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Strażackie święto

str. 2

DZIEŃ JAKUBA

Podziękowania, gratulacje, odznaczenia i nagrody  
– tym wszystkim obdarzono strażaków zawodowych  
i ochotników z powiatu wejherowskiego z okazji ich nie-
dawnego święta. Wdzięczność i uznanie na pewno się im 
należy, bo odwagi, sprawności i umiejętności strażaków 
nie można przecenić.

Z poślizgiem, bo dzień Św. Floriana przypada 4 maja, 
ale za to z pompą, tyle że nie strażacką, powiatowa uro-
czystość odbyła się na terenie Jednostki Ratowniczo-Ga-
śniczej w Rumi. 

Po raz pierwszy do rąk 
Czytelników trafia  „Puls 
Wejherowa” – bezpłatny 
dwutygodnik o mieście i jego 
mieszkańcach. Mam nadzie-
ję, że pismo spodoba się wej-
herowianom i zasłuży na ich 
sympatię. Bardzo nam na 
niej zależy, podobnie jak na 
Państwa opiniach, uwagach 
i podpowiedziach. 

Prosimy o informacje o 
ciekawych zdarzeniach w 
Waszym środowisku, o Pań-
stwa pasjach i sukcesach, 
ale też o problemach i bo-
lączkach codziennego życia. 
Można do nas dzwonić, ale 
wkrótce poinformujemy o dy-
żurach dziennikarskich, pod-
czas których będzie można 
porozmawiać z reporterem.

Zachęcamy do współpra-
cy placówki oświatowe i kul-
turalne. Chętnie będziemy 
relacjonować wydarzenia 
w szkołach i odnotowywać 
sukcesy młodzieży. O tym, 
że ich nie brakuje świadczą 
publikacje w pierwszym nu-
merze „Pulsu”. 

Nie zapomnimy o wy-
darzeniach sportowych ani 
o ciekawych inicjatywach, 
podejmowanych na terenie 
wejherowskich parafii. 

W dwutygodniku „Puls 
Wejherowa” nie zabraknie 
informacji o pracy miejskie-
go i powiatowego samorzą-
du, o ważnych przedsięwzię-
ciach i inwestycjach.

Wejherowo się zmienia 
i rozwija, staje się coraz 
ładniejszym miastem. Jeśli 
dodać do tego bogatą histo-
rię, kaszubskie tradycje, 
ciekawe zabytki i piękne 
położenie – można pozazdro-
ścić mieszkańcom takiego 
miejsca do życia. Choć nie 
pozbawieni  problemów, ale 
ambitni i odnoszący sukcesy 
wejherowianie będą bohate-
rami naszych artykułów. 

To o Was i dla Was będzie-
my przygotowywać materiały, 
gorąco zachęcając do lektury.

„Puls Wejherowa”  
– tym żyje miasto.

Anna Kuczmarska
redaktor naczelna

Tym żyje 
miasto

Jeszcze nie opa-
dły emocje po nie-
przespanej nocy z 14 
na 15 maja (o której 
piszemy na str. 5), a 
przed mieszkańcami 
Wejherowa kolejne 
wrażenia. W sobotni 
wieczór nad miastem 
rozbłysną fajerwerki, 
a na rynku zaśpiewa 
Kasia Cerekwicka! 

Te i inne atrakcje 
przygotowano z oka-
zji rocznicy założenia 
miasta przez Jakuba 
Wejhera, w święto, na-
zwane jego imieniem.

W „Dniu Jakuba” Pre-
zydent Wejherowa wręczy 
coroczne nagrody. Tym ra-
zem zaszczytną statuetkę 
założyciela miasta otrzyma 
ks. prałat Daniel Nowak, 
proboszcz parafii Chrystusa 
Króla i Błogosławionej Ali-
cji Kotowskiej. 

Rozmowę z księdzem No-
wakiem zamieszczamy na 
stronie 3, a mieszkańców 
miasta zapraszamy 28 maja 
na Plac Jakuba Wejhera. 

Impreza, na której nie 
zabraknie urodzinowego 
tortu, rozpocznie się o godz. 
19.20. Na początek odbę-
dzie się intronizacja króla 
Bractwa Kurkowego. 

Szczegóły na str. 8. Wejherowo będzie świętować swoje urodziny w najbliższą sobotę, 28 maja.
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KRONIKA POLICYJNA
Dziewiętnastoletni rozbójnik

Policjanci z wejherowskiej komendy zatrzymali 19-lat-
ka podejrzanego o wymuszenie rozbójnicze. Na terenie 
gminy Łęczyce sprawca zaczepił właściciela samochodu 
osobowego, któremu groził zabiciem oraz zniszczeniem 
auta. Zabrał napadniętemu pieniądze, ale nie uciekł dale-
ko, bo funkcjonariusze szybko zatrzymali napastnika. Za 
popełnione przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności 
od roku do 10 lat.

Samochód na słupie
Na rondzie „Solidarności” w Wejherowie samochód oso-

bowy wylądował na słupie z sygnalizacją świetlną, a kie-
rująca nim kobieta została odwieziona do wejherowskiego 
szpitala. Jak zwykle na miejsce wypadku pierwsi dotarli 
strażacy i zajęli się pomocą poszkodowanym oraz zabez-
pieczaniem miejsca zdarzenia. 

