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I POWIATU WEJHEROWSKIEGO

Wielki Tydzień

Co dalej
z ZUK?
Radni Wejherowa
zdjęli z porządku
obrad sesji projekt
uchwały, dotyczący
sprzedaży udziałów
Zakładu Usług Komunalnych. To nie
tylko uniemożliwia
sprzedaż spółki, ale
może oznaczać jej likwidację lub ograniczenie zatrudnienia.

Takie piękne dekoracje wielkanocne, a także palmy
i inne atrakcje można było obejrzeć w niedzielę w
hali sportowo-widowiskowej w Luzinie, podczas imprezy „Wielkanoc na Kaszubach”.
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Przeżywając w tych dniach Triduum Paschalne, poprzedzające najważniejsze
chrześcijańskie święto Zmartwychwstania Chrystusa, odwiedzamy nie tylko
kościoły, ale także Kalwarię Wejherowską. Jutro, w Wielki Piątek odbędzie się
tam Misterium Męki Pańskiej. Inscenizację tę Misternicy Kaszubscy zaprezentowali również w Niedzielę Palmową, 29 marca.		
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Już 10 lat nie ma z nami Jana Pawa II
2 kwietnia 2005 roku o godz. 21.37 odszedł Karol Wojtyła, Papież Jan Paweł II.
Tego dnia, około godziny 15.30 słabym głosem Ojciec Święty powiedział: „Pozwólcie mi iść do
domu Ojca”. Jan Paweł II zmarł po zakończeniu Apelu Jasnogórskiego, w pierwszą sobotę miesiąca i wigilię Święta Miłosierdzia Bożego, w 9666. dniu swojego pontyfikatu. W ciągu ostatnich
dni życia stale towarzyszyli mu wierni z całego świata, trwając na modlitwie w jego intencji. 3
kwietnia 2005 r. zabalsamowane ciało Jana Pawła II wystawiono w Sali Klementyńskiej Pałacu
Apostolskiego. Następnego dnia zostało przeniesione do Bazyliki Świętego Piotra, dostępne dla
delegacji państwowych i pielgrzymów, przybyłych na obrzędy pogrzebowe.
Dzisiaj, w dziesiątą rocznicę Jego śmierci, będziemy wspominać Papieża Polaka i modlić się do
świętego Jana Pawła II, m.in. podczas rocznicowych mszy świętych i nabożeństw w kościołach
powiatu wejherowskiego.
REKLAMA
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Uciekli
w krzaki
Sześciu radnych okazało
odwagę,
reszta
uciekła w przysłowiowe
krzaki i zdjęła uchwałę
z porządku obrad, kiedy
przyszło do podjęcia decyzji w sprawie sprzedaży ZUK-u.
W istocie jednak za tą
decyzją, która może „rozłożyć” zakład, stoi polityczne wyrachowanie i
osobiste porachunki.
Przeczytaj komentarz
Doktora Pulsa.
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AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA

Z POLICJI

Młodociany napastnik

28 marca, strażnicy miejscy odebrali zgłoszenie o kradzieży
pieniędzy w jednym z lokali usługowych przy ul. Reformatów
w Wejherowie. Osoby, które dokonały kradzieży 100 złotych
uciekły w kierunku ulicy 12 Marca i skryły się. Strażnicy w pościg za rabusiami udali się wspólnie z właścicielem zakładu.
Na skrzyżowaniu z ul. Rzeźnicką ujęli 17-letniego mieszkańca
Gdyni. Drugi ze sprawców zbiegł, lecz jego dane zostały ustalone. Okazało się, że młodzieńcy weszli do zakładu, w którym
klientka płaciła banknotem 100 złotowym. Napastnicy wyrwali
pieniądze i uciekli. Nieletnimi zajmie się Sąd Rodzinny.

Poszukiwany i pijany

Następnego dnia po północy funkcjonariusze Straży Miejskiej podjęli interwencję wobec leżącego na ziemi w okolicach
klasztoru przy ulicy Reformatów mężczyzny. Po dobudzeniu
ustalono jego dane osobowe. Mężczyzna był w stanie upojenia alkoholowego. Okazało się, że 32-letni mieszkaniec Rumi
poszukiwany jest przez policję. Trafił więc z ulicy do policyjnego aresztu.

Piwko na spacerze z psami

Mieszkaniec Wejherowa, który z dwoma psami przyszedł na
spacer na ul. Rybacką i siedząc na ławce raczył się piwem, a
psy bez dozoru biegały po osiedlu. Te sytuację zarejestrowały
kamery miejskiego monitoringu i mężczyzna został ukarany.

Dzikie wysypisko

Na terenie jednej ze wspólnot mieszkaniowych na osiedlu
Harcerskim w Wejherowie powstało dzikie wysypisko śmieci.
Przy kontenerach pojawiły się m.in. stare meble, opony oraz
stolarka drzwiowa. Są to odpady wielkogabarytowe i takie
przez miasto zbierane są dwa razy do roku.
Tej wiosny zbiórka tych odpadów w Wejherowie, zgodnie
z harmonogramem ZUK, przeprowadzona będzie w dniach 1317 kwietnia.
Mieszkańcy już teraz zrobili sobie wysypisko śmieci, które
niestety na święta trzeba będzie uprzątnąć na koszt wszystkich podatników, gdyż Straż Miejska wydała nakaz usunięcia
tych odpadów.
Odpady wielkogabarytowe można zawieźć na specjalnie wyznaczony plac w Zakładzie Usług Komunalnych w
Wejherowie przy ul. Obrońców Helu 1, i to bezpłatnie.
ŻYCZENIA
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Naruszył sądowy zakaz
Policjanci z wejherowskiej drogówki zatrzymali do kontroli
29-letniego kierowcę fiata seicento. Okazało się, że ma orzeczony sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami mechanicznymi obowiązujący od sierpnia 2013 roku do sierpnia br.
Mężczyzna już odbył większość kary, ale teraz za naruszenie
sądowego zakazu grożą mu dalsze konsekwencje. Po przesłuchaniu usłyszy zarzuty. Za popełnione przestępstwo grozi mu
kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Iluminacja
nagrodzona
Wejherowo otrzymało pierwszą nagrodę za
iluminację fontanny na kanale północnym w
parku, w konkursie na najlepszą inwestycję
oświetleniową w Polsce 2014 r.
Nagrodę odebrali Bogusław Suwara, sekretarz
Wejherowa i Arkadiusz
Kraszkiewicz,
skarbnik
Wejherowa podczas XXIII
Międzynarodowych Targów
Sprzętu Oświetleniowego w
Warszawie.
Przypomnijmy, że przylegający do ulicy Parkowej kanał
został w ub. roku zmodernizowany. Wybudowano stylowy
mostek, a wzdłuż kanału zostały zamontowane podświetlane fontanny, które dzięki
czujnikowi zmierzchowemu,
włączają się, a oświetlenie
zmienia barwę. Wyłączona na
zimę iluminacja zostanie uru-

chomiona ponownie z początkiem maja br.
- Inwestycja uatrakcyjniła
północną część parku - mówi Krzysztof Hildebrandt,
prezydent Wejherowa. - Dzięki systematycznej rewitalizacji, park stał się urokliwym i
wręcz magicznym miejscem
dla mieszkańców Wejherowa
i turystów.
Wejherowo było wielokrotnie nagradzane w ogólnopolskich konkursach za
oświetlenie. Miasto otrzymało
także tytuł „Najlepsza inwestycja oświetleniowa 2013 r.”
za oświetlenie i iluminację Filharmonii Kaszubskiej .

Wypadek w Sopieszynie...
Do wypadku drogowego doszło w Sopieszynie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 45-letni kierujący samochodem renault
na łuku drogi najprawdopodobniej zjechał na przeciwległy pas
ruchu i zderzył się czołowo z jadącym z przeciwka samochodem toyota, którym kierował 48-latek.
Obaj kierowcy zostali przetransportowani do szpitala. Śledczy wyjaśniają okoliczności wypadku.

…i w Bożympolu
W Bożympolu Wielkim na drodze krajowej nr 6 kierowca
volkswagena bora z nieustalonej przyczyny stracił panowanie
nad pojazdem, w wyniku czego zjechał na pobocze i uderzył
w drzewo. Do szpitala przewiezieni zostali dwaj ranni pasażerowie pojazdu. Kierowca był trzeźwy. 26-letniemu kierowcy
volkswagena mundurowi zatrzymali prawo jazdy. Sprawą będą wyjaśniali okoliczności wypadku.

Truck i bus
Policjanci z wydziału ruchu drogowego wejherowskiej komendy policji przeprowadzili wzmożone kontrole busów, autobusów i samochodów ciężarowych poruszających się po
drogach powiatu wejherowskiego. Funkcjonariusze sprawdzali czy kierowcy dbają o stan techniczny pojazdów i przewożą
osoby, w prawidłowy sposób.
Działania prowadzone są regularnie na terenie powiatu, a
ich głównym celem jest eliminowanie z ruchu drogowego zagrożeń. Policjanci ujawnili 82 wykroczenia, zatrzymali 2 prawa
jazdy i 12 dowodów rejestracyjnych.

redakcja@pulswejherowa.pl
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7 kwietnia rozpocznie się głosowanie na projekty mieszkańców

Budżet Obywatelski
Budowa ulicy, parkingu oraz wybiegu dla psów, koncert muzyki dawnej, wiata piknikowa, siłownia na świeżym powietrzu, zawody pływackie - to tylko niektóre pomysły mieszkańców, zgłoszone do
pierwszego wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas powszechnego głosowania mieszkańcy zdecydują na co miasto wyda
800 tysięcy złotych. Wybierać będą spośród 47 projektów, zgłoszonych
przez mieszkańców Wejherowa i spełniających wymogi pilotażowego
programu. Głosowanie rozpocznie się tuż po świętach, 7 kwietnia.
Analiza wszystkich projektów, na które będzie można oddać głos pokazuje, że
propozycje zgłoszone przez
mieszkańców w ramach budżetu są bardzo różnorodne
i ciekawe.
- Dziękuję wszystkim
mieszkańcom Wejherowa za
zaangażowanie w tworzeniu Budżetu Obywatelskiego
- mówi prezydent Krzysztof Hildebrandt, inicjator
Budżetu Obywatelskiego w
Wejherowie - Mieszkańcy
przedstawili różnorodne, ciekawe pomysły do zrealizowania i udowodnili, że potrafią

i chcą włączyć się w zarządzanie miastem. Wspólnie
pokazaliśmy, że w Wejherowie tworzymy społeczeństwo
obywatelskie, a Wejherowski
Budżet Obywatelski już jest
naszym wspólnym sukcesem.
Teraz Państwo podczas głosowania zdecydują, które projekty zostaną zrealizowane.
Gorąco zachęcam do udziału
w głosowaniu!
Zgłoszone projekty można
podzielić na grupy: dotyczące remontów i modernizacji,
rekreacji i sportu, projekty
nieinwestycyjne
(dotyczące akcji, imprez, wydarzeń),

dotyczące estetyki i ekologii
oraz bezpieczeństwa.
Aby wziąć udział w głosowaniu, trzeba zapoznać się z
propozycjami, dostępnymi w
internecie na stronie:
www.wejherowo.pl/
budzteobywatelski
lub w wersji papierowej, którą można otrzymać w Urzędzie Miasta.
Na projekty budżetu obywatelskiego głosować może
każdy mieszkaniec Wejherowa, który do 31.12.2014 r.
ukończył 16 lat. Każdy mieszkaniec może oddać swój głos
tylko na jeden projekt.

