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Ukazuje się od 2011 roku

Jakub Wejher spoglądał ze swojego cokołu na mieszkańców miasta i gości, którzy przyszli od-
dać mu hołd, pamiętając o 359. rocznicy śmierci założyciela Wejherowa. Była salwa armatnia i 
wiązanki kwiatów u stóp pomnika, a wcześniej uroczysta msza św. w kościele św. Anny.     Str. 16

Hołd dla Jakuba Wejhera

W drugiej edycji Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego mieszkańcy miasta złożyli 38 projekty, 
zarówno inwestycyjne, jak i inne. Po weryfikacji, w 
marcu przyjdzie czas na głosowanie.                     Str. 3

38 projektów

Z okazji przypadającego 1 marca Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w 
Wejherowie i powiecie wejherowskim od-
będą się uroczystości i spotkania, przypo-
minające o bohaterach. 

Eugenia Drawz 
otrzymała Statuet-
kę „Gryf Literacki 
2015” za powieść  „W 
cieniu Piaśnicy”.  

Gryf Literacki

Pamiętają o 
Żołnierzach
Wyklętych

My z tej okazji przypominamy postać Augusty-
na Westphala, ostatniego dowódcy TOW „Gryf Po-
morski”, przedwojennego sekretarza wejherowskiego 
Starostwa, zamęczonego przez UB w Wejherowie. 

Zapraszamy też w imieniu organizatorów na miej-
skie, powiatowe i gminne uroczystości, które odbędą 
się we wtorek, 1 marca br.                              Str. 6-7

Smaki Choczewa
Pyszne potrawy, wędliny, ciasta i inne produkty, z 

jakich słyną gospodynie z gminy Choczewo, można było 
degustować podczas Festiwalu Smaku.   Były wśród 
oryginalne produkty regionalne.                            Str. 8 

Nagrodę wręczono pod-
czas gali w siedzibie Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
im. A. Majkowskiego w 
Wejherowie - głównego 
organizatora konkursu.                 

                               Str. 4
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POGOTOWIE
58  677 61 02  
POLICJA 
58  672 97 22 
 STRAŻ  POŻARNA
58  677 61 00
STRAŻ MIEJSKA
58  677 70 40

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

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

„Bączki” na parkingu
Mieszkaniec Gowina wybrał się przed północą na duży 

parking przy ul. Roszczynialskiego w Wejherowie, aby  „po-
szaleć” nowym bmw. Jako, że kierowca ma dopiero 20 lat, 
więc chęci miał wielkie, ale umiejętności małe. 

Jak zarejestrowali strażnicy na monitoringu, młody „Ni-
ki Lauda” zrobił kółeczko, po czym wypadł z utwardzonego 
placu i trzasnął w latarnię. Po zatrzymaniu kierowca przy-
znał się do winy i przepraszał za robienie  tzw. bączków”.

Można powiedzieć, że za „jeden bączek za dużo” bra-
wurowy młody kierowca zapłaci mandat i pokryje straty 
związane z uszkodzeniem słupa oraz czyszczeniem kost-
ki z palonej gumy z opon.

Ukrainiec na gazie
Funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej o godz. 

2.00 w nocy zatrzymali na ul. Puckiej, w strefie zamkniętej 
dla ruchu pojazdów do rutynowej kontroli kierowcę samo-
chodu osobowego renault. Podczas legitymowania od kie-
rującego wyczuli woń alkoholu. 

Okazało się, że 28-letni Ukrainiec, poruszający się autem 
na polskich numerach rejestracyjnych miał w wydychanym 
powietrzu prawie promil alkoholu.  

Wizyta w przedszkolu
Z dziećmi z przedszkola „Leśna Kraina Przedszkolaka” 

w Wejherowie spotkali się strażnicy miejscy. St. specjalista 
SM Stanisław Dąbrowski wyjaśnił przedszkolakom sprawy 
związane z bezpiecznym poruszaniem się po drogach pu-
blicznych oraz bezpieczeństwem w komunikacji.

Dzieci interesowała praca strażników miejskich. Wszyst-
kie dzieci otrzymały elementy odblaskowe.

STRAŻ MIEJSKA

WAŻNE 
TELEFONY:

O G Ł O S Z E N I E 

 Na terenie gminy Cho-
czewo funkcjonariusze 
zatrzymali kierowcę merce-
desa do kontroli drogowej. 
Badanie alko-testem wyka-
zało, że 44-letni kierowca 
miał prawie promil alkoho-
lu w organizmie. 

W Rumi policjanci z tam-
tejszego Komisariatu Poli-
cji skontrolowali kierowcę 
volkswagena golfa. Badanie 
alko-testem wykazało, że 
28-latek miał prawie 1,5 pro-
mila alkoholu w organizmie. 

Również w Rumi policjanci 
zatrzymali do kontroli drogo-
wej kierowcę innego volkswa-
gena. W trakcie sprawdzania 
dokumentów w policyjnych 
systemach okazało się, że 
32-latek ma cofnięte upraw-
nienia do kierowania przez 
uprawniony organ. 

Zgodnie z przepisami męż-
czyzna popełnił przestępstwo, 
za które odpowie przed sądem. 
Za kierowanie w stanie nie-
trzeźwości oraz niestosowa-
nie się do decyzji właściwego 
organu grozi kara pozbawie-
nia wolności do lat 2.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa

Nietrzeźwi
kierowcy

W trakcie ostatniej 
akcji policji skiero-
wanej przeciwko kie-
rowcom z promilami, 
wejherowscy policjan-
ci zatrzymali 2 nie-
trzeźwych kierowców.

W siedzibie Starostwa, 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius oraz członek 
Zarządu Jacek Thiel, w 
obecności przewodniczące-
go Rady Powiatu Ryszarda 
Czarneckiego,  podpisali 
umowy promocyjne z Wej-
herowskim Klubem Spor-

Powiat rozdziela pieniądze

Promocja poprzez sport
Samorząd powiatowy od wielu lat wspiera sportowców, osiąga-

jących wysokie wyniki oraz kluby, które promują powiat. W Staro-
stwie podpisano kolejne umowy promocyjne z przedstawicielami 
klubów sportowych oraz sportowcem. Zarząd Powiatu przeznaczył 
w sumie 73 000 zł, na działania promocyjne związane ze sportem.

towym „Gryf”, KS „Tytani” 
Wejherowo, Akademią Pił-
ki Siatkowej Rumia, Akade-
mią Tenisa Stołowego Małe 
Trójmiasto z siedzibą w Ru-
mi, UKS Tri-Team Rumia , 
UKS „Ósemka” w Wejhero-
wie oraz z Mateuszem Osta-
szewskim.

- Sport należy wspie-
rać. Chcielibyśmy, aby tych 
środków było jak najwięcej 
- powiedziała Gabriela Li-
sius, starosta wejherowski. 
- Cieszymy się, że w naszym 
powiecie funkcjonuje tyle 
klubów, które angażują dzie-
ci i młodzież. 

40-letni kierujący mer-
cedesem combi, najpraw-
dopodobniej nie dostosował 
prędkości do warunków pa-
nujących na drodze, w wyni-
ku czego stracił panowanie 
nad pojazdem. Mercedes 
zjechał na prawy pas ruchu 

i zderzył się z samochodem 
ciężarowym, a następnie zje-
chał na lewy pas drogi i ude-
rzył w słup energetyczny. 

Kierowcy byli trzeźwi. 
Na miejsce zostało wezwa-
ne pogotowie energetyczne, 
a ruch w kierunku Wejhero-

We wtorek rano w Rumi, przy wyjeździe z Centrum Handlowego Port 
Rumia na krajową szóstkę doszło do kolizji. Samochód osobowy uderzył 
w ciężarowego stara, a następnie w słup energetyczny.

wa odbywał się jednym pa-
sem ruchu. 

Policjanci zatrzyma-
li 40-latkowi prawo jazdy. 
Sprawa zostanie skierowana 
do Sądu Rejonowego, który 
zadecyduje o dalszym losie 
kierowcy.

Kolizja na szóstce

Stracił panowanie nad autem
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Radni zwiększyli środki 
na budowę ul. Brzozowej, 
przebudowę ul. Westerplat-
te i Paderewskiego oraz ciąg 
pieszo-rowerowy przy ul. 
Sobieskiego. Zwiększyli wy-
datki na rewitalizację wejhe-
rowskiego parku. 

Podjęto również uchwały 
o przystąpieniu do opraco-
wania zmiany miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dla frag-

Podczas oddania do użyt-
ku po modernizacji oddzia-
łu Kardiologii i Angiologii 
Interwencyjnej w  szpitalu 
Specjalistycznym, prezydent 
Krzysztof Hildebrandt za-
deklarował wsparcie od wej-
herowskiego samorządu. 

- Niektóre z projektów do-
tyczą infrastruktury drogo-
wej, czyli modernizacji ulic, 
budowy progów zwalniają-
cych, urządzenia miejsc re-
kreacyjnych i placów zabaw 
- informuje Bogusław Suwa-
ra, przewodniczący komisji 
ds. Budżetu Obywatelskiego. 
- Są też pomysły związane z 
poprawą bezpieczeństwa oraz 
projekty społeczne.  

Od 19 lutego do 11 marca 
2016 r. odbędzie się formal-
na weryfikacja projektów i 
konsultacje społeczne. 

Wszystkie projekty zo-
staną opublikowane na 
stronie www.wejherowo.
pl/budzetobywatelski.

- Każdy mieszkaniec może 
zapoznać się ze zweryfikowa-
nym przez komisję ds. Budże-
tu Obywatelskiego projektem 
w ramach konsultacji społecz-
nych i wnieść uzasadnione 
uwagi oraz zastrzeżenia. Na-
leży je złożyć na piśmie do 11 
marca w Urzędzie Miejskim 
w Wejherowie - mówi Arka-
diusz Kraszkiewicz, skarb-
nik Wejherowa. -  Ostateczną 
decyzję podejmie komisja.  

Głosowanie na wybra-
ne projekty będzie trwało 
od 25 marca do 7 kwietnia. 
Głosować będzie mógł każdy 
mieszkaniec Wejherowa, któ-
ry ukończył 16 lat. Każdy bę-

W drugiej edycji Budżetu Obywatelskiego, w ustalonym terminie 
do 18 lutego br. wejherowianie złożyli 38 projekty. 22 wnioski do-
tyczą inwestycji, a 16 innych inicjatyw.  

Wejherowski Budżet Obywatelski

Jest 38 projektów

dzie mógł oddać maksymalnie 
dwa głosy - jeden na projekt 
inwestycyjny i osobno jeden 
na projekt nieinwestycyjny. 
Głosowanie odbywać się bę-
dzie elektronicznie na stronie 
internetowej miasta Wejhero-
wo oraz w formie pisemnej we 
wskazanych punktach. 

- Dziękuję mieszkańcom za 
złożone projekty w drugiej edy-

cji Budżetu Obywatelskiego i 
zachęcam do głosowania - mó-
wi Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. - Te 
projekty, które otrzymają naj-
więcej głosów i zmieszczą się 
w ramach środków przezna-
czonych na realizację Budżetu 
Obywatelskiego, zostaną wy-
konane. Będzie tak, jak zde-
cydują wszyscy mieszkańcy. 

Z budżetu miasta dla szpitala

Wsparcie dla serca
Rada Miasta Wejherowa podjęła uchwałę o przekazaniu wejhe-

rowskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu 150 tys. zł dotacji na re-
mont i modernizację oddziału kardiologii.

Radni poparli tę inicja-
tywę, dzięki czemu szpital 
otrzymał 120 tys. zł na re-
mont oddziału kardiologii 
oraz 30 tys. zł na dostawę 
i montaż zasilania gwaran-
towanego UPS dla potrzeb 
wydzielonych urządzeń me-

dycznych intensywnego nad-
zoru kardiologicznego. Ma to 
duże znaczenie dla bezpie-
czeństwa zdrowia i życia pa-
cjentów. Oddział dysponuje 
32 łóżkami, a 20 objęte jest 
stałym monitorowaniem ho-
spitalizowanych pacjentów.