Zderzenie na Strzeleckiej
W sobotę przed godziną 11.00 na ul. Strzeleckiej w 

Wejherowie doszło do wypadku drogowego. 24-letni kieru-
jący samochodem daewoo na łuku drogi prawdopodobnie 
stracił panowanie nad pojazdem. Jego auto zderzyło się z 
fordem fokus, prowadzonym przez 43-letniego kierowcę. 
W wypadku ucierpiała 18-letnia pasażerka matiza, która 
z obrażeniami ciała została przetransportowana do wejhe-
rowskiego szpitala. Wicewojewoda Owczarczak wręcza odznaczenia Prezydenta RP wejherowianom. Od lewej Bogusław Suwara, 

Jolanta Różyńska,  Adam Klein, Maciej Michalik i Krzysztof Hildebrandt.

Wicewojewoda po-
morski Michał Owczar-
czak  gościł na sesji 
Rady Miejskiej w Wej-
herowie, aby wręczyć 
odznaczenia przyznane 
przez Prezydenta RP 
na wniosek Prezydenta 
Wejherowa. 

Wejherowianie docenieni

Brązowe Krzyże Za-
sługi otrzymali: Jolan-
ta Rożyńska, dyrektor 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury i Bogusław Su-
wara, sekretarz miasta, 
a Srebrny Krzyż Zasługi 
- Adam Klein, dyrektor 
Zespołu Szkół nr 2. Zło-

ty Krzyż Zasługi – z rąk 
wojewody odebrał Maciej 
Michalik – ordynator 
Oddziału Chirurgii Ogól-
nej i Naczyniowej Szpi-
tala Specjalistycznego w 
Wejherowie, który też w 
imieniu odznaczonych po-
dziękował za honor jaki 

spotkał wszystkich wy-
różnionych. Wyraził też 
zadowolenie z rozwoju 
Wejherowa i zachodzą-
cych w nim zmian. – Je-
stem dumny z naszego 
miasta – powiedział na 
koniec doktor Michalik. 

AnK

Nagrody i awanse dla strażaków

Nagrodę odbiera asp. sztab. Krzysztof Rathenow.

Strażackie święto jest 
okazją do podziękowań, 
gratulacji, a także awan-
sów, odznaczeń i nagród. 
Strażakom, ratującym lu-
dzi i mienie nie tylko pod-
czas pożarów, zawdzięcza-
my bardzo wiele. Żadna 
nagroda nie jest wystar-
czająca za ich służbę, po-
święcenie i ryzyko. Z okazji 
Światowego Dnia Strażaka 
strażacy zawodowi i ochot-
nicy z powiatu wejherow-
skiego spotkali się na uro-
czystości w Rumi.

Komendant powiatowej 
straży pożarnej, Andrzej 
Papke otrzymał awans na 
stopień młodszego bryga-
diera. Mirosław Józefo-
wicz, szef OSP w powiecie 
otrzymał awans na star-
szego kapitana oraz srebr-
ny medal „Za długoletnią 
służbę” od Prezydenta RP. 
Awanse na wyższe stopnie 
otrzymali także: Jarosław 
Szreder (mł. brygadier), 
Marek Lniski i Marek Ką-
kol (kapitan), Sławomir 
Kowalski i Mirosław Kuraś 
(mł. kapitan),  Maciej Ku-
czera (asp. sztab.), Janusz 
Słowy (st. ogn.), Marek 
Kamiński, Michał Milcza-
rek i Dawid Lademann (st. 

sekc.), Rafał Breza, Jan 
Oreszke, Marek Wolff i 
Marcin Zielke (st. strażak). 

Brązowe Odznaki „Za 
zasługi dla ochrony ppoż” 
odebrali: Krzysztof Okoń, 
Ireneusz Kosiróg, Andrzej 
Kalkowski, Piotr Krzesiak, 
Andrzej Grubba, Jarosław 
Górski. 

Wśród strażaków ochot-
ników i policjantów, wy-
różnionych Medalami „Za 
zasługi dla pożarnictwa” 
znaleźli się Marcin Potry-

kus i Bogdan Kropidłowski 
z KPP Wejherowo. 

Asp. sztab. Krzysztof 
Rathenow odebrał nagrodę 
Pomorskiego Komendanta 
PSP, natomiast Sławomir 
Miotk, Jarosław Górski, 
Zbigniew Klejno, Karol 
Wojciechowski, Mariusz 
Lessnau otrzymali nagrody 
starosty wejherowskiego. 

Druhom ochotnikom 
wręczono również statuet-
ki Św. Floriana za ofiarną 
służbę.

W wejherowskim ratu-
szu, zastępca prezydenta 
Bogdan Tokłowicz wręczył 
podziękowania za działal-
ność i ofiarną służbę Zeno-
nowi Frankowskiemu, pre-
zesowi Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Wejherowie 
i Grzegorzowi Gaszcie, 
członkowi OSP. Serdeczne 
podziękowanie otrzymał 
także Andrzej Papke, Ko-
mendant Powiatowy Pań-
stwowej Straży Pożarnej.

AK.

Zapraszamy do współpracy osoby,
zainteresowane pracą

AGENTA REKLAM 
I OGŁOSZEŃ

„PULSU WEJHEROWA”
Proponujemy korzystne warunki.

