
oglądali też sale lekcyjne i
gabinety w szkole, poznawali wyposażenie i możliwości
edukacyjne placówki.
Dyrekcja SP nr 9, nauczyciele oraz uczniowie przygotowali ciekawy ciekawy
program, a w specjalnie zorganizowanej kawiarence serwowano napoje i ciasta.
Podczas „Dnia Otwartego”
ogłoszono wyniki konkursu
literackiego z okazji 50-lecia
szkoły, a także przeprowadzono konkursy z okazji Dnia
Św. Patryka. Wystąpił też
utalentowany pianista Artur
Sychowski, absolwent SP 9
oraz grupa rekonstrukcji historycznej „Stowarzyszenie
Pułku Czarnieckiego”. Przeprowadzono aukcję pięknych
prac plastycznych (prowadził ją z humorem Wojciech
Rybakowski), wykonanych
przez dzieci, a dochód prze-

marcowe
podchody

Rodzice i rodzeństwo z zadowoleniem oglądali swoje
utalentowane dzieci na scenie. Niektórzy z gości dopiero zapiszą swoje pociechy do tej szkoły.

znaczono na modernizację
pracowni komputerowej.
- Wszystko to ma służyć
nie tylko integracji społeczności szkolnej, ale również zaprezentowaniu szkoły przed
rodzicami, zwłaszcza tymi,
którzy dopiero chcą zapisać

swoje dzieci do naszej placówki - wyjaśnia Aleksandra
Klawitter-Pohnke, zastępca dyrektora Szkoły Podstawowej nr 9. - Wydarzenie
związane jest z rekrutacją do
wejherowskich szkół, trwająca do 11 kwietnia.

W tej samej szkole
w marcu odbyła się VII
edycja Konkursu miejskiego „podchody międzyprzedmiotowe
z
okazji wyzwolenia miasta wejherowa”,
W konkursie, który był
emocjonujący i jak zwykle ciekawy, wzięły udział
cztery szkoły podstawowe
z naszego miasta: SP nr 6,
SP nr 9, SP nr 11 oraz Społeczna Szkoła Podstawowa
w Wejherowie.
Zwycięzcą konkursu została drużyna gospodarzy
w składzie: Marta Płotka,
Maciej Sobkiewicz oraz
Zuzanna Patok.
Pozostałe miejsca zajęły
kolejno: II miejsce - SP 6, III
miejsce - SP 11, IV miejsce
- SSP. Wszyscy dobrze się
bawili.
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Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Pod patronatem „Pulsu Wejherowa”

Laureaci z Wejherowa Rajd „Wiosenny Tułacz”
powalczą w Gdańsku w gminie Łęczyce
Po raz dziewiąty samorząd województwa pomorskiego ogłoNa początku kwietnia na terenie gminy Łęczyce z bazą w Bosił Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym dla żympolu Wielkim odbędzie się rajd na orientację Wiosenny Tułacz
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Etap powiatowy w Wejhero- 2014. Dla uczestników przygotowana została trasa rowerowa (50
wie odbył się 13 marca w w Zespole Szkół Ponadgimnazlanych nr 1. km) oraz trzy trasy piesze (25, 30 i 50 km).
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy o samorządzie terytorialnym, o
społecznym życiu lokalnym i
regionalnym,
kształtowanie
aktywnych postaw obywatelskich. Problematyka konkursu to wiedza o administracji
publicznej, wiadomości o województwie pomorskim, wiedza

o organizacji i kompetencjach
samorządów
terytorialnych:
gmin, powiatów, województw.
W powiecie wejherowskim,
eliminacje powiatowe przeprowadzono 13 marca w ZSP nr
1 (I LO), a lauratami zostali:
Karolina Morgiel - ZSO nr 2
w Wejherowie, Jakub Wojewódka - ZSP nr 1 w Wejhero-

Laureaci i organizatorzy konkursu.

wie, Marta Cyman - ZSP nr 1
w Wejherowie, Brygida Lange - ZSP nr 3 w Wejherowie .
Nagrody ufundowało Starostwo Powiatowe.
11 kwietnia br. wymienionych czterech laureatów konkursu powiatowego będzie
reprezentować powiat wejherowski w finale w Gdańsku.

