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i powiatu wejherowskiego

Teraz jest bezpieczniej
- Od nowego roku na
drodze krajowej nr 6, gdzie
działa system radarowego pomiaru prędkości oraz
kamery samoczynnie rejestrujące przejazd pojazdów
na czerwonym świetle, nie
zaistniał żaden wypadek
śmiertelny. Natomiast na
innych drogach powiatu
wydarzyło się 7 wypadków
śmiertelnych, w tym dwa
na drogach powiatowych w
Wejherowie - na ul. 12 Marca i ul. Sobieskiego - mówi
Zenon Hinca, komendant
Straży Miejskiej w Wejherowie.
Rozmowa z Z. Hincą dotyczy funkcjonowania sygnalizacji świetlnej i monitoringu
na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Orzeszkowej w Wejherowie.
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Fot. Grzegorz Śpiewakowski

Piątki na
Kalwarii
W każdy piątek na
Kalwarii Wejherowskiej
spotykają się tłumy pielgrzymów z Wejherowa i
powiatu wejherowskiego, a także z Trójmiasta,
z Pucka i innych miejscowości na Pomorzu.
Przemierzając kalwaryjskie dróżki uczestniczą w rozważaniach na
temat Męki Pańskiej.

Z tygodnia na tydzień
przybywa uczestników Drogi Krzyżowej na świętych
górach. Niebawem będzie
tam można nie tylko modlić
się, ale także obejrzeć religijny spektakl, przygotowany
przez Misterników Kaszubskich i WCK.
Str. 5
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Rocznica

tragedii

W związku z przypadającą 10 kwietnia
czwartą rocznicą tragedii
smoleńskiej, w niedzielę
6 kwietnia o godz. 10.00
w kościele p.w. Chrystusa Króla i bł. Alicji
Kotowskiej w Wejherowie, zostanie odprawiona
uroczysta Msza święta w
intencji ś.p. Pary Prezydenckiej i pozostałych 94
ofiar katastrofy.
Po Mszy świętej zostaną złożone kwiaty i zapalone znicze przy tablicy
upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej.
Rocznicowe uroczystości odbędą się również w
Rumi - szczegóły na str. 3.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
REKLAMA
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AKTUALNOŚCI
Dyżury w
gminach

Systemy monitorujące i rejestrujące przyczyniają się
do ograniczenia wypadków

Akcja Bezpieczeństwo przede wszystkim
PIT
Rozmowa z Zenonem Hincą, komendantem Straży Miejskiej
w Wejherowie

Jak wysłać zeznanie podatkowe przez
internet? O to oraz o
inne zagadnienia, dotyczące wypełniania
PIT można zapytać
pracowników Urzędu
Skarbowego podczas
ich dyżurów w gminach. W Wejherowie
będzie można to zrobić
podczas Dnia Otwartego w Urzędzie Skarbowym, 5 kwietnia.
Pracownicy US dyżurują
w poszczególnych gminach,
a mieszkańcy (podatnicy)
mogą wypełnić zeznanie podatkowe i przesłać je przez
internet. Tak było w marcu,
ale dyżury zostaną powtórzone również w kwietniu.
Wczoraj pracownicy Urzędu Skarbowego przyjmowali
zainteresowanych w Urzędzie Gminy w Łęczycach,
a jutro 4.04 pojawią się w
Gniewinie (w godz. 11.0015.00, w Urzędzie Gminy).
W poniedziałek 7.04 w godz.
12.00-16.00 dyżur zaplanowano w Rumi (w Urzędzie
Stanu Cywilnego), a w środę 9.04. w godz. 12.00-16.00
w Luzinie (Rada Gminy ul.
10 Marca 11).
W Szemudzie pracownicy Urzędu Skarbowego
będą dyżurować 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
organizuje Dzień Otwarty.
Wówczas będzie można
m.in. wysłać PIT elektronicznie z pomocą pracownika
Urzędu.
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- O jakim bezpieczeństwie jest mowa, skoro w
ostatnim czasie na drodze
nr 6 dochodziło do wielu
stłuczek. Kierowcy gwałtownie hamują, stwarzając
tym samym zagrożenie na
drodze?
- Urządzenie samoczynnie
rejestrujące przejazd pojazdów
na czerwonym świetle umiejscowione na skrzyżowaniu ul.
Orzeszkowej i Gdańskiej zostało założone po wykonaniu analizy zdarzeń drogowych, przez
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie. Wynikało z
niej, iż w ciągu ostatnich dwóch
lat na tym skrzyżowaniu odnotowano 32 zdarzenia, w tym
kolizje i jeden wypadek, w którym 4 osoby zostały ranne. To
oficjalne liczby, ale większość
kierowców po zdarzeniu drogowym nie wzywa policji. Podana
liczba może być dwu- albo trzykrotnie wyższa od statystyk policyjnych.
Urządzenia samoczynnie
rejestrujące przejazd pojazdów
na czerwonym świetle, wzmacniają samokontrolę kierowców,
przyczyniając się do poprawy
stanu bezpieczeństwa. Na Rondzie Solidarności w Wejherowie, gdzie zainstalowano takie
samo urządzenie nastąpił spadek przejazdów na czerwonym
świetle o 90 procent. Oznacza

to, że system zdaje egzamin. A
o bezpieczeństwo przecież chodzi. Instalacja działa prawidłowo, zgodnie z obowiązującym
polskim prawem, a dokładnie z
załącznikiem nr 3 pkt 8.2 lit. B,
Wymagania formalne do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury.
- Dlaczego założono instalację właśnie w tym miejscu?
- Dla poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, ponieważ często dochodziło tam
własnie do wypadków i stłuczek. W 2001 r. w tym miejscu
zginęły na miejscu dwie dziewczynki, stojące na przystanku
autobusowym. Najechał na nie
rozpędzony samochód. Wówczas mieszkańcy apelowali do
GDDKiA o postawienie tablicy
„Czarny punkt”.
Na drodze krajowej nr 6,
na której kierowcy nagminne
popełniają wykroczenie obowiązuje podwyższona dla terenu zabudowanego prędkość
z 50 na 70 km/h. Gdy kierowca jedzie z prędkością 60 km/h
(16,7m/s), droga hamowania
(odległość strefy dylematu) wynosi wówczas 27,8 m. Pojazd
hamuje i zatrzymuje się przed
linią zatrzymań. Dla prędkości 80 km/h (22,2m/s) droga
hamowania wynosi już 49,4 i
na przejechanie jej bez zmiany prędkości zajmuje równo 3s

-więc jest na „styk” ze zmianą
świateł z żółtego na czerwone.
Ale dla prędkości 90 km/h droga hamowania wynosi 62,5m a
przejechanie jej zajmuje 3,3s,
więc kierowca wjeżdża na
skrzyżowanie na czerwonym
świetle - a tego robić nie wolno.
Należy też dodać, że kierującego pojazdem zbliżającego się
do skrzyżowania obowiązuje
zachowanie szczególnej ostrożności (art. 25 Ustawy prawo o
ruchu drogowym). Polega ona
m.in. na zwiększonej obserwacji drogi, zmniejszeniu prędkości do takiej, która pozwoli na
przepuszczenie pojazdu korzystającego z pierwszeństwa oraz
pieszych przechodzących przez
jezdnię, a nawet zatrzymanie
się, gdy to konieczne. Niestety, wielu kierowców o tym zapomina i stąd płacą mandaty i
otrzymują punkty karne. System działa poprawnie.
- Czy długość światła
żółtego na skrzyżowaniu
ulic Orzeszkowej i Gdańskiej została skrócona z 3
do 2 sekund?
- Nic mi na ten temat nie
wiadomo, to nie Straż Miejska
zarządza sygnalizacją świetlną
na drodze krajowej nr 6, tylko
Gdańska Dyrekcja Dróg i Autostrad, według której system
działa poprawnie.
Od kilkunastu lat w Polsce

Temat monitoringu na skrzyżowaniu Gdańskiej i Orzeszkowej wywołuje duże zainteresowanie. Na skrzyżowaniu odbyło się nawet nagranie telewizyjnego programu z udziałem
mieszkańców.
				
Fot. Grzegorz Śpiewakowski

Kamery ujawniają wykroczenia kierowców.

obowiązuje prawo, które precyzyjnie określa długość określonych sygnałów świetlnych. W
załączniku nr 3 pkt 8.2 lit. B,
Wymagania formalne do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla
znaków i sygnałów drogowych
oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków
ich umieszczania na drogach
z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz.
U. Nr 220, poz. 2181 z późniejszymi zmianami) podano m.in.
długości dla poszczególnych sygnałów i wynosi ona dla światła
żółtego 3 sekundy. Natomiast
§ 95 ust 1 pkt 2 rozporządzenia
w sprawie znaków i sygnałów
drogowych z 2002 roku mówi o
tym, że sygnał żółty na sygnalizatorze oznacza zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że
w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może
być zatrzymany przed nim bez
gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza że za chwilę
zapali się sygnał czerwony.
- Czy pana zdaniem monitoring w tym miejscu podnosi bezpieczeństwo, czy
stwarza większe zagrożenie?
- Przyczynia się bezwzględnie do poprawy bezpieczeństwa. Dowodem są twarde
dane, które pokazują spadek
zdarzeń drogowych nie tylko na
drodze nr 6 w Wejherowie. Jeśli kierowca porusza się w tym
regionie z dozwoloną prędkością, czyli w tym przypadku 70
km/h z pewnością bez problemu zatrzyma samochód przed
skrzyżowaniem, zanim zapali
się czerwone światło.
- Czy to nie jest przypad-

kiem działanie nakierowane na podreperowanie
budżetu miasta?
- Zainstalowanie urządzenia samoczynnie rejestrującego przejazd pojazdów na
czerwonym świetle, jest regulowane przez ustawę o ruchu
drogowym zgodnie z obowiązującym polskim prawem.
Tam także jest zapisane, iż
środki jakie wpływają z mandatów stanowią przychód jednostki samorządowej, w tym
przypadku Urzędu Miejskiego.
- Co miasto robi z przychodami z mandatów?
- Przychody z mandatów
są przeznaczane w całości na
poprawę bezpieczeństwa i modernizację oraz budowę dróg.
Ta kwestia jest uregulowana
ustawowo.
- Czy w innych miejscach Wejherowa dochodzi
do wypadków, czy nawet
większej ilości wypadków niż na skrzyżowaniu
Orzeszkowej i Gdańskiej?
Jeśli „tak” to czy jest tam
zainstalowany
monitoring? Jeśli nie jest, to dlaczego tylko w tym miejscu
dbacie o bezpieczeństwo?
- Na podkreślenie zasługuje
fakt, że od nowego roku na drodze krajowej nr 6, gdzie działa
system radarowego pomiaru
prędkości oraz kamery samoczynnie rejestrujące przejazd
pojazdów na czerwonym świetle, nie zaistniał żaden wypadek śmiertelny.
Natomiast na drogach powiatu wydarzyło się 7 wypadków śmiertelnych, w tym dwa
na drogach powiatowych w
Wejherowie – na ul. 12 Marca
i ul. Sobieskiego.