Więcej informacji
pod nr telefonu: 606-629-454

Panu Kordianowi Sikorskiemu

   wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

O J C A
składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami
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ROZMOWA

Troska o pamięć to nasza powinność

- Piękny kościół 
ksiądz zbudował. Miesz-
kańcy tej części Wej-
herowa przyzwyczaili 
się już do sylwetki ko-
ścioła w ich dzielnicy, 
ale świątynia powstała 
niedawno. Najmłodsza 
wejherowska parafia 
została erygowana w 
styczniu 1987 roku. Rok 
później rozpoczęto bu-
dowę świątyni, a już w 
święto Chrystusa Króla, 
czyli 21 listopada 2000 
roku odbyła się uroczy-
sta konsekracja.

- Nie dokonałbym tego 
bez pomocy wielu parafian, 
którzy społecznie pracowali 
przy budowie. Poświęcili na 
to wiele godzin, a powsta-
nie kościoła jest przede 
wszystkim ich zasługą.

- Jak to się stało, że 
kościół Chrystusa Kró-
la i Błogosławionej Ali-
cji Kotowskiej uzyskał 
rangę Sanktuarium 
Męczenników Piaśnicy 
i 108 Błogosławionych 
Męczenników II Wojny 
Światowej?

- Gdy w 1987 roku ks. 
biskup Marian Przykucki 
podjął decyzję o utworzeniu 
nowej parafii w Wejherowie 
i powołaniu mnie na funk-
cję proboszcza, wiedziałem 
już, czego chcę.  Pragną-
łem stworzyć miejsce kul-
tu Bożego oraz pamięci o 
ludziach, którzy zginęli za 
to, że byli Polakami. Oddali 
życie za takie wartości, jak 
miłość do Boga i Ojczyzny.  

- Skąd wziął się ten 
pomysł i takie plany?

- Pochodzę z jednej z 
wielu kaszubskich rodzin, 
które dotknęła tragedia 
piaśnicka. W lasach pia-
śnickich zginął mój dzia-
dek Tomasz Nowak, wójt 
Karlikowa oraz wujek, 
brat mojej matki zabity w 
wieku 20 lat. Od dziecka 
słyszałem w domu o wy-
darzeniach z 1939 roku, 
jeździłem z rodzicami i ro-
dzeństwem na groby pia-
śnickie. Gdy pracowałem 
jako wikariusz w Osielsku 
koło Bydgoszczy tamtej-
szy ks. proboszcz Henryk 
Mross zajmował się tema-
tyką wojenną, opisując syl-
wetki i postawy księży. To 
wszystko wpłynęło na moje 
zainteresowania.

- A czy znaczenie mia-
ła bliskość Lasów Pia-
śnickich?

- Owszem, a jeszcze bar-
dziej fakt, że na terenie 
naszej parafii znajduje się 
ostatnia droga, którą ofiary 
podążały z wejherowskiego 
więzienia na miejsce stra-
cenia. 

Duży wkład i zasłu-
gi dla realizacji naszego 
dzieła miał błogosławiony 
Jan Paweł II. W czasie, 
gdy budowaliśmy kościół, 
Ojciec Święty często poru-
szał temat drugiej wojny 
światowej. Mówił o zbrod-
niach i ofiarach, ale też 
o aktach wielkiej odwagi 
i miłości, o poświęceniu i 
patriotycznych postawach. 
M.in. w Oświęcimiu, mó-
wiąc o ojcu Maksymilianie 
Kolbe, Jan Paweł II po-
wiedział „Niech zwycięża-
ją wartości, za które oddał 
życie”. 

To było nowe spojrzenie 
na wojenną tragedię, które 
inspirowało do dyskusji i 
wbrew obawom prowadzi-
ło do pojednania. Powstały 
wtedy fundacje polsko-nie-
mieckie, których celem jest 
wyjaśnianie historii i pa-
mięć.

- Trwa proces beaty-
fikacyjny księdza Rosz-
czynialskiego, wybit-
nego wejherowskiego 
kapłana, który zginął w 
Piaśnicy. 24 maja zakoń-
czył się polski etap pro-
cesu, a dokumentacja 
została przekazana do 
Stolicy Apostolskiej.

- Tak. Portret Sługi Bo-
żego Edmunda Roszczy-
nialskiego, podobnie jak 
portret ks. Anastazego 
Kręckiego, zamordowanego 
w Piaśnicy proboszcza ze 
Strzelna, można zobaczyć 
w naszym kościele.

- W kaplicy piaśnic-
kiej są też tabliczki-ka-
mienie z nazwiskami 
wielu innych ofiar lub 
tylko informacją na ich 
temat.

- Nazwiska należą do 
osób, których ciała zostały 
odnalezione w dwóch za-
chowanych grobach (inne 
zostały zniszczone przez 
Niemców pod koniec woj-
ny – przyp. red.). Spośród 
305 ciał, zidentyfikowano 
55 osób. Pozostałe nazwi-

ska ofiar, a jest ich w sumie 
852, zostały podane przez 
członków ich rodzin, albo 
ustalone dzięki pracy p. 
Elżbiety Grot z IPN. 