„Sprawdź granice swoich
możliwości” - to hasło przewodnie imprez, organizowanych
przez Bractwo „Almanak” z
Gdańska. To już dziewiętnasta
edycja Rajdu. „Tułacz”.
Przypomnijmy, że jesienią ub. roku wędrowcy i cykliści pod szyldem „Almanak”
również przemierzali trasy na
terenie powiatu wejherowskiego. Jesienny Rajd „Tułacz” odbywał się w gminach Luzino i
Łęczyce, a bazą była hala widowiskowo-sportowa w Luzinie.
Tym razem tę rolę pełnić będzie Zespół Szkół w Bożympolu
Wielkim, przy ul. Szkolnej 1, a
uczestnicy wystartują stamtąd
5 kwietnia wieczorem. Rajd zakończy się 6 kwietnia.
Jak mówią organizatorzy,
nieistotne jest, kto jak daleko
dojdzie, lecz jak dobrze będzie
się bawił w duchu sportowej
rywalizacji.
„Tułacz” to Rajd na orientację, którego celem jest odnalezienie w terenie kilkunastu
punktów kontrolnych mając
do dyspozycji jedynie mapę,
kompas i dużo wytrwałości. To
również znakomita okazja, aby

Nocny Rajd Fabularyzowany z udziałem uczniów OSW 2

Młodzież w historycznych rolach
W XIV Zimowym Fabularyzowanym Rajdzie Nocnym
„O wolną Polskę - 1806”, organizowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Turystyki w Rumi, uczestniczyli
uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej przy OSW nr 2 dla
Niesłyszących w Wejherowie wraz z opiekunami, Romualdą Wenta i Aleksandrą Kazana.
Wcielili się w chłopów, którzy wyruszyli z Pułtuska do Poznania, by wziąć udział w Powstaniu Wielkopolskim.
Dzielni chłopi zaciągnęli się do wojsk powstańczych i niestrudzeni podążali szlakiem. Sprytnie odpowiadali na pytania, zadawane przez koński patrol pruski, który kilkakrotnie ich kontrolował.
Spotkali się i rozmawiali z wielkimi postaciami historycznymi Czartoryskim, T. Kościuszką, H. Dąbrowskim, J. Wybickim i z
samym cesarzem Francji, Napoleonem. Dla uczniów była to doskonała zabawa, połączona z edukacją, a dokładnie bliższym poznawaniem historii Polski.

oderwać się od komputera czy
telewizora i spędzić trochę czasu w lesie razem z przyjaciółmi
i rodziną. Niepowtarzalnego
smaczku całej akcji dodaje nocna sceneria rajdu.
Generalną zasadą jest
pokonanie jednej z czterech tras:
* pieszej - 25 km (rodzinnej) nocą w nieprzekraczalnym
czasie 7 godzin;
* pieszej - 30 km nocą w
nieprzekraczalnym czasie 7,5
godzin;
* pieszej - 50 km nocą w
nieprzekraczalnym czasie 12
godzin;
* rowerowej - 50 km nocą w nieprzekraczalnym czasie
8 godzin.
Wszystkie trasy wiążą się z
koniecznością odnalezienia kilkunastu punktów kontrolnych
rozmieszczonych w okolicznych
lasach.

Dla najwytrwalszych tułaczy organizatorzy przygotowali
specjalne niespodzianki.
Patronat nad Rajdem objął
wójt gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt, a patronat medialny –
„Puls Wejherowa”.
Imprezę wspiera sklep turystyczny „Tuttu” z Gdańska
Wrzeszcza. W ustalaniu tras
pomogło natomiast Nadleśnictwo i koła łowieckie.

Szczegółowe informacje na:
http://tulacz.almanak.pl/

Wszystkich chętnych (uczestników i kibiców) organizatorzy zapraszają 5 kwietnia od godz. 16.00 do bazy
imprezy w Zespole Szkół w Bożympolu Wielkim, przy ul.
Szkolnej 1. Stamtąd wieczorem wędrowcy wyruszą na trasy rajdu na orientację.