AKTUALNOŚCI
Kaszubski

Jak i gdzie głosujemy?
Głosowanie na projekty rozpocznie się 7 kwietnia i potrwa do 28 kwietnia. Każdy mieszkaniec może oddać swój
głos tylko na jeden projekt.
Głosować będzie można poprzez internet, jak i poprzez oddanie głosu na karcie papierowej. Elektroniczny system do głosowania dostępny będzie przez całą dobę, siedem dni w tygodniu
pod adresem: www.budzet.wejherowo.pl
Karty do głosowania będzie można wrzucić do urn ustawionych w sześciu miejscach miasta:
• w kancelarii Urzędu Miejskiego w Wejherowie
przy ul. 12 Marca 195
• w ratuszu - pl. Jakuba Wejhera 8
• w Wejherowskim Centrum Kultury
- Filharmonii Kaszubskiej, przy ul. Sobieskiego 255
• w Miejskiej Bibliotece Publicznej,
przy ul. Kaszubskiej 14
• w Zespole Szkół nr 3, przy ul. Nanicka 22
(kryta pływalnia)
• w Zespole Szkół nr 2, przy ul. Gdańskiej 30.
Karty do głosowania będzie można pobrać w internecie lub
bezpośrednio w miejscach głosowania. Głosy można wrzucać do
urn w godzinach otwarcia obiektów.

w autobusie

W autobusach linii nr 2
można usłyszeć zapowiedzi przystanków w języku kaszubskim i polskim.
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo sp. z
o.o. w trybie pilotażowym
uruchomił
zapowiedzi
przystankowe w języku
polskim i kaszubskim.
Zapowiedzi będą obejmować wyłącznie nazwy przystanków.
- To projekt pilotażowy,
jeżeli uzyska akceptację pasażerów, rozszerzymy go na
całą sieć - wyjaśnia Czesław
Kordel, prezes Miejskiego
Zakładu Komunikacji w Wejherowie. - Chodzi nam o promocję języka kaszubskiego w
komunikacji miejskiej. Tłumaczenia nazw przystanków
na język kaszubskich dokonało Radio Kaszëbë.
Miejski Zakład Komunikacji zwraca się z prośbą do
pasażerów o zgłaszanie ewentualnych uwag na adres
mzk.wejherowo@
mzkwejherowo.pl

ŻYCZENIA
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Radni nie chcą sprzedaży zakładu

Ryzyko
likwidacji ZUK

Radni miasta Wejherowa zdjęli z porządku obrad piątkowej sesji
(27 marca) projekt uchwały, dotyczący sprzedaży udziałów Zakładu Usług Komunalnych. To nie tylko uniemożliwia sprzedaż spółki, ale może oznaczać jej likwidację lub ograniczenie zatrudnienia.
Uchwała dotyczyła rekomendacji sprzedaży udziałów
„z zastosowaniem trybu negocjacji podjętych na podstawie
publicznego zaproszenia oraz
ustalenie w podjętych negocjacjach warunków sprzedaży w
sposób gwarantujący maksymalną ochronę pracowników
spółki.” Na wniosek radnego Arkadiusza Szczygła z
PO, 14 radnych głosowało za
zdjęciem uchwały z porządku, 6 było przeciw, 1 radny się
wstrzymał od głosu
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie jest spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością ze stuprocentowym udziałem Gminy Miasta Wejherowa.
Zajmuje się wywozem odpadów,
sprzątaniem miasta oraz terenami zielonymi. Zgodnie z przepisami, gminy mają obowiązek
zlecania tych usług firmie, która wygra przetarg. Umowa z
ZUK wygasa z końcem 2015
r., co oznacza, że miasto musi
ogłosić kolejny przetarg na odbiór odpadów z terenu Wejherowa. Według oceny biznesowej,
ZUK może nie być w stanie zagwarantować konkurencyjnych
stawek i wygrać tego przetargu. Miasto nie ma możliwości
finansowych inwestowania w
spółkę, a inwestycje są konieczne, aby firma się rozwijała i była
konkurencyjna. Gmina Miasta
Wejherowa nie będzie mogła
pomóc spółce, np. poprzez podwyższenie jej kapitału, gdyż
byłaby to niedozwolona pomoc
publiczna. Zatem istnieje zagrożenie, że spółka pozostanie
bez środków zapewniających jej
dalsze funkcjonowanie, co doprowadzi do likwidacji prawie
130 miejsc pracy.
Sytuację zakładu oraz propozycję sprzedaży udziałów
spółki prywatnemu inwestorowi Rada Nadzorcza omówiła z
pracownikami ZUK m.in. podczas spotkania 18 marca br. Załoga zakładu wypowiedziała się
pozytywnie na temat zamiaru
sprzedaży spółki.
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Krzysztof Hildebrandt,
prezydent Wejherowa
- Radni, którzy nie chcieli
głosować nad uchwałą wzięli na siebie ogromną odpowiedzialność za los zakładu
i pracowników. Jest bardzo
możliwe, że w wyniku tej decyzji nawet 124 pracowników
pozostanie bez pracy. Umowa
z ZUK-iem na odbiór odpadów z terenu Wejherowa wygasa z końcem 2015 r. To jest
podstawowa działalność spółki i główne źródło jej utrzymania. Wkrótce musimy ogłosić
kolejny przetarg na odbiór
odpadów. Nikt nie kupi spółki
w czasie trwania tego przetargu, gdyż potencjalny inwestor
nie będzie miał czasu na przygotowanie spółki do przetargu, a tym samym szansy na

jego wygranie. Brak uchwały
oznacza, że już nie zdążymy
sprzedać ZUK-u, nawet jakby ktoś chciał go kupić, zainwestować i utrzymać miejsca
pracy. Kilkakrotnie ostrzegałem radnych przed tym, gdyż
jest prawdopodobne, że ZUK
jako spółka miasta może przetargu na odbiór odpadów nie
wygrać.

Arkadiusz Kraszkiewicz, skarbnik Wejherowa,
przewodniczący Rady Nadzorczej ZUK
- Sytuacja spółki ZUK, w
tym finansowa, jest dobra i
stabilna. Przeszła ona proces
przekształcenia oraz zakończyła ostatni rok z zyskiem,
ale niepokój budzi jej przyszłość. Uchwała, której radni
nie chcieli podjąć dotyczyła
przyszłości spółki. Mając na
uwadze dobro pracowników
ZUK oraz ich rodzin zaproponowaliśmy, aby odsprzedać
udziały firmy inwestorowi prywatnemu już teraz.
Żeby ZUK był konkurencyjny i mógł wygrywać przetargi, konieczne są inwestycje w
spółkę i rozwój. Prywatny inwestor mógłby np. rozszerzyć
działalność spółki. Jesteśmy
przekonani, iż dzięki temu
udałby się utrzymać miejsca
pracy dla załogi ZUK i wypracować stosowne zabezpieczenia socjalne. Odłożenie
sprzedaży ZUK na przyszłość

może sprawić, iż z początkiem
przyszłego roku konieczna
będzie likwidacja spółki lub
znaczne ograniczenie zatrudnienia. W trakcie negocjacji
z potencjalnymi inwestorem
chcieliśmy walczyć o zabezpieczenie jak najlepszych warunków socjalnych i gwarancji
zatrudnienia dla obecnej załogi. Podkreślamy, że sprzedaż
miała służyć utrzymaniu, a nie
likwidacji miejsc pracy w tej
spółce. Niestety radni nie dali
nam szansy.

Radni uciekli w krzaki
Tak mniej więcej można podsumować sytuację z ostatniej sesji wejherowskiej
rady. Nie doszło do głosowania nad ważną uchwałą w sprawie sprzedaży Zakładu
Usług Komunalnych, gdyż radni zdjęli ją z porządku obrad. To tchórzostwo radnych, które w dodatku zablokowało dalsze ruchy co do spółki, co może skończyć
się jej upadkiem.
Ja rozumiem, jakby radni byli przeciw, nie chcą sprzedaży i
nie boją się tego wprost okazać z honorem, z podniesioną
głową, a nie w taki pokrętny
sposób, jak to zrobili. Rozumiem nawet jakby się wstrzymali od głosu, nie chcieli się
opowiedzieć. Jednak zdejmując uchwałę z porządku obrad
zachowali się bardzo cynicznie,
gdyż z premedytacją uniemożliwili wypowiedzenie się tym
radnym, którzy mieli odwagę
głosować i wziąć odpowiedzialność za losy spółki i zapewnienie miejsc pracy załodze.
Sześciu radnych (K. Gajewski,
H. Kanczkowski, B. Tokłowicz, M.
Łupina, P. Formela i W. Kozłowski)
okazało odwagę, reszta uciekła
w przysłowiowe krzaki, kiedy
przyszło do podjęcia decyzji. Czy
za to biorą diety?
Opowieści radnych z stylu, że nie mieli informacji czy
też dokumentów dotyczących
spółki, czegoś tam nie wiedzieli itd. można między bajki włożyć. Spotkań z radnymi było

wiele, z prezydentami, z radą
nadzorczą i z prezesem spółki,
z załogą. Czasu też było sporo.
Radni zadawali dużo pytań, dostali bardzo dużo informacji. To
jest szukanie powodów na siłę,
aby tylko nie podejmować decyzji. Zresztą sama dyskusja na
sesji trwała chyba ze trzy godziny, zanim radni zdjęli uchwałę.
Po co zatem był ten cyrk? I
tu dochodzimy chyba do sedna sprawy.
Radnym, którzy zablokowali
uchwałę i sprzedaż ZUK-u przyświecały różne intencje. Rozumiem jeszcze nowych radnych
(np. B. Czyżewski, M. Schmidt,
T. Groth czy nawet R. Szlas). Są
w Radzie Miasta od niedawna,
mogą mieć problem z podjęciem decyzji.
Z kolei aktyw Platformy
Obywatelskiej (J. Gafka, A.
Szczygieł, M. Łukowicz) wykorzystał sytuację politycznie. Im
więcej kłopotów ma prezydent
miasta, tym lepiej.
A wiadomo, że możliwy
upadek ZUK-u i zwolnienie z

pracy prawie 130 ludzi będzie
takim wielkim problemem.
To taka znana z polityce
zasada: im gorzej, tym lepiej.
Niestety, z wyrachowania politycznego, mogą poświęcić załogę zakładu.
Jeszcze inne intencje przyświecały radnym działającym
pod wpływem rodziny Skowrońskich (G. Skowroński i M.
Drewa z PiS, T. Skowrońska i
H. Jarosz z Wolę Wejherowo).
Radny Grzegorz Skowroński
ma porachunki z prezesem
ZUK-u Romanem Czerwińskim.
Prezes zwolnił w zeszłym roku
Skowrońskiego dyscyplinarnie
z pracy w ZUK-u.
W mojej ocenie to osobista
zemsta, aby potem można było
powiedzieć, że z winy prezesa
zakład upadł. Stąd ta egzotyczna koalicja z PO w tym głosowaniu. Szkoda, że ci radni, z takich
pobudek igrają losem bez mała 130 ludzi zatrudnianych w
spółce.
Czy się opamiętają?
		