Niestety nie znamy jesz-
cze tożsamości wszystkich 
zamordowanych w podwej-
herowskich lasach, a zgi-
nęło tam około 12 tysięcy 
osób.

- Dlaczego identyfika-
cja jest taka ważna?

- Ludzi nie można trak-
tować jak bezimienną 
masę, trzeba przywrócić 
im tożsamość. Piaśnica i 
inne miejscowości, w któ-
rych dochodziło do maso-
wych mordów to miejsca 
dramatów konkretnych i 
ich rodzin. Te miejsca, a 
także takie, jak nasza ka-
plica ku czci piaśnickich 
męczenników mają pro-
wokować do głębokiej re-
fleksji, do zastanowienia 
się nad sensem życia, nad 
postawami i relacjami mię-
dzyludzkimi. Jakie powin-
ny być relacje i postawy, 
aby nigdy więcej do doszło 
do takich dramatów. Ja-
kie wartości powinniśmy 
wyznawać i przekazywać 
młodszym pokoleniom, aby 

ustrzec świat od podob-
nych wydarzeń. To motto 
naszych działań.

- Również powołania 
Stowarzyszenia Rodzina 
Piaśnicka?

- Jak najbardziej. Liczą-
ce około trzystu członków 
stowarzyszenie powstało 
spontanicznie, z potrzeby 
ludzi, przyjeżdżających tu 
z różnych parafii i szuka-
jących prawdy o śmierci 
swoich bliskich. Ludzie, 
których dotknęła tragedia 
mają potrzebę spotkań, 
rozmów i wspólnej mo-
dlitwy. Troska o pamięć i 
przekazywanie tej pamięci 
następnym pokoleniom jest 
powinnością naszego poko-
lenia, ale musimy też z upo-
rem dochodzić prawdy, bo 
to, co wiemy miedzy innymi 
o wydarzeniach w Piaśnicy 
to tylko kilkanaście procent 
wiedzy. Wieloletnie zanie-
dbania sprawiły, że coraz 
trudniej o informacje, a to 
już ostatni dzwonek. Nawet 
kościół zaniedbał te spra-
wy, nie dochodząc, co stało 
się z parafianami, którzy 
zginęli w czasie wojny. 

- Ksiądz proboszcz 
jest też kustoszem Sank-

Rozmowa z księdzem prałatem DA-
NIELEM NOWAKIEM, proboszczem 
parafii pw. Chrystusa Króla i Błogosła-
wionej Alicji Kotowskiej w Wejherowie.

tuarium w Piaśnicy, 
gdzie w ostatnich latach 
powstała piękna kapli-
ca, a najnowszą inicjaty-
wą księdza i wspomnia-
nego stowarzyszenia 
jest Brama Piaśnicka w 
Wejherowie.

- Chcemy, aby na po-
czątku drogi męczenników, 
czyli ulicy Ofiar Piaśnicy 
stanęła brama-monument, 
nawiązująca do Bramy 
Oliwskiej, a swoją formą 
równiiż do kapliczek kal-
waryjskich. Brama, której 
projekt jest już gotowy bę-
dzie otwarta na cztery stro-
ny świata, w które Polacy 
wyruszyli na wojnę. Myślę 
tu o żołnierzach Armii Kra-
jowej i Gryfa Pomorskiego, 
o ofiarach niemieckiej za-
głady oraz Polakach wy-
wożonych przymusowo do 
Niemiec. 

- Dziękuję za rozmo-
wę, a do tematu Bramy 
Piaśnickiej w Wejhe-
rowie oraz do samej 
Piaśnicy wrócimy, jeśli 
ksiądz pozwoli w innym 
wydaniu „Pulsu Wejhe-
rowa”. 

Rozmawiała: 
Anna Kuczmarska

Ks. Daniel Nowak uro-
dził się w 1953 roku w Sta-
rzynie, a wychowywał się w 
Kłaninie, gdzie mieszkał z 
rodzicami i pięciorgiem ro-
dzeństwa. Ukończył Liceum 
Ogólnokształcące w Pucku, 
a w latach 1972-1978 studio-
wał w Wyższym Seminarium 
Duchownym w Pelplinie. 

Po święceniach pracował 
jako wikariusz w parafiach 
w Osielsku koło Bydgoszczy, 
św. Andrzeja Boboli w Gdyni 
Obłużu oraz św. Leona Wiel-
kiego w Wejherowie. 

W stanie wojennym tro-
ską i opieką ogarniał rodzi-
ny osób represjonowanych 
- internowanych i areszto-
wanych w Gdyni. Z inicja-
tywy ks. prałata Daniela 
Nowaka powstało w 1996 
r. Stowarzyszenie Rodzina 
Piaśnicka, które podjęło sze-
reg inicjatyw naukowych, 
wydawniczych i budowla-
nych, aby upamiętnić ofiary 
i wyjaśni zbrodnię piaśnicką.

Kaszubskie 
korzenie

W kwietniu br. radni 
Rady Miasta Wejherowa 
jednogłośnie podjęli uchwałę 
o przyznaniu  księdzu pra-
łatowi Danielowi Nowakowi 
Statuetki Jakuba Wejhera 
„Za szczególne zasługi dla 
Wejherowa”, a dokładnie za 
umiłowanie naszego miasta, 
szerzenie kultu Bożego oraz 
pamięci o Martyrologii Pia-
śnicy i Narodu Polskiego w 
Wejherowie i świecie. 