3 kwietnia 2014

redakcja@pulswejherowa.pl

Niebezpiecznie na drogach w powiecie

Siedem ofiar
śmiertelnych

Czy władze powiatu należycie dbają o bezpieczeństwo na drogach
powiatowych? Starosta Józef Reszke (Platforma Obywatelska) wtrąca się w kompetencję zarządców innych dróg, gdy tymczasem na
„swoim podwórku” nie potrafi dobrze zadbać o bezpieczeństwo.
Przy okazji dyskusji o fotorejestratorach „łapiących” kierowców, przejeżdżających na
czerwonym świetle na drodze
krajowej nr 6 okazało się, że
źle wygląda bezpieczeństwo na
drogach w powiecie.
Liczby mówią same za
siebie. Od początku tego
roku aż siedem osób poniosło śmierć na drogach
w powiecie, w tym dwie w
Wejherowie na drogach powiatowych, żadna na drodze krajowej nr 6.
To niebezpieczny sygnał,
gdyż w całym 2013 roku na
wszystkich drogach w powiecie wejherowskim zginęło w
wypadkach 16 osób. Wzrosła
również liczba wypadków w
powiecie do 182, co oznacza 50
proc. (!) wzrost w stosunku do
2012 roku.
Starosta Reszke ostatnio
wypowiadał się krytycznie
na temat fotorejestratora na
skrzyżowaniu ul. Orzeszkowej
i Gdańskiej, która jest drogą
krajową zarządzaną przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Tylko, że
ten zarządca poradził sobie z
poprawą bezpieczeństwa na
„szóstce”, a J. Reszke na swoich drogach powiatowych nie

W parafii

Jak starosta traktuje mieszkańców

Metropolita
Gdański
arcybiskup Sławoj Leszek
Głódź odwiedził parafię
pw. św. Karola Boromeusza w Wejherowie, w tym
plac budowy kościoła przy
ul. Gryfa Pomorskiego.

Mieszkańcy z ul. Sikorskiego twierdzą, że właśnie tak nazwał ich starosta Józef Reszke (Platforma Obywatelska) podczas spotkania, które miało
być poświęcone rozwiązaniu problemu parkowania na drodze powiatowej ul. Sikorskiego w Wejherowie. Takie obraźliwe określenie i przykre
potraktowanie oburzyło mieszkańców, którzy szukali pomocy w ważnej dla nich sprawie.

Wizyta Mściwi katolicy?
Ks. arcybiskup spotkał się z
parafianami i przedstawicielami władz miasta, którym dziękował za udostępnienie holu
w SP nr 5 na odprawianie niedzielnych nabożeństw na czas
budowy kościoła. Ks. proboszczowi podziękował za podjęcie
trudu budowy nowej świątyni
w tak trudnym okresie.

Porozumienie

SLD i PSL
potrafił tego zrobić.
Na drodze krajowej od Rumi do Godętowa jest bardziej
bezpiecznie. Zapewne przyczynił się do tego montaż fotorejestratorów na czerwonym
świetle i fotoradarów rejestrujących przekroczenia prędkości.
Takie są fakty i skutki montażu tych urządzeń, które może i
nie są lubiane przez kierowców,
ale chyba lepsze niż wypadki
drogowe, kalectwo i śmierć.
Platforma Obywatelska słabo przędzie w sondażach. Zachowanie i wypowiedzi starosty
Józefa Reszke w sprawie fotorejestratora na skrzyżowaniu ul.
Orzeszkowej i Gdańskiej moż-

na uznać jako zagrania „pod
publiczkę” przed wyborami,
bowiem żądania starosty są
oceniane jako niezgodne z prawem, co dobitnie potwierdza
stanowisko Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
Starosta jako urzędnik i osoba
również odpowiedzialna za
bezpieczeństwo na drogach powinien o tym wiedzieć. Dlatego
te działania są nieskuteczne.
Przebija też zakłamanie w
takich wypowiedziach. Jak bowiem Józef Reszke chce zapewnić bezpieczeństwo na drodze
krajowej? Jakie ma realne i
konkretne propozycje? Czy tak
jak na drogach powiatowych?

AKTUALNOŚCI

W siedzibie SLD w Wejherowie podpisano porozumienie o współpracy
pomiędzy Zarządem Powiatowym
Polskiego
Stronnictwa Ludowego
a Radą Powiatu Sojuszu
Lewicy Demokratycznej.
Obie partie wystawią wspólną listę kandydatów w wyborach samorządowych w roku
2014. Zatwierdzeniem nazwy
komitetu, jej logo oraz wspólnych list zajmie się Rada Porozumienia, która zostanie
powołana. Decyzje Rady, szczególnie te o nazwie Komitetu i
programie, mają zapadać jednogłośnie.
Każda organizacja społeczna i polityczna z powiatu wejherowskiego może przystąpić
do porozumienia za zgodą rady.

Policyjna akcja

Obchody rocznicy w Rumi

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie oraz funkcjonariusze puckiej policji w poniedziałek 17 kwietnia przeprowadzili akcję
„Trzeźwy Poranek”. W trakcie działań prewencyjnych funkcjonariusze przeprowadzili 388 badań trzeźwości kierowców. Policjanci z Wejherowa zatrzymali kierowcom dwa
dowody rejestracyjne, dwa prawa jazdy, a dwunastu kierowców zostało ukaranych mandatami karnymi.
Funkcjonariusze w Rumi zatrzymali jednego kierowcę,
kierującego pojazdem w stanie nietrzeźwości, który miał
prawie promil alkoholu w organizmie i jednego kierowcę,
który był po spożyciu alkoholu.

Czwarta rocznica katastrofy samolotowej, w której 10
kwietnia 2010 zginął prezydent RP i 95 innych osób zostanie uczczona w Rumi.
Za tydzień, 10 kwietnia o godz. 17.30 na rondzie Prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Rumi zostaną złożone kwiaty.
Nastepnie składanie kwiatów zaplanowano na rondzie Marszałka Macieja Płażyńskiego.
O godz. 18.00 odprawiona zostanie uroczysta msza święta w intencji ofiar katastrofy smoleńskiej w Sanktuarium
Najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi.
Organizatorem uroczystości jest Komitet Terenowy Prawa i Sprawiedliwości w Rumi.

Trzeźwy poranek Kwiaty na rondzie

O problemie parkowania pisaliśmy w poprzednim numerze
„Pulsu” (nr 6/69, 20 marca). Niezależnie od tego, kto ma rację
w tym sporze, Czytelników szczególnie oburzyły słowa, które miał wypowiedzieć starosta i dlatego do tematu wracamy.

Niedostępny parking

Jak informowaliśmy, kilkoro mieszkańców ul. Sikorskiego
skarży się, że nie mogą zatrzymać się na miejscach postojowych
przed swoimi domami, tak jak inni użytkownicy, gdyż zatoczki
zajmowane są cały czas przez pracowników firmy z sąsiedniej
posesji. Ich zdaniem firma ta, wzorem drugiej działającej po sąsiedzku, powinna wpuszczać samochody pracowników na swoją posesje albo zrobić dla nich miejsce z tyłu domu.
- Do mnie przyjeżdża regularnie opiekunka lub pielęgniarka, czasami lekarz. Nie mają się gdzie zatrzymać - skarży się
ponad 80-letnia wejherowianka, mieszkająca w jednym z sąsiednich domów.

Znak zakazu pojawił się i zniknął

Na wniosek mieszkańców wreszcie przy parkingu pojawił się
znak zakaz postoju z wyłączeniem mieszkańców wspomnianych
posesji. Autorzy wniosku zapewniają jednak, że nie chodziło im o
zakaz, a jedynie o ograniczenie czasu parkowania. Jednak 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. W końcu
poirytowani udali się do starosty Reszke wyjaśnić sprawę.

Wrzaski i oszczerstwa

Oto jak mieszkańcy relacjonują przedbieg tego spotkania w
piśmie do Marszałka Województwa Pomorskiego i do Wojewody Pomorskiego, do których zwrócili się o interwencję zdesperowani zachowaniem Józefa Reszke:
„Pan Starosta nie dał nam w ogóle dojść do słowa i krzyczał na nas cytat „że MY jesteśmy mściwymi katolikami …”.
Nie rozumiemy takiego zachowywania, słowa te padały parokrotnie podczas wrzasków, przez które nie byliśmy w stanie
się porozumieć. My nie jesteśmy „mściwymi katolikami” tak
jak to ujął starosta, tylko ludźmi którzy chcieli załatwić sprawę „na swoim podwórku” czyli w starostwie, aby sprawa nie
poszła dalej. Nasze argumenty tak twierdzi starostwa są tu
znów cytat ”bezpodstawne i do niczego”. Skąd starosta może o
tym wiedzieć skoro przez jego podniesiony głos i oszczerstwa
kierowane w naszą stronę nie mogliśmy normalnie porozmawiać”. Ten opis zdarzenia wszystko wyjaśnia.
- Nigdy wcześniej nie zostałam tak potraktowana przez
urzędnika czy przedstawiciela władz samorządowych - mówi
jedna z pań, której należy się szacunek choćby z racji wieku.

Dlaczego katolik jest mściwy?

Nie wiemy dlaczego Józef Reszke akurat katolika miał obdarzyć cechą mściwości. Skąd takie zestawienie? Czy gdyby
chodziło o ateistę czy protestanta to nie byłby mściwy?
Czy zdaniem J. Reszke – mściwość to jakaś charakterystyczna cecha katolików, że takim epitetem miał potraktować mieszkańców? Czy może takie jest nastawienie do katolików lokalnej
Platformy Obywatelskiej, której Józef Reszke jest szefem?
Z uwagi na pytania od Czytelników, którzy są sprawą zbulwersowani postanowiliśmy wystąpić do starosty Józefa Reszke
o wyjaśnienia.
Do tematu wrócimy.
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Z WIZYTĄ

Spotkanie w ratuszu i w Filharmonii

Były premier Japonii o energetyce
Na zaproszenie wejherowskiej Regionalnej Izby Przemysłowo-Handlowej przebywał w
Wejherowie były premier Japonii Naoto Kan wraz z grupą ekspertów ds. energetyki. Gości
przyjął w ratuszu prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt.

Byłego premiera Japonii Naoto Kana przyjął w ratuszu
prezydent Krzysztof Hildebrandt.

Prezydent oprowadził gości
po ratuszu oraz zaprezentował
centrum monitoringu w Straży
Miejskiej.
W spotkaniu, które odbyło
się w sali narad ratusza uczestniczył prezes Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej Leszek Glaza i najbliżsi współpracownicy prezydenta, m.in.
jego zastępcy Bogdan Tokłowicz i Piotr Bochiński,
sekretarz miasta Bogusław
Suwara i skarbnik Arkadiusz Kraszkiewicz. W Filharmonii Kaszubskiej premier

Naoto Kan wziął udział w spotkaniu na temat „Energetyka
odnawialna – szansa i przyszłość dla naszego regionu”.
Jego uczestnikami były osoby
zajmujące się produkcją energii
ze źródeł odnawialnych, osoby
zainteresowane osiągnięciami
Japonii w tym zakresie oraz
przeciwnicy energii jądrowej.
Naoto Kan opowiedział m.in.
o przebiegu awarii w Fukushimie i konsekwencjach dla systemu energetycznego Japonii. Po
tej awarii w Japonii powrócono
do produkcji energii elektrycz-