ENEMEF: Najbardziej Oczekiwane

to maraton z najbardziej wyczekiwanymi filmami tej wiosny.
To noc z najważniejszymi współczesnymi reżyserami, których
produkcje są zawsze wielkim wydarzeniem.
W repertuarze Maratonu Najbardziej Oczekiwanych znalazły
się: nagrodzony trzema Oscarami, z brawurową rolą Matthew
McConaugheya „Witaj w klubie” Jeana-Marca Vallee, błyskotliwy i ciepły „Ona” Spike’a Jonze, magnetyczny, okrzyknięty najlepszym filmem Jimi Jarmuscha „Tylko kochankowie
przeżyją” oraz wyczekiwany od trzech lat „Co jest grane, Davis?” braci E.J. Coen. Plakat imprezy zamieszcamy na str. 16
Seans rozpocznie się w piątek, 28 marca 2014 r.
o godz. 22.00 w 22 kinach sieci Multikino.

BILETY DLA CZYTELNIKÓW

Dla naszych Czytelników mamy 5 pojedynczych biletów na
maraton w Multikinie w Rumi (Galeria Rumia). Aby zdobyć jeden z nich trzeba wysłać e-maila na adres: redakcja@pulswejherowa.pl i podać swoje imię i nazwisko. W temacie prosimy
napisać „Bilety do kina”. Do wylosowanych osób odpiszemy.
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ROZMAITOŚCI

Bezpłatne warsztaty

Ważne badania

Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Przystanek organizuje zajęcia warsztatowe z dietetykiem żywienia oraz terapeutą
zajęciowym, w ramach programu „W zdrowym
ciele zdrowy duch”. Zajęcia będa się odbywały
od kwietnia do czerwca 2014 roku w Wejherowie.

W ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi kolejny raz w
Wejherowie prowadzone będą bezpłatne mammograficzne badania piersi, na które nie jest
wymagane skierowanie od lekarza.

Po raz drugi w Redzie

Żyć zdrowo Dla kobiet Uszkodzona
Program „W zdrowym ciele
zdrowy duch” skierowany jest
do osób dorosłych pełnosprawnych i niepełnosprawnych z
miasta Wejherowa.
Zajęcia mają na celu integrację osób niepełnosprawnych
w środowisku ich zdrowych
rówieśników. Warto dodać,
że realizacja zadania publicznego, jakim jest program „W
zdrowym ciele zdrowy duch”
w zakresie ochrony i promocji
zdrowia wspierana jest przez
gminę miasta Wejherowa.
Zajęcia mają min. na celu nabycie umiejętności praktycznych takich jak nauka
zdrowego, taniego i smacznego gotowania i odżywiania,
poznania kuchni regionalnej i

ekologii na naszych stołach, a
także zadbania o nasz dobrostan psychiczny poprzez zajęcia
integracyjne, rozwijające naszą
wyobraźnię i kreatywność, pokazywania konstruktywnych
metod spędzania czasu wolnego.
Kolejnych sześć spotkań
odbywać się będzie w Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Odrębnej
17 w Wejherowie.
Stowarzyszenie „Przystanek” serdecznie zaprasza, zawsze można mile i pożytecznie
spędzić czas, nauczyć się nowych umiejętności praktycznych, poznać nowe osoby i
wymienić się swoimi doświadczeniami.

Wszystkie osoby zainteresowane wzięciem udziału
w Programie „W zdrowym ciele zdrowy duch” prosimy o
kontakt pod numerem tel. 882 030 451 lub pocztą mailową na adres: stowarzyszenie_przystanek@wp.pl.
Udział w zajęciach jest nieodpłatny.
OGŁOSZENIA

12

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na
zrobieniu czterech zdjęć rentgenowskich - dwóch projekcji
każdej piersi. Zdjęcia analizowane są przez dwóch lekarzy.
Badania nie należy się
obawiać, ponieważ promieniowanie, które emituje nie
jest większe niż przy RTG zęba. Pozwala na rozpoznanie i
wykrycie tzw. zmian bezobjawowych (guzków oraz innych
nieprawidłowości w piersi) w
bardzo wczesnym etapie rozwoju czyli wtedy, gdy nie są
one wyczuwalne przez kobietę lub lekarza.
To bardzo istotnie zwiększa szansę wyleczenia.
Ponieważ nowotwór piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym
wśród kobiet dojrzałych, po
50 roku życia, mammografia
jest najważniejszym, szybkim i prostym badaniem. W
ramach programu można się
przebadać co 2 lata.
Panie mające powyżej 35

lat mogą wykonać badanie odpłatnie, ponieważ nie jest ono
refundowane przez Narodowy
Fundusz Zdrowia.
Aby badanie było pełniejsze, należy zabrać ze sobą
zdjęcia z poprzednich badań
mammograficznych, które pomogą w postawieniu jak najbardziej skutecznej diagnozy.