Dr Puls

Bronkoporażka
W środę, 18 marca br. w ramach wyborczej kampanii prezydenckiej przyjechał do
Wejherowa Bronkobus. Bronisław Komorowski się nie pojawiał. Akcja działaczy Platformy Obywatelskiej, której towarzyszyło znikome zainteresowanie mieszkańców, zakończyła się przysłowiową klapą.
W autobusie wyborczym
przyjechało kilkunastu działaczy Platformy. Mieli przekonywać
mieszkańców
Wejherowa do głosowania
na Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich. Jednak okazało się, że
nie mieli z kim rozmawiać,
bowiem mieszkańcy kompletnie zignorowali tę akcję,
towarzyszyło jej bardzo małe
zainteresowanie społeczne.
Na parkingu przy ul. Mickiewicza działacze PO przekonywali jedną osobę, potem
udali się na rynek, aby rozdawać ulotki. Wejherowianie generalnie traktowali ich
obojętnie, unikali rozmowy,
a na próby agitacji reagowa-

li niechętnie, niektórzy wręcz
wrogo. W zasadzie całą akcja była zrobiona pod media,
aby pokazały, że coś się dzieje, chociaż działo się niewiele,
prawie nic.
Ekipa z Bronkobusa na
początku dobrze bawiła się
w swoim gronie, robiła sobie zdjęcia (na zdjęciach w
mediach są prawie wyłącznie działacze PO, ich rodziny
i członkowie sztabu wyborczego B.Komorowskiego), ale
dość szybko miny im zrzedły i
po kilkunastu minutach opuścili rynek.
Agitację w Wejherowie
miał organizować szef miejskiej PO radny Jacek Gafka i
chyba nie zabłysnął w partii

tą porażką. Swoją drogą ciekawe, czy Gafka w tym czasie
wziął urlop czy był na zwolnieniu lekarskim, gdyż akcja
miała miejsce w godzinach
pracy.
Na marginesie warto zauważyć, że niektórzy z obserwatorów akcji żartowali, że
teraz to chyba będą musieli
na karcie wyborczej podczas
głosowania w dniu 10 maja
szukać ...Bronkobusa, bo taki
kandydat przyjechał na spotkanie z mieszkańcami Wejherowa. Inni z kolei zaczęli
się zastanawiać, czy przypadkiem kandydat Bronkobus nie
zabierze głosów samemu Bronisławowi Komorowskiemu?
		
Dr Puls

redakcja@pulswejherowa.pl
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Personalia

Za zasługi dla województwa pomorskiego

Prof. Jerzy Treder wyróżniony
Jeden z największych autorytetów naukowych Uniwersytetu Gdańskiego, filolog i lingwista, specjalista od gramatyki i historii języka polskiego oraz języka kaszubskiego,
mieszkaniec Wejherowa, prof. Jerzy Treder otrzymał Honorowe Wyróżnienie za Zasługi
dla Województwa Pomorskiego. Wyróżnienie zostało przyznane jednogłośnie uchwałą Sejmiku Województwa Pomorskiego.
Uroczystość
wręczenia
wyróżnienia
profesorowi
Trederowi odbyła się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko Pomorskiej w
Wejherowie. W wydarzeniu
uczestniczyli m.in. Marszałek
Senatu RP Bogdan Borysewicz, senator Kazimierz
Kleina, posłowie: Teresa
Hoppe i Jerzy Budnik,
Marszałek Pomorski Mieczysław Struk przewodniczący Sejmiku Województwa
Pomorskiego, Jan Kleinszmidt. Obecni byli, a także
starosta powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius, członek Zarządu Powiatu Jacek
Thiel, przewodniczący Rady Miasta Wejherowa Bogdan Tokłowicz. Wśród gości
znaleźli się prezes Instytutu
Kaszubskiego - prof. Józef
Borzyszkowski oraz prezes
Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego
Łukasz Grzędzicki.
Oprócz
najważniejszego
wyróżnienia
pomorskiego,
prof. Jerzy Treder otrzymał
także Medal Miasta Wejherowa, przyznany przez
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta i przekazany
przez przewodniczącego RM
Bogdana Tokłowicza.
Parlamentarzyści, samorządowcy, działacze ZK-P,

współpracownicy, dawni studenci oraz przyjaciele, m.in. w
harcerskich mundurach (Jerzy Treder był instruktorem
harcerskim) składali profesorowi gratulacje i dziękowali za dotychczasową pracę na
rzecz Pomorza, za działalność
naukową, za pomoc i życzliwość. Padały takie określenia, jak „wybitny naukowiec”,
„mistrz”, ale również „kochany, dobry człowiek”.
Sam wyróżniony dziękował, przemawiając w języku
kaszubskim i przypominając wielkie postaci z historii
Kaszub i Pomorza, takie jak
pierwszy badacz kaszubszczyzny Krzysztof Mrongowiusz
oraz Florian Ceynowa - działacz społeczny i narodowy,
badacz języka kaszubskiego
i folkloru, twórca pisowni kaszubskiej. Profesor Treder mówił nie o sobie, ale o ludziach,
których spotkał na swojej drodze, zwłaszcza naukowej.
- Jest jeszcze wiele do
zrobienia - stwierdził Jerzy
Treder. - Mój dorobek jest
skromny, ale nie musze się go
wstydzić.
Po tych słowach zebrani długo klaskali wybitnemu
uczonemu z Wejherowa.
Prezentem muzycznym były pieśni kaszubskie w wykonaniu artystów.
AK.

Prof. dr hab. Jerzy Treder ma w dorobku naukowym
370 prac, w tym 18 książek. Jest autorem 10 z nich i współautorem ośmiu pozostałych. W swojej pracy naukowej dużo
uwagi poświęcił badaniom nad językami słowiańskich mieszkańców Pomorza, historyk języka (polskiego i kaszubskiego).
W środowisku badaczy uznawany jest za najwybitniejszego
współcześnie znawcę kaszubszczyzny. Pracownik naukowy
Uniwersytetu Gdańskiego od początków istnienia uczelni.
Uczestnik wielu przedsięwzięć popularyzujących język polski
i kaszubski. To również doskonały pedagog, który miał olbrzymi wpływ na kształtowanie młodego pokolenia polonistów i
kaszubologów na Pomorzu.
Wiedza na temat historycznych i obecnych języków Pomorza bez dorobku prof. Tredera byłaby znacznie uboższa.

Beata Rutkiewicz

zastepcą prezydenta
Beata Rutkiewicz została nowym zastępcą
prezydenta Wejherowa ds. rozwoju miasta.
Dotychczasowy wiceprezydent, Piotr Bochiński, obejmuje zagadnienia związane z oświatą
i sprawami społecznymi.
Beata Rutkiewicz posiada
specjalistyczną wiedzę w zakresie zamówień publicznych
i projektów unijnych. Jest absolwentką Politechniki Gdańskiej. Ukończyła także studia
podyplomowe w zakresie zamówień publicznych na Uniwersytecie Gdańskim. Jest
członkiem Ogólnopolskiego
Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.
Swoją wiedzę pogłębiała
uczestnicząc w szeregu szkoleń i kursów m.in. z zakresu
Instytucji, Polityki, Prawa
oraz Programów Finansowych
Unii Europejskiej, psychologii
pracy, prawa budowlanego,
grafiki menadżerskiej.
Problematyką planowania
i realizacji inwestycji, pozyskania, a następnie rozliczania środków unijnych oraz
stosowania prawa zamówień
publicznych zajmuje się zawodowo od 2000 r. Od 10 lat
jest związana z instytucjami
samorządowymi.
Uczestniczyła w realizacji
takich inwestycji jak budowy szkół, budynków mieszkalnych, obiektów liniowych
(dróg, kanalizacji sanitarnych
i deszczowych), czy też projektów związanych z zagospodarowaniem przestrzeni

Beata Rutkiewicz.

publicznych. Pracowała dla
jednostek z sektora gospodarki wodnej oraz dla spółek z rynku mieszkaniowego
(TBS). Problemy Wejherowa
są jej znane, gdyż w ostatnim
okresie pełniła funkcję Pełnomocnika Prezydenta Wejherowa ds. Inwestycji i Rozwoju.
Beata Rutkiewicz pochodzi
z Sierakowic na Kaszubach.
Prywatnie jest żoną i matką 7
letniego syna i 11 letniej córki.
Interesuje się literaturą oraz
turystyką rowerową.
Beata Rutkiewicz nie należy do żadnej partii i organizacji politycznej.

Muzycznie w Filharmonii Gmina Wejherowo zaprasza na III Dni Piaśnickie
Dzisiaj wieczorem w Filharmonii Kaszubskiej zapowiada się ciekawe wydarzenie muzyczne. W Wielki Czwartek (2 kwietnia o godz.
20.00) scena główna należeć będzie do grupy powołanej przez dr.
hab. Alinę Ratkowską. Lamentacje Jeremiasza to wpasowujący
się w uroczystości Wielkiego Tygodnia koncert organowy pasyjny.
Wstęp kosztuje 10 zł.
16 kwietnia o godz. 19.00 w Filharmonii wystąpi Gaba Kulka,
prezentując niezwykły styl łączący w sobie jazz z rockiem i poezją
śpiewaną z odrobiną alternatywnego popu. Ta niezwykła mieszanka jest idealnie oddana przez samą wokalistkę zawsze używającą
fortepianu podczas swoich występów.
17 kwietnia o godz. 19.00 Filharmonia Kaszubska zaprasza na
spotkanie z Almost Jazz Group, która zaprezentują instrumentalne aranżacje znanych kaszubskich utworów (bezpłatny koncert w
sali konferencyjnej), a 18 kwietnia odbędzie się koncert „Trzeba
marzyć” . Wystąpią Anna Stankiewicz, Janusz Strobel, Andrzej
Jagodziński. O innych kwietniowych koncertach i wydarzeniach
czytaj na www.wck.org

Uroczystości, rajd, olimpiada i biegi
Od 10 do 13 kwietnia trwać będą obchody Dni Piaśnickich. Samorząd gminy Wejherowo przygotował program dla upamiętnienia ludzi, którzy zginęli w Piaśnicy w latach
1939-1940. Różnorodne przedsięwzięcie będą miały charakter historyczny, sportowo-rekreacyjny oraz edukacyjny.

Obchody rozpoczną się 10
kwietnia (piątek) Rajdem
Gwiaździstym im. Mjr Adwarda Łakomego dla dzieci ze
szkół podstawowych, a w sobotę 11 kwietnia (sobota) odbędą
się uroczystości przy Pomniku
Piaśnickim, a o godz. 10.30 wyruszy Bieg Piaśnicki spod

Bramy Piaśnickiej, w którym
uczestniczyć może każdy, bez
względu na wiek. W niedzielę 12 kwietnia odbędzie się
rajd rowerowy ze startem
w ArtParku w Bolszewie, a
w poniedziałek 13 kwietnia
w auli Samorządowego Gimnazjum w Bolszewie odbędzie

się trzecia olimpiada wiedzy
o martyrologii Piaśnicy.
Dni Piaśnickie organizowane są zawsze w kwietniu, bo
jest to miesiąc pamięci narodowej. Bieg Piaśnicki pokazuje
jak doskonale można połączyć
sport z elementami patriotycznymi i kulturalnymi oraz

zachęcić ludzi do uczestniczenia w tych wydarzeniach. W
tym roku zadeklarowało się
już około tysiąca osób. Dni
Piaśnickie to także działania
duchownych oraz osób ze Zrzeszenia Rodzin Piaśnickich.
Szczegóły na stronie:
www.ug.wejherowo.pl