Ponad 600 tys. zł na stowarzyszenia

Dla aktywnych 
mieszkańców

W miniony wtorek w ratuszu prezydent Wejherowa i przed-
stawiciele 11 stowarzyszeń podpisali umowy o przekazaniu 
przez miasto dotacji na działalność organizacji.

Wspomniane, podpisane 
we wtorek umowy na łącz-
ną kwotę 230 tys. zł to tylko 
część dotacji, które miasto 
przekazuje stowarzysze-
niom. W sumie w tym roku 
na ten cel przeznaczono po-
nad 600 tysięcy zł.

- Cieszę się, że coraz wię-
cej jest organizacji, działają-
cych na rzecz mieszkańców 
i realizujących poprzez sto-
warzyszenia różne ważne 
zadania - powiedział pre-
zydent Krzysztof Hil-
debrandt. - Chciałabym 
tylko, żeby pieniędzy na ten 
cel było jeszcze więcej.

Podczas wtorkowego spo-
tkania umowy w Urzędzie 
Miasta podpisali przedsta-
wiciele: Fundacji Słowo”, 
Stowarzyszenia Misternicy 
Kaszubscy, oddziału Polskie-
go Związku Głuchych, Sto-
warzyszenia na rzecz Osób 
z Autyzmem, Stowarzysze-
nia „Zdrowa Rodzina”, Inte-
gracyjnego Stowarzyszenia 
Sportowego „Start”, Uczniow-
skiego Klubu Sportowego 
„Szóstka”, UKS „Ósemka”, 
Karate Klubu Wejherowo,  
UKS Basket-Ósemka oraz 
Wejherowskiego Stowarzy-
szenia Sportowego.                 AK. Najważniejsze są inwestycje

mentu tzw. korytarza eko-
logicznego rzeki Redy w 
Wejherowie wraz z terenami 
przyległymi, na odcinku od 
ul. Konopnickiej i Fenikow-
skiego w kierunku wschod-
nim do granicy z miastem 
Reda oraz na odcinku od ul. 
Chopina do ul. Konopnickiej 
i Fenikowskiego  w Wejhe-
rowie. Dyrektor Krajowego 
Zarządu Gospodarki Wod-
nej wyznaczył wzdłuż rzeki 

Redy obszary szczególnego 
zagrożenia powodziowego, 
dlatego w planach zagospo-
darowania przestrzennego 
trzeba to uwzględnić. 

- Decyzje radnych pozwa-
lają na rozpoczęcie realiza-
cji  Węzła Zryw. Zmiany w 
budżecie dotyczyć będą tak-
że kolejnych inwestycji na 
wejherowskich ulicach i w 
parku miejskim - powiedział 
prezydent K. Hildebrand.

Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Wejherowa zwiększo-
no środki na wydatki  inwestycyjne, tj. na drogi, aby rozpocząć 
realizowanie jednej z największych inwestycji drogowych w Wej-
herowie, Węzła Zryw. 

Na zdjęciu powyżej przedstawicielki Stowarzyszenia 
na rzecz Osób z Autyzmem i prezydent Wejherowa. 
Poniżej, z mikrofonem prezes ISS „Start”.
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KULTURA

Wejherowska biblioteka zaprasza na spektakl wspólnie z 
Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 oraz Hospicjum 
Domowym pw. św. Judy Tadeusza w Wejherowie.

Widzowie obejrzą sceniczną wersję powieści sensacyjnej 
związanego z Wejherowem Macieja Słomczyńskiego (pseud. 
Joe Alex) „Śmierć mówi w moim imieniu”. Co ciekawe, w 
spektaklu „Puste krzesło” zagrają osoby znane z życia pu-
blicznego Wejherowa, między innymi zastępcy prezydenta 
miasta, radni, dyrektorzy placówek. 

Wyjątkowe przedstawienie zostanie zaprezentowane 18 
marca br. (piątek) o godz. 18.00.

Całkowity dochód ze sprzedaży biletów przekazany zosta-
nie na rzecz wejherowskiego hospicjum.

Bilety do nabycia w siedzibie biblioteki.
Patronat nad spektaklem objęli: 
Starosta Wejherowski - Gabriela Lisius, prezydent Mia-

sta - Krzysztof Hildebrandt i przewodniczący Rady Miasta 
Wejherowa - Bogdan Tokłowicz. 

Znane osoby na scenie

Kolejny spektakl
na rzecz hospicjum

11 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień 
Chorego. Z tej okazji, jak co roku, Miejska 
Biblioteka Publiczna w Wejherowie przy-
gotowuje charytatywny spektakl. Dochód 
przeznaczony zostanie na pomoc chorym, a 
dokładnie na działalność hospicjum. 

Podczas uroczystej gali konkursu „Gryf 
Literacki 2015” w Miejskiej Bibliotece  Pu-
blicznej w Wejherowie poznaliśmy autor-
kę najpoczytniejszej w 2015 roku książki z 
powiatu wejherowskiego. 28 konkurentów 
pokonała Eugenia Drawz i jej powieść „W 
cieniu Piaśnicy”. Statuetkę „Gryf Literacki” 
wręczono 16 lutego br. po raz dziewiąty.

Laureatka odebrała na-
grodę z rąk dyrektor biblio-
teki Danuty Balcerowicz. 
Przewodniczący Rady Mia-
sta Wejherowa Bogdan To-
kłowicz przekazał nagrodę 
finansową od prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta, 
a członek Zarządu Powiatu 
Wojciech Rybakowski - 
gratulacje oraz życzenia od 
władz powiatu i starosty Ga-
brieli Lisius. 

Laudację na temat zwy-
cięskiej książki przedstawił 
Stanisław Janke, pisarz, 
laureat nagrody Gryf Lite-
racki 2010 roku.

- Książka Eugenii Drawz 
jest pierwszą powieścią w 

Polsce poświęconą Piaśnicy, 
miejsca wstydliwego nie tyl-
ko dla Niemców, ale i polskich 
komunistów, którzy objęli go 
przymusowym milczeniem. 
Zginął tam bowiem spory od-
setek ludzi ze środowisk inte-
ligenckich, przedwojennych 
działaczy samorządowych, 
osób duchownych. Warto 
sięgnąć po tę interesującą 
lekturę, w której historia re-
gionalna, kaszubsko-pomor-
ska splata się najnowszymi 
czasami, a całość opierająca 
się na faktach historycznych 
i współczesnych, ma wymo-
wę uniwersalną - powiedział 
Stanisław Janke.

Fragment książki przed-

stawili w formie krótkiego 
spektaklu słuchacze Wej-
herowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku YMCA - 
Bożena Krywald (Maria) 
i Kazimierz Wójcik (Rein-
hard), którzy przygotowali 
się pod kierunkiem Wandy 
Kanteckiej.                      AK.

Na zdjęciu: organizatorzy konkursu, przedstawi-
ciele władz miejskich i powiatowych, członkowie 
Kapituły Konkursu oraz laureatka Gryfa Literac-
kiego 2015 - Eugenia Drawz i jej córka. 

Pisarka jest z wykształcenia  polonistką, byłą wie-
loletnią dyrektorką Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Wejherowie. Eugenia Drawz jest autorką powieści 
„Zaczarowane lato” oraz wielu wierszy.

29 książek było nominowanych do nagrody

Gryf Literacki 2015 dla Eugenii Drawz

Muzeum Piśmiennic-
twa i Muzyki Kaszubsko-
-Pomorskiej w Wejherowie 
Powiatowa Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie i 
Zrzeszenie Kaszubsko-
-Pomorskie zapraszają na 
promocję najnowszych 
kaszubskich książek dla 
dzieci: Miedwiédz Pùfôtk 
(Winnie the Pooh) czy-
li Kubuś Puchatek Alana 
A. Milne'a oraz Balbina z 
IV B  Danuty Stanulewicz. 
Obie książki przełożyła na 
język kaszubski Bożena 
Ugowska.

Promocja odbędzie się 1 
marca br. (wtorek), o godz. 
17.00 w siedzibie Muzeum 
przy ul. Zamkowej 2a

W programie m.in.: po-
witanie amatorów dobrej 
książki, pogawędka o Bal-
binie i Puchatku i kiermasz 
wydawnictw.

Dla dzieci
Kaszubski
Puchatek
i Balbina

Podczas kolejnego sean-
su - tym razem filmu „Syn 
Szawła” - prelekcję wygłosi 
dr Bartosz Filip z Uniwer-
sytetu Gdańskiego, który 
opowie o tym filmie i tema-
cie, który porusza.

Bartosz Filip jest filmo-
znawcą, wykładowcą w za-
kresie języka filmu, historii 
kina polskiego i światowego 
oraz analizy dzieła filmowego.  
Prowadzi też edukację filmo-
wą jako prelegent w ramach 
Nowych Horyzontów Eduka-
cji Filmowej; współpracuje z 
organizatorami wydarzeń fil-
mowych jako prelegent (m.in. 
DKF im. Andrzeja Munka 

Klub Dobrego Filmu

Seans i prelekcja

w Elblągu oraz festiwal All 
About Freedom w Gdańsku). 
B. Filip publikuje także w pi-
smach filmowych (m.in. „Ki-
no”, „Ekrany”, Dwutygodnik.
com).

Projekcja filmu „Syn 
Szawła” (107 min) w Klubie 
Dobrego Filmu oraz wspo-
mniana prelekcja odbędzie 
się 27 lutego br. o godz. 
19.30 w sali kameralnej 
WCK. Bilety w cenie 14 zł 
normalny, 12 zł ulgowy.

Klub Dobrego Filmu to inicjatywa zespołu 
Wejherowskiego Centrum Kultury z dyrek-
tor Jolantą Rożyńską na czele. Pracownicy 
WCK postanowili wrócić do formuły dobre-
go kina studyjnego. Pomysł przyjął się zna-
komicie, a widzowie interesują się bardzo 
filmami w ramach KDF.

O innych propozycjach 
Wejherowskiego Cen-
trum Kultury czytaj na 
str. 12-13
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Nowa linia połączy kil-
ka osiedli w północnej czę-
ści miasta. Dla mieszkańców 
ulic, położonych blisko nowej 
trasy z pewnością ważna bę-
dzie możliwość bezpośrednie-
go dojazdu do szpitala. Tym 
bardziej, że w pobliżu tej pla-
cówki trudno o zaparkowa-
nie samochodem. Jeśli ktoś 
czuje się na siłach, zdecydo-
wanie lepiej pojechać tam au-
tobusem. 

DUŻE WYZWANIE
Przystanku autobusowe-

go w pobliżu doczekają się 
wreszcie mieszkańcy północ-
nego Śmiechowa, rejonu ulic: 
Necla i Gryfa Pomorskiego. 
Od dawna o to prosili.

Przygotowanie nowej linii 
to dla MZK duże wyzwanie. 
Pomijając długo trwające, 
niezbędne  procedury, jest 
dużo konkretnej pracy. Jak 
informuje Czesław Kordel, 
prezes Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Wejherowie 
spółka z o.o., czas kurso-
wania autobusów dostoso-
wano do godzin lekcyjnych 
w dwóch szkołach: Zespole 
Szkół nr 3 oraz SP nr 11, co 
jest dość skomplikowanym 
zadaniem. 

W 2015 roku autobusy MZK w Wejherowie przejechały łącznie 
2 mln 173 tys. km, przewożąc prawie 6 mln pasażerów.

W ramach komunikacji wejherowskiej funkcjonuje 17 regu-
larnych linii autobusowych, a w dni powszednie, w godzinach 
szczytu po Wejherowie i sąsiednich wsiach (Bolszewo, Gościci-
no, Gowino, Kębłowo) jeżdżą 32 autobusy.