Jarosław Gowin w Wejherowie

Z szefem partii „Polska Razem”
o przedsiębiorczości i rodzinie
Od Wejherowa rozpoczął wizytę w małym i dużym Trójmieście poseł Jarosław Gowin, przewodniczący partii „Polska Razem Jarosława Gowina”.
Okazją do przyjazdu posła i europosła jest kampania wyborcza do europarlamentu.
Były minister sprawiedliwości spotkał się członkami i sympatykami ugrupowania. Na
placu J. Wejhera rozmawiał z
mieszkańcami miasta, przekonywał ich do pójścia do urn wyborczych 25 maja 2014 r. oraz
do głosowania na kandydatów
zgłoszonych przez „Polska Razem Jarosława Gowina”. Członkowie powiatowych struktur
partii rozmawiali o programie
i zbierali podpisy na listach poparcia dla kandydatów PRJG
Z powiatu wejherowskiego na
liście do europarlamentu jest
Karol Jaworski, mieszkaniec
Rybna w gminie Gniewino.
Jarosław Gowin i pełnomocnik wojewódzki partii Kazimierz Klawiter spotkali
się także z przewodniczącym
Rady Miasta Leszkiem Glazą i radnym powiatowym Jackiem Thielem. Rozmawiali o
funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw, a także o
funkcjonowaniu samorządu.
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- W sprawach gospodarczych stawiamy na wolność
i swobodę w działaniu, natomiast w sprawach moralnych
opowiadamy się za wartościami opartymi o rodzinę i wiarę.
Mieszkańcy tego regionu znani
są z przedsiębiorczości, pracowitości, ale też z przywiązania do tradycyjnych wartości
- stwierdził poseł Jarosław
Gowin. - Przedsiębiorczość,
rodzinę oraz tradycję trzeba
wspierać, bo są kluczami do
przetrwania naszego kraju i
stanowią o jego sile i znaczeniu w Europie.
J. Gowin stwierdził, że liczy
na około 10 procentowe poparcie. Po wizycie w Wejherowie
poseł Gowin pojechał do Gdyni, gdzie na Skwerze Kościuszki spotkał się z mieszkańcami,
a nastepnie do Gdańska. Przed
Dworem Artusa odbyła się konferencja prasowa i prezentacja
kandydatów do europarlamentu z Pomorza.

nej z paliw kopalnych i podjęto
intensywne działania na rzecz
ograniczenia zużycia energii
elektrycznej. Zdecydowano się
też się maksymalne wykorzystanie energii odnawialnych,
w tym elektrowni wiatrowych,
wodnych i baterii słonecznych,
a do ogrzewania - źródeł geotermalnych.
Premier Naoto Kan uczestniczył też w antyatomowej
pikiecie na terenie niedokończonej elektrowni jądrowej w
Żarnowcu.

Kilka dni wcześniej Wejherowo odwiedził ambasador Mołdawii w Polsce Iurie Bodrug
z żoną. Celem wizyty ambasadora, którego przyjął prezydent
Wejherowa, było zapoznanie się
z funkcjonowaniem miejskiej
administracji samorządowej i
korzyści dla miasta wynikających z integracji w ramach Unii
Europejskiej.
Ambasador Mołdawii zwiedził Wejherowo, m.in. Filharmonię Kaszubską, Park Miejski
i Muzeum w pałacu.

Historyczne związki Japonii z Wejherowem
Przy okazji wizyty gosci z Japonii warto przypomnieć historyczne związki naszego miasta z tym pięknym krajem. Jak
informowaliśmy w „Pulsie Wejherowa” w listopadzie ub. roku,
jesteśmy winni Japończykom wdzięczność za pomoc w uratowaniu dzieci polskich zesłańców na Syberię, które w latach
dwudziestych XX wieku trafiły m.in. do Wejherowa.
Dzięki akcji japońskiego rządu (na prośbę działaczy Polskiego Komitetu Ratunkowego Dzieci Dalekiego Wschodu), z
dalekiej Syberii wywieziono je na statkach do Japonii, ratując
od głodu, biedy, chorób i w konsekwencji od śmierci. Dzieci
odwiedziła m.in. cesarzowa, obdarowując je podarkami.
Duża grupa dzieci syberyjskich, przywiezionych potem na
statku do Gdańska, zamieszkała w Wejherowie, w budynkach
zajmowanych obecnie przez Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
nr 2. Opiekował się nimi doktor Józef Jakóbkiewicz.
Już jako dorośli ludzie, „dzieci syberysjkie” były m.in. przyjmowani przez ambasadora japońskiego w Warszawie, ponieważ Japonia interesowała się ich losem. Poinformowała nas o
tym Regina Osowicka.

Janusz Lewandowski z PO

Ważne fundusze
i bezpieczeństwo
Wejherowo odwiedził unijny komisarz ds. budżetu i programowania finansowego Janusz Lewandowski, który na Pomorzu jest numerem 1 na
listach Platformy Obywatelskiej w majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Jarosław Gowin i przedstawiciele „Polska Razem” rozmawiali z mieszkańcami Wejherowa.

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie odbyła się konferencja z udziałem europosła. Mówiąc o korzyściach, związanych z naszą obecnością w Unii Europejskiej, Janusz Lewandowski podkreślił, że ważne są nie
tylko dotacje, ale także bezpieczeństwo. Z kolei unijne fudusze i
płynące do Polski pieniądze pozwoliły na realizację wielu inwestycji, m.in. na Pomorzu i w powiecie wejherowskim.
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WYDARZENIA

Niedziela Palmowa

Wjazd Chrystusa
do Jerozolimy
W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia w Wejherowie odbędzie się inscenizacja uroczystego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy.

Jak każe tradycja, wierni wraz z orszakiem podążającym
za Chrystusem przejdą ulicami miasta do Kolegiaty. Początek
przy Bramie Oliwskiej o godz. 10.00.
Uroczystość przygotowują Misternicy Kaszubscy współnie z
Wejherowskim Centrum Kultury i ks. dziekanem T. Reszką,
zapraszając mieszkańców do udziału.

Tak było w ubiegłym roku, w Niedzielę Palmową przy
Bramie Oliwskiej w Wejherowie.

13 kwietnia „Motokrew”

Motocykliści
dzieciom

Siódma edycja akcji „ Moto Krew” odbędzie
się 13 kwietnia na Placu J. Wejhera w Wejherowie. Głównym celem tej ogólnopolskiej
charytatywnej imprezy jest zbiórka krwi dla
dzieci i dorosłych.
Organizatorem akcji jest
wejherowski oddział klubu motocyklowego Nine Six MC Poland a patronat podobnie jak
w latach poprzednich objął prezydent Wejherowa, Krzysztof
Hildebrandt.
W niedzielę 13 kwietnia,
specjalny autokar-ambulans
pojawi się na Placu Wejhera ok.
godziny 11.00, a krew będą mo-

gli oddać nie tylko motocykliści
lecz także niezmotoryzowani.
Poza akcją krwiodawstwa
zaplanowano również rodzinną
zabawę. W programie znajdą
się konkursy dla najmłodszych,
występy grup artystycznych
działających przy WCK oraz
zespołów muzycznych M 22,
Wolne Owce i White Room.
		
P.R.

Nasze miasto jest jednym z pierwszych, które zapoczątkowały tę ogólnopolską akcję zbiórki krwi. W ubiegłym roku podczas
akcji na wejherowskim placu pojawiło się blisko 400 motocyklistów, którzy oddali 35 litrów cennego daru, jakim jest krew.

Nabożeństwa Drogi Krzyżowej

Na Kalwarii nie tylko w piątki
Piątkowe nabożenstwa Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej (początek o godz. 16.00
przed kościołem św. Anny) mają wyjatkowy charakter i szczególną oprawę. Nic dziwnego, że
uczestniczą w nich tłumnie wejherowieanie oraz pielgrzymi z innych miejscowości. Droga
Krzyżowa na Świętych Górach odbędzie się w najbliższym czasie nie tylko w piątki, ale m.in.
w najbliższą sobotę oraz następną niedzielę.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Archidiecezji
w Gdańsku zaprasza wiernych, a zwłaszcza młodzież
do udziału w Drodze Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej 5 kwietnia od godz.
11.00. Spotkanie przy Pałacu Piłata.
Z kolei w Niedzielę Palmową 13 kwietnia o godz.
15.00 na Kalwarii odbędzie
się Misterium Męki Pańskiej, przygotowane jak co
roku przez Misterników Kaszubskich oraz Wejherowskie Centrum Kultrury. To
samo misterium będzie można zobaczyć i uczestniczyć we
współnej modlitwie tradycyjnie w Wielki Piątek, 18
kwietnia.
W Wielki Piątek Misterium rozpocznie się już o
godz. 10.00.
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RZEMIOSłO

Msza święta, pochód i biesiada Cechu

Święto patrona
Tradycyjny przemarsz przez miasto pocztów sztandarowych, rzemieślników i ich gości, a także młodzieży z Niepublicznej Szkoły Rzemiosła w Wejherowie, był elementem obchodów święta św. Józefa,
patrona rzemiosła. 19 marca w Wejherowie wszyscy uczestniczyli we
mszy świętej oraz spotkaniu członków i sympatyków Powiatowego
Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, Związku Pracodawców w Wejherowie.
Podczas mszy świętej w
wejherowskiej
Kolegiacie
modlono się w intencji wejherowskiego rzemiosła.

REKLAMA

Ks. dziekan Tadeusz
Reszka powiedział, że rzemieślnicy to ludzie czynu,
a ich siłą jest m.in. jedność.

Przypomniał słowa bł. Jana
Pawła II: „Nie dajcie się podzielić”, dedykując je braci
rzemieśniczej.
- Łączy nas wiara przekazywana przez pokolenia
- mówił ks. dziekan Reszka.
Dziękował rzemieślnikom
za ofiary na rzecz kościoła,
zwłaszcza za przekazanie
pieniędzy na renowację witraża sw. Józefa w kościele
Trójcy Świętej.
Ks. T. Reszka mówił też o
Św. Józefie, cieśli, rzemieślniku, nauczycielu rzemiosła,
ale także strażniku Świętej
Rodziny.
Nabożeństwo uświetnił
Chór Mieszany „Camerata Musicale”. Podczas
pochodu ulicami Wejherowa oraz na spotkaniu w sali
Atlantic, pięknie grała Orkiestra Dęta Zdzisława
Plichty, tradycyjnie towarzysząca uroczystościom cechowym.
Gościem rzemieślników
w dniu ich święta był marszałek pomorski, Mieczysław Struk, który dziekował
OGŁOSZENIE

N A S Z PA R T N E R
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Przedsiębiorcy, zrzeszeni w Cechu Rzemiosł i ich goście spotkali z okazji święta
patrona św. Józefa. Były gratulacje, podziękowania i życzenia, które odbierał m.in.
od przedstawicieli innych cechów, wieloletni prezes wejherowskiej organizacji,
Brunon Gajewski (poniżej).

przedsiębiorcom za ich pracę, wyraził też uznanie dla
działaności organizacji cechowej w Wejherowie i zaangażowania jej prezesa,
starszego Cechu, Brunona
Gajewskiego.
W uroczystości wzięli
udział
prezydenci
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, Bogdan Tokłowicz i Piotr Bochiński,
skarbnik miasta Arkadiusz
Kraszkiewicz.
Obecny był starosta wejherowski Józef Reszke
i przedstawiciele różnyh
instytucji, m.in. dyrektor
Szpitala Specjalistycznego
- Andrzej Zieleniewski.
Przede wszystkim nie zabrakło przedstawicieli środowiska rzemieślniczego z
województwa pomorskiego
oraz przedstawicieli Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w
Gdańsku z prezesem Wiesławem Szajdą na czele.
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Powiatowi radni spędzili kilka godzin na wysłuchaniu sprawozdań

O bezpieczeństwie w powiecie
Ubiegłotygodniowa sesja Rady Powiatu Wejherowskiego obfitowała w sprawozdania różnego rodzaju
służb za miniony rok. Ich kierownicy twierdzili z dumą, że statystyki bezpieczeństwa poprawiły się. W niektórych przypadkach dość znacznie.
Komenda Powiatowa Policji
w Wejherowie zatrudnia 373
osoby, w tym 322 policjantów w
służbie czynnej. Na koniec ub.
roku dysponowała 40 wakatami mimo, że podczas naborów
młodzi ludzie wręcz szturmują
stanowiska rekrutacyjne.
- Wakaty biorą się stąd, że policjanci odchodzą na emeryturę
lub przechodzą do innych jednostek. Nowych ludzi czeka kilkumiesięczny kurs, zanim trafią do
służby. To właśnie w czasie ich
szkolenia występują niedobory
kadrowe - stwierdził mł. insp.
Mariusz Świniarski, I zastępca Komendanta Powiatowego
Policji w Wejherowie.