5

2 kwietnia 2015

FOTOREPORTAŻ

Najpierw było radośnie.
Barwny pochód, kolorowe palmy, śpiew i owacje.
Wszyscy witali Jezusa, wjeżdżającego do Jerozolimy na
osiołku. A potem w Jerozolimie rozegrała się tragedia.
Pojmany Jezus, pobity i umęczony niósł swój krzyż na
Golgotę, gdzie został ukrzyżowany. Te dwa wydarzenia
mogliśmy przeżyć w minioną niedzielę w Wejherowie.
Zgodnie z tradycją Niedzieli Palmowej ulicami miasta
przeszedł pochód, towarzyszący Jezusowi, pozdrawiającemu wiwatujący tłum.
Wiernych prowadził ks. dziekan Tadeusz Reszka, byli też
Misternicy Kaszubscy.
Po południu na Kalwarii Wejherowskiej odbyła się
droga krzyżowa, połączona z
Misterium Męki Pańskiej. Jak
co roku, Misternicy Kaszubscy pod kierunkiem Wojciecha Rybakowskiego stanęli
na wysokości zadania. Znakomicie odegrali swoje role,
dzięki czemu uczestniczący
w nabożeństwie wierni mogli przeżyć poszczególne stacje drogi krzyżowej w sposób
szczególny. Tak będzie również jutro, w Wielki Piątek.
Więcej zdjęć na: facebook.
com/PulsWejherowa oraz na
www.pulswejherowa.pl
Misterium Męki Pańskiej
w wykonaniu aktorów Teatru
Odeon w reżyserii Dawida
Kwidzińskiego odbędzie się
także - jak co roku - w Wielki
Piątek o godz. 21.00 w Strzebielinie, w gm. Łęczyce.
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WYDARZENIA
Święty Józef był rzemieślnikiem

Święto patrona
Święto patrona rzemieślników, św. Józefa co roku odbywa się
w Wejherowie zgodnie z tradycją. Dba o to Zarząd Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek
Pracodawców w Wejherowie, który zaprasza na obchody delegacje
organizacji rzemieślniczych z innych miast.
Wśród gości z Trójmiasta, Rumi, Lęborka i innych
ośrodków, był prezes Zarządu
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej w Gdańsku, Wiesław
Szajda. W uroczystości z
okazji dnia Świętego Józefa
uczestniczyli także przedstawiciele władz miasta z
prezydentem Krzysztofem

Hildebrandtem, powiatu
ze starostą Gabrielą Lisius
oraz gminy Wejherowo z wójtem Henrykiem Skwarło.
19 marca rzemieślnicy,
poczty sztandarowe i młodzież Niepublicznej Szkoły
Rzemiosła w Wejherowie,
przeszli w uroczystym pochodzie z siedziby Cechu przy ul.

Hallera do wejherowskiej Kolegiaty. Zanim rozpoczęła się
msza święta w intencji środowiska rzemieślniczego, na
Skwerze Jana Pawła II złożono kwiaty pod obeliskiem
Ojca Świętego, a także śp.
ks. Bogusława Żurawskiego,
dawnego kapelana rzemiosła
w Wejherowie.

Na Skwerze Jana Pawła II złożono kwiaty pod pomnikami.

W Niepublicznej Szkole Rzemiosła

Uniwersytet w programie TVP Gdańsk

W Niepublicznej Szkole Rzemiosła w Wejherowie otwarto w marcu
pracownię gastronomiczną, wyposażoną w nowoczesny sprzęt. Młodzież będzie zdobywać wiadomości i umiejętności kucharza oraz cukiernika w bardzo dobrych warunkach.

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku gościł ekipę TVP Gdańsk.
Owocem tej wizyty był program telewizyjny o działalności tej aktywnej i wyróżniającej się wejherowskiej organizacji.

Nowa pracownia Telewizja w WUTW
- Jest to kolejna bogato
wyposażona pracownia w naszej szkole, staramy się tworzyć młodzieży jak najlepsze
warunki kształcenia - mówi dyrektor NSR, Waldemar
Bargański. - Pracownia ta
spełnia wymagania określone przez Okręgową Komisję
Egzaminacyjną do przeprowadzania egzaminów zawodowych.
W uroczystym otwarciu
nowej sali udział wzięli człon-
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kowie zarządu Powiatowego
Cechu Rzemiosła w Wejherowie, który jest organem
prowadzącym placówkę oraz
władze Pomorskiej Izby Rzemieślniczej
w
Gdańsku.
Obecny był członek Zarządu Powiatu Wejherowskiego
Wojciech Rybakowski oraz
członkowie wejherowskiej organizacji cechowej.
Dyrektor
Niepublicznej
Szkoły Rzemiosła dziękował
zarządowi Cechu za przy-

znanie funduszy na stworzenie pracowni, a szczególnie
prezesowi Brunonowi Gajewskiemu za pomoc, wytrwałość i determinację w
realizacji tego przedsięwzięcia. Dziękował też członkom
zarządu Cechu Mariuszowi
Gustowskiemu i Piotrowi Jóskowskiemu za wykonanie prac budowlanych
i elektrycznych oraz byłemu
dyrektorowi szkoły Henrykowi Prandze.

Ekipa gdańskiej telewizji z
redaktor Anną Słodkowską
odwiedziła słuchaczy WUTW
podczas zajęć z salsy i rozmawiała z prowadzącą te zajęcia Natalią Greszta oraz z
uczestnikami. Następnie goście pojechali do Bolszewa na
zajęcia na basenie. Jolanta
Dołżyńska i uczestnicy zajęć na basenie rozmawiali z
dziennikarką o korzyściach,
płynących z pływania.
W
południe
redaktorzy mieli odwiedzić siedzibę
WUTW na ul. Kopernika ale
najpierw pojechali do ratusza
do pana prezydenta. Rozmawiali tam z przewodniczącym
Rady Miasta Bogdanem Tokłowiczem,
przyjacielem
WUTW, który jest doskonale
zorientowany w jego pracy,
wie o nim prawie wszystko i
z radością udzielił wywiadu.
Tymczasem w sali na ul.
Kopernika odbywały się wykłady: z muzyki, prowadzony przez Bognę Zubrzycką
i z psychologii - przez Edytę
Dawidowską. Sala zapełniona słuchaczami, sprzęt audiowizualny - taki obraz, znany
słuchaczom i organizatorom
zajęć na co dzień, mogła śledzić kamera telewizyjna.

Ekipa telewizyjna w trakcie nagrania programu o Wejherowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

Rozmowy red. Słodkowskiej z koordynator Krystyną
Laskowską, członkami Rady
Uczelni, wykładowcami oraz
studentami uzupełniły wiedzę
o tej prężnie działającej, dobrze zorganizowanej placówce. Ramowy plan zajęć, duża
liczba słuchaczy i wykładowców-wolontariuszy,
sposób
prowadzenia zajęć i ich różnorodność, wykonywane prace,
profesjonalizm - to wszystko
zafascynowało i chyba zaskoczyło gości z Gdańska.

W niedzielę odbyła się
emisja programu, wprawdzie
krótkiego, ale zawierającego
sentencję pracy Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Kto o WUTW nie
słyszał, mógł szybko zorientować się w jego działalności.
Następnego dnia można
było obejrzeć audycję w programie ogólnopolskim. Przekazano tam m.in. informację
o zbliżającym się jubileuszu
10-lecia uniwersytetu.
Teresa Malinowska

redakcja@pulswejherowa.pl

2 kwietnia 2015

AKTUALNOŚCI
Obradowała Rada Powiatu

Porozumienie powiatu, straży i szkoły

Kolejne pieniądze Edukacja pożarnicza
na drogi powiatowe
Podczas ostatniej sesji radni powiatu przeznaczyli dodatkowe 1,1
mln zł na modernizację dróg powiatowych, zwiększyli środki na remont w Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie, przekazali dotacje
dla szpitala na zakup sprzętu oraz dla policji.
Sesję Rady Powiatu Wejherowskiego w dniu 27
marca zdominowały sprawozdania komendanta Powiatowego Policji w Wejherowie
o stanie bezpieczeństwa i
porządku publicznego, komendanta Państwowej Straży
Pożarnej w Wejherowie o bezpieczeństwie i ochronie przeciwpożarowej, Powiatowego
Inspektora Sanitarnego o stanie bezpieczeństwa sanitarnego oraz dyrektor Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie o
działalności i efektach pracy
rodzinnej pieczy zastępczej w
2014 roku oraz Powiatowego
Urzędu Pracy w Wejherowie.
Następnie radni przyjęli zmiany w budżecie. Dzięki
zwiększonym dochodom Zarząd Powiatu zaproponował
przeznaczenie 1,1 mln zł na
remonty dróg, w tym na remont ulicy Dąbrowskiego w
Rumi za 500 tys. zł i remont

skrzyżowania ul. Sobieskiego
z Harcerską w Wejherowie
wraz z poprawą bezpieczeństwa na przejściu dla pieszych
oraz naprawę chodnika w ciągu ulicy Prusa i Pomorskiej.
- Przebudowa skrzyżowania u zbiegu ulic Sobieskiego
i Harcerskiej jest konieczna
ze względu na usytuowanie
w pobliżu szkoły oraz dwóch
przedszkoli – wyjaśnia etatowy członek Zarządu Jacek
Thiel. - Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w drodze
do i ze szkoły jest naszym priorytetem.
Zabezpieczono środki na
remont budynku przy ul.
Dworcowej 7 w Wejherowie,
na adaptację pomieszczeń
dla Biblioteki Powiatowej za
200 tys. zł, zakup wyposażenia do pomieszczeń Komendy Policji za 50 tys. zł. Szpital
Specjalistyczny w Wejherowie
otrzyma 100 tys. zł na zakup

sprzętu do endoskopowych badań urologicznych u dzieci.
W 2015 roku przeprowadzony zostanie również
remont łazienki, budynku gospodarczego, korytarzy w Domu Pomocy Społecznej za 120
tys. zł oraz remont w Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego za 550 tys. zł.
Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej otrzymało 25 tys. zł na
naprawę elewacji i izolację
ściany frontowej budynku.
- Prace remontowe w Domu
Pomocy Społecznej oraz zakup pralki są potrzebne, aby
usprawnić jego funkcjonowanie i poprawić komfort jego
mieszkańców – powiedziała
starosta Gabriela Lisius.
Podczas sesji ustalono
również tryb udzielania i rozliczania oraz kontroli wydatkowania dotacji dla szkół i
placówek niepublicznych