Mammografię w mammobusie można będzie
wykonać w Wejherowie
w dniach 25 i 26 marca
przy Centrum Handlowym
„Kaszuby” przy ul. I Brygady Pancernej Wojska Polskiego 28. Wskazana jest
wcześniejsza rejestracja
telefoniczna lub poprzez
stronę internetową.
Call Center czynne
przez 7 dni w tygodniu: 58
666 2 444, 801 080 007,
www.fado.pl

rura z gazem

W poniedziałek, 17 marca podczas prac
ziemnych na ul. Jaworowej w Redzie doszło do
uszkodzenia zaworu rury z gazem. Z powodu
ulatniającego się gazu ewakuowano pięć osób.
Działania służb ratowniczych z Państwowej Strazy Pożarnej polegały na odcięciu prądu i gazu na ulicy Jaworowej.
Tydzień wcześniej uszkodzono rurę gazową w rejonie
wiaduktu kolejowego, również w Redzie. Operator koparki
podczas prac ziemnych, prowadzonych nad brzegiem rzeki
Reda, przy drodze krajowej nr 6) uszkodził rurę z gazem.
Konieczna była ewakuacja pracowników stacji paliw, znajdującej się po przeciwnej stronie drogi, a także okolicznych
mieszkańców. Krajowa „szóstka” była czasowo zablokowana. Ponieważ z uszkodzonej rury ulatniał się gaz pod ciśnieniem, strażacy zadecydowali o zamknięciu strefy o średnicy
ok. 300 metrów. Pracownicy pogotowia gazowego zamknęli
dopływ gazu.
N A S Z PA R T N E R
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RZEMIOSŁO

Wejherowscy rzemieślnicy - Mirosław Richert

Meble z naturalnych surowców
Wysokiej jakości krzesła, stoły i komody, wykonane z naturalnych surowców to wizytówka firmy „Miro”. Jej współwłaściciel,
mistrz stolarstwa Mirosław Richert jest producentem mebli od
ponad 20 lat, a jeszcze dłużej jest członkiem Cechu Rzemiosł w
Wejherowie.
Duży zakład produkcyjny
znajduje się obecnie w Kochanowie, w gminie Luzino,
ale jego właściciel mieszka
od dziecka w Wejherowie,
w którym wcześniej produkował meble. Jeszcze wcześniej pan Mirosław uczył się
meblarskiego fachu m.in. w
Gościcińskiej Fabryce Mebli,
gdzie pracował w modelarni. W tym dziale powstawały prototypy mebli, które
następnie były wdrażane do
produkcji.

Nowoczesny
zakład

W 1981 roku M. Richert
zdobył dyplom i tytuł mistrza, a w 1992 roku rozpoczął własną działalność. Od
2006 roku działa spółka jawna „MIRO Mirosław Richert
i Wspólnicy”.
Produkcję przeniesiono z
Wejherowa do Kochanowa,
gdzie powstała nowoczesna
hala, magazyn i biura. Chociaż powstające tam stoły,
krzesła i komody trafiają do
sklepów w Trójmieście, w
Warszawie oraz innych miastach północnej i centralnej
Polski, można je kupić także w Kochanowie. Klienci
mogą skorzystać z wzorów
w katalogu albo złożyć indywidualne zamówienia.
- Mamy bardzo nowoczerekla m A

sny zakład z niezbędnym
parkiem
maszynowym,
spełniamy wymogi związane z ochroną środowiska,
bezpieczeństwem pracy i inne - mówi Mirosław Richert.
- Krótko mówiąc, jesteśmy
przygotowani do produkcji
mebli wysokiej jakości.

niekorzystne
zmiany

M. Richert ubolewa nad
tym, że w ostatnich latach
rynek jest zalewany tańszymi importowanymi wyrobami, wyglądającymi dobrze
tylko na początku. Żywot
takich mebli jest krótki, ale
klienci często wybierają je ze
względu na niskie ceny, co
jest zrozumiałe.
- To dla mnie i innych rodzimych producentów niekorzystne zjawisko, ale na
szczęście jest wielu zwolenników mebli wykonanych z
dobrych i wytrzymałych materiałów. Rzemieślnicy, tacy
jak ja, biorą pełną odpowiedzialność za swoje wyroby.