Statuetka zostanie wrę-
czona wkrótce podczas uro-
czystej sesji Rady Miasta.

Statuetka 
za zasługi

R E K L A M A

ul. Starowiejska 9, Rumia
tel.: 794 299 039 (biuro), 784 489 977

e-mail: biuro@agneslc.pl            www.agneslc.pl

Szkoła Języków Obcych
Rumia, ul. Ślusarska 33

tel. 510-564-269

HURTOWNIA 

ODZIEŻY UŻYWANEJ

Ks. prałat Daniel Nowak w kaplicy piaśnickiej przed tabliczkami, poświęconymi 
ofiarom zbrodni z 1939 r.

Rodzina
Piaśnicka

Z inicjatywy ks. prałata 
Daniela Nowaka powstało 
w 1996 r. Stowarzyszenie 
Rodzina Piaśnicka, które 
podjęło szereg inicjatyw 
naukowych, wydawniczych 
i budowlanych, aby upa-
miętnić ofiary i wyjaśni 
zbrodnię piaśnicką.   
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KULTURA

Międzynarodowa konferencja 

Wokół biblioteki

Niezwykła impreza kulturalna odbyła się w wejherowskim parku ...  
Na plenerowej scenie przedstawiono fragmenty „Pana Tadeusza”, czyta-
ne w językach słowiańskich, m.in. po serbsku i po kaszubsku. 

Powiatowa i Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Wej-
herowie razem z Wojewódz-
ką Biblioteką Publiczną w 
Gdańsku zorganizowały 
Międzynarodową Konferen-
cję „Biblioteka Publiczna w 
XXI wieku”. Do współpracy 
włączył się Urząd Miejski w 
Wejherowie i Gminny Ośro-
dek Kultury w Luzinie. Do 
Wejherowa przyjechali bi-
bliotekarze z Pomorza oraz 
goście z Czech, Słowacji i 
Serbii, aby w ramach pro-
jektu „Na Południe”, finan-
sowanego przez Fundusz 
Wyszehradzki, dyskutować 
o funkcjonowaniu nowocze-
snych bibliotek. 

- Mogliśmy wymienić 
doświadczenia w zakresie 
form działalności kultural-
nej prowadzonej z czytelni-
kami, a przede wszystkim w 
rozwoju nowych form czytel-
nictwa, zwłaszcza udostęp-
niania książek przez inter-
net – powiedziała Danuta 
Balcerowicz, dyrektor bi-
blioteki w Wejherowie. – To 
była ciekawa konfrontacja.

Goście odwiedzili biblio-
tekę Uniwersytetu Gdań-
skiego, wojewódzką oraz 
placówkę w Luzinie, wzięli 
też czynny udział w im-
prezie plenerowej w Parku 
Miejskim. W „Dniu Kultury 
Słowiańskiej” czytano tam 
fragmenty „Pana Tadeusza” 

w językach: czeskim, słowac-
kim, serbskim, kaszubskim 
i polskim, a piękną insce-
nizację przygotował Teatr 
„Prawie Lucki” z Luzina. 
Wystąpili też inni artyści, 
m.in. wokalistka Weronika 
Korthals i ludowe zespoły ro-
syjskie.                         AnK.

Zosia i Pan Tadeusz  w polonezie.

Młodzi aktorzy i inni widzowie.

Przedszkolaki na parkiecie

Laureaci Turnieju Tańca ze zdobytymi  pucharami.

W XIII Turnieju Tańca 
Przedszkoli w hali MOSiR 
w Rumi wzięły udział ma-
luchy z Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego. Główne na-

Dzieci z dwóch wejherowskich przedszkoli wygrały w maju rywalizację z rówie-
śnikami z Rumi i Redy, w dodatku w bardzo nietypowej jak na ten wiek dyscyplinie. 

grody i piękne puchary zdo-
byli: Kamila Wołoszyn  i 
Maksymilian Myszka z 
Przedszkola „Bajka” w 
Wejherowie za brawurowe 

tango oraz Aleksandra 
Czepulonis i Bartosz Ja-
rzynowski z Przedszkola 
im. Kubusia Puchatka za 
mambo.          AnK.

R E K L A M A
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W pałacu, ratuszu, klasztorze i na Kalwarii

Gorączka sobotniej nocy

W Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej, w Ratuszu 
oraz w klasztorze ojców 
franciszkanów przygo-
towano  ciekawe wysta-
wy, występy, warsztaty.  
W ratuszu można było obej-
rzeć m.in. inkluzje w bursz-
tynie, ekspozycje przyrod-
nicze „Lasy dla ludzi” i 
„Grzyby” oraz wystawę fila-
telistyczną. 

W wejherowskim Pałacu 
Przebendowskich i Key-
serlingów  zorganizowano 
m.in spotkania z diabłami 

Nie tylko dyskoteka, kino czy klub mogą 
być atrakcyjną rozrywką na późny wie-
czór. W wyjątkową noc, 14 maja br., wejhe-
rowianie tłumnie skorzystali z zaproszenia 
do muzeum i kilku zabytkowych obiektów 
w naszym mieście. W „Wejherowską Noc 
Muzeów” nie spało przynajmniej 2,5 tysią-
ca osób, nie licząc tych, którzy zadbali o 
wrażenia zwiedzających.

i czarownicami, warsztaty 
czerpania papieru oznaczo-
ne zwiedzanie muzeum. 