Losy Polaków na wystawie w muzeum

Polsko-niemiecki projekt

Powiat Wejherowski i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 podpisały porozumienie o współpracy z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej. Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie
upowszechniania wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa
pożarowego.
Podpisanie porozumienia
odbyło się w ciekawej oprawie. W hali sportowej ZSP nr
3 zorganizowano uroczystość,
połączoną z prezentacją artystyczno-sprawnościową w wykonaniu uczniów i strażaków.
W pobliskiej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej odbył się
pokaz gaszenia pożaru.
Zanim do tego doszło, w
komendzie straży pożarnej porozumienie podpisali:
Gabriela Lisius - starosta
wejherowski, Wojciech Rybakowski - etatowy członek
Zarządu Powiatu, Andrzej
Papke - komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Jacek Nowak - zastępca
komendanta PPSP w Wejherowie oraz Wojciech Westa
- dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3.
- Głównym przesłaniem porozumienia jest kształtowanie
pożądanych w społeczeństwie
postaw uczniów oraz poszerzanie wiedzy na temat ochrony
przeciwpożarowej - powiedziała Gabriela Lisius. - Jest to
cenna inicjatywa, która zapewni uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności, pomocnych
jeśli w przyszłości planują

wstąpić w szeregi Ochotniczej
lub Państwowej Straży Pożarnej.
Porozumienie
zakłada
opracowanie programu „Edukacji pożarniczej” przez specjalistów pożarnictwa i udział
uczniów w zajęciach finansowanych przez Starostwo w
Wejherowie. Projekt przewiduje współorganizowanie zajęć przygotowujących uczniów
do testów sprawnościowych do
szkół pożarniczych, popularyzację wśród uczniów wiedzy
dotyczącej ochrony przeciwpożarowej, utworzenie Szkolnej
Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, prowadzenie działań

informacyjnych i edukacyjnych w zakresie funkcjonowania Krajowego Systemu
Ratowniczo-Gaśniczego na terenie powiatu i kraju, udział
uczniów w ćwiczeniach organizowanych przez Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej czy organizowanie obozów sprawnościowych,
połączonych z doskonaleniem
umiejętności strażackich.
- Dzięki umowie od nowego roku szkolnego uczniowie
liceum będą mogli kształcić
się w klasie o profilu edukacji
pożarniczej - powiedział Wojciech Westa, dyrektor ZSP nr
3 w Wejherowie.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie zaprasza na wystawę pt. „Losy Polaków. Życie i śmierć Bronisławy Czubakowskiej ze Zgierza”, która zostanie otwarta 8 kwietnia
o godz. 14.00 w siedzibie Muzeum, przy ul. Zamkowej 2a.
Autorami wystawy są
uczestnicy szkolnego polsko-niemieckiego
projektu:
uczniowie niemieckich szkół
w Brandenburgu i Berlinie
oraz polscy uczniowie z Liceum Ogólnokształcącego w
Zgierzu, pracujący pod opieką historyków obu krajów, w
tym pracowników Instytutu
Pamięci Narodowej w Łodzi.
Ekspozycja, na przykładzie tragicznych dziejów młodziutkiej mieszkanki Zgierza,
Bronisławy Czubakowskiej,
przybliża warunki życia i losy
często zapominanych ofiar II
wojny światowej - przymuso-

wych robotników III Rzeszy.
Czubakowska, schwytana w ulicznej łapance w 1940
roku, została zatrudniona jako robotnica przymusowa w
Pierwszej Przędzalni Juty w
Brandenburgu, ośrodku nazistowskiego przemysłu zbrojeniowego. Dziewczyna w wieku
26 lat została stracona w 1942
roku przez ścięcie na gilotynie,
gdyż przypisano jej zarzut
umyślnego wywołania pożaru
w damskiej toalecie.
Wystawa
prezentowana była w Muzeum Miasta
Zgierz, muzeum w Brandenburgu, parlamencie brabden-

burskim, berlińskim domu
poselskim i w wielu polskich
i niemieckich szkołach średnich. Ekspozycja, choć obszerna (32 plansze), zawiera
jedynie część najistotniejszych informacji z zebranego
przez uczestników tamtego
projektu materiału. Stąd powstała inicjatywa kontynuacji
opracowywania dokumentacji, uzupełnienia informacji i
upowszechniania wiedzy o tej
tematyce. W nowym projekcie
wezmą udział uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Jakuba Wejhera
w Wejherowie.

Oprawę spotkania stanowił zabawny i ciekawy program artystyczny w wykonaniu
młodzieży ZSP nr 3, konkurencje sprawnościowe oraz pokazy strażackie.
Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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Inwestycje w gminie Łęczyce

Termomodernizacja
i sala sportowa
Wśród inwestycji w gminie Łęczyce, zaplanowanych na tę kadencję
gminnego samorządu, sporo zadań realizowanych będzie w obiektach
oświatowych. Termomodernizacja kilku szkół, instalacja pomp ciepła,
budowa biblioteki i świetlicy, a także kontynuacja budowy sali gimnastycznej to niektóre z przedsięwzięć.
W związku z możliwością
pozyskania środków na termomodernizację szkół w ramach Miejskiego Obszaru
Funkcjonalnego Lęborka, planujemy zrealizować tego typu
inwestycje w sześciu obiektach publicznych, w większości szkolnych - informuje wójt
Łęczyc, Piotr Wittbrodt. - W
niektórych szkołach zamierzamy zmodernizować źródła
ogrzewania, czyli zamontować
pompy ciepła zamiast dotychczasowych pieców. Obecnie
trwają prace projektowe.
Termomodernizacja polega na ociepleniu ścian, wymianie okien i drzwi oraz
podobnych działaniach, dzięki którym w budynku jest
cieplej, a dodatkowo zmniejszają się koszty ogrzewania.
Działania dotyczyć będą
Zespołu Szkół w Bożympolu,
gdzie zaplanowano termomodernizację całego obiektu oraz
zainstalowanie pompy ciepła,
Zespołu Szkół w Łęczycach
(instalacja pompy ciepła), Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie (instalacja
pompy ciepła), oraz ZKiW
w Strzebielinie (termomodernizacja części dydaktycznej

Szkoły Podstawowej).
Termomodernizacja zostanie przeprowadzona również
w przychodni, czyli Samodzielnym Publicznym ZOZ
w Łęczycach oraz w budynku dawnego gimnazjum w
Strzebielinie, gdzie nastąpi
adaptacja pomieszczeń na potrzeby medyczne. Powiększona zostanie część, zajmowana
przez SP ZOZ dla lepszej obsługi mieszkańców.
Szacunkowy koszt tych
działań we wspomnianych
sześciu obiektach to około 7,5
mln zł, z czego 3 mln pochłonie
termomodernizacja i pozostałe prace w ZS w Bożympolu.
W Brzeźnie Lęborskim w
tym roku rozpocznie się rozbudowa Szkoły Podstawowej,
do której dobudowana zostanie biblioteka i świetlica.
- Do tej inwestycji uzyskaliśmy dofinansowanie z
Ministerstwa Kultury w wysokości 380 tys. zł, a z budżetu gminy przeznaczamy na
bibliotekę i świetlicę w Brzeźnie 150 tys. zł, a w przyszłym
roku ponad 300 tys. zł - mówi
wójt Wittbrodt.
Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie docze-

ka się nie tylko pompy ciepła,
ale także nowoczesnej sali
gimnastycznej, której budowa już trwa. Ta inwestycja
oświatowa w gminie Łęczyce
wymaga tylko dokończenia.
Budowa sali ma być zakończona w lipcu tego roku.
Inwestycja jest realizowana przy wsparciu finansowym
Fundacji Edukacyjnej, która
wyłożyła na ten cel 1,5 mln zł.
Gmina stara się o dofinansowanie zadania z Ministerstwa
Sportu i Turystyki. Wniosek
o dotację zostanie złożony w
maju br., a władze gminy mają nadzieję na pozytywne zakończenie tych starań.
- W szkole w Rozłazinie
uczy się około 200 dzieci,
ale nowa sala będzie służyć
mieszkańcom czterech sołectw: Dzięcielec, Nawcz,
Łówcz i Rozłazino. Wiadomo,
że nie jest to obiekt tylko dla
dzieci - wyjaśnia wójt gminy
Łęczyce. - Inwestycja będzie
kosztować 2,8 mln. Liczymy
na dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Życzymy zatem, żeby starania zakończyły się sukcesem, a sala została zbudowana
zgodnie z terminem.
AK.

W Rozłazinie, przy Zespole Kształcenia i Wychowania, wyrosła sala gimnastyczna,
połączona ze szkołą łącznikiem. Obiekt będzie służył nie tylko dzieciom, ale wszystkim mieszkańcom czterech sołectw, zainteresowanym uprawianiem sportu.
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Dyrektor GIKiB w Łęczycach Hanna Mancewicz (po lewej) oraz goście z gminy i
powiatu oglądają kolorowy pojazd z książkami.

Książki budzą się na wiosnę

Biblioteka na kółkach
Bajecznie kolorowy pojazd, mieszczący w środku ...półki z książkami, uroczyście przekazano do użytku w gminie Łęczyce. Z inicjatywy
Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki powstała pierwsza w powiecie
wejherowskim i na Pomorzu „Biblioteka na kółkach”.
- Wierzymy, że „wszystko zaczyna się od
marzeń”, a naszym marzeniem było, aby
udostępnić książki wszystkim mieszkańcom
naszej gminy. Obwoźna mobilna biblioteka,
ruchoma wypożyczalnia, a latem ogródek do
czytania i zabaw dla dzieci. To marzenie już
się spełniło - powiedziała Hanna Mancewicz,
dyrektor Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach podczas uroczystej prezentacji samochodu-biblioteki. - Książki budzą
się na wiosnę, a my wraz z początkiem wiosny ruszamy na trasę po wsiach naszej gminy,
największej w powiecie wejherowskim. Realizujemy w ten sposób nasz projekt.
H. Mancewicz opowiedziała o kupionej
w zeszłym roku karetce reanimacyjnej i jej
adaptacji własnymi siłami, o przychylności władz gminy, a wójt Łęczyc Piotr Wittbrodt podkreślił konsekwencje i upór, z
jakimi pani dyrektor i pracownicy GIKiB
realizowali wspaniały pomysł.
Uznanie dla tej ciekawej i bardzo potrzebnej inicjatywy wyraziła także starosta
powiatu wejherowskiego Gabriela Lisius
oraz Jan Krajewski prezes Polskiego
Związku Bibliotek, który do Łęczyc przybył
z Torunia. Zaprosił on dyrekcję biblioteki i
władze gminy na wrześniową konferencję w
Toruniu, aby przedstawiciele Łęczyc zaprezentowali „Bibliotekę na kółkach” uczestnikom obrad z całej Polski.
Na uroczystość, zorganizowaną na terenie Zespołu Szkół w Łęczycach dotarli m.in.
członek Zarządu Powiatu Jacek Thiel i

Kolorowe wnętrze obwoźnej biblioteki,
pełnej książek, m.in. dla dzieci.

dyrektor Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej Tomasz Fopke,
który przekazał bibliotece książki w języku
kaszubskim. Samochód został poświęcony
przez ks. Piotra Tredera, proboszcza parafii św. Antoniego w Łęczycach.
Goście oglądali i podziwiali nowy pojazd,
który już wyruszył na trasę po gminie (uroczystość odbyła się 20 marca). Będzie ją objeżdżał z książkami co dwa tygodnie.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Wejherowskie chóry zdobywają główne nagrody Tancerki ze Świata Tańca

Camerata Musicale ozłocona Wytańczyły

złoty medal

Chór Camerata Musicale pod dyrekcją
Aleksandry Janus wrócił z nagrodami z II
Międzynarodowego Szczecińskiego Festiwalu Muzyki Pasyjnej, który odbył się w miniony weekend.
W przesłuchaniach konkursowych udział wzięło 28
zespołów z Polski, Niemiec i
Litwy. Wejherowski zespół
zyskał uznanie międzynarodowego jury, zdobywając Złote
Pasmo z punktacją 97,8 oraz
Złotą Koronę – nagrodę za
najlepsze wykonanie utworu
kompozytora polskiego.
Chór Camerata Musicale
wziął również udział w licznych koncertach towarzyszących, m.in. w niemieckim
mieście Penkun, został również wyróżniony udziałem
w koncercie w Filharmonii
Szczecińskiej, do którego wybrano tylko siedem zespołów.
Tydzień wcześniej ten sam

chór otrzymał Brązowy Dyplom w VII Ogólnopolskim
Konkursie Muzyki Pasyjnej
w Bydgoszczy.
- Był to intensywny czas
prób dla całego zespołu - mówi
Aleksandra Janus. - Cieszymy się, że to zaowocowało tak
wysoką oceną jury w Szczecinie. Teraz planujemy trochę odpocząć przed kolejnymi
wyzwaniami. Po takich sukcesach motywacja do dalszej
pracy jest jeszcze większa!
Wejherowski Chór Mieszany Camerata Musicale powstał w grudniu 2011 roku,
wiele razy zdobywał nagrody
na festiwalach i konkursach w
kraju i zagranicą. Chór współ-

Choceń koło Włocławka stał się na jeden marcowy weekend tanecznym pępkiem Polski. Przez
dwa dni ponad tysiąc tancerzy z całej Polski m.in.
z Warszawy, Krakowa, Białegostoku, Poznania,Torunia, Gdańska zmagało się na hip hopowej scenie
w kategoriach solo, duety i formacje.