- Uruchomienie linii au-
tobusowej, która przebiegać 
będzie m.in. ulicą Joachima 
Lelewela stało się możliwe po 
wybudowaniu nowego bez-
pośredniego połączenia dro-
gowego z ulicą Nadrzeczną. 
Związana z tym procedura, 
wynikająca z przepisów Usta-
wy o publicznym transporcie 
zbiorowym, wymaga czasu. 
Urząd Miasta musi obwie-
ścić przez rok ogłoszenie w 
tej sprawie, my musimy uzy-
skać pozwolenie, opracować 
częstotliwość kursów i umie-
ścić godzinowy rozkład jazdy 
na tablicach przystankowych 
oraz w internecie. Trzeba 
wreszcie przygotować nowe 
przystanki, wyznaczyć od-
powiednie miejsca itp. Dla-
tego, mimo wcześniejszych 
przygotowań, autobusy linii 

Od Przemysłowej aż do Gryfa Pomorskiego

Linia nr 6 ruszy w maju
Wielu mieszkańców czeka na nią od dawna, ale procedury, związane z uruchomieniem 

nowej linii autobusowej trwają dość długo. Najważniejsze są jednak drogi, które w Wej-
herowie są budowane lub remontowane. Dzięki temu w maju tego roku nową trasą od  
ulicy Przemysłowej do wejherowskiego szpitala i dalej, na Śmiechowo pojadą autobusy 
MZK z numerem 6. W następnych latach, wraz z budową ulic,  planowane są kolejne linie 
autobusowe. Rozwój komunikacji miejskiej nie jest możliwy bez inwestycji drogowych.  

ROZKŁAD JAZDY
W INTERNECIE
Rozkłady jazdy muszą po-

jawić zarówno na przystan-
kach, jak i w internecie, w 
wersji elektronicznej. Trze-
ba wprowadzić je do systemu 
informatycznego Miejskiego 
Zakładu Komunikacji, który 
jak wiadomo, sprzedaje bi-
lety zarówno z komputerów 
pokładowych autobusów, jak 

i przez internet.  Trzeba było 
wreszcie przygotować odpo-
wiednie zapowiedzi głosowe, 
m.in. w języku kaszubskim.

Wprawdzie w minionym 
roku MZK uruchamiał nową 
linię tylko dla potrzeb miesz-
kańców Redy, ale już od 
początku tego roku w Wejhe-
rowie wprowadził częściową 
zmianę trasy autobusów nr 
8. Zmiany są korzystne dla 

mieszkańców osiedla Feni-
kowskiego, bo właśnie tam 
zajeżdża teraz „ósemka”, 
kursująca spod szpitala do 
Redy i z powrotem. 

CENNE 
INFORMACJE
- Na tej linii będą jeszcze 

korekty, wynikające z uwag 
i próśb mieszkańców, nadsy-
łanych do naszego zakładu - 
mówi prezes MZK, Czesław 
Kordel. - Za wszystkie uwa-
gi dziękujemy, na większość 
odpowiadamy, niektóre 
uwzględnimy w naszych pla-
nach. Informacje od miesz-
kańców stanowią inspirację 
do dalszych działań. Bardzo 
ważne jest też korzystanie 
z kart bezpłatnych prze-
jazdów przez uprawnione 
do tego osoby. Dziękujemy 
seniorom, że zadają sobie 
trud przykładania karty do 
czytnika w autobusie. Dzię-
ki temu znamy rzeczywiste 
liczby pasażerów, poruszają-
cych się daną linią i możemy 
poprawić rozkłady jazdy i ja-
kość naszych usług.

W najbliższych latach 
przewidywany jest rozwój ko-
munikacji miejskiej w Wej-

herowie, przede wszystkim 
dlatego, że taka jest potrze-
ba, ale też dzięki inwestycjom 
drogowym, już prowadzonym 
i planowanym w mieście. 

Miejski Zakład Komuni-
kacji co roku kupuje nowe 
pojazdy, niektóre również 
wynajmuje. Z konieczności 
baza MZK zostanie krótce 

rozbudowana i powiększona. 
Gruntowany remont prze-
prowadzono tez w budynku 
przy ul. Tartacznej, czyli w 
siedzibie spółki, służącej 
pracownikom administracji, 
kierowcom oraz klientom – 
pasażerom wejherowskiej 
komunikacji miejskiej (Biu-
ro Obsługi).                     AK. 

6 ruszą dopiero w tym roku. 
Pod warunkiem, że wcze-
śniej radni podejmą stosow-
ną uchwałę w sprawie nazw 
przystanków, co jest zaplano-
wane na jednej z najbliższych 
sesji Rady Miasta. 

Trasa linii nr 6 będzie miała 
długość ponad 6 kilometrów 
w jedną stronę. Obliczyliśmy, 
że rocznie autobusy linii 6 bę-
dą przejeżdżać 51,5 tys. kilo-
metrów.

Długa procedura
Czesław Kordel, prezes Miejskiego Zakładu 
Komunikacji w Wejherowie spółka z o.o.

Na wyznaczenie i uruchomienie nowej linii autobusowej z ul. Przemysłowej do 
szpitala i dalej, wpłynęło zakończenie inwestycji drogowej na ul. Lelewela, co miało 
miejsce w ub. roku.

MZK w liczbach

Ulica A. Necla w Śmiechowie ma odpowiednią nawierzchnię i zatoki autobusowe. 
Dlatego można tędy poprowadzić nową linię autobusową nr 6. 

Pierwszy przystanek znajdować się będzie przy ul. Przemy-
słowej, na wysokości ul. Rogali. Z ulicy Przemysłowej autobusy 
skręcać będą w ul. Graniczną i przecinając ul. Ofiar Piaśnicy po-
jadą ulicą Lelewela, Nadrzeczną i Chopina do Szpitala Specja-
listycznego im. F. Ceynowy. Stamtąd wrócą na ul. Chopina, aby 
skręcić w ul. Partyzantów, a potem pojada dalej ul. Pomorską, 
Prusa i Necla aż do nowego ronda przy ulicy Gryfa Pomorskie-
go/Chmielewskiego i powrót po tej samej trasie do przystanku 
początkowego przy ulicy Przemysłowej.

Na całej trasie linii 6 znajdować się będą 34 przystanki, a 
w tym 14 nowych. 

W dni powszednie zaplanowano 12 kursów linii 6 (od ok. 
godz. 6.00 do 18.00), a w soboty, niedziele i święta - 8. 

Przebieg nowej trasy
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1 marca w Wejherowie za-
planowano wydarzenia i uro-
czystości, podczas których 
uczestnicy oddadzą hołd żoł-
nierzom niezłomnym. Wła-
dze miasta zapraszają o godz. 
11.30 na uroczystość u zbiegu 
ulic: Krasińskiego, Nadrzecz-
nej, Lelewela i Derdowskie-
go. Rondo, które tam właśnie 
niedawno oddano do użytku, 
otrzyma nazwę Rondo Żoł-
nierzy Wyklętych. 

Na dalsze uroczystości w 
kościele pw. Chrystusa 
Króla i bł. s. Alicji Kotow-
skiej oraz przy Bramie Pia-
śnickiej zaprasza od godz. 

1 marca: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Uroczystości w Wejherowie i powiecie

WYDARZENIA I HISTORIA

Z okazji przypadającego 1 marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w 
Wejherowie i powiecie wejherowskim odbędą się uroczystości oraz spotkania, przypo-
minające o bohaterach, którym należy się pamięć i hołd. Ich niezłomna walka z wła-
dzą komunistyczną, działalność patriotyczna i ofiara, na ogół największa, stanowiła w 
Polsce ludowej i jeszcze długo potem temat tabu. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych jest świętem państwowym od 3 lutego 2011 roku.

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – 
polskie święto państwowe obchodzone corocznie 1 marca, 
poświęcone pamięci żołnierzom antykomunistycznego i nie-
podległościowego podziemia, ustanowione na mocy ustawy 
z dnia 3 lutego 2011 roku. 

Inicjatywę ustawodawczą w zakresie uchwalenia nowe-
go święta podjął w 2010 roku prezydent Lech Kaczyński. 
Uzasadnienie głosiło, że ustanowienie święta „jest wyrazem 
hołdu dla żołnierzy drugiej konspiracji za świadectwo męstwa, 
niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji pa-
triotycznych, za krew przelaną w obronie Ojczyzny (...). To także 
wyraz hołdu licznym społecznościom lokalnym, których patrio-
tyzm i stała gotowość ofiar na rzecz idei niepodległościowej po-
zwoliły na kontynuację oporu na długie lata”. 

Po śmierci prezydenta Kaczyńskiego prezydent B. Komo-
rowski podtrzymał projekt, ale uchwalenie nowego święta 
przeciągało się. O uchwalenie ustawy skutecznie apelowała 
Fundacja „Polska się Upomni”. Nieprzypadkowo na obcho-
dy święta wybrano dzień 1 marca (z inicjatywy ówczesnego 
prezesa IPN Janusza Kurtyki).  Tego dnia w 1951 roku w wię-
zieniu mokotowskim wykonano wyrok śmierci na siedmiu 
członkach IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Nieza-
wisłość”. Zginęli wówczas: Łukasz Ciepliński, Mieczysław Ka-
walec, Józef Batory, Adam Lazarowicz, Franciszek Błażej, Karol 
Chmiel i Józef Rzepka.                                           Na podstawie Wikipedii

12.00 starosta wejherowski 
i ks. prałat Daniel Nowak. 
Szczegóły na plakacie na są-
siedniej stronie 7.

Uroczystości z okazji tego 
święta odbędą się również w 
niektórych miejscowościach 
powiatu wejherowskiego, 
m.in. w Choczewie.

Stowarzyszenie „Patriota 
Choczewo” oraz Gmina Cho-
czewo, powiat wejherowski 
oraz  Zespół Szkół w Chocze-
wie zapraszają 1 marca br. 
na uroczyste obchody Naro-
dowego Dnia Żołnierzy Wy-
klętych. O godz. 16.00 na 
parkingu przed Zespo-

łem Szkół w Choczewie 
odbędzie się parada woj-
skowych samochodów, 
przygotowana przez Militar-
ni Gniewino i Choczewo 4x4.  
Każdy chętny będzie mógł 
wziąć udział w przejażdż-
ce pod warunkiem ubrania 
(zabrania) elementów w bar-
wach narodowych, np. szala, 
koszulki, flagi.

O godz. 17.00 rozpocz-
nie się spotkanie z Janem 
Stanisławem Smalewskim, 
autorem książek: „U boku 
Łupaszki” i „Więzień Koły-
my”, po czym zaprezentowa-
ny będzie spektakl „Maks i 

Aldona” o Żołnierzach Wy-
klętych, teatru Pod Wieżą z 
Gniewina. 

W Rumi uroczystości roz-
poczną się 1 marca rano uro-
czystą mszą świętą w intencji 
Ojczyzny, o godz. 8.30 w ko-
ściele pw. bł. Edmunda 
Bojanowskiego, z udziałem 
pocztów sztandarowych, mło-
dzieży. O godz. 9.30 zaplano-
wano składanie kwiatów pod 
pomnikiem Żołnierzy Ar-
mii Krajowej (Rondo Armii 
Krajowej ul. Żwirki i Wigu-
ry, ul. Ceynowy), z udziałem 
wojskowej asysty z Garnizo-
nu Wejherowo.               AK.

A. Westphal urodził się w 
1885 r. w Rąbie w powiecie 
kartuskim, szkołę średnią 
ukończył w Gdańsku, gdzie 
potem pracował w Urzędzie 
Mundurów Wojskowych. W 
1914 r. został zmobilizowany 
do armii niemieckiej, a w 1917 
r. zwolniony ze względu na 
odniesione rany. Po odzyska-
niu przez Polskę dostępu do 
morza i przyłączeniu Kaszub 
do Polski (...), Augustyn We-
stphal został jednym z głów-
nych organizatorów budowy 
polskiej administracji na Zie-
mi Wejherowskiej. W lutym 
1920 r. został organizatorem 
Starostwa, w którym podjął 
pracę. Od 1922 r. był naczel-
nikiem wydziału, a następnie 
sekretarzem starostwa - aż do 
wybuchu  wojny. 