Skuteczni policjanci
z Luzina, Łęczyc
i Gniewina

W 2013 roku wejherowscy
stróże porządku mogli pochwalić
się wykrywalnością na poziomie
64,2 proc., podczas gdy dla województwa pomorskiego wskaźnik
ten wynosił 62,7 proc.
Najbardziej skuteczni są policjanci z Luzina, Łęczyc i Gniewina. Najniższe parametry
wykrywalności zanotowano w
przypadkach kradzieży pojazdów (zaledwie 12 proc.), włamaniach (29 proc.) i kradzieżach
(40 proc.).Na terenie powiatu
wejherowskiego wzrasta prze-

stępczość narkotykowa. W ub.
roku zatrzymano aż 100 osób, w
wieku od 16 do 32 lat.

Kosztowne mecze

Kłopotem dla policji i kosztami dla społeczeństwa okazały się być mecze piłkarskie, w
przypadku Wejherowa - wejherowskiego Gryfa. Odnotowano na nich 5 przestępstw oraz
5 wykroczeń. Dodatkowo koszt
zabezpieczenia meczów oraz
konwojowania kibiców wyceniono na 104 tys. zł. Oddelegowani
tam policjanci nie mogli pełnić
normalnych dyżurów.
Wejherowscy policjanci byli
świadkami ponad 29 tys. wykroczeń (nie wliczając drogowych).
Nie wszystkie z nich kończyły
się mandatami karnymi, a jedynie pouczeniami. Do interwencji domowych wyjeżdżano 2939
razy. Stwierdzono 269 przypadków przemocy w rodzinie.
- Na drogach było bezpieczniej aniżeli w latach poprzednich. Wyjeżdżaliśmy do 1201
kolizji oraz 182 wypadków. Najwięcej zdarzeń miało miejsce na
drodze krajowej nr 6, gdzie odnotowaliśmy ich 433, co stanowi aż 31 proc. ogółu. Wśród 31
tys. kierujących badanych alkomatem, u 113 osób stwierdzono
jazdę na podwójnym gazie - dodał mł. insp. Świniarski.

Dobra współpraca

Radny Jacek Thiel pytał o
współpracę policji w Wejherowie
ze strażą miejską oraz niepokojący 50-procentowy wzrost wypadków drogowych. Usłyszał,
że współpraca jest bardzo owocna, zaś działania strażników
bardzo pomocne i potrzebne.
Dzięki wsparciu SM, policjanci zajmują się poważniejszymi
sprawami i szybciej docierają
do miejsca zdarzenia. Faktycznie na drogach w powiecie wejherowskim w 2013 roku doszło
do 182 groźnych wypadków drogowych, czyli ich liczba wzrosła
niepokojąco o 50 proc. do roku
poprzedniego.
Mniej interwencji

Straży Pożarnej

Na tej samej sesji rok 2013
podsumowała Państwowa Straż
Pożarna z Wejherowa. Liczba
zdarzeń w stosunku do ub. roku
wyraźnie spadła.
- Jednostki wyjeżdżały 1423
razy, w tym do 474 pożarów,
906 zagrożeń miejscowych (wypadki, podtopienia itp.) oraz 43
fałszywych alarmów. Kilkaset mniej wyjazdów wiąże się z
mniejsza liczbą zdarzeń. W 2012
roku, tylko jednego dnia, nasze
pojazdy wyruszały na ratunek
ponad 100 razy do usuwania
skutków podtopień. W 2013 ro-

Radny Jacek Thiel pytał o współpracę pomiędzy policją a strażą miejską.

Fot. R. Wenta

ku tego rodzaju sytuacji było o
wiele mniej. Liczba interwencji
zależy od wielu czynników zewnętrznych - mówił mł. bryg.
Jacek Nowak, zastępca komendanta powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Wejherowie.
Ubiegłoroczny budżet PSP w
Wejherowie zamknął się kwotą
8,7 mln zł, z czego 6,7 mln zł przeznaczono na płace, 1,3 mln zł na
wydatki rzeczowe oraz 0,7 mln
zł na inwestycje. Strażacy dysponują 9 wozami bojowymi (5 w
Wejherowie i 4 w Rumi). Średni
wiek pojazdu wynosił 6 lat.

Pomoc druhów OSP

Mocnym ramieniem zawodowców są strażacy ochotnicy,
których w powiecie wejherowskim jest 1340. Brali oni udział
w 964 akcjach (PSP w 1636).
Łącznie w różnego rodzaju zdarzeniach wzięło udział 4930
strażaków ochotników (5387 z
PSP). Druhowie oskupieni są w
34 jednostkach OSP, które dysponują 67 wozami bojowymi.

Badania wody

O sytuacji sanitarnej na terenie powiatu mówiła lek. med.
Ewa Banasik, dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie.
- Na terenie powiatu jakość
wody przeznaczonej do spożycia
przez ludzi nadzorowana jest w

73 wodociągach. 149 tys. osób
zaopatrywanych było w wodę
o właściwej jakości, zaś 50 tys.
w nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym, lecz warunkowo dopuszczoną do spożycia
do 31 marca 2014 roku. Ponadnormatywne stężenie żelaza i manganu może powodować
brudzenie prania i armatury sanitarnej oraz niepożądany smak
napojów, jednak nie dyskwalifikuje tej wody do spożycia - mówiła Ewa Banasik.
W ub. roku Sanepid wykonał 368 badań laboratoryjnych
wody, z czego 51 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym.
Wydano 9 decyzji na poprawę
jakości wody przeznaczonej do
spożycia, a dotyczyły one wodociągów Szemud, Lublewko,
Brzeźno Lęborskie, Świchowo,
Sychowo (zakazano spożywania
wody w stanie surowym). Administratorzy wodociągów przeprowadzili skuteczne działania,
m.in. dezynfekcję i intensywne
płukanie sieci.
Wydano ponadto 1 decyzję
nakazującą unieruchomienie
wodociągu lokalnego Kętrzyno
ze względu na skażenie wody
bakteriami Escherichia coli oraz
1 decyzję nakazującą unieruchomienie wodociągu w Sopieszynie.
Ryszard Wenta

Mł. insp. Mariusz Świniarski przedstawił sprawozdanie
Fot. R. Wenta
z działań policji w minionym roku.

POWIAT
Z POLICJI
Konopie indyjskie

Policjanci z wejherowskiej
komendy w trakcie przeszukania mieszkania 24-letniego mieszkańca Wejherowa,
natrafili na dwie doniczki z
konopiami indyjskimi oraz
woreczki foliowe z zawartością nasion. Prawdopodobnie
mężczyzna hodował konopie
indyjskie. Badanie narkotestem potwierdziło obecność
THC (Tetrahydrokannabinol
- organiczny związek chemiczny, główna substancja
psychoaktywna zawarta w
konopiach).
Za uprawę konopi indyjskich grozi kara pozbawienia
wolności nawet do 3 lat.

Kradzież
elektronarzędzi

Policjanci z Wejherowa od
pewnego czasu zajmowali
się sprawą kradzieży elektronarzędzi z terenu prywatnej
firmy w Wejherowie. Wartość
poniesionych strat właściciel
firmy oszacował na kwotę
750 zł. Niewykluczone, że jeden z podejrzewanych usłyszy także zarzut popełnienia
przestępstwa paserstwa.
Za kradzież grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, a za popełnienie
paserstwa kara pozbawienia
wolności nawet do lat 5.

Kradzieże
na działkach
i w sklepikach

Funkcjonariusze z Wejherowa zatrzymali 26- i 22-letniego mężczyznę, którzy
związani są z włamaniami do
altan ogrodowych na terenie ogródków działkowych
oraz sklepików szkolnych.
Policjanci zatrzymali mężczyznę podejrzewanego o
kradzież z włamaniem do
skrzynki energetycznej oraz
pobliskich altanek na terenie ogródków działkowych
w Wejherowie.
Zatrzymali
również
mieszkańca Wejherowa powiązanego z tymi przestępstwami. W jego mieszkaniu
znaleźli artykuły spożywcze
i biurowe pochodzące z włamania do sklepiku szkolnego. Sprawa jest rozwojowa
i policjanci sprawdzają, czy
zatrzymani mężczyźni mają
związek z innymi przestępstwami. Za kradzież z włamaniem grozi kara do 10 lat
pozbawienia wolności.
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EDUKACJA

Powiatowa Olimpiada

Gimnazjaliści debatowali o demokracji

Najlepsi
Młodzież i demokracja
matematycy
Podczas Dnia Otwartego I Liceum Ogólnokształcącego w Wejherowie ogłoszono
wyniki X Powiatowej Olimpiady Matematyczno-Fizycznej dla szkół ponadgimnazjalnych i
gimnazjów. W olimpiadzie wzięło udział 127
uczniów, a do finału zakwalifikowało się 35
osób.
Konkurs, zorganizowany przez I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie, był przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i gimnazjalnych z powiatu wejherowskiego.
Rywalizowali oni w czterech kategoriach wiekowych: klasy I, II i
III szkół ponadgimnazjalnych oraz klasy III szkół gimnazjalnych.
Nagrodzono 15 uczniów , którzy zajęli trzy pierwsze miejsca w
każdej grupie wiekowej. Nagrody (m.in. kalkulator CASIO, odtwarzacz MP4, urządzenie wielofunkcyjne HP, aparat fotograficzny
CANON oraz książki popularno-naukowe) ufundowało Starostwo
Powiatowe w Wejherowie. Pierwsze miejsca w poszczególnych
kategoriach zajęli: Piotr Walkusz - I LO w Wejherowie, Paweł
Patelczyk - I LO w Wejherowie, Karol Kościelniak - ZSP nr 2 w
Wejherowie, Radosław Piekut - Ekologioczne Gimnazjum Społeczne w Rumi, Janusz Cezary - I LO w Wejherowie
Drugie miejsca zajęli: Piotr Warzocha - Salezjańskie LO w Rumi, Grażyna Kolp - LO nr 1 w Rumi, Marek Schwann- I LO w
Wejherowie, Michał Gronau -Salezjańskie Gimnazjum w Rumi
Na trzeciej pozycji uplasowali się w swoich kategoriach: Janusz
Cezary - I LO w Wejherowie, Angelika Lis - I LO w Wejherowie,
Patryk Przybylski - I LO w Rumi, Michał Tomkowicz - Ekologiczne
Gimnazjum w Rumi.

Dwie uczennice Gimnazjum Społecznego nr 1 im. Janusza Korczaka w Wejherowie chciałyby uczestniczyć w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży, organizowanego przez Kancelarię
Sejmu RP przy współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ministerstwem Edukacji Narodowej oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji. Dlatego zorganizowały debatę o demokracji.