Ojcowie franciszkanie 
zaprosili do klasztornych 
podziemi i na wernisaż 
„Misterium Wejherowskich 
Gór” w Domu Pielgrzyma, 
a także na Kalwarię Wej-
herowską, gdzie nie trzeba 
było organizować żadnych 
dodatkowych atrakcji. 

Podświetlone zabytkowe 
kapliczki, nocą wyglądają 
pięknie i tajemniczo, co do-
ceniło wielu zwiedzających.

AnK.

Na zwiedzających ratusz czekały upominki.

Zainteresowanie budziła m.in. wystawa przyrodnicza.

Nie brakowało chętnych do nocnego oglądania kapliczek.

Dzieñ 
Dziecka

 1 czerwca  

Prezydent Miasta Krzysztof Hildebrandt
i Wejherowskie Centrum Kultury zapraszaj¹ na

godz. 16.00 - 18.00
 Park Majkowskiego (ma³a scena) 

dodatkowo; plac zabaw dla dzieci, dmuchany zamek, basen chiñski, karuzela, malowanie twarzy, plenerowe studio telewizji TTM
Stoiska oferuj¹ce: zabawki, watê cukrow¹, popcorn, balony

2011

TELEWIZYJNA PRZYGODA 

DINOZAURA PIMPUSIA

organizatorzyudzia³ w programie

O G Ł O S Z E N I E
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AKTUALNOŚCI

Szpital w liczbach
528 łóżek jest do dyspozycji na 16 oddziałach szpitala
30 713 pacjentów w ub. roku na oddziałach stacjonarnych
61 171 osobom w 2010 r.  pomocy udzielił Szpitalny Od-
dział Ratunkowy
31 676 pacjentów skorzystało z pomocy poradni specja-
listycznych 
170 lekarzy i 436 pielęgniarek i położnych zatrudnio-
nych jest w wejherowskim szpitalu
4 dni to średni czas pobytu w szpitalu (w 1999 roku wy-
nosił 8 dni)
12 000 zabiegów operacyjnych wykonano w 2010 roku 
(10 lat temu było ich 3 000 rocznie)
4,5 mln zł wyniosły ubiegłoroczne wydatki inwestycyjne
100 mln zł  wynoszą roczne dochody szpitala
43 mln zł wynosi ogólne aktualne zadłużenie

Powiat Wejherow-
ski przystąpi do Sto-
warzyszenia Gdański 
Obszar Metropolital-
ny z siedzibą w Gdań-
sku. Uchwałę w tej 
sprawie podjęli nie-
dawno radni powia-
towi, choć nie wszy-
scy akceptowali ten 
pomysł.

Do przystąpienia do Sto-
warzyszenia Gdański Ob-
szar Metropolitalny gorąco 
namawiał radnych starosta 
Józef Reszke, przekonując 
o korzyściach płynących ze 
współpracy samorządów w 
ramach takiej organizacji. 

Bez entuzjazmu
- Żyjemy w metropolii, 

mamy coraz więcej wspól-
nych spraw, a razem moż-
na więcej zdziałać – tłuma-
czył starosta. 

Wątpliwości mieli jed-
nak radni Grzegorz 
Gaszta i Witold Reclaf, 
którzy m.in. przypomnieli, 
że na wcześniejszym spo-
tkaniu samorządowców z 
inicjatorem stowarzysze-
nia, prezydentem Gdańska 
Pawłem Adamowiczem, 
nie było entuzjazmu w tej 
sprawie. 

- Co będzie, jeśli do tego 
stowarzyszenia nie przy-
stąpią niektóre gminy w 
naszym powiecie – pytał G. 
Gaszta. Powołując się na 
relację w prasie, W. Reclaf 
powiedział, że działalnością 
w stowarzyszeniu nie są za-
interesowane władze Rumi 
i Wejherowa. 

Czy ta decyzja przyniesie korzyści?

Powiat wejherowski 
w gdańskim obszarze

Wiadomo, że przeciwna 
jest również Gdynia. Po-
zostali samorządowcy też 
patrzą z rezerwą na tę ini-
cjatywę Gdańska.

Przewodniczący 
strofuje radnych

Gdy radny Reclaf na po-
parcie swoich argumentów 
usiłował zacytować artykuł 
w „Dzienniku Bałtyckim”, 
przewodniczący Rady Powia-
tu cały czas mu przerywał.

- Proszę nie czytać ga-
zet! – strofował radnego 
Wiesław Szczygieł, nie 
pozwalając na spokojną wy-
powiedź. 

Ostatecznie uchwałę 
podjęto przy dwóch głosach 
wstrzymujących się.

Poza tym podjęto m.in. 
uchwały w sprawie zmiany 
budżetu powiatu wejherow-
skiego na rok 2011 oraz 
zatwierdzono sprawozda-
nie finansowe Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej. Radni 
przyjęli też m.in. zasady 
udzielania dotacji celowej z 
budżetu powiatu na finan-
sowanie lub dofinansowa-
nie zadań w zakresie ochro-
ny środowiska i gospodarki 
wodnej. 