A. Westphal należał do 
Polskiego Związku Zachod-
niego oraz Związku Powstań-

Jednym z walczących o wolną Polskę żołnierzy, patriotą, który poniósł największa ofiarę jest zasłużony m.in. dla 
Wejherowa Augustyn Westphal - ostatni dowódca Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Artykuł o tym bo-
haterze otrzymaliśmy od Romana Dambka, prezesa Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organiza-
cji Wojskowej „Gryf Pomorski”. Zamieszczamy go z niewielkimi skrótami, wynikającymi z ograniczonego miejsca.

ców i Wojaków, był również 
działaczem społeczno-kul-
turalnym. M.in. w 1920 r. 
zorganizował w Wejherowie 
chór męski „Harmonia”. (...)    

Od początku okupacji nie-
mieckiej ukrywał się, walcząc  
w podziemiu na czele zorga-
nizowanego przez siebie od-
działu w Bąckiej Hucie, w 
Sierakowicach, Sianowie. Od 
1941 r. połączył swoją grupę 
bojową z Tajną Organizacją 
Wojskową „Gryf Pomorski”, a 
sam wszedł w skład Rady Na-
czelnej „Gryfa”. Używał pseu-
donimów: „Echo”, „Dzwon”, 
„Piotr Morski”, „Czapla”.

Rada Naczelna „Gryfa”, 
kierowana przez por. Józefa 
Dambka, znając patriotyczną 
postawę Augustyna Westpha-
la oraz jego zdolności organi-
zacyjne, zaproponowała mu 
stanowisko zastępcy dowódcy 
TOW „Gryf Pomorski”.

Sylwetki Żołnierzy Wyklętych - Augustyn Westphal

Ostatni dowódca „Gryfa Pomorskiego”

Były  sekretarz  Starostwa 
Wejherowskiego,  znał szcze-
góły dotyczące wystawiania 
pism i wypełniania druków 
przez urzędników, perfekcyj-
nie opanował język niemiecki 
z jego lokalnymi odmianami 
i archaicznymi pisowniami. 
Te umiejętności oraz zdol-
ności manualne sprawiły, że 
był on nieoceniony w dziedzi-
nie legalizacji partyzantów 
„Gryfa” jak i osób na całym 
Pomorzu. Wystawiał nie-
mieckie dowody tożsamości, 
przepustki i karty urlopowe, 
a także polskie dowody oso-
biste, wystawione rzekomo 
przed wojną. Wielokrotnie 
zmieniając tożsamość, urato-
wał tysiące ludzi od śmierci.

W ostatnich latach woj-
ny przebywał głównie w zie-
miankach (bunkrach) w 
Lasach Mirachowskich. Swój 
sztab dowódczy w okresie od 

1943 r. do 4 marca 1944 r., 
czyli do dnia śmierci założy-
ciela i dowódcy „Gryfa” por. 
J. Dambka, miał w Przyrowiu  
k. Wygody, w gospodarstwach 
rodzin Bloków i Bigusów. Od 
marca 1944 przejął wszystkie 
funkcje po Dambku i aż do za-
kończenia działalności „Gry-
fa” jest jego dowódcą.

Rodzina Westphalów z 
Wejherowa  została przez 
okupantów głęboko do-
świadczona. Żona Augusty-
na Westphala znalazła się w 
Stutthofie, jego syn Brunon, 
porucznik Wojska Polskiego, 
poległ we wrześniu 1939 r., a 
drugi syn Augustyn juniorz-
ginął w Oświęcimiu.

Augustyn Westphal wie-
dział wszystko o „Gryfie”, znał 
ludzi i nazwiska. Znał rów-
nież zdrajców, którzy począt-
kowo jako pracownicy etatowi 
gestapo rozpracowywali „Gry-

fa”, a następnie przeszli na 
stronę Moskwy i podejmowa-
li próbę likwidacji „Gryfa”. 

Ta konspiracyjna organi-
zacja  patriotyczna, oparta na 
etyce katolickiej, był przeszko-
dą we wprowadzeniu komuni-
zmu na Kaszubach. Dlatego 
Augustyn Westphal stał się 
przeszkodą i wrogiem.

W marcu 1945 r. wrócił na 
stanowisko sekretarza Staro-
stwa (...). Tymczasem część 
żołnierzy „Gryfa” kierowane-
go przez A. Westphala konty-
nuowała walkę o wolną Polskę 
w ramach drugiej konspira-
cji. Ksiądz Józef Wrycza, Ju-
liusz Koszałka, Anna Dambek 
(wdowa po por. Józefie Damb-
ku) wydalona przez UB ze 
swojego majątku w Klukowej 
Hucie, spotykali się tajnie w 
Sztumie i poprzez kuzyna A. 
Dambek Otto Zylkiego, podjęli 
współpracę z oddziałami „Łu-

paszki”. Podczas potyczki z od-
działem KBW i UB w Sztumie 
aresztowany został O. Zylke. 
Bez wyroku sądowego wyko-
nano na nim wyrok śmierci.  

Podobny los spotkał A. West-
phala. Stanowisko sekretarza 
nie uchroniło go od przesłuchań 
w siedzibie UB przy ul. Koper-
nika, począwszy od przełomu 
1945/1946. Napierw wzywany, 
później aresztowany, musiał 
m.in. stać godzinami w lodowa-
tej wodzie, potem otrzymywał 
silne uderzenia po nerkach, 
które celowo mu uszkodzono i 
wskutek czego zmarł. Śmierć 
nastąpiła 27 września 1946 
r. Jego pogrzeb na cmentarzu 
przy ul. 3 Maja w Wejherowie 
przerodził się w patriotyczną 
manifestację.(...)                

              Roman Dambek

Augustyn Westphal.
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WYDARZENIA

Kulinarne Perły zdobyły 
następujące potrawy: „Wia-
nuszek po gdańsku” ciasto 
Haliny Łuc, „Śledź bałtyc-
ki po rybacku” Mirosławy 
Górczyńskiej i „Kaczka po 
pomorsku” Katarzyny Za-
charewicz (pierwsza potra-
wa z powiatu wejherowskiego 
wpisana na wspomnianą li-
stę). Wszystkie trzy laureat-
ki razem z mężami prowadzą 
gospodarstwa agroturystycz-
ne w Słajszewie i w Sasinie, 
a także działają w  Choczew-
skim Stowarzyszeniu Tury-
stycznym. 

Takich aktywnych, przed-
siębiorczych i utalentowa-
nych osób jest w gminie 
Choczewo więcej. Można je 
było spotkać podczas Festi-
walu Smaku, 13 lutego br. 
Imprezę prowadził sekretarz 
gminy i radny powiatowy 
Robert Lorbiecki.

Pierogi, mięsa, nadziewa-

Lista produktów tra-
dycyjnych składa się 
w wyrobów nie tylko 
smacznych i nawiązu-
jących do regionalnych 
smaków. Jednym z wa-
runków jest udowodnie-
nie, że dana receptura 
jest wykorzystywana nie-
zmiennie od co najmniej 
25 lat i wykonywana przy 
użyciu tych samych tra-
dycyjnych metod. 

Trzeba zacytować źró-
dła historyczne, w których 
zgłaszany produkt jest 
wymieniany i opisywany, 
przedstawić kserokopie 
starych etykiet lub kart z 
oryginalnym przepisem.

Uczestnicy Festiwalu Smaku w Choczewie z pewnością się nie zawiedli, bo mogli spróbo-
wać oraz kupić pyszne potrawy, wędliny, ciasta i inne produkty, z jakich słyną gospodynie 
z gminy Choczewo. Kilkanaście smakołyków z tej gminy znalazło się na liście produktów 
tradycyjnych prowadzonej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a niektóre sięgnę-
ły po najwyższe laury w konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, czyli 
statuetki „Perły. W Gminie Choczewo nie brakuje kulinarnych atrakcji.

ne pieczarki, ciasta, wędliny, 
pasztety, potrawy z ryb, prze-
twory, nalewki i inne produk-
ty - to wszystko można było 
degustować i kupować w sa-
li sportowej w Choczewie. W 
programie imprezy znalazł się 
pokaz carvingu czyli rzeźbie-
nia w owocach i warzywach 
w wykonaniu mistrza Pawła 
Sztenderskiego. Odbyły się  
warsztaty lepienia pierogów 
oraz kulinarne konkursy. 

Nadmorski Szlak Dzie-
dzictwa i Rękodzielnictwa 
w Gminie Choczewo po-
wstaje dzięki współpracy 
środowisk, związanych z ku-
linariami, Urzędem Gminy i  
Pomorskim Ośrodkiem Do-
radztwa Rolniczego. Gmina 
może się pochwalić bogatą 
ofertą kulinarną, opartą na 
dobrej jakości produktów i 
tradycyjnych smakach, pie-
lęgnowanych przez kolejne 
pokolenia. 

Obecny na imprezie Woj-
ciech Rybakowski, członek 
Zarządu Powiatu Wejherow-
skiego nazwał gminę Cho-
czewo „kulinarnym sercem 
Pomorza”. 

Wójt gminy Wiesław 
Gębka podkreśla, że najlep-
szym produktem Choczewa 
są właśnie potrawy i wyroby 
kulinarne, które trzeba pro-
mować zarówno z myślą o 
turystach przyjeżdżających 
z daleka, jak też z myślą o 
mieszkańcach milionowej 
aglomeracji, znajdującej się 
zaledwie ok. 30 kilometrów 
od granic gminy.

- Czas już, żebyśmy wypły-
nęli na szersze wody i zapre-
zentowali się mieszkańcom 
Trójmiasta oraz innych miast 
i gmin - stwierdził wójt Cho-
czewa dodając, że nadmorska 
gmina to również „zagłębie 
ziemniaczane”.

Anna Kuczmarska

Pod patronatem „Pulsu Wejherowa”

Festiwal Smaku w Choczewie

Na zdjęciu powyżej: pokaz sztuki carvingu w wykonaniu Pawła Sztenderskiego 
cieszył się dużym zainteresowaniem małych i dużych uczestników festiwalu.

Na zdjęciach obok: Marzena Górnisiewicz (Borkowo Lęborskie), lepiąca pierogi 
oraz Genowefa Kramek (Sasino-Zielonka), smażąca własne pierogi z ziemniakami.

Powyżej: prowadzący imprezę Robert Lorbiecki oraz rozmawiający z uczest-
niczką festiwalu wójt gminy Choczewo - Wiesław Gębka. 

Swoje potrawy oferowały m.in. laueratki najważniej-
szych nagród kulinarnych (od lewej): Mirosława Gór-
czyńska (Sasino) i Katarzyny Zacharewicz (Słajszewo).
Te i inne produkty degustowali m.in. (od lewej): wójt 
gminy Szemud Ryszard Kalkowski i wicestarosta wejhe-
rowski Witold Reclaf - obaj z rodzinami.
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ROZMOWA I KOMUNIKATY

- Mam wrażenie, że dla 
Stowarzyszenia Mister-
nicy Kaszubscy z począt-
kiem tego roku nastał 
bardzo pracowity czas. 
Niedawno oglądaliśmy 
misterników w Orszaku 
Trzech Króli, potem pod-
czas wydarzenia Verba 
Sacra, a wkrótce zapewne 
zobaczymy na Kalwarii?

- Rzeczywiście, pierwszy 
kwartał roku to dla mister-
ników czas wytężonej pracy. 
Ledwo ucichną odgłosy nocy 
sylwestrowej, a my szykuje-
my się do Orszaku Trzech 
Króli. Praktycznie zaraz po 
tym wydarzeniu przygoto-
wujemy się do Misteriów 
Wielkopostnych. Rozpoczę-
ły się już próby do tegorocz-
nych obchodów. W tym roku 
początek prób zbiegł się z fe-
riami i niektórzy uczestni-
cy dołączą do nas dopiero w 
marcu. Wtedy praca będzie 
jeszcze bardziej intensywna. 
A Verba Sacra to zupełnie in-
na przygoda...