Przeprowadzenie debaty na
jeden z trzech wybranych tematów, to element projektu,
dzięki któremu można zasiąść
w Sejmie w Warszawie. Alicja
Pomierska i Agnieszka Lulińska wybrały temat, dotyczący demokracji i działalności
młodzieży, nadając jej tytuł: „Z
demokracją na - Ty! Młodzież
na - tak! Wybory na - nie tylko!”.
Debata odbyła się z udziałem gości, dyrektora szkoły,
nauczycieli i młodzieży Gimnazjum Społecznego. Dyskutowano o tym, czy młodzież ma
wpływ na politykę i konkretne
decyzje, dotyczące życia Polaków. Przeprowadzono również
quiz, dotyczący demokratycznych zasad funkcjonowania
państwa oraz innych pojęć z zakresy wiedzy o społeczeństwie.
- W kolejnym etapie projektu będziemy musiały zrobić
kampanię profrekwencyjną i
jeżeli ta także zakończy się sukcesem 1 czerwca br. będziemy

brać udział w obradach Sejmu
Dzieci i Młodzieży. Bardzo nam
na tym zależy - mówi Alicja Pomierska, jedna z dwóch ambitnych uczennic.

Na zdjęciu powyżej: Alicja Pomierska (pierwsza
z prawej) i Agnieszka Lulińska oraz ich koleżanki i
koledzy z Gimnazjum Społecznego im. Korczaka,
razem z zaproszonymi gośćmi, nauczycielami i
dyrektor szkoły, rozmawiali o demokracji.

Archeologia – co to takiego?

Garnki sprzed tysięcy lat
Czym jest Góra Zamkowa w Wejherowie? Skąd się wzięły w ziemi garnki? Czy wykopaliska są prowadzone tylko w Egipcie? Na te i inne pytania odpowiadają dzieciom archeolodzy
z Fundacji Ochrony i Promocji Zabytków Pomorza „Pro turris” z Gdyni. Ciekawe lekcje archeologii odbyły się już w Szkole Podstawowej nr 6 w Wejherowie, a jutro 4 kwietnia będą
prowadzone w Szkole Podstawowej nr 8.
Fundacja w ramach projektu „Archeologia - a co to
takiego?” prowadzi zajęcia
edukacyjne dla uczniów klas
trzecich wejherowskich szkół
podstawowych. Pierwszy etap
projektu realizowano w Szkole
Podstawowej nr 6.
Pytane przez archeologów
dzieci śmiało i celnie odpowiadały na pytania, czym ich zdaniem jest archeologia i co bada.
Dowiedziały się, że archeologów
nie interesują np. dinozaury,
ale wyłącznie to, co pozostawili po sobie ludzie. Wykopaliska
odbywają się nie tylko w dale-
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kim Egipcie, ale także w Polsce,
na Pomorzu, a nawet w Wejherowie.
Największą frajdą dla dzieci bylo oglądanie przedmiotów,
pochodzącyh sprzed tysięcy lat,
m.in fragmentów garnków,
dzbanów, ozdób, grzebienia,nożyczek czy siekiery.
- W sumie w naszym projekcie weźmie udział ponad 250
uczniów z wejherowskich szkół.
Naszym priorytetem jest przekazanie wiadomości z zakresu
archeologii w interesującej dla
formie - wyjaśnia Piotr Kalka,
prezes fundacji „Pro turris”.

Zajęcia przeprowadzone z
dziećmi mają na celu zapoznanie ich z zabytkami archeologicznymi znajdującymi się w
ich najbliższym otoczeniu, ze
szczególnym uwzględnieniem
pradziejowej historii Wejherowa. A ta - jak zapewniają wykładowcy - jest bogata i warta
promowania.
- Chcielibyśmy przybliżyć i
wytłumaczyć dzieciom sposób
powstania stanowisk archeologicznych oraz zapoznać je
ze specyfiką pracy archeologa
- dodaje Monika Kalka, koordynator projektu.

Zajęcia współfinansowane są
ze środków przyznanych przez
Urząd Miasta Wejherowa.
Do głównych zadań Fundacji
„Pro turris” należy promowanie
dziedzictwa kulturowego Pomorza, od czasów najdawniejszych
aż po współczesność.
Wykładowcy fundacji w ciekawy i merytoryczny sposób,
przy pomocy narzędzi multimedialnych, opowiadają
o
najciekawszych zabytkach, interesujących miejscach i postaciach historycznych.
Więcej informacji na:
www.proturris.org

Lekcja archeologii w klasie IIIb SP nr 6 w Wejherowie.
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Młodzi zdolni

Nagrody w Konkursie Fryzjerskim

Fryzura marzeń
Piątka adeptów sztuki fryzjerskiej ze Studia Fryzjerskiego mistrza
Henryka Mosiejki w Wejherowie, startowała w piątym Ogólnopolskim Konkursie Fryzjerskim Młodych Talentów Ziemi Łódzkiej. Wejherowianie wrócili stamtąd z nagrodami.

Festiwal w szkole im. L. Bądkowskiego

Kaszëbsczé Spiéwë
Po raz 12 w Szkole Podstawowej im. Lecha Bądkowskiego w Luzinie odbył się Festiwal Piosenki Kaszubskiej „Kaszëbsczé Spiéwë”. W
szkolnej auli wystąpiło aż 104 uczestników w wieku od kilku do kilkunastu lat. Było to prawdziwe święto kaszubskiej piosenki i kaszubskiego języka.
- Organizowany przez nas
festiwal jest wspaniałą okazją
do spotkania się miłośników i
twórców kultury kaszubskiej,
a szczególnie piosenki kaszubskiej. Stwarza on doskonałą
możliwość
zaprezentowania
się najbardziej utalentowanym
wykonawcom,
śpiewającym
w języku kaszubskim - twierdzi dyrektor szkoły Dariusz
Rompca.
17 solistów i 17 zespołów
to w sumie 104 osoby, które
zaśpiewały w luzińskiej Szkole Podstawowej. Grand Prix
festiwalu zdobyła solistka w
najstarszej kategorii szkół ponadgimnazjalnych, Weronika
Pryczkowska, reprezentująca Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskie w Baninie.
Talentów jak zwykle nie brakowało, a laureatów w poszczególnych kategoriach było wielu.
Nie brakowało wśród nich dzieci i młodzieży z gminy Luzino.
I tak, pierwsze miejsce w najmłodszej grupie wykonawców
zajął Antoni Wittstock z zerówki w Szkole Podstawowej
w Luzinie (ex aequo z Franciszkiem Szczypiorskim z Sierakowic), w tej grupie najlepszym
okazał się również zespół z tej
samej szkoły. Drugie miejsce

zajął zespół z Gminnego Przedszkola w Luzinie.
Wśród solistów z klas I-III,
trzecie miejsce zajęła luzinianka Patrycja Wujec. W kategorii zespołów z klas IV-VI
pierwsze miejsce zajął zespół z
SP w Luzinie. Wśród solistów
z gimnazjów konkurs wygrała Agnieszka Szur z Gimnazjum w Luzinie. W tej grupie
wiekowej najlepszy okazał się

również zespół z luzińskiego
gimnazjum.
Patronat nad imprezą objął senator Kazimierz Kleina, Marszałek Mieczysław
Struk i wójt Jarosław Wejer,
a patronat medialny – Radio
Kaszëbe. Patronat honorowy
pełni Kurator Oświaty i Wychowania w Gdańsku. Nagrody ufundowała Gmina Luzino
oraz Starostwo w Wejherowie.

Młodzi fryzjerzy prezentowali swoje umiejętności w
kilku kategoriach m.in. wyciskanie fal na mokro, plecionki
z długich włosów, wycinanie
wzorków, modelowanie fryzury
klasycznej i z długich włosów, a
także na temat „fryzura twoich
marzeń”.
Startujący w kategorii męskiej brali udział w trzech konkurencjach, a suma zdobytych
punktów decydowała o ostatecznej pozycji w konkursie.
Pierwsze miejsce we fryzjerstwie męskim uzyskał Filip
Elend a drugie Dawid Doering - obaj ze studia Henryka
Mosiejki w Wejherowie. Ich koleżanka Daria Cisłowska była pierwsza w kat. wyciskania
fal na mokro, a trzecia Natalia Hebel. Daria zajęła trzecia lokatę we „fryzurze twoich
marzeń”. Patrycja Funk była
piąta w kat. Plecionki na długich włosach.
Laureaci otrzymali puchary, medale, dyplomy, nagrody
rzeczowe i zakwalifikowali się
do Ogólnopolskiego Konkursu
Fryzjerskiego im. Antoniego
Cierlikowskiego w Sieradzu.
Udział w konkursie w Łodzi
był sprawdzianem umiejętności przed najważniejszym konkursem o Tytuł Mistrza Polski

uczniów w Poznaniu. W konkursie brało udział 29 osób.
Najważniejszym wydarzeniem fryzjerskim dla wejherow-

skiego salonu „Henryk”, będzie
udział stylisty Mateusza Kępki w Mistrzostwach Świata we
Frankfurcie w maju br.

OGŁOSZENIE

UWAGA - KOMUNIKATY
MIEJSKIEGO ZAKŁADU KOMUNIKACJI
ROBOTY DROGOWO-KOLEJOWE W REKOWIE
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.
zawiadamia, że w związku z
zamknięciem przejazdu kolejowego
w Rekowie w ciągu ul. Rekowskiej
w dniach od 31 marca do 09 kwietnia 2014r
TRASA LINII nr 19 ZOSTANIE SKRÓCONA
do pętli linii nr 9 w Rekowie.
Za utrudnienia przepraszamy.
MZK Wejherowo
58 572 29 33

W dniu 12 kwietnia 2014 roku z powodu remontu ul. Puckiej w Redzie:
		
		
		
		
		

Linie nr 8 i 9 nie będą dojeżdżać do pętli w Ciechocinie
Linia nr 9 nie będzie dojeżdżać do Rekowa
Wszystkie kursy będą kończyć bieg przy skrzyżowaniu
ulic Puckiej- Płk. Dąbka - Poprzecznej.
W kierunku Ciechocina pojadą ul. Poprzeczną.

W zamian za przystanek „Pucka/Nowa” będzie przystanek zastępczy „Poprzeczna”
zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Nowej i Poprzecznej.
W zamian za przystanek na pętli Ciechocino będzie przystanek zastępczy „Płk. Dąbka” zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulic Płk. Dąbka i Poprzecznej (dla linii nr 9 będzie
to przystanek końcowo-początkowy ).
Następnie linie będą wyjeżdżać na ul. Pucką i w kier. centrum Redy pojadą trasami
rozkładowymi.
Godziny odjazdów linii 8 i 9 z przystanku zastępczego „Płk. Dąbka” będą zachowane
– jak dla dotychczasowych odjazdów z pętli w Ciechocinie.
MZK Wejherowo przeprasza pasażerów za utrudnienia w korzystaniu z usług wejherowskiej komunikacji. Szczegółowe informacje DYSPOZYTOR 58 572 29 33.
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EDUKACJA I HISTORIA

Pasjonaci historii z Pułku Czarnieckiego

Kozacka dusza i temperament
Pasjonaci historii zwykle ślęczą nad książkami lub zwiedzają muzea
i stare historyczne obiekty. Coraz częściej jednak miłośnicy historii
starają się odtworzyć dawne ubiory i uzbrojenie, poznać mowę, potrawy i zwyczaje ludzi, żyjących w minionych stuleciach. Tak właśnie
robią członkowie grup rekonstrukcyjnych, a wśród nich członkowie
Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznych Pułk Czarnieckiego.
Grupa powstała pod koniec
2010 roku, a od czerwca 2013
ma status stowarzyszenia.
Pułk Czarnieckiego działa głównie na terenie Małego
Trójmiasta Kaszubskiego, a jego członkowie trenują efektowne skoki, pozorują walki, uczą
się szermierki, a także staropolskiej mowy i rękodzieła. Zagłębiają się w historię XVII wieku.

trzebne w obozowisku czy na
polu bitwy członkowie grupy
szyją i wykonują sami za własne pieniądze. Niektóre rzeczy
np. szable zamawiają u kowali
w całej Polsce.
Na specjalne okazje potrafią
też przygotować wina, miody
pitne czy nalewki i to z zachowaniem dawnych receptur.