Naturalne
surowce

Co wyróżnia meble ze znakiem firmowym „Miro”? Jak
informuje ich producent, są
wykonane z naturalnych surowców.
Montowane w rozsuwanych stołach i komodach

prowadnice pozwalają na
używanie mebli bez wysiłku
i służą przez długie lata.
- Wyznaję zasadę, że mebel który wyjeżdża z zakładu
nie ma prawa do nas wrócić
- mówi właściciel firmy MIRO. - Reklamacje zdarzają się wyłącznie z powodu
uszkodzeń mechanicznych.

Kot na stole

Oprócz typowych uszkodzeń, takich jak uderzenia,
zdarzają się nietypowe. Bywały zgłoszenia o zniszczeniu lakierowanego stołu,
ponieważ blat służył właścicielce jako deska do prasowania. Innym razem blat
porysował kot, który na stole
ostrzył sobie pazurki. W tej
sytuacji nawet serweta nie
ochroniła nawierzchni stołu.
- W ramach renowacji
można usunąć takie zniszczenia, ale nie zawsze - mówi
producent mebli. - Bywa, że
ich właściciele stosują środki do nabłyszczania lub do
zabezpieczania mebli przed
kurzem. Dostępne w sklepach preparaty zawierają
tłuszcz, który wnika w powierzchnię i uniemożliwia
jej ponowne polakierowanie.

Szkolenia
i egzaminy

W firmie „Miro” zatrudnionych jest obecnie ok. 25

Mirosław Richert, producent mebli pod szyldem „Miro”

osób, chociaż 20 lat temu,
kiedy zakład stolarski funkcjonował w Wejherowie, na
dwie zmiany pracowało w
nim ok. 50 osób.
- Zapotrzebowanie na
meble było większe, ponieważ nie było jeszcze dużych
marketów meblowych z wyrobami z importu - wyjaśnia
pan Mirosław.
Przedsiębiorca przyznaje, że na co dzień nie ma
zbyt wiele czasu na działalność w Powiatowym Cechu
Rzemiosł, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw, Związku
Pracodawców w Wejherowie, ale uważa, że organiza-

cja rzemieślnicza jest bardzo
potrzebna. Przede wszystkim ze względu na prowadzone szkolenia zawodowe.
Mirosław Richert jest
członkiem Komisji Egzaminacyjnej podczas egzaminów
cechowych na czeladników i
mistrzów.

Relaks
w plenerze

Wejherowianin z kaszubskimi korzeniami i silnymi
tradycjami rodzinnymi, jest

ojcem trzech dorosłych córek
i dziadkiem dwójki wnucząt.
W wolnych chwilach, niezależnie od pory roku, lubi spacerować po lesie, w pobliżu
którego mieszka, a także
wyjeżdżać nad morze lub
nad jezioro.
- Najlepiej odpoczywam
w plenerze, w otoczeniu
przyrody. Wielka szkoda, że
jest ona niszczona i zaśmiecana przez ludzi - mówi z żalem Mirosław Richert.
Anna Kuczmarska

Rzemieślnicy w „Pulsie”
W tym cyklu prezentujemy przedsiębiorców, zrzeszonych w Powiatowym Cechu Rzemiosł, Małych i
Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców w
Wejherowie. Siedziba wejherowskiego Cechu mieści
się przy ul. Hallera 18.
Archiwalne artykuły na ten temat można znaleźć
na naszej stronie internetowej:
www.pulswejherowa.pl w zakładce: „Rzemieślnicy”

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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Piłka ręczna. Tytani wygrali Piłka nożna. Pierwszy mecz u siebie