- W tym roku po raz 
pierwszy w Wielkim Ty-
godniu inscenizacja od-
będzie się nie tylko w 
Wielki Piątek, ale rów-
nież  podczas ceremonii 
Wielkiego Czwartku. Jak 
będą wyglądały te obcho-
dy i jaki będzie w nich 
udział Misterników?

- Mało kto w Wejherowie 
wie, ale od wielu lat prakty-
ka wielkoczwartkowych ob-
chodów kalwaryjskich jest 
utrzymywana. Niestety, jest 
to zanikająca tradycja. Dla-
tego chcemy włączyć się w jej 
utrzymanie, a może zapobiec 
jej zanikaniu. 

Przygotowujemy Miste-
rium Wielkiego Czwartku. 

Droga pojmania rozpocz-
nie się w kościele św. Anny, 
gdzie zostanie odegrana sce-
na z Wieczernika. Następnie 
przejdziemy z kapłanami i 
wiernymi na Kalwarię, na 
Górę Oliwną i dalej aż do 
pałacu Kajfasza. Podczas 
przejścia zachowane zosta-
ną tradycyjne śpiewy. 

Aktorzy odegrają też po-
szczególne stacje: Modlitwa 
w Ogrójcu, Zdrada Judasza, 
Przejście przez potok Cedron 
i Sad przed Kajfaszem.

- Czy udało się pozy-
skać nowych członków 
stowarzyszenia? W po-
przednim „Pulsie” zachę-
cał Pan mieszkańców do 
udziału w misterium.

- Chciałbym rozróżnić  
dwie  sprawy. Stowarzy-
szenie to organizacja po-
zarządowa, w oparciu  o 
jej działalność ubiega-
my się ośrodki na realiza-
cję naszych przedsięwzięć, 
zajmujemy się też współ-
organizacją wydarzeń. Na-
tomiast nie trzeba być 
członkiem stowarzyszenia, 
aby wystąpić w Misterium. 
Zapraszamy  wszystkich, 
chcących wziąć udział w 
tym wydarzeniu. Szczegól-
nie miło widziani są pano-
wie. Zapraszamy na próby w 
WCK we wtorki i czwartki 
od godziny 18 do 20.

- Jest Pan szefem Te-
atru OKO” i reżyserem 
spektakli prezentowa-
nych w Filharmonii Ka-
szubskiej. 

- Przez 15 lat prowadziłem 
teatr Eksperyment. Z grupa-
mi dziecięcą i młodzieżową 
rozstałem się przed rokiem 
- siła wyższa. Natomiast cie-
szę się niezmiernie, że ciągle 

mogę realizować swoją pasję, 
prowadząc amatorski teatr 
dla dorosłych - Teatr OKO. 
Jest on  dla mnie dużą od-
skocznią od codziennych obo-
wiązków, a jeśli przy okazji 
daje satysfakcję z możliwości 
prezentowania się na scenie 
innym, tym piękniej. Jeśli do 
tego dodamy, że Teatr OKO 
i jego aktorzy dopracowali 
się w mieście swojej publicz-
ności, a widzowie wychodzą   
po spektaklu zadowoleni, to 
szczęście jest pełne.

- Ostatnio teatr zapre-
zentował „Ławeczkę” 
Aleksandra Gelmana w 
Pana reżyserii, w wykona-
niu Izabeli Grzenkowicz 
i Dawida Kwidzińskiego. 
Przedstawienie bardzo 
podobało się publiczno-
ści. Czy są pomysły na ko-
lejne spektakle?

O G Ł O S Z E N I E

Jak nas poinformowała 
Rada Uczelni, rachunki za 
ogrzewanie otrzymywała 
gdyńska YMCA, która nie 
regulowała należności. Za-
ległości są niestety bardzo 

Wojciech Rybakowski i Misternicy Kaszubscy podczas 
uroczystości w Święto Trzech Króli w Wejherowie.

Z WOJCIECHEM RYBAKOWSKIM, prezesem Stowarzyszenia Misternicy Kaszubscy, 
reżyserem, animatorem kultury rozmawia Anna Kuczmarska

- Ten rok artystyczny jest 
przebogaty. W grudniu pre-
zentowaliśmy dwie krótkie 
formy teatralne: „Żyda z 
Wesela” i „Matkę”. W stycz-
niu i w lutym wspomnianą 
przez Panią „Ławeczkę”. Na 
marzec zaś planujemy dwa 
wykonania „Małych zbrodni 
małżeńskich”. W tym spek-
taklu zobaczymy Aleksan-
dra Hejmowskiego i Bożenę 
Wójcik. Zarówno „Ławecz-
ka” jak i „Małe zbrodnie 
małżeńskie” to spektakle 
dla par aktorskich. Dlatego 
była możliwość pogodzenia 
prac nad dwoma spektakla-
mi jednocześnie. Odbywa 
się to przy olbrzymim zaan-
gażowaniu aktorów, którym 
w tym miejscu pragnę bar-
dzo podziękować.

- A ja dziękuję bardzo 
za rozmowę.

Na Kalwarii i na scenie

Mammografia trwa jedynie kilka minut i polega na zro-
bieniu czterech zdjęć rentgenowskich - dwóch projekcji każ-
dej piersi. 

Bezpłatna mammografia obejmie kobiety w wieku 50-
69 lat i będzie to badanie bezpłatne w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, refundowa-
ne co 2 lata przez NFZ (lub co 12 miesięcy dla kobiet, które w 
ramach realizacji programu otrzymały odpowiednie pisemne 
wskazanie). Nie jest wymagane skierowanie lekarskie. 

Dla pań w wieku 40-49 i 70-75 lat, badania wykony-
wane są natomiast w ramach Projektu „Poprawa dostęp-
ności i jakości usług medycznych w ramach Populacyjnego 
Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi” współfinan-
sowanego z funduszy EOG i Norweskiego Mechanizmu Fi-
nansowego. W tym przypadku wymagane jest skierowanie 
lekarskie od lekarza dowolnej specjalizacji. 

Na badania w ramach obu programów można się 
wcześniej zarejestrować pod nr tel. 58 666 2 444. 

Mammograf w Wejherowie

Zbadaj piersi
Bezpłatne badania mammograficzne w 

specjalistycznym mammobusie odbędą się 
w naszym mieście 1 i 2 marca przy Centrum 
Handlowym Kaszuby. Warto skorzystać z tej 
możliwości.

Zawieszone zajęcia w WUTW
duże, a sytuacja trudna.

- Nie pomogła rozmowa 
z dyrektorem YMCA, po-
nieważ nie zadeklarował on 
żadnej pomocy - informują 
organizatorki zajęć na Wej-

herowskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku. 

Zmartwiona koordyna-
tor i jej współpracowniczki 
będą starały się wyjaśnić tę 
przykrą sprawę. 

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku YMCA zmuszony był zawiesić zajęcia dla słucha-
czy z powodu odcięcia ogrzewania w siedzibie przy ul. Kopernika. 

Jednocześnie za naszym 
pośrednictwem informują 
o zawieszeniu do odwoła-
nia zajęć dla seniorów. W 
siedzibie WUTW jest zbyt 
zimno.

Opiekun/ka Osób Starszych  
Legalna praca w Niemczech, 

niemiecka umowa o pracę

Fundacja Europejskie Spotkania
ul. Dworcowa1/2 , 84-200 Wejherowo

Tel: 58 572 11 83 , 58 742 35 06

www.fundacja-es-opieka.pl

O G Ł O S Z E N I E
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AKTUALNOŚCI

We wszystkich krajach 
regionu Morza Bałtyckie-
go występują duże niedo-
bory wykwalifikowanych 
przedsiębiorców i mene-
dżerów, co powoduje znacz-
ne ograniczenie wzrostu 
ilości małych i średnich 
przedsiębiorstw. Również 
zdolność przedsiębiorstw 
do innowacji jest niższa 
od możliwości i zapotrze-
bowań występujących w 
gospodarce. Z powodów 
demograficznych, problem 
będzie narastał w najbliż-
szym czasie.

Małe i średnie przed-
siębiorstwa mają bardzo 
dobre perspektywy wzro-
stu, ponieważ 85% wszyst-
kich nowych miejsc pracy 
w UE jest tworzone w ich 
strukturach. Występuje 
wysoki popyt na pracow-
ników posiadających wyso-
kie kwalifikacje zawodowe 
i techniczne. 

Dodatkowo potrzeb-
ne są osoby z kwalifika-
cjami i umiejętnościami 
o charakterze trenersko-
-pedagogicznymi, które są 
wymagane do praktyczne-
go szkolenia zawodowego.

W regionie Morza Bałtyc-

We wrześniu ub. roku przedstawiciele Powiatowego Cechu Rze-
miosł MiŚP - ZW w Wejherowie podpisali umowę partnerską z 
Parlamentem Hanzeatyckim, zrzeszającym ponad 50 izb przemy-
słowych, handlowych i rzemieślniczych oraz organizacji, w zakre-
sie realizacji projektu „Jednolity system kształcenia zawodowego 
- Mistrz w Regionie Morza Bałtyckiego” (Master BSR). Projekt po-
wstał z troski o odpowiednią liczbę wykwalifikowanych pracowni-
ków i skuteczny system kształcenia zawodowego. 

1. Parlament Hanzeatycki z siedzibą 
    w Hamburgu - Niemcy 
2. Izba Rzemieślnicza w Dreźnie – Niemcy 
3. Uczelnia Handlu Zagranicznego - Dania 
4. Nordyckie Forum Rzemiosła - Norwegia 
5. Powiatowy Cech Rzemiosł MiSP 
    w Wejherowie - Polska 
6. Politechnika Gdańska – Polska 
7. Publiczne Centrum Szkolenia Budowlane
   go w Wilnie - Litwa 
8. Łotewska Izba Rzemiosła w Rydze - Łotwa

Związek ponad 50 izb przemysłowych, 
handlowych i rzemieślniczych oraz innych 
organizacji, których głównym celem jest 
wzmocnienie pozycji małych i średnich 
przedsiębiorstw (MŚP). 

Siedziba Parlamentu Hanzeatyckiego 
znajduje się w Hamburgu. 

Parlament Hanzeatycki to niezależna 
organizacja non profit.

kiego występują różne syste-
my kształcenia zawodowego 
o profilu rzemieślniczym 
ukierunkowane na zdobycie 
kwalifikacji mistrzowskich i 
pedagogicznych. 

Pilotażowe wdrażanie 
systemu edukacji plano-
wane jest w kilku krajach: 
w Niemczech, Danii, Nor-
wegii, w Polsce (Powia-
towy Cech Rzemiosł w 
Wejherowie) oraz na Li-
twie i Łotwie.

Celem projektu jest zdo-
bycie kwalifikacji mistrzow-
skich w zawodzie, oraz 
uprawnień pedagogicznych. 
W polskim systemie eduka-
cji cel szczegółowy będzie 
polegać na uzyskaniu kwa-
lifikacji tzw. Instruktora 
Praktycznej Nauki Zawo-
du, obejmującego: - uzyska-
nie tytułu mistrza w danym 
zawodzie (zdanie egzami-
nu na tytuł mistrza przed 
właściwą komisją egzami-
nacyjną Pomorskiej Izby 
Rzemieślniczej) z Gdańska, 

oraz nabycie kwalifikacji 
pedagogicznych poprzez 
ukończenie kursu pedago-
gicznego.

Celem projektu jest m.in. 
zapewnienie nowej genera-
cji profesjonalnych pracow-
ników i przedsiębiorców dla 
struktur małych i średnich 
przedsiębiorstw, wzmoc-
nienie konkurencyjności 
małych i średnich przed-
siębiorstw, opracowanie 
wspólnej koncepcji kształ-
cenia zawodowego o profilu 
mistrzowskim w regionie 
Morza Bałtyckiego.