Aktywizacja zawodowa
Wobec trudnej sytu-

acji na rynku pracy, Rada 
Powiatu jednogłośnie za-
akceptowali wniosek Po-
wiatowego Urzędu Pracy 
w Wejherowie o dofinan-
sowanie przedsięwzięć 
związanych z utworzeniem 
Centrum Aktywizacji Za-
wodowej. Placówka ma 

być utworzona ze środków 
Funduszu Pracy którymi 
dysponuje Minister Pracy 
i Polityki Społecznej. W 
czasie dyskusji podkreśla-
no, że pomocy w znalezie-
niu pracy potrzebują m.in. 
absolwenci szkół i uczelni 
wyższych.

Spór o szkolną salę
Radni PiS wyrazili obu-

rzenie z powodu odmowy 
przez Zarząd Powiatu od-
płatnego wynajęcia sali w 
liceum w Rumi (szkoła po-
wiatowa) na popołudniowe 
spotkanie z senator Dorotą 
Arciszewską-Mielewczyk 
z mieszkańcami miasta. 
Przypomnieli, że parlamen-
tarzyści mają prawo do spo-
tkań z mieszkańcami, ale 
starosta Reszke twierdził, 
że powinni się spotykać w 
innych placówkach.  

Radni na próżno prze-
konywali, że szkolne sale 
służą popołudniami i wie-
czorami na tego rodzaju 

spotkania, zwłaszcza je-
śli nie ma innego dogod-
nego miejsca.

Nowoczesny szpital
Podczas sesji wysłucha-

no sprawozdania z dzia-
łalności Szpitala Specjali-
stycznego im. F. Ceynowy 
w Wejherowie. Dyrektor 
Andrzej Zieleniewski 
mówił o rozszerzaniu za-
kresu usług medycznych 
i coraz wyższym poziomie 
leczenia, o nowoczesnym 
wyposażeniu placówki i 
o remontach. Mówił rów-
nież o potrzebach finan-
sowych, zwłaszcza na 
konieczne inwestycje i za-
kupy sprzętu. 

Wprawdzie szpital pro-
wadzony jest przez Urząd 
Marszałkowski, ale potrze-
buje wsparcia lokalnych sa-
morządów. Korzysta m.in. 
z pomocy finansowej powia-
towego i miejskiego samo-
rządu w Wejherowie.

Anna Kuczmarska

Nowe obowiązki starosty
Drogi powiatowe

Drogi powiatowe na terenie Wejhe-
rowa wróciły pod zarząd właścicie-
la, co oznacza, że od 1 maja tego roku 
zarządza nimi starosta wejherowski. 
Chodzi o 24 ulice, które od 1999 roku 
były zarządzane przez Urząd Miejski 
w Wejherowie, mimo, że mają one sta-
tus dróg powiatowych.  

- Zdajemy sobie sprawę, 
że dla Starostwa jest to 
nowe zadanie i nowe obo-
wiązki – mówi prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt. - Deklarujemy 
naszą pomoc, podzielimy się 
też chętnie doświadczenia-
mi, wynikającymi w wielo-
letniego zarządzania droga-
mi powiatowymi w mieście. 
Przekazaliśmy Starostwu 
wszystkie posiadane infor-
macje o drogach powiatowych.  
Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, obowiązkiem 
zarządcy jest m.in. sprzą-
tanie i odśnieżanie dróg, 
utrzymanie małej architek-
tury i zieleni, a także napra-
wy, remonty i inwestycje w 
pasie drogowym. Zarządca 
załatwia wszystkie sprawy 
formalne związane z wyko-
rzystaniem drogi.  

Jak zapewnia Piotr Bo-
chiński, zastępca prezy-
denta Wejherowa, władze 
miasta proponują starostwu 
bezpłatne użyczenie koszy 
na śmieci, ławek i gazonów 
z kwiatami. 

- Niestety, nie możemy 
utrzymywać tych elemen-
tów, ponieważ byłoby to 
niezgodne z obowiązują-
cymi przepisami – mówi 

Ponad dwadzieścia ulic
Z dniem 1 maja br. pod zarząd właściciela, tj. starosty 
wejherowskiego wróciły następujące ulice: 
Partyzantów, Pomorska, Prusa, Rybacka,
Chopina, Jagalskiego, 
Graniczna, Przemysłowa, Tartaczna, 
Sikorskiego, Odrębna, 
12 Marca, Judyckiego, Rzeźnicka, 
Św. Jana, 10 Lutego, Dworcowa, 
Wniebowstąpienia, Reformatów, 
Mickiewicza, Kościuszki, Strzelecka,
Sobieskiego, Sucharskiego.

Naprawy i sprzątanie
Obowiązkiem zarządcy dróg, wynikającym z prze-
pisów, jest: 
- utrzymanie całego pasa drogowego, czyli jezdni, chodni-
ków i zieleni przydrożnej
- utrzymanie czystości i porządku, sprzątanie i odśnieżanie, 
- utrzymanie koszy na śmieci, ławek i małej architektury,
- utrzymanie i nasadzenia zieleni (trawników, kwiatów, 
krzewów, drzew)
- bieżące naprawy, większe remonty i nowe inwestycje w 
pasie drogowym. 

wiceprezydent Bochiński. 
– Zarówno na Miasto, jak 
i na Starostwo, ustawy 
nakładają na zadania wła-
sne w zakresie utrzymania 
swoich dróg. Podobnie jest 
w przypadku drogi woje-
wódzkiej czy krajowej. 