Wielkie emocje

To był szczególny mecz dla szczypiornistów
z Wejherowa oraz miłośników piłki ręcznej.
Po raz pierwszy raz w historii piłki ręcznej
w Wejherowie, Tytani pokonali silny i faworyzowany zespół Sokoła Gdańsk 30:27 (15:15).
Nasza drużyna pokazała ogromne zaangażowanie i wolę zwycięstwa. Doping kibiców podnosił gorącą atmosferę
pojedynku. Emocje sięgały zenitu. Walka na parkiecie była wyrównana, ale Tytani osiągnęli nieznaczna przewagę
bramkową, którą utrzymali do końca.
Najbliższy mecz Tytani rozegrają także w swojej hali
sportowej w Wejherowie. W sobotę 22 marca o godz. 15.00
zagrają z drużyną MKS Grudziądz.

Gryf pokonał Polonię
Piłkarze Gryfa Wejherowo zagrali odważnie, bez kunktatorstwa i pokonali na Wzgórzu
Wolności drużynę Polonii Bytom 3:1 (1:1). Był to drugi mecz w tej rundzie, ale pierwszy na
własnym boisku.
Pierwsza połowa jednak
nie była udana dla gospodarzy. Jako pierwsi stracili
bramkę, a wyrównanie padło
tuż przed przerwą. Strzał J.
Kusiaka w słupek szczęśliwie
i celnie dobił R. Siemaszko.
Widać przerwa i tłumaczenia trenera poskutkowały, bo
już kilka minut po rozpoczę-

ciu drugiej połowy J. Kusiak
pokonał bramkarza Polonii.
Bytomianie nie dawali za
wygraną i starali się zmienić
wynik meczu, atakowali ale
jednak wejherowski bramkarz i obrońcy zagrali tym razem skutecznie i rozważnie.
Rozbijali ataki polonistów.
Gdy wszyscy czekali na koń-

cowy gwizdek sędziego, już
w dziewięćdziesiątej minucie
spotkania P. Brzuzy samodzielnie przebiegł prawie całe
boisko i pokonał bramkarza
przyjezdnych.
Po następnych czterech
minutach mecz się zakończył,
a zwycięstwo i to 3:1 stało się
faktem. Wejherowianie w nie-

dzielę zrobili tym samym malutki kroczek do utrzymania
się w II lidze. Oby tak dalej.
Gryf Wejherowo: Ferra
- Brzuzy (Miler), Kostuch,
Kochanek, Osłowski - Kołc,
Pietroń - Stefanowicz (Dąbrowski), Kusiak (Rzepa),
Siemaszko - Twardowski
(Felisiak).

Piłka ręczna. Półfinał Wojewódzkiej Gimnazjady Mistrzostwa w halowej piłce nożnej

Bolszewo najlepsze

Gimnazjalistki z Bolszewa zwyciężyły w Półfinale Wojewódzkiej
XV Gimnazjady Młodzieży Szkolnej w Piłkę Ręczną, ktory odbył się
14 marca w Bolszewie. W zawodach udział wzięły najlepsze zespoły z
powiatu puckiego, kartuskiego, lęborskiego i wejherowskiego.
„Nie ważne jak się zaczyna,
ważne jak się kończy” - to powiedzenie odzwierciedla półfinał wojewódzki w piłce ręcznej.
Po wyrównanym i zaciętym
meczu Cewice – Krokowa (6:6),
na parkiet wyszły zawodniczki
z Goręczyna i Bolszewa. Pierwsza połowa była dla dziewcząt
z Bolszewa bardzo nieudana
(1:5), ale po przerwie i zapewne
paru uwagach trenerki Joanny
Syska, zawodniczki pokazały,
że potrafią grać do końca. Szalona pogoń za punktami i moc-
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na obrona dała im zwycięstwo
(8:7). W kolejnych meczach zespół z Bolszewa pokonał Cewice
(13:6) oraz Krokowę (14:7).
Do Finału Wojewódzkiej XV
Gimnazjady Młodzieży Szkolnej dziewcząt w piłce ręcznej,
która odbędzie się 20 marca w
Gdańsku awansowały dziewczęta z Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie w składzie:
K. Winiarek, O. Waldowska,
M. Sliwińska, D. Piekarska, J.
Kożyczkowska, A. Miszka, M.
Lesnau, A. Szymerowska, M.