Jednolity system kształcenia zawodowego

Wejherowski Cech partnerem
Parlamentu Hanzeatyckiego

Partnerzy projektu Parlament 
Hanzeatycki

Wejherowo posiada dwa 
podstawowe źródła ciepła:

* Ciepłownię węglową 
Nanice, którą wybudowano 
w 1975 r.

* Elektrociepłownię ga-
zową, oddaną do eksploata-
cji w 2013 r.

Poza bieżącą działalno-
ścią, związaną z produkcją 
i dystrybucją ciepła, OPEC 
realizuje również zadania w 
zakresie szeroko rozumia-
nej odpowiedzialności spo-
łecznej. Jednym z obszarów 
działań na rzecz lokalnego 
środowiska jest edukacja 
ekologiczna. 

Bezpieczne ciepło to jedna 
z głównych tez zawartych w 
misji OPEC. Bezpieczeństwo 
ciepła sieciowego OPEC po-
lega na wyeliminowaniu ta-
kich zagrożeń, jak wybuchy, 
poparzenia czy zaczadzenia. 
W ramach kampanii „Bez-
pieczne ciepło”, którą przed-
siębiorstwo realizowało na 
przełomie roku 2014/2015 
najmłodsi mieszkańcy 
miasta mieli możliwość 
zwiedzenia ciepłowni i elek-
trociepłowni, przy ul. Sta-
romłyńskiej 41. 

Program warsztatów te-
renowych obejmował m.in. 
zwiedzanie obiektów, poga-
dankę na temat: Skąd się 
bierze ciepło i czemu służy?, 
odpowiedź na pytanie: Dla-
czego ciepło sieciowe jest bez-
pieczne?, ogólną pogadankę 
na temat bezpieczeństwa, w 
tym również bezpieczeństwa 
na drodze oraz przekazanie 
dzieciom kamizelek odbla-
skowych. Ponadto maluchy 
wzięły udział w konkursie 
plastycznym „Z OPEC cie-
pło i bezpiecznie”.

Udział w kampanii wzię-

Bezpieczne i ekologiczne 
ciepło sieciowe

Zakład Energetyki Cieplnej Wejherowo działa w strukturach 
Okręgowego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej od 1 września 
1974 r. Podstawowym zadaniem zakładu jest zaopatrzenie w cie-
pło i ciepłą wodę użytkową mieszkańców Wejherowa oraz obsługa 
systemu ciepłowniczego. OPEC prowadzi także działalność eduka-
cyjną, m.in. wśród dzieci z Wejherowa.

ły m.in. dzieci z  Przedszkola 
Samorządowego im. Kubusia 
Puchatka przy ul. Derdow-
skiego 1 oraz z Przedszkola 
Niepublicznego „Przygoda”, 
Osiedle 1000-lecia 7.

Poza edukacją najmłod-
szych OPEC w ramach 

„Nasza placówka bardzo chętnie uczestniczy w różnorodnych 
działaniach związanych z ochroną środowiska, mających na celu 
budowanie świadomości ekologicznej. Uważamy, że taką edukację 
należy zaczynać jak najwcześniej, dostosowując ją oczywiście do 
możliwości percepcyjnych dziecka. Jeżeli do tego dodamy zabawę i 
miłe oraz praktyczne upominki w postaci kamizelek odblaskowych 
to taka nauka na pewno przyniesie efekt. Chętnie włączyliśmy się 
w kampanię OPEC, bo bliska jest nam maksyma antycznego Ezo-
pa: „Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci” - G. 
Szramkowska, dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Kubusia 
Puchatka.

„W ramach kampanii OPEC BEZPIECZNE CIEPŁO otrzymaliśmy 
kamizelki odblaskowe dla naszych wychowanków. Dzięki temu na-
sze maluchy są widoczne i bezpieczne podczas wycieczek, wyjść i 
spacerów poza teren przedszkola.. Noszenie kamizelek odblasko-
wych wpłynęło nie tylko na poprawę bezpieczeństwa dzieci, ale 
także ułatwiło wychowawcom opiekę nad dziećmi. Jedno spojrze-
nie wystarczy by zidentyfikować dziecko należące do grupy. Troska 
o bezpieczeństwo naszych przedszkolaków jest priorytetowym ce-
lem działalności naszej placówki.” - Magdalena Gruchel, nauczy-
cielka z Przedszkola Niepublicznego „Przygoda” w Wejherowie

współpracy z KZG „Dolina 
Redy i Chylonki”  prowa-
dzi od lat warsztaty tereno-
we dla szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych oraz 
seminaria dla Słuchaczy 
Uniwersytetu III wieku z 
Wejherowa. 

Wizyta dzieci z Przedszkola im. Kubusia Puchatka w 
ZEC Wejherowo.                                            Fot. A. Górniak
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Produkowane w tym 
przedsiębiorstwie materiały 
są wysokiej jakości. Z tego 
powodu klienci i partnerzy 
chwalą sobie współpracę z 
firmą „JANSTAL”, która 
dzięki pozyskiwaniu coraz 
większej liczby zleceń, cią-
gle się rozwija. 

NOWOCZESNE 
MASZYNY
- Nie ma rozwoju bez in-

westycji, więc kupujemy no-
woczesne maszyny, takie jak 
pięcioosiowa frezarka nume-
ryczna CNC - mówi Janusz 
Maszota. - Żeby sprostać 
oczekiwaniom klientów, nie 
możemy stać w miejscu. Pra-
cujemy także na tokarkach, 
frezarkach, szlifierkach, 
gwintarkach, oferując pra-
ce ślusarskie i spawalnicze. 
Wykonujemy części maszyn 
lub przeprowadzamy ich re-
generację. Szybko i precy-
zyjne wykonujemy zlecane 
projekty.  

Precyzja i szybkość, a tak-
że rzetelność, terminowość i 
wysoka jakość produktów to 
zdaniem właściciela „JAN-
STALu” najważniejsze i 
niezbędne elementy pracy 
nowoczesnej firmy. Bardzo 
ważna jest odpowiedzialność 
za podejmowane zobowiąza-
nia. Do sukcesu potrzebne są 
jeszcze wysokie kwalifikacje 
pracowników i doświadcze-
nie w branży. 

POCZĄTKI 
W GARAŻU
Janusz Maszota, z wy-

kształcenia technolog budow-
lany, doświadczenie zdobywał 
w przedsiębiorstwie ZWAR w 
Lęborku, gdzie pracował pod 
koniec lat 80-tych i gdzie na-
uczył się podstaw obróbki 
metalu. Mając zaledwie dwa-
dzieścia lat, w 1991 r. rozpo-
czął własną działalność, co 
wymagało odwagi i zapału.  

- Rodzina i znajomi bar-

RZEMIOSŁO
Wejherowscy rzemieślnicy - Janusz Maszota

O metalu wie prawie wszystko
Frezowanie kół zębatych i łańcuchowych, toczenie CNC i 

konwencjonalne, wytaczanie, cięcie materiału piłą taśmową, 
wiercenie, dłutowanie - dla większości Czytelników to trudne i 
niezrozumiałe określenia, chociaż wszyscy korzystamy z urzą-
dzeń, powstałych dzięki obróbce metalu. Śrubki, bolce, gwinty 
i tym podobne elementy, stanowiące części maszyn rolniczych, 
elektrycznych, budowlanych i innych powstają w firmie Janu-
sza Maszota „JANSTAL” w Strzebielinie. 

dzo się dziwili się, że podją-
łem taką decyzję - wspomina 
pan Janusz. - Na początek 
wydzierżawiłem trzy tokar-
ki z likwidowanego przed-
siębiorstwa w Lęborku i w 
garażu rodziców w Dzięciel-
cu, w gminie Łęczyce, urzą-
dziłem mój pierwszy zakład. 
Do Strzebielina w tej samej 
gminie trafiłem dzięki żonie, 
która stąd pochodzi. Razem 
budowaliśmy nasz dom i za-
kład, który znajduje się obok. 

Jak mówi przedsiębiorca, 
w latach dziewięćdziesiątych 
było ciężko, ale firma dosta-
wała zlecenia i powoli się 
rozwijała. Niestety, nadeszły 
trudne chwile…

POMOGŁA WIARA 
I DETERMINACJA
Najpierw pojawiły się po-

ważne problemy finansowe. 
Bank, w którym pan Janusz 
gromadził oszczędności m.in. 
przeznaczone na inwestycje, 
upadł i młody przedsiębior-
ca stracił dużo pieniędzy. A 
że nieszczęścia niestety lu-
bią chodzić parami, po kilku 
latach ciężkiej pracy, stresu i 
osłabienia organizmu, Janusz 
Maszota ciężko zachorował. 

- Było bardzo źle, choroba 
nowotworowa była zaawan-
sowana, ale pomogła mi wia-
ra, determinacja, wola życia, 
zwłaszcza, że miałem żonę i 
pięciomiesieczną córeczkę - 
mówi pan Janusz. 

- Starałam się prowa-
dzić firmę w ciężkim dla 
nas czasie, załatwiałam za-
opatrzenie i inne sprawy, 
ale najważniejsza była wal-
ka o życie męża - wspomina 
ze łzami w oczach Marzena 
Maszota. - Na szczęście uda-
ło się pokonać chorobę. 

Dzisiaj oboje cieszą się 
wspólnym życiem i są dumni 
z trójki udanych dzieci, ma-
jących bardzo dobre wyniki 
w nauce. Najstarsza córka 

jest uczennicą gimnazjum, a 
młodsza córka oraz syn cho-
dzą do szkoły podstawowej. 

CIĄGLE SIĘ UCZY
W 2009 roku Janusz Ma-

szota zdobył dyplom mistrza 
rzemiosła, ukończył też kurs 
pedagogiczny. Jest człon-
kiem Powiatowego Cechu 
Rzemiosł, Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw - Związku 
Pracodawców w Wejherowie. 
Oprócz zatrudniania pracow-
ników, szkoli uczniów (obec-
nie jest ich czterech - głównie 
młodzież z Niepublicznej 
Szkoły Rzemiosła).

- W pierwszym roku nauki 
w moim zakładzie, uczniowie 
poznają narzędzia i materia-
ły, przyglądają się pracy do-
świadczonych pracowników, 
uczą się odczytywania rysun-
ków, czyli projektów - mówi 
właściciel firmy „JANSTAL”. 
- W następnych dwóch latach 
stopniowo sami obsługują 
maszyny, wykonują pomiary. 
Zależy mi, żeby nauczyli się 
zawodu i byli w przyszłości 
dobrymi fachowcami. Ja sam 
też ciągle się uczę, bo bran-
ża szybko się rozwija. Trzeba 
śledzić zmiany i nowości.

Dlatego Janusz Maszota 
regularnie odwiedza Między-
narodowe Targi w Poznaniu 
i organizowane tam wysta-
wy, często zabierając z sobą 
uczniów. 

NIE ZAWIEŚĆ
ZAUFANIA
Przedsiębiorca ze Strze-

bielina chce sprostać oczeki-
waniom klientów, zwłaszcza 
tym, którzy już mu zaufali. 
Ważnym zleceniodawcą jest 
ZWAE w Lęborku, czyli Za-
kład Wytwórczy Aparatów 
Elektrycznych Sp. z o.o. pro-
dukujący urządzenia do sieci 
rozdzielczej średniego i wyso-
kiego  napięcia. 

Produkty z Lęborka tra-
fiają głównie za granicę

AKTYWNY 
WYPOCZYNEK
Pan Janusz stara się dbać 

o zdrowie, w czym pomaga 
mu zamiłowanie do sportu 
i ruchu na świeżym powie-
trzu. Przedsiębiorca bardzo 
lubi biegać, jeździć na rowe-
rze, a zimą na nartach. 