Aleksandra Janus podczas koncertu.

pracował również z takimi
świetnymi muzykami jak Cezary Paciorek, Maciej Sikała,
Weronika Korthals, Chór Sceny Muzycznej Gdańsk, Orkiestra Morskiego Oddziału
Straży Granicznej czy Orkie-

stra Garnizonowa z Torunia.
Brał udział w licznych koncertach na terenie Wejherowa i okolic. W skład zespołu
wchodzą ludzie z różnych środowisk, których łączy pasja
wspólnego muzykowania.

Pierwsze miejsce dla chóru
i dla kompozytorki

Wejherowo reprezentował Klub Taneczny Świat Tańca
prowadzonych przez Joannę i Jacka Bernaśkiewicz. Reprezentanci naszego miasta zdobyli następujące trofea:
Złoto w rywalizacji z dwudziestoma innymi duetami duetów wywalczyły Marcelina Urban i Nikola Suchocka
(na zdjęciu poniżej).
Srebro w kategorii 12-15 lat wytańczyła na 120 solistów
Nikola Suchocka, a Kamila Miller zajęła 5 miejsce. W
młodszej kategorii 6 lokatę zdobyła 8-letnia Dobrosława
Laskiewicz. Wśród seniorów - 4 miejsce uzyskała Dominika Bernaśkiewicz, a 5 miejsce Magdalena Klan i Natalia Szcześniak.
Wśród formacji do lat 8, drugie miejsce zdobył zespół Respect, a trzecie zespół Wow. W kategorii do lat 11, trzecie
miejsce wytańczył zespół Expresik, a Carmenki weszły do
ścisłego finału zdobywając 5 miejsce. W kategorii juniorzy
6 miejsce wytańczyła Explozja (22 formacje), a seniorski Fusion zdobył 7 miejsce.
- Wielkie podziękowania dla rodziców naszych tancerzy,
którzy bardzo liczną grupą pojechali z nami i gorąco dopingowali naszych tancerzy - mówi Jacek Bernaśkiewicz.

Podczas IX Pomorskiego Festiwalu Pieśni Wielkopostnej w Kielnie sukces odnieśli młodzi
artyści wejherowscy. Anna Rocławska zajęła I miejsce na II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim na Kaszubską Pieśń Chóralną. Pierwsze miejsce w swojej kategorii zdobył także
kierowany przez A. Rocławską Chór Żeński I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.
Tematem konkursu kompozytorskiego był tekst zaczerpnięty z Ewangelii św.
Łukasza, w tłumaczeniu o.
Adama Sikory na język kaszubski. W konkursie zwyciężyła Anna Rocławska, która
odebrała nagrodę z rąk starosty powiatu wejherowskiego Gabrieli Lisius. Główna
laureatka konkursu A. Rocławska jest studentką Akademii Muzycznej w Gdańsku,
a także członkiem zespołu wokalnego Art’n’Voices , autorką
muzyki do projektu „Droga
Krzyżowa. Z Chrystusem na
Kalwarii Wejherowskiej”.
Chór Żeński I LO im. Króla
Jana III Sobieskiego w Wejherowie jest młodym zespołem,
a pierwsza nagroda na festiwalu w Kielnie jest pierwszym poważnym sukcesem
licealistek. Chór zaprezento-

Anna Rocławska z nagrodą oraz dyplom dla chóru I LO.

wał trudny program złożony
z pieśni wielkopostnych, wykazując się przy tym dużą
kulturą brzmienia, doskonałą
intonacją oraz ciekawą interpretacją.
- Cieszę się, że dziewczyny
stanęły na wysokości zadania,
tym bardziej, że nie mają mu-

zyki w szkole, nie znają nut, a
wszystko jest efektem ciężkiej
pracy - mówi dyrygentka Anna Rocławska. - Musiałyśmy
m.in. przygotować obowiązkowy utwór czyli chorał gregoriański „Crux Fidelis”, co nie
było łatwym zadaniem.
O poziomie tegorocznej

edycji konkursu chóralnego
świadczy także fakt, że w poszczególnych kategoriach chóralnych jury przyznało tylko
pierwsze miejsca, pozostałe
zespoły zostały nagrodzone
wyróżnieniami.

Świąteczny spacer
po Kalwarii
Przewodnik PTTK Renata Makiła zaprasza na spacer
po Kalwarii Wejherowskiej w drugi dzień Świąt Wielkanocnych - 6 kwietnia br. Zbiórka o godz. 17.00 przy ratuszu
w Wejherowie. Wycieczka będzie trwała ok. 2,5 godziny.
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Ratuj moje życie
W Strzebielinie (gm.
Łęczyce) odbędzie się V
Międzypowiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy
pod hasłem RATUJ MOJE ŻYCIE, dla uczniów
szkół gimnazjalnych.
Z powodu piątej, jubileuszowej edycji konkurs
będzie miał uroczysty
charakter, a każda dru-

żyna zostanie nagrodzona. Poniżej regulamin
konkursu.

V Międzypowiatowy Konkurs Pierwszej Pomocy
dla uczniów szkół gimnazjalnych
I. Organizator

• Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach
z siedzibą w Strzebielinie, 84-220 Strzebielino, ul. Tuwima 4,
tel. 58 676-16-99, e-mail: kontakt@gik-leczyce.pl

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
• prezentacja udzielania pomocy kwalifikowanej przez ratowników medycznych

III. Termin Konkursu

Konkurs zostanie przeprowadzony 28.04.2015 r. o godz. 10.00 w
siedzibie Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Strzebielinie, ul.
Tuwima 4. Warunkiem uczestnictwa
w konkursie jest zgłoszenie przez szkołę zespołu w terminie do
dnia 14.04.2015 r. Zgłoszenie można złożyć osobiście, pocztą tradycyjną lub na adres mailowy Organizatora.

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 Organizatora
Zwycięska drużyna otrzymuje nagrodę rzeczową, dla poszczególnych zawodników przewidziane są również drobne upominki.
GŁÓWNY SPONSOR:
OGŁOSZENIE
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Gospodynie spotykają się w Luzinie

Wielkanoc na Kaszubach
Pięknie udekorowane stoły, pełne potraw,
kolorowych
pisanek,
wielkanocnych
ciast,
baranków z masła, zajączków i palemek - to
główna atrakcja imprezy „Wielkanoc na Kaszubach”, odbywającej
się co roku w Luzinie.
W Niedzielę Palmową hala widowiskowo-sportowa
po raz
czwarty była miejscem
wielkanocnych prezentacji pod patronatem
Wójta Gminy Luzino
Jarosława Wejera.
Koła Gospodyń Wiejskich
z kilku gmin i sołectw rywalizowały w konkursie pisanek,
święconek, palm wielkanocnych i dekoracji świątecznego stołu. Poza tym odbył
się kiermasz wielkanocnych
ozdób i rękodzieła, degustacje oraz występy artystyczne,
które oglądali licznie przybyli
mieszkańcy.
Na zdjęciach obok stoły
przygotowane przez KGW w
Luzinie (wyżej) oraz w Robakowie (niżej).
OGŁOSZENIE

redakcja@pulswejherowa.pl
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Talent, kreatywność, umiejętności i dużo, dużo serca

LUDZIE I ICH PASJE

Niespodzianki z galerii z kurkiem
Anioły, ikony, zabawne maskotki koty i kurki, ciekawe przedmioty użytkowe, torebki i poduszki, pudełka i piękna porcelana,
pamiątki z Wejherowa, wydawnictwa o naszym mieście i regionie Kaszub, serwetki, makatki, dzbanki i dużo kaszubskich wzorów,
wykorzystanych w oryginalny sposób - to wszystko można znaleźć w magicznym i jedynym w swoim rodzaju sklepie w Wejherowie. Mowa o Galerii „Niespodzianki”, prezentującej wyroby Pracowni Rękodzieła Artystycznego Elżbiety Kurek. Pochodzący od
nazwiska artystki kogucik jest symbolem galerii.
Pani Elżbieta od dziecka lubiła zajęcia plastyczne,
manualne i wszelkie robótki
ręczne. Zresztą, inni członkowie rodziny też byli kreatywni i uzdolnieni. Mama i babcia
szyły oraz haftowały, czego
mała Ela chętnie się uczyła.
Mimo, że zawodowo pani Elżbieta zajmowała się pracą biurową, m.in. w PLO w Gdyni,
gdzie mieszkała od dziecka,
w wolnych chwilach rozwijała
zainteresowania artystyczne.

Nowe wyzwania
i rywalizacja

Na dobre jednak realizowała swoją pasję po przeprowadzce do Wejherowa. Nowy
dom, jego urządzenie i ozdabianie stawiał przed Elżbietą
Kurek wyzwania artystyczne. Pani domu zainteresowała się nowymi technikami,
takimi jak decoupage, sama
wykonywała różne gadżety
i ozdoby do domu, eksperymentując, łącząc różne techniki np. w stylizacji mebli.
- Jako dojrzała kobieta, żona i matka stwierdziłam, że
w pewnym wieku można, a
nawet powinno się poświecić
więcej czasu na własne zainteresowania. I tak się stało w
moim przypadku - mówi Elżbieta Kurek. - W 2011 roku
zdecydowałam się się wystartować w konkursie Pomorski
Biznesplan, Regionalnej Izby
Przemysłowo-Handlowej w
Wejherowie, proponując prowadzenie Pracowni Rękodzieła Artystycznego. Zostałam
laureatką tego konkursu i w
lipcu 2012 roku otworzyłam
pracownię rękodzieła, która
ma charakter regionalny.

Nie tylko
po kaszubsku

Skąd się wziął regionalizm
w twórczości E. Kurek? Jak
opowiada pani Elżbieta, taki
kierunek podpowiedziała jej
koleżanka - Bożena Witczak,
właścicielka firmy „Kaszubskie
Złoto” dla której tworzyłam prace związane z Kaszubami.

- Zaproponowałam kaszubszczyznę w bardziej
praktycznej,
współczesnej
formie. Ponieważ kaszubskie
wzory i hafty niekoniecznie
muszą zdobić tradycyjne serwety - mówi Elżbieta Kurek.
- I tak powstały maskotki,
malowane kubki, etui, T-shirty, torebki nawet podkładki
pod myszkę do komputera z
kaszubskimi motywami.
Pani Elżbieta nie zamyka
się jednak w ramach sztuki
regionalnej. Co rusz wymyśla nowe wzory i przedmioty
o najróżniejszym przeznaczeniu.