Kosznik, M. Majewska, K. Drewa, M. Król, K. Kaczykowska.
Drugie miejsce zajęły zawodniczki z ZS Goręczyno,
trzecie były gimnazjalistki z
Krokowej, a czwarte - z Cewic.
Dodajmy, że na początku
marca drużyna z Gimnazjum
Samorządowego w Bolszewie
zdobyła tutuł Mistrza Powiatu Wejherowskiego. Drugie
miejsce w powiecie zajęły zawodniczki z Gimnazjum nr 2
w Wejherowie, a trzecie gimnazjalistki z Kostkowa.

Sukces strażników

Po raz kolejny strażnicy z Wejherowa zostali mistrzami w turnieju
Halowej Piłki Nożnej Straży Miejskich i Gminnych o Puchar Komendanta Straży Miejskiej w Debrznie. Zawody odbyły się 8 marca.
W turnieju udział wzięło
7 drużyn Straży Miejskich:
SM Toruń, SM Bobolice, SM.
Wejherowo, SM Biały Bór,
SM Debrzno, SM Rumia, SM
Pruszcz Gdański.
Turniej rozegrano sys-

temem „każdy z każdym”.
Wejherowscy strażnicy byli
niepokonani. Wygrali wszystkie mecze i zdobyli puchar.
Klasyfikacja końcowa:
1.SM Wejherowo, 2. SM
Bobolice, 3.SM Debrzno, 4.

SM Toruń, 5. SM Biały Bór,
6. SM Rumia, 7. SM Pruszcz
Gdański.
Najlepszym strzelcem zawodów został Sławomir Walczewski z SM Wejherowo,
który zdobył 15 bramek.

Tenis stołowy. Indywidualnie i drużynowo

Dobra passa Luzina
W Gdańsku odbył się trzeci wojewódzki turniej klasyfikacyjny młodzików w tenisie
stołowym. Wśród nich 71 tenisistów wystartowała Magda Płotka, która zajęła IV
miejsce.
W IX Otwartym Turnieju w Nowej Wsi Lęborskiej,
reprezentująca Luzino Katarzyna Płotka zajęła pierwsze
miejsce, nie tracąc seta.
Drugi turniej zaliczany
do IV Grand Prix Luzina
w Tenisie Stołowym zakończył się zwycięstwem Magdy Płotka. Drugie miejsce
zajmuje Katarzyna Płotka
70 pkt.a trzecie Patrycja
Pikron.
Natomiast IV-ligowa drużyna KTS-K GOSRiT Socha
Meble Luzino odrabiała zaległości ligowe. W meczu 13.
kolejki drużyna pokonała

Katarzyna i Magda Płotka, zawodniczki z Luzina.

drużynę Osada Rzucewo.
Kolejny mecz z ZSP Jedynka Bytów orównież wygrali
luzinianie 10:3. Tenisiści z
Luzina zajmują drugie miej-

sce w tabeli z dorobkiem 24
punktów.
Liderem jest ATS I Rumia
również z 24 punktami, ale z
lepszym stosunkiem setów.

20 marca 2014

redakcja@pulswejherowa.pl

OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
nieRuCHomoŚCi
Sprzedam mieszkanie na os. Sucharskiego, 55m/kw, 3 pokoje, rok budowy
2011, 1 piętro, wysoki standard wykończenia, zabudowa aneksu, łazienki i przedpokoju pozostają w cenie. Słoneczne,
spokojna dzielnica. Cena 258 tys. zł, do negocjacji. Tel. 509 524 714
***
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe w
centrum Wejherowa, w zaciszu, 38 m kw.,
stan dobry. Tanio. Tel. 510 259 903
***
Sprzedam mieszkanie 39 m kw. w Wejherowie, wysoki parter, duży pokój + kuchnia z aneksem, łazienka. Piwnica + ogród.
Super lokalizacja. Tel. 530 773 331
***
Sprzedam działkę ogrodową na ul. Sucharskiego w Wejherowie. Murowana altana, szklarnie, drzewa i krzewy owocowe.
Tel. 534 340 619
***
Sprzedam ziemię rolną 2 ha w Jeleńskiej Hucie k. Szemuda. Tel. 600 994 348
***
Murowany nowy domek piętrowy, stan
zamknięty, ocieplony, prąd, woda na działce ogrodniczej. 468 m kw. Cena 52 tys. zł (do
negocjacji). Tel. 502 056 307
***
Nowy dom parterowy typu dworek,
2500 m od śródmieścia Wejherowa, pod
lasem. Pow. domu 135 m kw., działki 900
m kw. Cena 450 tys. zł. Sprzedam lub zamienię na mieszkanie 3-pokojowe, parter
do I piętra. Tel. 661 664 085

Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m sprzedam.
Tel. 501 549 579
***
Sprzedam lub wydzierżawię duży garaż blaszak przy ul. Zachodniej, „monitorowany”. Tel. 510 460 909

wynajmĘ,
ZamieniĘ
Pracująca para z 11-letnim dzieckiem
wynajmie mieszkanie 2-pokojowe w Wejherowie, może być puste. Cena do 800 zł,
bez kaucji. Tel. 510 312 908
***
Wynajmę 33 m kw. na biuro w Wejherowie Tanio. Tel. 502 351 988
***
Wynajmę pokoje na biura lub gabinety
w Bolszewie, tanio. Tel. 664 946 125
***
Do wynajęcia dom wolnostojący w
Wejherowie, blisko dworca PKP, 5-pokojowy, ogrodzony. Cena 1300 zł miesięcznie
plus opłaty. Tel. 693 370 251
***
Do wynajęcia pomieszczenia nadające się na zakład kosmetyczno-fryzjerski. W
pomieszczeniach są wszystkie media.
Tel. 58/ 672 62 88. Dzwonić po 19.00.
***
Zamienię mieszkanie komunalne w
Wejherowie, 61 m kw., z centralnym ogrzewaniem, na mniejsze, też z CO.
Tel. 609 401 407
***
Szukam do wynajęcia niedrogiego

OGŁOSZENIE

mieszkania na dłuższy czas od kwietnia. Osoby dorosłe plus łagodny, czysty kundel.
Tel. 794 073 585.

spRZedam

Dwa komputery na części. Wejherowo.
Tel. 502 351 988
***
Drewno kominkowe i opałowe.
Tel. 505 859 579
***
Telewizor Grundig 21 Stereo z pilotem,
wejście euro, cena 50 zł. Możliwy transportu. Tel. 505 588 160
***
Sprzedam Mini Wieżę, cena 40 zł. Możliwy transportu. Tel. 505 588 160
***
Stolik obrotowy pod telewizor, czarny,
cena 30 zł. Możliwy transportu.
Tel. 505 588 160
***
Stół okrągły rozkładany + bufet dwuczęściowy z drzewa, w kolorze kasztanowym. Tel. 530 773 331
***
Podgrzewacz wody Junkers, nowy z
potrójnym zabezpieczeniem. Za połowę
ceny. Tel. 510 460 909
***
Sprzedam bagażnik samochodowy ze
stelażem. Tel. 510 460 909

nauKa

Nauczyciel pomoże w napisaniu pracy
maturalnej z jęz. polskiego.
Tel. 668 133 189
***

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

Nauczyciel udzieli korepetycji z chemii
lub biologii. Koszt 20 zł za godzinę. Wejherowo. Tel. 668 133 189
***
Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii w
tym zadania, oraz matematyka.
Wejherowo. Nauczyciel emeryt.
Tel. 58 677 01 50
***
Korepetycje i pomoc w redagowaniu
i pisaniu prac licencjackich, magisterskich
itp. Pedagogika, socjologia, pielęgniarstwo, ekonomia, ochrona środowisk, inne.
Komputeropisanie. 501 957 499
***
Nauczyciel muzyki, emeryt w Wejherowie, udziela lekcji gry na gitarze, akordeonie, mandolinie, skrzypcach, za niewielką
opłatą. Tel. 665 570 808

pRaCa

Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w domu. Mam 28 lat, mieszkam w Wejherowie,
zajmuje się siostrzeńcem. Dorota.
Tel. 509 982 99

RÓŻne

Poznamy przyjaciół z którymi można
pójść do kina na rower i na potańcówkę.
Tel. 512 627 176
***
Wizjonerka poszukuje pomocy w pisaniu n komputerze i drobnych pracach domowych. Tel. 58 677 24 91

PRYWATNE
OGŁOSZENIA DROBNE
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