Narciarstwem zaraził 
całą rodzinę, więc ostatnie 
ferie spędzili w górach. Kie-
dy tylko czas na to pozwa-
la, państwo Maszota bardzo 
lubią rodzinne podróże i po-
znawanie nowych miejsc. 

Anna Kuczmarska

Janusz Maszota prezentuje produkty „JANSTALU”. Poniżej nowoczesny park maszynowy.

F.H.U. „JANSTAL” Obróbka Metali
Janusz Maszota                            www.janstal.w8w.pl

84-220 Strzebielino,  ul. Wybickiego 23
tel./fax 58 676 49 77, tel. 606 249 513, 
e-mail: j.janstal@gmail.com

obrabiarki CNC, frezarka obwiedniowa, tokarnie kłowe, 
automaty tokarskie, wiercenie, frezowanie, 
gwintowanie, spawanie, gięcie prętów, koła zębate

O G Ł O S Z E N I E

W tym cyklu prezentujemy fir-
my z powiatu wejherowskiego, 
zrzeszone w Powiatowym Cechu 
Rzemiosł, Małych i Średnich Przed-
siębiorstw - Związku Pracodaw-
ców w Wejherowie. 
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KULTURA

Dwa przedstawienia w Wejherowie

Vivat Operetka II

4 marca br. w Filharmonii Ka-
szubskiej (WCK) odbędą się zatem 
dwa przedstawienia pt. Vivat Ope-
retka II, pełne wspaniałej muzyki w 
najlepszym wykonaniu. 

Na koncert o godz. 20 nie ma już 
biletów, pozostały nieliczne bilety na 
godzinę 17.30. Szczegóły w kasach  
Wejherowskiego Centrum Kultury 
lub na stronie: www.wck.org

Publiczność usłyszy duety i arie 
operetkowe, które wyszły spod piór 
mistrzów gatunku: Johanna Straus-
sa, Imre Kalmana, Franza Lehara, 
Fredericka Loewe czy Jacques’a Of-
fenbacha. Wszystko to w znakomi-
tym wykonaniu lwowskich artystów: 
muzyków, solistów, tancerzy baletu.

Orkiestrą, którą wejherowska 
publiczność oklaskiwała już w listo-
padzie ub. roku, dyryguje Myron 
Yusypovych.

Po raz drugi znakomity zespół Opery Lwowskiej wystąpi w Wejhe-
rowie, w dodatku z nowym programem. Ponieważ bilety na pierwsze 
zaplanowane w marcu przedstawienie rozeszły się błyskawicznie, w 
Filharmonii Kaszubskiej tego samego dnia odbędzie się drugi spek-
takl z muzyką operową i operetkową.

- Konkurencja była bardzo silna, ale nasza reprezentacja po-
dołała zadaniu jakie sobie postawiła - oceniła -opiekująca się 
tancerzami Elżbieta Czeszejko. - Jestem bardzo dumna ze 
swoich podopiecznych.
Na podium  stanęli:
Soliści w kategorii inne formy do lat 11
I miejsce - Aleksandra Szeląg 
II - Julia Telej 
III - Oliwia Plizga - inne formy do lat 11 - 3 miejsce
Taniec współczesny do lat 11 - Aleksandra Szeląg - II
Duety
Oliwia Plizga i Ewa Odwrot - inne formy do lat 11 - II miejsce
Maja Jesionowska i Magdalena Świtała - taniec współczesny 
12-15 lat - II miejsce 
Wiktoria Tesmar i Zuzanna Cymann - inne formy powyżej 
15 lat - 3 miejsce
Formacje taneczne:
Bąbelki mini formacja - inne formy do lat 11 - I miejsce .
Bąbelki Mini - kat. freestyle do lat 8 - II miejsce .
Baccara Junior - inne formy 12-15 lat - I miejsce
Baccara Junior - mini formacja inne formy 12-15 - II miejsce .
Baccara - inne formy powyżej 15 lat - I miejsce.

Nagrodzeni w Łebie

Sukces tancerzy 
Na dziesiątym Ogólnopolskim Turnieju 

Tańca Nowoczesnego w Łebie sukces od-
niosły grupy taneczne z WCK. W solówkach 
na najwyższym podium stanęła Aleksandra 
Szeląg.

Wejherowskie Centrum Kultury zaprasza w marcu

Od Fado do Smolika i Foxa
W marcu, tak jak w każdym miesiącu, w Filharmo-

nii Kaszubskiej nie zabraknie spektakli i koncertów. 
Nie zabraknie też gwiazd, które zabłysną w Wejhero-
wie. Spośród najbardziej znanych polskich zespołów, w 
marcu w Wejherowie pojawi się Zakopower. Na scenie 
zobaczymy popularnych i lubianych aktorów: Cezarego 
Żaka i Artura Barcisia oraz znakomitych muzyków, ta-
kich jak  Andrzej Smolik.

Na początek jednak w 
Filharmonii zagości Fado. 
Utwory rodem z Portuga-
lii i po portugalsku 1 marca 
zaprezentuje Kinga Rataj 
(zdjęcie u dou po lewej). 4 
marca na wejherowską sce-
nę powrócą artyści Opery 
Lwowskiej (piszemy o tym 
osobno), a 6 marca muzykę 
Podhala w nowoczesnym, 
rockowym brzmieniu za-
grają członkowie grupy Za-
kopower z Sebastianem 
Karpielem-Bułecką na cze-
le (zdjęcie po prawej u góry).

Z kolei „Dziwna para” to 
tytuł  spektaklu, w którym 
9 marca będzie można zo-
baczyć wspaniały duet ko-
mediowy - Artur Barciś i 
Cezary Żak. 11 marca za-
planowano ucztę dla miło-
śników muzyki folkowej, a 
zwłaszcza irlandzkiej i bre-

tońskiej. Zaprezentuje ją ze-
spół Beltaine, a irlandzki 
taniec pokażą tancerze gru-
py Glendalough (zdjęcie 
obok. Dwa dni później (13 
marca) WCK zaprasza dzie-
ci z rodzicami na „Poranek 
muzyczny”.

Recital fortepianowy 
Konrada Skolarskiego 
(utalentowany i nagradzany 
adiunkt Katedry Fortepianu 
Uniwersytetu Muzycznego 
w Warszawie) zaplanowa-
no na 18 marca, a koncert 
chóru kameralnego Schola 
Cantorum Gedanensis na 
23 marca.

Spektakl muzyczno-re-
wiowy „Pokochaj German”, 
poświęcony twórczości An-
ny German, zostanie za-
prezentowany 29 marca. 

Ostatniego dnia nad-
chodzącego miesiąca zoba-

Szczegóły na stronie:  www.wck.org
i na plakacie na sąsiedniej stronie 13.

czymy i usłyszymy dwóch 
znakomitych muzyków. Du-
et Andrzej Smolik i Kev 
Fox (zdjęcie poniżej) promu-
je najlepszą płytę roku 2015.

Warto wspomnieć o 
dwóch wystawach, zorgani-
zowanych również w Filhar-
monii. Od 10 marca będzie 
można oglądać wystawę 
Pawła Wyborskiego „Ob-
razy o ikonach”, natomiast 
15 marca we foyer Filhar-
monii otwarta zostanie wy-
stawa uzdolnionych dzieci z 
Wejherowa.

Na cykliczną imprezę do pa-
łacu przy ul. Zamkowej 2A za-
prasza Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie. 

Trzeci Sabat Kaszubski od-
będzie się 4 marca br. (piątek). 
Początek o godz. 17.00. 

Weronika Korthals-Tartas 
przedstawi „Motyw kobiety w 

Prezentacje, wykłady, konkurs 

Trzeci Sabat Kaszubski

tekstach utworów rozrywko-
wych”, a dr Danuta Dettlaff  
„Kobiety rodu Weyherów.” Be-
nita Grzenkowicz-Ropela wy-
głosi wykład „Nowatorska rola 
Franciszki Majkowskiej w kształ-
towaniu rodzimej tradycji ka-
szubskiej.” 

W godz.18.45-19.00 nastą-
pi rozstrzygnięcie konkursu na 

najciekawszy sprzęt do latania 
(obowiązkowy własny sprzęt do 
latania, a najciekawszy pomysł 
zostanie nagrodzony). Po godz. 
19.00 z kulinarno-kulturalną 
prezentacją wystąpi Koło Go-
spodyń Wiejskich z Kostkowa, 
triumfator tegorocznego Tur-
nieju Kół Gospodyń Wiejskich 
w Gniewinie. Wstęp wolny!

Sesja naukowa, kulinarno-kulturalne prezentacje, historyczne wykła-
dy i rozstrzygnięcie konkursu będą elementami III Sabatu Kaszubskiego 
w wejherowskim Muzeum.
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SPORT

R E K L A M A

Mecz z Borowiakiem, był pierwszym w tym roku spotka-
niem Tytanów przed własną publicznością. Goście na po-
czątku byli nieco zdezorientowani, co skrzętnie wykorzystali 
Tytani. Potem w poczynania wejherowian wkradł się chaos. 
W ostatnich 10 minutach pierwszej połowy, trener Paździo-
cha asygnował do gry J. Łosińskiego, a ten odwdzięczył się 
dwiema bramkami. Początek drugiej połowy to świetna gra 
zespołu z Czerska, który w 40 min. zniwelował przewagę do 
dwóch goli. Tytani mając jednak w swoich szeregach T. Bar-
tosia (10 bramek w meczu), skutecznie odpowiadali rywalom 
na ich kolejne bramki. 

W Kartuzach od samego początku pojedynek układał się 
po myśli naszej drużyny. Tytani zaczęli od wysokiego pro-
wadzenia, które stopniowo powiększali. Na początku drugiej 
połowy zawodnicy odpuścili w obronie, a w ataku oddawali 
rzuty z nieprzygotowanych pozycji. Przewaga zmniejszyła 
się do trzech bramek. Na szczęście Tytani powrócili na wła-
ściwy tor gry, i w krótkim czasie odskoczyli na 11 bramek.

Nasza reprezentacja wy-
stąpiła pod szyldem Polskie-
go Związku Kickboxingu. W 
zawodach wzięło udział po-
nad 830 zawodników z Eu-
ropy i Świata ze Słowacji, 
Polski, Węgier, Czech, Ukra-
iny, Serbii, Litwy, Chorwa-
cji, Izraela. Łącznie ponad 
60 klubów kickboxerskich.

Zawodnicy z Wejherowa i 
Luzina wywalczyli 4 złote, 3 
srebrne i 2 brązowe. 

Rewelacją turnieju była 
Zuzia Kalbarczyk z Luzi-
na, reprezentantka Polski w 
kickboxingu i podopieczna 
trenera Rafała Karcza, któ-
ra wygrała 9 walk i zdobyła 
złote medale w pointfighting 
(walka przerywana) oraz li-
ght contact i kick-light (for-
muły walki ciągłej na macie). 
Złoty medal wywalczył wej-
herowianin, Oliwer La-
skowski z Wejherowskiego 

Turniej dla oldbojów w Luzinie
W hali im. Marszałka M. Płażyńskiego w Luzinie 19 marca ro-

zegrane będą pierwsze Mistrzostwa Kaszub dla Oldbojów 35+ o  
Puchar Przewodniczącego Pomorskiego LZS. Udział w zawodach 
potwierdzili już m in. byli zawodnicy Lechii Gdańsk i Arki Gdynia. 

Informację i zapisy: Dariusz Głos, tel. 506 330 630, mail: da-
rekg10@poczta.fm

Na najniższym stopniu podium stanęli piłkarze KTS-K 
Lew Lębork. Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano 
Łukasza Murakowskiego (GOSRiT), królem strzelców został 
Damian Kalbarczyk (Lew II) a najlepszym bramkarzem Mi-
kołaj Jakubowski (Gryf.)

Najlepsze drużyny turnieju otrzymały statuetkę „Bur-
czybasa” ufundowaną przez wójta Luzina Jarosława Weje-
ra Woraz sprzęt sportowy i komplet medali. 