Pokazy kaskaderskie
i ...dawne nalewki

Dlaczego wśród rekonstrukcji historycznych młodzi wejherowianie wybrali Kozaków?
- Sam wcześniej trafiłem
do grupy która odtwarzała Kozaków mówi Krzysztof
Zdunkowski. - Była to grupa
kaskadersko-historyczna, a byłem tam głównie kaskaderem.
Przez dwa, trzy lata tamtej
działalności poczułem magię
XVII wieku oraz rekonstrukcji
historycznych. Zakładając własną grupę wiedziałem, że chcę
odtwarzać Kozaka. Szlachta
była zazwyczaj dość statyczna, zaś Kozak był zawadiaką z
temperamentem i energicznym
charakterem, skłonnym do podejmowania
niebezpieczeństwa. To mi w duszy gra i tego
będę się trzymał.
- Stowarzyszenie liczy obecnie 16 członków, ale aktywnych przy różnych akcjach jest

- Głównym okresem, który rekonstruujemy jest początek XVII wieku - informuje
Krzysztof Zdunkowski, dowódca grupy. - Jesteśmy grupą kozacką. Organizujemy pokazy
szermierki dawnej, pokazy z
elementami kaskaderskimi,
pokazy ubiorów historycznych.
Co jakiś czas także można nas
zobaczyć w różnych miastach,
gdzie bierzemy udział w rekonstrukcjach historycznych.
Historia jest naszą pasją, poznajemy ją jednak nie od strony dat i nazwisk, ale sposobu
życia siedemnastowiecznych
Kozaków. Dobrze się przy tym
bawimy, bo historia nie musi
być nudna, może być naprawdę ciekawa i niesamowita.
Stroje i uposażenie, a także
namioty i inne elementy po-

Kozak - zawadiaka

zazwyczaj 8 osób – mówi K.
Zdunkowski. - Są wśród nas
trzy dziewczyny, a jedna z nich
potrafi władać szablą i bierze
aktywny udział w naszych pokazach.
Pozostałe dziewczyny, jako że z walki nie czerpią takiej
satysfakcji, zajmują się innymi, równie ciekawymi rzeczami które mają miejsce w czasie
trwania rekonstrukcji.
Najważniejsze, że nie dzielimy obowiązków i zadań na
męskie lub kobiece, a każdy zajmuje się wybranymi zajęciami
tak, aby czerpać z tego najwięcej radości i satysfakcji.

Żywe lekcje historii

Celem stowarzyszenia jest
m.in. kultywowanie pamięci o
Stefanie Czarnieckim i tradycji
narodowej, a także działalność
edukacyjna - w tym prowadzenie żywych lekcji historii, a
przede wszystkim udział w rekonstrukcjach historycznych na
terenie całego kraju oraz poza
jego granicami. Uczestnicząc w
nich, członkowie grupy promują Wejherowo i Pomorze. Ważnym elementem działalności
jest upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu, wspomaganie osób niepełnosprawnych, a
także propagowanie oddawa-

Pokaz walki na szable podczas pikniku historycznego w 2013 roku.

nia krwi wśród młodzieży i dorosłych.
Niezwykłą sprawność fizyczną i umiejętności członkowie grupy ćwiczyli kiedyś na
polanie nad rzeka Redą. Na
plechach nosili stare materace
żeby trenować trudniejsze elementy pokazów. Często szablę
zastępował porządny kij.
- Aktualnie trenujemy w sali Szkoły Podstawowej nr 9 w
Wejherowie), w każdy piątek,
a latem, gdy pogoda dopisuje,
z chęcią wracamy na treningi
nad rzekę, aby ćwiczyć na świeżym powietrzu - dodaje dowódca Pułku Czarnieckiego. - Po
treningu często zdarza nam się
zrobić ognisko, usiąść i rozmawiać do nocy.
Na koniec ważna informacja dla zainteresowanych - trwa
nabór do stowarzyszenia. Aby
zostać jego członkiem trzeba
mieć ukończone 15 lat (bez górnej granicy wieku, mile widziane są osoby mające lat 15 i 50)
oraz chęci do działania. BaK.

Szczegóły na temat treningów na stronie internetowej www.czarnieckiego.
org oraz na facebookowym
fanpage https://www.facebook.com/PulkCzarnieckiego
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Rekonstrukcja w Wejherowie
Czeka nas duże i ciekawe wydarzenie historyczne w Wejherowie. W dniach 27-29 czerwca Stowarzyszenie Pułk Czarnieckiego wraz z Wejherowskim Centrum Kultury zorganizuje
rekonstrukcję historyczną pt. „Jak to na Pomorzu zdrajcy ze
Szwedem próbowali się bratać”. Rekonstrukcja ma obejmować epizody historyczne z czasów potopu szwedzkiego, rozgrywające się w Wejherowie i okolicach.
Przewidywany jest przyjazd około 150 rekonstruktorów.
Zaplanowano turniej szabli bojowej, turniej kulinarny oraz
wiele innych atrakcji. Na terenach przyległych do obozowiska
będą działać kramy z regionalnymi produktami, będzie także możliwość zobaczenia jak pracują rzemieślnicy zawodów
dawnych.
REKLAMA

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski
Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
Wejherowo, ul.Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Kurs kat. B rozpoczyna się 7 kwietnia,
a kolejny 24 kwietnia 2014 r.
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HISTORIA

W kwietniu 1945 roku miała miejsce morska ewakuacja więźniów Stutthofu

Rejs Śmierci - po morzu na barkach
W styczniu br. w „Pulsie Wejherowa” pisaliśmy o Marszu Śmierci, czyli ewakuacji kilkunastu tysięcy więźniów obozu koncentracyjnego
Stutthof. Ich wycieńczająca wędrówka, m.in. przez powiat wejherowski i Wejherowo, rozpoczęła się 25 stycznia 1945 roku. Trzy miesiące
później, 25 kwietnia pozostali w obozie więźniowie rozpoczęli ewakuację drogą morska, nazwaną Rejsem Śmierci. Wiosenna wyprawa była równie trudna i dramatyczna, a dla wielu więźniów stanowiła ostatnią podróż. Te tragiczne wydarzenia przypomina Regina Osowicka,
która przed laty rozmawiała z uczestnikami morskiej ewakuacji (w tym mieszkańcami Wejherowa) i była autorką publikacji na ten temat.
30 stycznia 1945 Rosjanie zajęli Gdańsk, ale w niedalekim, odległym o ok. 60
kilometrów obozie koncentracyjnym Stutthof nadal
przebywali więźniowie.
Słabi i chorzy ludzie, niedołężni starcy, kobiety z
dziećmi, w tym z niemowlętami urodzonymi w obozie
- wszyscy osłabieni i niedożywieni, nie byli w stanie
maszerować, tak jak popędzeni w styczniu przez esesmanów współwięźniowie.

Najpierw
Mikoszewo

Żyli w obozie jeszcze
prawie dwa miesiące od
momentu
wyzwolenia
Gdańska spod okupacji
hitlerowskiej, zanim 25
kwietnia załadowano ich do
kolejki wąskotorowej i przewieziono do ujścia Wisły.
Piechotą szły do Mikoszewa
więźniarki żydowskie.
Więźniowie, zaopatrzeni na drogę zaledwie w pół
bochenka chleba, mały kawałek margaryny i suchej
wędliny,
jeszcze prawie
dwie doby czekali na dalszy transport.
Jedyną drogą ostatecznej ewakuacji obozu była droga morska, ale nie
wszyscy spośród wyprowadzonych ok. 3300 osób
wsiedli na podstawione
wieczorem cztery łodzie desantowe. Przypłynęły z Helu i tam, załadowane ciasno
więźniami, miały powrócić.
- Zanim załadowano
więźniów na łodzie, w pobliżu przystani w Mikoszewie działy się straszne
sceny - mówi Regina Osowicka. - Słabi i bardzo chorzy ludzie nie mieli sił, aby
wejść na barkę po wąskim
trapie. Wpadali do wody, a
nikt nie ani myślał ich ratować. Co więcej, esesmani
strzelali do Żydówek i do innych osób, które nie radzi-

ły sobie o własnych siłach.
Ci, którym udało się dostać
na barki, w ścisku i brudzie, bez wody i z niewielkim prowiantem, płynęli
pod osłoną nocy na Półwysep Helski. Noc była dla esesmanów bezpieczniejsza,
bo łodzie były niewidoczne
dla radzieckich samolotów
i ścigaczy.

PRZESIADKA
NA HELU

Na Helu więźniowie
przebywali kilka godzin w
głębi lasu, na terenie otoczonym drutem kolczastym, a potem zapędzono
ich do nabrzeża portowego.
Zanim do tego doszło, przeżyli bombardowanie przez
rosyjskie samoloty. Potem
ponownie wsiadali jednostki pływające, tym razem na
barki rzeczne.
Barki były prawdopodobnie cztery (co do ich
liczby nie ma dokładnych
danych), w tym: „Wolfgang”
i „Vaterland”. każda z nich
przewoziła po ok. 1000
osób, m.in. Norwegów, Finów, Litwinów,
Rosjan,
Łotyszy, Żydów i Polaków,
których większość znalazła
się na barce „Vaterland”.
Na jednej z pozostałych
dwóch barek wywieszono
żółtą flagę, ponieważ transportowano nią osoby chore
na tyfus, zwłaszcza kobiety
żydowskie.

CIASNO I ZIMNO

Barki rzeczne nie były
przystosowane do podróży
pełnomorskiej i przewozu ludzi, poza tym były w
złym stanie technicznym.
Więźniów upchano w lukach w ogromnej ciasnocie, bez ubikacji, bez wody.
Było bardzo zimno.
- Z braku wody podczas
podróży pili wodę morską.
Czerpali ją przy pomocy znalezionych pustych
puszek, spuszczanych na

sznurku - opowiada Regina Osowicka. - Do tego dochodził strach, stres i głód,
bo prowiant przydzielony w
obozie dawno się skończył.
Było bardzo zimno. Szerzyły się choroby, więźniowie
umierali jeden po drugim.
Niektórzy z rozpaczy i
braku nadziei sami rzucali się do wody. Trafiały tam
także ciała zmarłych...

POSTÓJ
NA RUGII

Pod koniec kwietnia po
raz pierwszy konwój barek
zatrzymał się na wyspie
Rugia, w miejscowości Sassnitz, gdzie pozwolono więźniom jedynie na pobranie
słodkiej wody z pobliskiej
pompy. Po krótkim pobycie, barki popłynęły dalej,
na zachód.
- Co ciekawe, w miasteczku Lauterbach na Rugii jest pomnik, poświęcony
uczestnikom i ofiarom Rejsu Śmierci - informuje Regina Osowicka. - Przez wiele
lat tym miejscem opiekowała się, razem z miejscową
szkołą, Szkoła Podstawowa
nr 9 im. Józefa Wybickiego
w Wejherowie.