Do obowiązków miasta 
– zgodnie z przepisami – 
należy wyłącznie finanso-
wanie oświetlenia dróg w 
mieście. Mimo to nie wyklu-
czamy wsparcia z budżetu 
miejskiego wybranych in-
westycji usprawniających 
komunikację na drogach 
powiatowych. Zależy nam 
na utrzymaniu dotychczaso-
wego standardu ulic powia-
towych.

W poprzedniej kaden-
cji miasto przeznaczało na 
utrzymanie tych dróg pra-
wie 6 mln zł. Przypomnij-
my, że zbudowano w tam-
tym czasie nawierzchnię ul. 
Sikorskiego, a także rondo 
na ul. Rybackiej; wyremon-
towano ul. Chopina i Po-
morską. Powstało też wiele 
chodników i ścieżek rowe-
rowych, a także trawników 
i klombów na poboczach 
dróg. Miejmy nadzieję, że 
ten wysiłek nie zostanie 
zmarnowany.

Radni powiatu wejherowskiego podczas ostatniej, majowej sesji w Starostwie.
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Turniej „Niebieskich Tarcz”

Małe aktorki 
nagrodzone

Dziewczynki z zespołu TO MY nieco stremowane z powodu występu na scenie.

Zespół TO MY z Po-
wiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo-
-Wychowawczych w Wej-
herowie zdobył trzecie 
miejsce w Eliminacjach 
Rejonowych Turnieju Te-
atralnego „Niebieskich 

Metropolitalny konkurs biblijny

Uczniowie znają
Pismo Święte

Nie zabrakło reperezentantów Wej-
herowa i powiatu wejherowskiego na 
dziesiątej, jubileuszowej edycji Woje-
wódzko-Metropolitalnego Konkursu 
Biblijnego. W konkursie, organizowa-
nym przez Kuratorium Oświaty i Wy-
chowania w Gdańsku oraz Akcję Kato-
licką w Rumi wzięła udział rekordowa 
liczba uczestników. 

Z roku na rok w tym 
konkursie uczestniczy co-
raz więcej młodzieży. Do 
rywalizacji z wiedzy o Biblii 

oraz w konkursie plastycz-
nym dla najmłodszych dzie-
ci wzięło udział w sumie  45 
tysięcy uczniów z ok. 450 

szkół w całym wojewódz-
twie pomorskim. Część z 
nich zakwalifikowała się 
do etapu rejonowego a na-
stępnie do finału, a laureaci 
niedawno odebrali dyplomy 
i nagrody. 

Uroczyste zakończenie 
konkursu z udziałem gości, 
organizatorów i sponso-
rów odbyło się w kościele 
Najświętszej Maryi Panny 
Wspomożenia Wiernych w 
Rumi.

Wśród nagrodzonej mło-
dzieży z całego Pomorza w 
kategorii szkół podstawo-
wych znalazła się jedyna 
laureatka z Wejherowa 
– Marta Choszcz. Mar-
ta która zajęła czwarte 
miejsce w swojej kategorii 
wiekowej, jest uczennicą 
Szkoły Podstawowej nr 11, 
Gratulujemy! 

Wśród gimnazjalistów 
nie było laureatów z Wej-
herowa, natomiast w ka-
tegorii szkół ponadpodsta-
wowych nasza młodzież 
otrzymała kilka nagród i 
wyróżnień. 

Wprawdzie trzy pierw-
sze miejsca zajęli licealiści 
z Rumi i Gdyni, ale wyróż-
nienia przyznano trójce 
uczniów z I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Jana 
III Sobieskiego w Wejhe-
rowie. Nagrody odebra-
li: Patrycja Firmanty,  
Paweł Hinc  i Krzysztof 
Bojarski. 

Im również należą się 
słowa uznania, zwłaszcza, 
że poziom konkursu był 
bardzo wysoki, a rywaliza-
cja spora.

Anna Kuczmarska

Wśród laureatów ze szkół podstawowych była Marta 
Choszcz z wejherowskiej „jedenastki” (na pierwszym 
planie podczas wręczania dyplomów).

R E K L A M A

Tarcz”, w którym wzięło 
udział 15 grup teatral-
nych z powiatów wejhe-
rowskiego i puckiego.

Grupa z Wejherowa 
zaprezentowała przed-
stawienie „Szukając kolo-
rów”. Miło nam również  

poinformować, że Emilia 
Roszkowska z zespołu TO 
MY otrzymała dodatkowo 
wyróżnienie indywidual-
ne. Organizatorem tur-
nieju jest Zespół Placówek 
Oświatowo-Wychowaw -
czych w Wejherowie.

Tani-Fotograf.pl
fotografia ślubna 

zdjęcia urodzinowe 
chrzciny i przyjęcia 

imprezy integracyjne 
fotografia mody 

fotografia reklamowa 
Tel.: 502 178 344

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 mieszkszańcom 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 szcze-
gółowe 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

O G Ł O S Z E N I E