Zawody współorganizowały: Krajowe Zrzeszenie LZS i Po-
morskie Zrzeszenie LZS.

Był to ostatni zimowy Kaszub Cup dla chłopców. Do zakoń-
czenia cyklu pozostały jeszcze dwa turnieje dla dziewcząt, 
zaplanowane na 5 i 6 marca. Tydzień później w turnieju „Na-
dzieje Polskiej Piłki" im. Marszałka M. Płażyńskiego zagrają 
chłopcy rocznik 2009/10 oraz dziewczynki rocznik 2003/04.

Luzino. Kaszub Cup

Zimowe turnieje
W Luzinie w kolejnym turnieju Kaszub 

Cup w rywalizacji juniorów młodszych zwy-
ciężyła drużyna Gryfa Wejherowo (na zdję-
ciu) przed KTS-K GOSRiT Luzino.

Kickboxing 

Osiem medali 
W Bańskiej Bystrzycy na Słowacji odbył 

się silny, międzynarodowy turniej kickbo-
xingu WAKO SLOVAK OPEN. W zawodach 
ekipa klubów kickboxingu powiatu wejhe-
rowskiego – KTS-K GOSRiT Luzino oraz 
Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowe-
go wywalczyła osiem medali.

Stowarzyszenia Sportowego 
w kat. ciężkiej. Oliwer wy-
grał te z brązowy krążek w 
kategorii wagowej do 69 kg. 
Srebrne medale powędro-
wały do: Patrycji Hinc (se-
nior pointfighting do 50 kg) 
i Mikołaja Herzberga dwu-
krotnie (senior pointfighting 
oraz junior light contact do 
79 kg). Wyjazd do Bańskiej 
Bystrzycy wspierany był 
przez Urząd Miasta Wejhe-
rowa, Starostwo Powiatowe 
w Wejherowie, GOSRiT Lu-
zino i gminę Wejherowo oraz 
przez sponsorów.

Trener drużyny Rafał 
Karcz tym razem został po-
wołany na sędziego między-
narodowych zawodów. W 
wejherowskim i luzińskim 
klubie trwa obecnie nabór 
chętnych osób zarówno na 
treningi w gronie dzieci, mło-
dzieży oraz dorosłych.

Piłka ręczna

Tytani grają 
coraz lepiej

Wejherowscy Tytani grają jak z nut. Na 
własnym parkiecie pokonali Borowiaka 
Czersk 36:33, a ostatnio w Kartuzach wygra-
li z Cartusią 20:30. 
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OGŁOSZENIA DROBNE
OGŁOSZENIA

PRYWATNE  
OGŁOSZENIA  DROBNE 

ZAMIESZCZAMY  
BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać 
e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl     
lub sms-em  na nr telefonu:   

606 101 502
Można wrzucić ogłoszenie 
do skrzynki obok wejścia 

do biura ARTEX  w Wejherowie, 
przy ul. Polnej 3/41

NIE PRZYJMUJEMY 
OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE

Wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
Komunalnych

NIP 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

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
Dyrektor WZNK przyjmuje 

interesantów 
po wcześniejszym 

uzgodnieniu terminu w 
następujące dni tygodnia:

Poniedziałek   16.00-17.00
      Czwartek   14.00-15.00

   
Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 731 00 85 06

N A S Z  P A R T N E R

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 ,  e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

CZYTAJ NAS W INTERNECIE:  www.pulswejherowa.pl

Wydawca: INFO-PRZEKAZ  z siedzibą w Rumi 
Druk:  Express Media w Bydgoszczy 
Nakład: 10 000 egzemplarzy                           ISSN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 Wejherowo,  ul. Polna 3/41  (w siedzibie firmy „ARTEX”)

Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie):  606 101 502

O G Ł O S Z E N I E

NIERUCHOMOŚCI
Dom w Wejherowie, działka 1202 m 

kw., sprzedam lub zamienię za dopłatą na 
dwa pokoje z kuchnią. Tel. 501 549 579

 * * * 
Sprzedam lub zamienię 3-pokojowe 

mieszkanie (52,60) w Wejherowie na Gdy-
nię. Tel. 607 739 467

 * * * 
Kupię działkę w powiecie wejherow-

skim. Pow. 1000 m kw. Tel. 507 369 089
 * * * 
Sprzedam domek murowany piętrowy 

ocieplony, działka ogrodnicza 486 m kw. 
Tel. 516 311 161
 * * * 
Gościcino. Sprzedam połowę bliźnia-

ka, stan deweloperski, nowy, 136,5 m kw., 
z garażem, przy lesie, działka 520 m kw., 
ogrodzona, taras. Tel. 698 628 520

 * * * 
Wejherowo centrum, piękne, słonecz-

ne, luksusowe mieszkanie, 72 m kw., 3 
pok. 377 000 zł, tel. 533 279 086

 * * * 
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe 

na parterze, pow. 55 m kw. Wejherowo.
Tel. 606 302 432
 * * * 
Wejherowo. Sprzedam domek muro-

wany, piętrowy, ocieplony, działka ogrod-
nicza 486 m kw. Tel. 516 311 161

 * * * 
Sprzedam mieszkanie 39 m kw., 2 pię-

tro, 2 pokoje. Tel. 695 363 779
 * * * 
Sprzedam lub zamienię działkę w Go-

ścicinie 1100 m kw. Tel. 696 311 216

ZAMIANA, WYNAJEM
Zamienię mieszkanie komunalne w 

starym budownictwie, ogrzewanie elek-
tryczne, 61,80 m na dwa pokoje w bloku. 

Tel. 58 523 99 80
 * * * 
Wynajmę mieszkanie jednopokojowe 

z aneksem kuchennym 27,2 m kw. parter, 
ogródek. Tel. 664 626 264

SPRZEDAM
Dysk 40 GB Western Digital, pojemność: 

40 GB, interfejs: IDE/PATA.S, cena 15 zł. 
Tel. 505 588 160
 * * * 
PSP z grami, mało używane, komplet 

200 zł. Tel. 695 230 080
 * * * 
Piłę tarczową samorobną 2,2 kw. z kół-

kami, 650 zł. Tel. 695 230 080
 * * * 
Rower damski z przerzutkami. Cena 

120 zł. Tel. 573 264 881
 * * * 
Lodówko zamrażarkę Elektroluks, cena 

150 zł. Tel. 573 264 881
 * * * 
Piłę spalinową do cięcia stali. 
Tel. 573 264 881
 * * * 
Sprzedam 2 fotele i stolik, wygodne, 

stan bardzo dobry, 450 zł. Tel. 604 061 832
 * * * 
Nową kamizelkę ostrzegawczą odbla-

skową z tkaniny poliestrowej w kolorze żół-
tym fluorescencyjnym. Cena 8 zł. 

Tel. 505 588 160
  * * * 
Opony195/60 R15 zimowe. Cena 90 zł 

za komplet. Tel. 505 588 160
 * * * 
Sprzedam udziały dwóch dobrze pro-

sperujących spółek. Tel. 794 445 094
 * * * 
Dwie sukienki do komunii, tanio. 
Tel. 505 494 143
 * * * 
Dwa nowe zegarki dla Pni i dla Pana, 

Geneva, po 35 zł. Tel. 784 808 700
 * * * 
TV Samsung 14 cali, cena 70 zł. 
Tel. 510 688 509
 * * * 
Sofę 2-osobową, stan idealny, 200 zł. 
Tel. 517 782 024
 * * * 
Trzy telefony, sprawne, sprzedam po 

45, 25 i 20 zł. Tel. 517 901 308
 * * * 
Łóżko sypialniane140x200 cm, solidne, 

szuflada na pościel, materac dwustronny. B. 
dobry stan. Tel. 798 020 532

 * * * 
Rusztowania sprzedam. 
Tel. 602 634 365
 * * * 
Sprzedam PSP wraz z grami mało uży-

wane, komplet 200 zł. Tel. 695 230 080
 * * * 
Telewizor Samsug 25 z dekoderem 

DFBT do telewizji naziemnej, 200 zł. 
Tel. 695 230 080
 * * * 
Ubranka i buciki dla dziewczynki 110-

116 w bardzo dobrym stanie. 24 szt. Cena 
50 zł. Tel. 798 020 532

 * * * 
Dwa silniki 1 kw z kołnierzem, spawar-

kę jednofazową ze zdolnością ładowania 

akumulatorów za 120 zł oraz elektronarzę-
dzia różnego rodzaju od 30 zł. Cena 50 zł. 

Tel. 500 798 767
 * * * 
Sprzedam w idealnym stanie plaski 

telewizor Sharp 32 z pilotem i gwarancją, 
możliwy transport cena 550 zł. 

Tel. 505 588 160

PRACA
Mam 30 lat, chętnie posprzątam dom 

- mycie okien, odkurzanie, gotowanie, za-
kupy, jestem dyspozycyjna. Wejherowo i 
okolice. Tel. 517 901 308

 * * * 
Zaopiekuję się dzieckiem, w wieku od 

1,5 do 4 lata u siebie w domu. Mam 4-letnie 
dziecko i doświadczenia. Dorota. 

Tel. 517 901 308
 * * * 
Szukam pracy na stałe lub dorywczo. 

Jestem rencistą.  Tel. 696 608 615
 * * * 
Zatrudnię maglarki, pracza i kierowcę w 

Pralni Wejherowo. Tel. 58/677-27-36
 * * * 
Uczciwa pani potrzebna do pomocy 

przy starszej osobie (zakupy, sprzątanie) 
raz w tygodniu. Tel. 660 021 333

 * * * 
Pani, lat 45 podejmie każdą pracę do-

rywczą. Proszę o sms. 
Tel. 794 073 585

RÓŻNE
Lekcje dodatkowe. Fizyka i chemia, w 

tym zadania oraz matematyka. Nauczyciel 
- emeryt. Wejherowo, tel. 58 677 01 50

 * * * 
Przyjmę figury, obrazy i książki religij-

ne. Tel. 730-025-386
 * * * 
63-letni wdowiec z poczuciem humoru, 

bez nałogów, pracujący pozna Panią, z którą 
mógłby spędzić niejedno popołudnie. 

Tel. 500 375 208
 * * * 
Kawaler abstynent lat 47 poleca się od 

zaraz. Tel. 573 264 881
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Więcej zdjęć na:  facebook.com/PulsWejherowa

O G Ł O S Z E N I E

Zainteresowanych nabyciem mieszkań 
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania 

naszej  strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl , 

na której przedstawiane będą aktualne 
informacje  o planowanej budowie kolejnych 

                         budynków mieszkalnych. 
    

                          
                          Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa  

        Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy klientom, 
którzy kupili mieszkania 

w budynku przy ul. Parkowej 2A 
w Wejherowie.

Uroczystej mszy św. w ko-
ściele klasztornym przewodni-
czył ks. prałat Jerzy Kunca, 
proboszcz Fary w Pucku. Spra-
wowali ją również ks. dziekan 
Daniel Nowak i o. Daniel 
Szustak, kustosz Sanktu-
arium Pasyjno-Maryjnego.

W uroczystościach wzięli 
udział posłowie, przedstawicie-
le władz miasta i powiatu, gmi-
ny Wejherowo i Redy, delegacje 
i poczty sztandarowe instytu-
cji, organizacji, służb mundu-
rowych, szkół. Były też grupy 
rekonstrukcyjne w pięknych 
historycznych strojach.

Postać założyciela Wejhe-
rowa przypomniał Henryk 
Kanczkowski, prezes Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskie-
go w Wejherowie i Bogdan 
Tokłowicz, przewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa. 

Hołd dla 
Wejhera

UROCZYSTOŚĆ

Z okazji przypadają-
cej 20 lutego 359. rocz-
nicy śmierci założyciela 
Wejherowa, w niedzielę 
21 lutego, złożono kwia-
ty pod pomnikiem Ja-
kuba Wejhera oraz w 
krypcie kościoła św. An-
ny, gdzie spoczywa. 