FINAŁ W
NEUSTAD

2 maja barki „Wolfgang”
i „Vaterland” znalazły się
na redzie portu w Neustadt
w Niemczech, w pobliżu Lubeki. Wokół miasta trwały
intensywne walki.
Esesmani odpłynęli na
holownikach do portu. W
nocy z 2 na 3 maja więźniowie sami doholowali barki
do brzegu i sami wydostali się na ląd. Aby umożliwić transport chorych,
wykorzystali małą łódkę.
Niektórzy sami płynęli do
brzegu, aby jak najszybciej
wydostać się.
- Ci, którzy dotarli do
plaży, rozbiegli się w poszukiwaniu jedzenia. Pu-

Teresa Kupc przy grobie matki Apolonii (zmarłej 9.06.1945 r.) na cmentarzu w Neustadt. Zdjęcie wykonane w latach powojennych pochodzi z archiwum R. Osowickiej.

kali do niemieckich domów,
błagając o wodę i pożywienie. Spotykali się z różną
reakcją - mówi Regina Osowicka. - Uczestnicy rejsu
opowiadali mi, że niektórzy
Niemcy im pomagali, inni
pluli na nich lub oblewali
gorącą woda.

MASAKRA
NA BARKACH

Rano żołnierze niemieckiej piechoty morskiej próbowali zatrzymać więźniów,
wrócili również esesmani,
transportujący ich. Na barkach wciąż przebywali ludzie, nie mogący opuścić ich
o własnych siłach. Niemcy
zabijali ich. Zginęło wtedy
około 120 osób.
Wielu świadków uznało
to za najgorsze chwile, jakie
przeżyli podczas ewakuacji.
Pozostali przy życiu ludzie

zostali zapęzeni na boisko w
Neustadt. Tego dnia po godzinie 15.00 do miasteczka
wkroczyły jednostki armii
angielskiej. Esesmani uciekli. Skończyła się gehenna
więźniów, którymi zaopiekowali się Anglicy, m.in.
wiceprezes
Czerwonego
Krzyża hr Folke Bernadotte. Wielu więźniów trafiło
na leczenie do Szwecji.
- Z rejsu śmierci wróciła do miasta Augustyna
Westphalowa,
Helena
Bach oraz Leon Prusiński - mówi Regina Osowicka. - Niektórzy więźniowie
już po wyzwoleniu zmarli z
wycieńczenia. taki los spotkał mieszkankę Wejherowa, Apolonię Kupc, która
już nie wróciła do Polski ani
do rodzinnego miasta.

Helena Bach.

Anna Kuczmarska

Z braku miejsca o Rejsie Śmierci piszemy w dużym uproszczeniu, ale zainteresowanych odsyłamy do książek na ten
temat, m.in. książki „Rejs Śmierci” autorstwa Elżbiety Grot,
wydanej w 1999 roku przez Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Leon Prusiński.
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ROZMAITOŚCI

Wieści z WUTW

Wejherowscy seniorzy witają wiosnę

Na zaproszenie dyrekcji Wejherowskiego Centrum Kulturalnego, 15 słuchaczek Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku wzięło udział w
„Warsztatach animacji lalką dla dojrzałych mieszkańców Wejherowa”. Zajęcia prowadzili je goście z Teatru Lalki „Tęcza” w Słupsku i plastycy z WCK.

Pierwszy dzień wiosny turyści seniorzy z Wejherowskiego Uniwersytetu
Trzeciego Wieku powitali w Leśniczówce w Luzinie, jednocześnie świętując
Międzynarodowy Dzień Lasu ustanowiony przez ONZ w 2012 r.

Teatr w walizce Aktywnie w lesie
Aktor-lalkarz
Maciej
Gierłowski
prezentował
różne lalki teatralne, pokazywał i objaśniał sposób
ich poruszania i ożywiania.
Przeprowadził ze słuchaczkami szereg ćwiczeń usprawniających układ oddechowy,
aparat mowy, mięśnie twarzy, ręce jako przygotowanie
do wyjścia na scenę. Później
wszyscy mogli poruszać lalkami, występować na scenie
za parawanem.
Na spotkaniu z Tatianą Skumiał plastykiem
teatralnym,
twórczynią
większości lalek w teatrze
„Tęcza” w Słupsku, panie
OGŁOSZENIE

dowiedziały się i zobaczyły,
że wszystko co nas otacza
(przedmioty, rzeczy, rośliny, zwierzęta) mogą być postaciami naszej wyobraźni.
Kolejny etap warsztatów
to praktyczne zrobienie kukiełki. Materiały i maszynę
do szycia zapewnił WCK,
każdy tez mógł przynieść
swojego. Wszystkie panie
ochoczo zabrały się do tworzenia lalek, przypominając
czasy dzieciństwa. Pod kierunkiem Anety Fittkau,
plastyka z WCK, patyczki, szmatki, niepotrzebne
gałganki, cekiny, guziczki
i kolorowe nitki po kilku

godzinach zamieniły się w
sympatyczne lale.
Plan warsztatów przewiduje jeszcze napisanie
scenariusza do wiersza lub
innego tekstu i przedstawienia w pobliskim przedszkolu. Będą to zajęcia z
Karolem Formelą i Alicją
Araszkiewicz.
Czy prace będzie można
pokazać wymagającym małym widzom? Czy paniom
starczy siły i pewności siebie, aby ożywić lale wykonane w ramach Projektu?
Przekonamy się na zakończenie warsztatów.
Teresa Malinowska

Na luzińską Ścieżkę Zdrowia przybyły 32 osoby, w wieku od 1,5 (Mikołaj) do ponad
80 lat. Grupą opiekowało się
dwóch wolontariuszy i dwie
przewodniczki PTTK z wejhe-

rowskiego koła PTTK. Krzysztof Bober, luziński leśniczy w
ciekawie opowiadał o historii
miejscowości i Nadleśnictwa,
wspominjąc zasłuzonych leśników, szczególnie Józefa

Wilczka rozstrzelanego w
Piaśnicy. Ukazał bagactwo roślin, zwierząt, tajemnicze znaki w leśnych odstępach oraz
ciekawe miejsca w luzińskim
lesie. Ciekawym miejscem jest
m.in. Mielerz w którym w dawnych czasach wypalano drewno w celu uzyskania węgla
drzewnego, a Zielony Punkt
Kontrolny, to projekt który zainteresuje szczególnie osoby
wędrujące na orientację przy
pomocy mapy. Cała Ścieżka
Zdrowia jest bardzo przyjemną
trasą z licznymi miejscami do
odpoczynku i ćwiczeń poprawiających kondycję, a widok
na okolicę zapiera dech w piersiach i można poczuć się jak w
Bieszczadach.
Spacer leśną trasą przy
wspaniałej wiosennej pogodzie
był nie tylko wielką przyjemnością, ale przede wszystkim
wspaniałą lekcją historii i
przyrody. Członkowie Sekcji
Turystyki Pieszej WUTW są
wdzięczni leśniczemu Krzysztofowi Bober z Luzina za opiekę i cierpliwość.
Zarówno ta wycieczka, jak
i następne organizowane przez
Sekcję Turystyki Pieszej Wejherowskiego
Uniwersytetu
Trzeciego Wieku „Polska YMCA”, są częścią składową Kursu Organizatorów Turystyki
PTTK dla seniorów powiatu
wejherowskiego, których wielu jest członkami PTTK.
Kurs przygotowany jest
przez Koło Przewodników i Pilotów PTTK w Wejherowie i
przez nich prowadzony.
Alicja Orszulak
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SPORT

piłka nożna. gryf na drodze do utrzymania Kickboxing. Mistrzostwa polski

Wygrana na Wzgórzu

Drużyna Gryfa Wejherowo na drodze do utrzymania się w II lidze
piłki nożnej, przegrała na Śląsku z Zagłębiem Sosnowiec 3:1 (0:1). W
ostatnią sobotę na własnym boisku wygrała z MKS Kluczbork 2:0 (1:0).
Pierwsza połowa wyjazdowego spotkania rozpoczęła się
i zakończyła znakomicie, bo
po bramce M. Twardowskiego wejherowianie prowadzili.
Drużyna Gryfa grała spokojnie
i kontrolowali grę.
Druga połowa to jednak
zdecydowana przewaga sosnowiczan. Szybko wyrównali, po
czym spokojnie dążyli do zwycięstwa. Pomogły im błędy i
bezmyślność piłkarzy z Wejherowa, m.in. czerwona kartka
dla P. Brzuzy.
Sosnowiczanie szybko zdoTrenerzy
KTS-K
GOSRiT Luzino prowadzą w
przedszkolach zajęcia z elementami piłki nożnej pod
nazwą „sportowa przygoda przedszkolaka”. Mają
za zadanie propagowanie
sportowych wartości oraz
zachęcenie dzieci do uprawiania sportu Trenerzy Rafał
Kaczmarczyk i Mateusz Cytrynia zapraszają przedszkola do udziału w projekcie.
Informacje pod nr tel.
500-469-697, e-mail: cytryniakmateusz@gmail.com

byli dugą i trzecią bramkę.
Drugiego gola przed końcem
meczu zdobył R. Siemaszko.
Natomiast w spotkaniu o
podwójną stawkę na Wzgórzu
Wolności, wejherowski II-ligowiec wygrał i wyprzedził swojego rywala, walczącego także
o utrzymanie, w tabeli ligowej.
Mimo, że goście prowadzili
otwarta grę, przeważali, to jednak gryfici w 32 minucie zdobyli bramkę, po przejęciu piłki na
polu karnym przez R. Siemaszkę. Strzałem z bliska pokonał
bramkarza gości.

MKS natychmiast ruszył
do odrabiania start i starał się
stwarzać okazje.
Mieli ją w 60 minucie drugiej
połowy, ale nasz obrońca wybił
piłkę z linii bramkowej. W 80
minucie przed szansą stanął
Ł. Pietroń i tym razem celnie
strzelił tuż przy słupku.
Gryf Wejherowo: Szlaga - Osłowski (Kowalski),
Kostuch, Kochanek, Felisiak - Dąbrowski (Miler),
Stefanowicz, Kołc, Kusiak
(Szymański), Siemaszko Twardowski (Pietroń).

piłka ręczna. Tytani

W sobotę mecz
Kolejny mecz ligowy w II lidze piłki ręcznej Tytani Wejherowo rozegrają na własnym parkiecie
w hali sportowej SP 9 przy ul. Śmiechowskiej. W
najbliższą sobotę, 5 kwietnia o godz. 18.00 zmierzą
się z Samborem Tczew.

Przypomnijmy, że 29 marca na wyjeździe wejherowscy Tytani
przegrali z drużyną Alfa 99 Strzelno 33:27 (16:14). Przez całe spotkanie gospodarze utrzymywali bezpieczną 2-3 bramkową przewagę bramkową, a nasi zawodnicy nie potrafili uporać się ze skuteczną
obroną i wyprowadzaniem ataków gospodarzy.