Unikatowe
przedmioty

Wszystkie rzeczy - oryginalne i jedyne w swoim rodzaju - można obejrzeć i kupić
w sklepie Galeria „Niespodzianki” przy ul. Klasztornej
(róg Reformatów) w Wejherowie. W tym sklepie działającym od listopada 2012 roku
znajdują się efekty twórczości
w pracowni Elżbiety Kurek i
nie tylko.
- Mam pracownicę, osobę
bardzo kreatywną i zdolną.
Natalia Zborowska jest
m.in. autorką ciekawej biżuterii na specjalne okazje i na
co dzień wykonanej według
jej własnych projektów - mówi E. Kurek.
- Oprócz ozdób i elementów garderoby, mamy ceramikę, obrazy, maskotki,
przedmioty do kuchni, ozdoby
świąteczne, oryginalne kartki
okolicznościowe wszystko to
nadaje się przede wszystkim
na upominki. W dziale kreatywnym proponujemy wyroby dla plastyków i hobbystów,
z których można samemu coś
wykonać, realizując przy tym
artystyczne pasje lub próbując
własnych sił w różnych dziedzinach sztuki. A nasi klienci
zawsze mogą liczyć na nasze
porady związane z wieloma
technikami rękodzieła.
Pani Elżbieta wspomina,
jak skromnie zaczynała. Wy-

Znakiem graficznym pracowni i Galerii Elżbiety Kurek jest - wynikający z nazwiska - kogucik, czyli kurek,
składający się z elementów kaszubskiego haftu.
posażenie sklepu stopniowo
wypełniło wszystkie miejsca.
Informacja o Niespodziankach
rozeszła się drogą pantoflową,
poprzez strony internetowe
niespodzianki.blogspot.com,
portale społecznościowe facebook, dzięki czemu do Wejherowa przyjeżdżają klienci
z Trójmiasta i innych pomorskich miejscowości, a czasem
nawet z głębi Polski. Bywają
też goście zagraniczni.
- Bardzo cieszy mnie fakt,
że przychodzą tu wejherowianie i mieszkańcy powiatu
wejherowskiego. Uważam, że
sklep służy przede wszystkim lokalnej społeczności. W
drugim rzędzie jest to miejsce
dla turystów, odwiedzających

Wejherowo - mówi właścicielka galerii. - Klienci interesują się zarówno ceramiką, czy
bluzkami z kaszubskimi, jak i
uszytymi przeze mnie kotami
z kolorowych materiałów albo
z kaszubskim haftem.

Warsztaty rękodzieła

Wiele osób wraca do galerii, żeby coś kupić lub nacieszyć oczy pięknymi rzeczami.
Ciągle pojawia się tam coś
nowego i ciekawego.
Jednak na sklepie oraz
pracowni wcale nie kończy się
działalność niezwykle aktywnej i kreatywnej mieszkanki
Wejherowa. Elżbieta Kurek
organizuje w wolnych chwilach warsztaty artystyczne,
przekazując wiedzę o różnych

technikach rękodzieła: techniki decoupage, filcowania na
mokro i na sucho, tworzenia
aniołów z mas samoutwardzalnych, sztuki regionalnej i
wielu innych ciekawych technik. Są to warsztaty dla dzieci,
młodzieży i dorosłych.
Artystka i bizneswoman w
jednej osobie zapraszana jest
na różne imprezy, od Jarmarku Dominikańskiego w Gdańsku po warsztaty regionalne
w innych miejscowościach.
Prezentuje własne wyroby i
twórców lokalnych przy okazji promuje Wejherowo.
Na co dzień pani Elżbieta współpracuje z Urzędem
Miasta, ale również z różnymi instytucjami i stowarzy-

szeniami np. Lokalną Grupą
Rybacką. Bardzo ważna jest
współpraca z lokalnymi twórcami, których wyroby również
oferuje w swojej galerii.
- Bardzo lubię moją pracę.
Jestem szczęśliwa, bo udało
mi się zamienić pasję w zawód
- mówi Elżbieta Kurek - Nie
lubię bezczynności, zawsze coś
tworzę i wciąż poszerzam swoje zainteresowania. Poznaję
wielu ciekawych i życzliwych
ludzi. Realizacja pasji w życiu
jest bardzo ważna, to uszczęśliwia.
I to właśnie widać w wejherowskiej Galerii „Niespodzianki”, z której możemy być
dumni.
Anna Kuczmarska
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SPORT

Piłka nożna. III liga

Piłka ręczna. Tytani

Gryf wygrywa Trudna przeprawa
Po zaciętym pojedynku zawodnicy Gryfa Wejherowo pokonali w Kościerzynie zespół Kaszubii
Kościerzyna 1:2 (1:1). Żółto-czarni z przewagą czterech punktów nad Lechią II Gdańsk liderują w tabeli III ligi „Bałtyckiej”.
Nasza drużyna objęła prowadzenie po strzale Pawła
Brzuzy i przy podaniu Krzysztofa Rzepy. Gospodarze ruszyli do odrabiania straty i w 25
min. padło wyrównanie.
W 50. minucie wejherowianie ponownie objęli prowadzenie po strzale Grzegorza

Gicewicza i przy wrzutce na
16. metr pola karnego P. Brzuzego. Od 70. minuty Gryf grał
w „dziesiątkę”, bo po drugiej
żółtej kartce z boiska musiał
zejść P. Kołc.
4 kwietnia o godz. 14.00
Gryf zagra na własnym boisku z Gwardią Koszalin.

Piłka nożna. IV liga

Radośnie pożegnali się Tytani ze swoimi kibicami, bo w ostatnim w tym sezonie meczu na własnej
hali pokonali SMS ZPRP II Gdańsk 33:32 (17:16).
To był trudny i bardzo wyrównany pojedynek. Po pierwszych
dwóch bramkach gości, wejherowianie odpowiedzieli kolejnymi
czterema. Każde prowadzenie Tytanów było szybko odrabiane.
W 58 minucie po dwóch kolejnych bramkach T. Bartosia wydawało się, że dla gdańszczan jest już po meczu. Niestety, błędy
w obronie i szybkie kontry SMS, doprowadziły na minutę przed
zakończeniem spotkania do zniwelowali prowadzenie do jednej
bramki. Na szczęście rzut karny wykorzystał T. Bartoś i to Tytani cieszyli się ze zwycięstwa.
Bramki dla Wejherowian zdobyli: T. Bartoś 10, M. Wicki i
T. Turek po 6, M. Lanc 5 K. Brzeski 3, R. Wicon 2, R. Sałata 1.
Przed meczem pożegnano dwóch graczy Marcina Wickiego i
Krzysztofa Funka, którzy zakończyli kariery zawodnicze.

Kolejne zwycięstwo Puchar dla Sychowianki
W sobotę na stadionie GOSRiT Luzino drużyna Wikęd/GOSRiT Luzino wygrała 1:0 z siódmą drużyną w
ligowej tabeli GKS Kolbudy . W 55 minucie meczu Krystian Opłatkowski strzelił zwycięską bramkę.

Osiem drużyn (zawodnicy 35-letni i starsi) startowało w Wojewódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej Oldbojów o Puchar
Wejherowa. W meczu finałowym Sychowianka Sychowo pokonała 2:0 wejherowski Prosport. W meczu o III miejsce Amator
Gościcino pokonał 2:0 Elektrociepłownie Gdynia.
L.L.

REKLAMA

Życząc naszym
Czytelnikom
ciepłych,
rodzinnych
Świąt
Wielkanocnych
i udanego
świątecznego
wypoczynku,
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W III Turnieju o Puchar
Bombardierów z Wybrzeża w
Gdyni wzięło udział czterech
pięściarzy Wejherowskiego
Klubu Bokserskiego „Gryf”.
W sparingu rotacyjnym wystąpili młodzicy Maciej Krzyżanowski i Bartosz Kędzierski,
których przeciwnikiem był ich
rówieśnik z Sako Gdańsk. Obaj
nasi zawodnicy wypadli bardzo
dobrze. Walka nie była punktowana, ale optyczna przewaga
Maćka i Bartka była widoczna.
W turniejowych walkach wystąpili bracia Tomczak. Młodszy
Bartosz Tomczak (młodzik do 68
kg) pokonał Kewina Joachimowskiego z Sako Gdańsk, a starszy
Jakub Tomczak (kadet do 60 kg)
był bliski znokautowania rywala,
mistrza Warmii i Mazur Fabio Komonia z Zatoki Braniewo. Kuba w
finezyjnym stylu pokonał swojego przeciwnika.

Arkadiusz Żukowski

Kurs kat. B rozpoczyna się 9 kwietnia,
a kolejny 23 kwietnia 2015 r.
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ul. Jana III Sobieskiego 251
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e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl
Godziny pracy
Poniedziałek 7.00-17.00
Wtorek 7.00-15.00
Środa 7.00-15.00
Czwartek 7.00-15.00
Piątek 7.00-13.00
Godziny przyjęć
interesantów

Zgłaszanie awarii, których
obowiązek usunięcia
ciąży na WZNK

Kursy kat. A1, A, B oraz szkolenia
okresowe i kwalifikacje wstępne
dla kierowców zawodowych
OGŁOSZENIE
58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości
Komunalnych

Dyrektor WZNK przyjmuje
interesantów
po wcześniejszym
uzgodnieniu terminu w
następujące dni tygodnia:
Poniedziałek 16.00-17.00
Czwartek 14.00-15.00

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Wejherowo, ul.Polna 3/41 (koło SKM Nanice)

OGŁOSZENIE

Gdynia
zdobyta

N A S Z PA R T N E R

informujemy,
że następny
„Puls
Wejherowa”
ukaże się
za trzy
tygodnie,
w czwarek
23 kwietnia br.

Boks

tel. 731 00 85 06

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

redakcja@pulswejherowa.pl
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
Kupię mieszkanie dwupokojowe na
parterze, na Os. Harcerskim lub na Tysiąclecia. Tel. 531 661 915
***
Sprzedam działkę ogrodową 391 m
kw. z domkiem całorocznym, wszystkie
media. Cena 42 tys. zł. Tel. 698 920 085.
***
Sprzedam działkę ogrodniczą. Tel.
58-677 09 43 (do godz. 17.00)
***
Wejherowo. Zamienię małe mieszkanie komunalne 26 m, 2 pokoje - na duże
komunalne w Wejherowie.
Tel. 604 826 817
***
Sprzedam dom czterokondygnacyjny
z działką w Gdyni Obłużu, własność hipoteczna, tanio. Tel. 604 915 138
***
Sprzedam mieszkanie trzypokojowe
w wieżowcu, III piętro, ul. Kochanowskiego w Wejherowie. Tel. 604 915 138

WYNAJMĘ
Do wynajęcia dwa pokoje nieumeblowane z używalnością kuchni i łazienki. Ulica Harcerska w Wejherowie. 600 zł
+ opłaty. Tel. 728 145 108

SPRZEDAM

Piękną sukienkę komunijną. 200 zł.
Tel. 607 728 375
***
Damski płaszcz, kurtkę i dwa swetry
rozmiar M, 50 zł. Wejherowo.
Tel. 798 020 532
***
Piłę tarczową 3 kW, z kołkami do
przemieszczania. 600 zł.
Tel. 695 230 080
***
Wózek dwufunkcyjny, wiśniowo-szary, pompowane koła, moskitiera, pojemnik na zakupy. Fotelik gratis. 250 zł.
Tel. 883 750 153
***
Nowy rower Pionier górski, osprzęt z
Himano, koła 26 cali, błotniki aluminiowe, bagażnik, granat perła. 650 zł.
Tel. 883 750 153
***
Sprzęt do ćwiczeń Leg Magig, 100 zł.
Tel. 607 728 375
***
Książki z lat 1945-1970 oraz płyty
analogowe tanio sprzedam Gdynia.
Tel. 58 624 35 66
***
Kombinezon dziecięcy rozm. 92 cm,
ocieplany za 40 zł; wózek 2 w 1 niebieski
170 zł; ciuszki dziecięce od 70 cm i buty
30 zł. Tel. 725 171 656