OGŁOSZENIE

urząd Miejski w Wejherowie
plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej,
integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,
znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać
szczegółowe informacje na interesujący temat.
W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać
w godzinach pracy punktu.
Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej.
Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki
w godzinach 10.00-13.00
tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

14

pięć medali

4 zawodników Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego wywalczyło 5 medali, w tym dwa złote, na Mistrzostwa Polski w Lubawie.
Bohaterką naszej drużyny została Zuzanna Kalbarczyk (kat. kadetów
młodszych do 42 kg), która
w pięknym stylu sięgnęła
po mistrzostwo polski pointfighting, a potem po swój
drugi tytuł mistrzowski w light contact.
Dwa srebrne medale wywalczyła Paulina Stenka
(do 65 kg kadetów starsz.).
Tytuł wicemistrza Polski
zdobył też Oliwer Laskowski. Tym razem poza po-

dium znalazła się będąca
w słabszej dyspozycji Kornelia Szymańska, która
zapowiedziała już ciężkie
treningi i mobilizację.
Zawody
zorganizowane przez Polski Związek
Kickboxingu oraz czołowy
Klub kickboxingu w Polsce,
Champion Lubawa trenera Rafała Mazurowskiego
okazały się być świetną imprezą. Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe dziękuje
sponsorom wyprawy do Lu-

Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe ogłasza nabór
dzieci od lat 5 na kickboxing.
Zajęcia odbywają się w Wejherowie, na sali gimnastycznej w
szkole - Os. Kaszubskie 27, w środy o godz. 17.45 oraz piątki o
godz. 16.30.
Trenerem Klubu jest licencjonowany instruktor kickboxingu
Rafał Karcz. Bliższe informacje u trenera: 695 650 914 oraz na
stronie www.sportwejherowo.pl

Futsal

puchar dla
Borhydu
W Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej
Seniorów o Puchar Jakuba Wejhera zwyciężyła
drużyna Borhydu, która
pokonała w finale Niezniszczalnych Wejherowo 2:1.
Zawody rozegrano w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
nr 3 z okazji 363 rocznicy powstania Wejherowa. Wystartowało 12 ekip. BorHyd zagrał
w składzie: Leszek Stebnicki,
Jakub Leske, Tomasz Dzienisz, Karol i Sławomir Albeccy, Ryszard Westphal i
Patryk Formella.
Kolejne miejsca zajęli: Mechanicy Połchowo, Amator Gościcino, Albatros Wejherowo,
Elektrociepłownie
Gdańsk,
Biali Wejherowo, Olimp Wejherowo, Elektryk Reda, Borhyd
II Wejherowo, Europol Wejherowo, Nordika Wejherowo.
Organizatorem turnieju było Wejherowskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej.
L.L.

bawy: Urzędowi Miasta Wejherowa, Gminie Wejherowo,
dyrektorowi ZSO nr 2 w Wejherowie A. Gredeckiemu i
rodzicom zawodników.
Zuzia Kalbarczyk, jako
świeżo upieczona Mistrzyni
Polski weźmie udział w maju w Pucharze Polski w Krynicy Zdrój. Trzymamy za nią
kciuki.
Klub szuka sponsorów,
aby sfinansować kosztowny wyjazd na zawody (koszt
wynosi ok. 1500 zł).
Klub prosi osoby i firmy,
które chcą wesprzeć Zuzię
Kalbarczyk, o kontakt z trenerem Rafałem Karczem
tel. 695 650 914.
Szczegóły na stronie internetowej:
www.sportwejherowo.pl

piłka nożna w Luzinie

Liga sołecka
Do samego końca toczyła się rywalizacja
o zwycięstwo w rozgrywkach Luzińskiej Ligi Sołeckiej na hali 2014. Ostatecznie 23 marca na Hala Widowiskowo-Sportowej GOSRiT
im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w najważniejszym meczu kolejki, Kochanowo po
zaciętym meczu, pokonało Wyszecino 3:2. Wicemistrzem została drużyna z Luzina, a trzecią Wyszecino.
Po zakończeniu ostatniej
kolejki odbyła się uroczystość
zakończenia ligi, w której
uczestniczył Piotr Klecha
- dyrektor GOSRiT oraz Witold Dąbrowski, organizator rozgrywek. Wszystkie
drużyny otrzymały pamiątkowe puchary, dyplomy ze
zdjęciem zespołu oraz nagrody ufundowane przez Gminę
Luzino a najlepsza trójka rozgrywek komplet medali.
Kolejność końcowa: Kochanowo, Luzino, Wyszecino, Milwino, Robakowo,
Zelewo, Sychowo, Barłomino, Kębłowo.

Z kolei 30 marca 7 drużyn
sołeckich rywalizowało o Puchar Przewodniczącego Rady Gminy Luzino. Najlepszą
okazała się drużyna z Robakowa, która w wielkim finale pokonała Milwino 3:1. Na
najniższym stopniu podium
stanął zwycięzca rozgrywek
Luzińskiej Ligi Sołeckiej na
hali - Kochanowo, który w
meczu o 3 miejsce zwyciężył
Luzino 3:2.
Zawodnicy drużyn sołeckich już 13 kwietnia wracają
na boiska, aby rozpocząć rundę wiosenną Luzińskiej Ligi
Sołeckiej 2014.
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OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Sprzedam murowany nowy domek, piętrowy, stan zamknięty
ocieplony, prąd, woda, na działce
ogrodniczej 468 m kw. Cena 52 tys. (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 lub inne
propozycje. Tel. 661 664 085
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m sprzedam.
Tel. 501 549 579
***
Sprzedam mieszkanie 39 m kw. w
Wejherowie, wysoki parter, duży pokój
+ kuchnia z aneksem, łazienka. Piwnica + ogród. Super lokalizacja.
Tel. 530 773 331
***
Sprzedam lub wydzierżawię duży
garaż blaszak przy ul. Zachodniej,„monitorowany”. Tel. 510 460 909
***
Działka budowlana Dębki 1322 m
2. 400 zł/m2, cena: 528 800 zł Z gotowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Częściowo zalesiona,
uzbrojona. Tel. 513 974 394
***
Sprzedam mieszkanie 55 m kw,
Wejherowo, os. Sucharskiego, 3 pokoje, 1 piętro, 2011 rok, wysoki standard
wykończenia, miejsca parkingowe
własne. Cena 258 tys. Tel. 509 524 714

WYNAJMĘ,
ZAMIENIĘ

Do wynajęcia dom wolnostojący w
Wejherowie, blisko dworca PKP, 5-pokojowy, ogrodzony. Cena 1300 zł miesięcznie plus opłaty. Tel. 693 370 251
reklam A

Do wynajęcia pomieszczenia nadające się na zakład kosmetyczno-fryzjerski. W pomieszczeniu są media.
Tel. 58/ 672 62 88, dzwonić po 19..
***
Zamienię mieszkanie komunalne
w Wejherowie, 61 m kw., z centralnym
ogrzewaniem, na mniejsze, też z CO.
Tel. 609 401 407
***
Szukam do wynajęcia niedrogiego
mieszkania na dłuższy czas od kwietnia. Osoby dorosłe plus Łagody, czysty
kundel. Tel. 794 073 585

SPRZEDAM

Szafę trzydrzwiową i 4 fotele w dobrym stanie po 60 zł za sztukę.
Tel. 605 091 064
***
Czytnik do e-booków Packet Book
Mini z wyświetlaczem Wi Fi. Cena 160
zł. Tel. 502 351 988
***
Sprzedam za symboliczną kwotę
części do komputera, drukarkę. Wejherowo. Tel. 502 351 988
***
Lodówka ariston 150x0,60 biała,
zamrażalnik u góry, używana, stan
bdb, cena 320 zł. Rumia.
Tel. 501 853 450 Rumia
***
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
***
Dysk twardy 80 GB cena 69,99 zł.
Tel. 505 588 160
***
Dwie lady sklepowo-biurowe, białe, oszklone, 90/110 cm, cena 200 zł.
Wejherowo. Tel. 693 370 251
***
Platformę do masażu ciała Vibromax, stan idealny. Cena 350 zł.
Tel. 792 612 439
***
Duża szlifierkę kątową firmy Pferd
1600 VAT, stan dobry, cena 150 zł.
Tel. 792 612 439
***
Duży, dywan o pięknych beżowo-brązowych kolorach, bardzo zadbany,
czysty, posiada jedynie kilka malutkich
uszkodzonych punktów. Wymiary 280
X 400. Cena 180 zł do negocjacji. Wejherowo, tel. 662 089 917

KUPIĘ

Kupię drewno opałowe.
Tel. 512 627 176
***
Kupię koła od motoru do wózka.
Tel. 512 627 176

MOTORYZACJA
Vw. Passat Lim. 2,3, benzyna, 1999
r., automat, skóra, szyberdach, srebrny
metalik. Stan bdb. cena 9 000 zł.
Tel. 508 718 665
***
Nowe lampy Fiat Ducato cena 100
zł. Tel. 505 588 160
***
Sprzedam bagażnik samochodowy
ze stelażem. Tel. 510 460 909
***
VW Golf 3 III 1.4 czarny idealny

bezwypadkowy cena 1899 zł. Tel. 505
588 160
***
VW Polo 1,6 benzyna, 1995, czarny,
3-drzwiowy, komplet opon zimowych.
Cena 2900 zł.
Tel. 792 612 439
***
Citroen C5 2004, sedan, złoty metalik, diesel, 130 tys. km, cena 9,5 tys.
zł. Tel. 605 091 064

PRACA

Młoda dziewczyna z chęcią dorobi do budżetu myjąc okna, sprzątając
mieszkania lub biura, itp. Tylko poważne oferty. Wejherowo.
Tel. 508 123 662
***
Zaopiekuję się dzieckiem u siebie w
domu. Mam 28 lat, mieszkam w Wejherowie, zajmuje się siostrzeńcem. Dorota. Tel. 509 982 99
***
Zlecę wywiercenie studni.
Tel. 512 627 176
***
Pracownik fizyczny podejmie pracę, chętnie ciężką, bardzo tanio.
Tel. 501 034 804

NAUKA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii
w tym zadania, oraz matematyka.
Wejherowo. Nauczyciel emeryt.
tel. 58 677 01 50
***
Nauczyciel muzyki, emeryt w Wejherowie, udziela lekcji gry na gitarze,
akordeonie, mandolinie, skrzypcach,
za niewielką opłatą. Tel. 665 570 808.

www.fundacja-es-opieka.pl

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.

kreatorobrazu.pl
fotografia ślubna, chrzciny i inne,
fotografia reklamowa

502 178 344

POMOC

Zwracam się z prośba o pomoc w
postaci niedużej lodówki. Jestem osobą samotną. Z góry dziękuj.
Tel. 518 153 363
Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 , e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl
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umówieniu się (pracujemy w terenie): 606 101 502
CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl
Wydawca: INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi
Druk: Polskapresse sp. z oo. Oddział w Gdańsku
Nakład: 8 000 egzemplarzy
ISSN: 2083-5671
Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń.
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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KULTURA, ROZRYWKA
W wejherowskiej bibliotece

Nagrody za wiersz i wiedzę o teatrze
Anna Michowska została laureatką Internetowego Turnieju Jednego Wiersza, zorganizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Aleksandra Majkowskiego w
Wejherowie. W bibliotece odbył się też konkurs dla gimnazjalistów.
Na Internetowy Turniej
Jednego Wiersza wpłynęło 18
wierszy, które oceniała komisja
konkursowa w składzie: Danuta Balcerowicz, Mirosław
Odyniecki i Marcin Fedoruk. Sekretarzem konkursu
była Iwona Block.
Komisja zauważyła trzy tytuły: „Cisza”, „taka ty jesteś”,
„nie żart”. Po krótkiej dyskusji
wybrano laureatkę, którą została pani Anna Michowska
za wiersz „taka ty jesteś”.
Z okazji Międzynarodowego
Dnia Teatru w wejherowskiej
bibliotece odbył się też konkurs
dla uczniów II klas gimnazjum,
sprawdzający wiedzę z teorii
dramatu i teatru oraz umiejętności aktorskie Czteroosobowe
drużyny z Gimnazjum nr 1 i nr
REKLAMA
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Dyrektor Danuta Balcerowicz wręcza nagrodę poetce, Annie Michowskiej.

3 w Wejherowie wykazały się
dużą wiedzą i umiejętnościami
inscenizacyjnymi. Zwycięży-

ła drużyna z Gimnazjum nr 3
przygotowana przez Mirosławę Skrzypkowską. Uczniów

Gimnazjum nr 1 przygotowały:
Sabina Podolska i BeataParchem-Albecka.