Sprzedam rower górski i rower młodzieżowy, po 150 zł. Tel. 58 678 35 34
***
Sprzedam tanio lodówkę Snaige,
stan dobry. Tel. 789 431 218
Kojec z materacem BREVI, rowerek
trójkołowy oraz nosidełko.
Tel. 513 151 005
***
Lampy okrętowe, bulaje, kompasy,
zegary, sekstansy, mapy morskie - cały
świat sprzedam. Tel. 601 163 000
***
Futro z norek, skorki kanadyjskie,
długie. Tel. 604 915 138
***
Kominek ekologiczny na biopaliwo
(nie potrzebuje przewodów dymowych).
Tel. 604 915 138
***
Łóżeczko dla lalek + pościel cena 50
zł, dwa pluszaki, odkurzacz, mikser, czajnik na baterie 80 zł, Tel. 798 020 532
***
Ubranka po dziewczynce na 3-4 latka, duża ilość, 80 zł. Tel. 798 020 532

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Daewoo Lanos stan idealny, 1999 r., przebieg 160 tys. km, silnik 1,5, na benzynę i gaz, drugi komplet
opon zimowych z felgami. Gościcino.
Tel. 698 226 788

Samochód Fiat Panda Van 2004 rok,
1,1 benz. z salonu, bezwypadkowy.
Gościcino. Tel. 695 230 080
***
Fiat Panda wan 2004 rok, 1.1 benz. 90
tys. km, oryginalny przebieg, kupiony w
salonie, bezwypadkowy. Gościcino.
Tel. 695 230 080
***
Sprzedam Fiata Seicento 98 r. Cena
1800 zł. Tel. 698 920 085
***
Odstąpię 4 opony letnie, model
165/65R/14 w b. dobrym stanie.
Tel. 607 525 099

PRACA

Szukam pani do prasowania i sprzątania. Tel. 691 916 700

NAUKA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii w
tym zadania, oraz matematyka. Nauczyciel, emeryt. Wejherowo.
Tel. 58 677-01-50

RÓŻNE

Przyjmę obraz lub figurę religijną.
Tel. 730-025-386
***
Wolny pozna dziewczynę w podobnym wieku z Wejherowa lub okolic.
Tel. 784 808 700

Fundacja Europejskie Spotkania
ul. Dworcowa 1/2, 84-200 Wejherowo
Tel. 58 572 11 83, 58 742 35 06
www.fundacja-es-opieka.pl
PRYWATNE OGŁOSZENIA ZAMIESZCZAMY BEZPŁATNIE
Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502
Można też wrzucić ogłoszenie do skrzynki obok wejścia
do biura ARTEX w Wejherowie, przy ul. Polnej 3/41
NIE PRZYJMUJEMY OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE!
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych wydaniach gazety.
Zbyt długie ogłoszenia skracamy.

OGŁOSZENIE

AKCJA WYSTAWKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W WEJHEROWIE
Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.
informuje, że w dniach 13.04 -17.04.2015 będą organizowane zbiórki odpadów wielkogabarytowych.

Zbiórka będzie przebiegała w formie wystawek – odpady należy wystawiać przy pergoli śmietnikowej lub przed posesją w
sposób nie utrudniający przejścia lub przejazdu.
ZBIÓRCE PODLEGAJĄ:
• Meble domowe ( stoły, szafy, krzesła, sofy, fotele itp.)
• Elementy wyposażenia mieszkań (dywany, wykładziny, materace)
• Meble ogrodowe ( drewniane i z tworzyw sztucznych)
• Sprzęt sportowy, dużych rozmiarów zabawki dla dzieci,
wózki i chodziki dziecięce
• Urządzenia sanitarne (wanny, muszle, zlewozmywaki)
• Zużyty sprzęt AGD i RTV ( pralki, lodówki, mikrofalówki,
telewizory, komputery itp.) UWAGA!!! Sprzęt musi być oddany
w całości, bez wymontowanej elektroniki!
• Stolarka okienna i drzwiowa
• Odpady budowlane (gruz do 160 l na rok na jedno gosp.
domowe dotyczy mieszkańców, którzy jeszcze nie skorzystali
z tej możliwości w 2015 roku)
• Zużyte opony samochodowe
ZBIÓRCE NIE PODLEGAJĄ
• Odpady niebezpieczne ( farby, lakiery, środki ochrony roślin)
• Części samochodowe
• Odpady zawierające azbest, wełna mineralna, papa

Dzień odbioru ww. odpadów przypada na dzień wywozu odpadów zmieszanych
według wykazu ulic, który przypominamy poniżej.
W celu usprawnienia odbioru prosimy o wystawianie odpadów w dniu wyznaczonym najpóźniej do godz. 7:00 rano
13 kwietnia 2015
Rejon I: Asnyka, Baczyńskiego, Bema, Bolduana, Borowiacka,
Brzechwy, Ceynowy, Chmielewskiego, Czarnieckiego, Czeladnicza,
Drzeżdżona, Fenikowskieg, Gdańska, Grottgera, Gryfa Pomorskiego,
Hufca Harcerzy Gdyńskich, I Morskiego Pułku Strzelców, Iwaszkiewicza, Jaśminowa, Kaszubska, Kazimierza Dzięcielskiego, Kociewska,
Konopnickiej, Kropidłowskiej, Leśmiana, Ludowa, Maszopów, Mestwina, Mokwy, Morska, Necla, Norwida, Obrońców Kępy Oksywskiej, Obrońców Poczty Gdańskie, Ogrodowa, Orzeszkowej, Osiedle
Kaszubskie, Patoka, Pokoju, Prusa, Reja, Rybacka, Rzemieślnicza,
Skargi, Staffa, Stefczyka, Szczukowskiej, Szyprów, Świętopełka, Trepczyka, Tuwima, Waśkowskiego, Weteranów, Waśkowskiego
14 kwietnia 2015
Rejon II: Akacjowa, Architektów, Budowlanych, Broniewskiego,
Chełmońskiego, Chopina, Derdowskiego, Dolna, Geodetów, Gołębia, Graniczna, Gulgowskiego, HeykiI Brygady Pancernej WP, Inżynierska, Jagalskiego, Jana z Kolna, Jaskółcza, Jasna, Karnowskiego,
Kochanowskiego, Kolejowa, Kołłątaja, Kossaka, Krasińskiego, Krucza, Kusocińskiego, Lelewela, Lipowa, Łabędzia, Majkowskiego, Nad
Kanałem, Nadbrzeże Redy, Nadrzeczna, Nanicka, Narutowicza, Niska, Nowowiejskiego, Obrońców Helu, Obrońców Wybrzeża, Ofiar
Piaśnicy, Ogrody Nanickie, Okrężna, Panek, Partyzantów, Podmiejska, Pruszkowskiego, Przemysłowa, Pułaskiego, Rejtana, Rogali, Słoneczna, Słowackiego, Słowicza, Staromłyńska, Stolarska, Tartaczna,

Techników, Transportowa, Traugutta, Wczasowa, Wierzbowa, Wyczółkowskiego, Wyspiańskiego, Zwycięstwa, Żeromskiego
16 kwietnia 2015
Rejon III:12 Marca, Boczna, Brzozowa, Cicha, Dąbka, Gniewowska, Judyckiego, Kamienna, Kasprowicza, Klasztorna, Krasickiego,
Krótka, Krzyżowa, Leśna, Matejki, Mickiewicza, Myśliwska, Nowa,
Obrońców Westerplatte, Odrębna, Ofiar Grudnia 1970, Osiedle
1000 -lecia PP, Osiedle Staszica, Paderewskiego, Parkowa, Pl. Jakuba Wejhera, Podgórna, Pogodna, Polna, Południowa, Poprzeczna,
Przebendowskiego, Reformatów, Roszczynialskiego, Sędzickiego,
Sikorskiego, Skibniewskiej, Śmiechowska, Środkowa, Świętej Anny,
Torowa, Wąska, Wniebowstąpienia, Wschodnia, Wysoka, Zamkowa
17 kwietnia 2015
Rejon IV: 1 Maja, 10 Lutego, 3 Maja, Abrahama, Bukowa, Dąbrowskiego, Drzewiarza, Dworcowa, Hallera, Harcerska, Inwalidów Wojennych, Jana Pawła II, Kalwaryjska, Kopernika, Kościelna, Kościuszki,
Kotłowskiego, Krofeya, Krzywa, Kwiatowa, Łąkowa, Łęgowskiego,
Marynarki Wojennej, Modra, Mostnika, Osiedle Przyjaźni, PółnocnaPucka, Rogaczewskiego, Rzeźnicka, Sienkiewicza, Słowińców, Sobieskiego, Spacerowa, Spokojna, Sportowa, Srebrny Potok, Strzelecka,
Sucharskiego, Szczęśliwa, Św. Jacka, Świętego Jana, Urocza, Wałowa, Wejherowska, Wybickiego, Wzgórze Wolności, Zachodnia, Złota.
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OGŁOSZENIA

Budujemy Dzienne Centrum Rehabilitacji

Od 2002 roku w Wejherowie funkcjonuje Fundacja „Uśmiech Dziecka”. Od początku głównym
celem organizacji była rehabilitacja dzieci i młodzieży cierpiących z powodu różnego stopnia
niepełnosprawności. Fundacja, zaczynająca od
wsparcia dla 30 dzieci, dziś pomaga już blisko 800
podopiecznym. W strukturach fundacji funkcjonuje Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech
Dziecka” oraz NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwencji dla Dzieci i Młodzieży.
W
programie
realizowanym przez Przedszkole
Specjalne, obok pracy indywidualnej i grupowej prowadzone są również zajęcia z
hipoterapii, dogoterapii i hydroterapii.
W tejże placówce po niespełna 2 latach funkcjonowania uruchomiono też zajęcia
stymulacji pracy mózgu EEGBioffeedback. Nowością, prowadzoną od niecałego roku,
są zajęcia z Arteterapii. Jest
to jedna z form usprawniania
osób niepełnosprawnych, zakładająca terapię przez sztukę. Dzięki wsparciu miasta
Wejherowa, Starostwa Powiatowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz współpracy z

PFRON, Fundacja jest samowystarczalna w zakresie codziennego działania.
Od początku roku 2013 rozpoczęliśmy kolejny ambitny
projekt - budowę Dziennego
Centrum Rehabilitacji dla
młodzieży i dorosłych z obszaru powiatu wejherowskiego. Celem tego projektu
jest objęcie opieką niepełnosprawnych dzieci w wieku
szkolnym oraz wieloprofilowa
rehabilitacja osób (także dorosłych) z uszkodzeniami centralnego układu nerwowego.
Potrzebny jest jednak remont
pomieszczeń do prowadzenia
terapii i rehabilitacji, co wiąże się z koniecznością pozyskania środków finansowych.

Niepełnosprawność jest nieuleczalna, nasi podopieczni
nadal potrzebują wsparcia po
osiągnięciu wieku szkolnego,
a my możemy poprawić komfort ich życia.
Dzienne Centrum Rehabi-

litacji powstanie w pomieszczeniach stanowiących garaże
po byłym pogotowiu, przy ulicy Chopina 15 w Wejherowie.
Termin remontu i otwarcia
obiektu jest jednak zależny
od wsparcia mieszkańców i

lokalnego biznesu. Serdecznie
prosimy Państwa o wsparcie naszej inicjatywy poprzez
przekazanie 1% podatku dochodowego na rzecz niepełnosprawnych dzieci i dorosłych z
Wejherowa i okolic.

Przy wypełnianiu tegorocznego PIT-u wpiszcie numer
KRS Fundacji „Uśmiech
Dziecka”: 0000098397.
Więcej informacji na stronie internetowej:
www.usmiechdzieckaorg.pl

OGŁOSZENIE

UWAGA! Okazja!!!
Wspaniała lokalizacja
przy Parku Miejskim

POZOSTAŁY
DO SPRZEDANIA:
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