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Ukazuje się od 2011 roku

Nowy układ drogowy 
w Śmiechowie otwarty

Bezpieczny, funkcjonalny i bardzo potrzebny Węzeł 
Śmiechowo (Zryw) jest już użytkowany przez kierow-
ców, rowerzystów oraz pieszych. Tydzień temu odda-
no mieszkańcom do użytku elementy infrastruktury 
drogowej,wykonane w kolejnym etapie inwestycji.

To największy projekt drogowy w Wejherowie w tej 
kadencji. Powstanie tam także tunel pod drogą krajo-
wą i torami kolejowymi.                          Str. 3

* Badania i poziom zanieczyszczeń  
* OPEC inwestuje w czyste powietrze
                  Str. 7

Fakty i mity 
o powietrzu 
w wejherowie

Powiatowa inauguracja obchodów 100-lecia odzy-
skania przez Polskę Niepodległości odbyła się w au-
li Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 (I LO). Starosta 
Gabriela Lisius zaprosiła do udziału w ciekawych 
wydarzeniach, które w tym roku będą odbywać się w 
powiecie wejherowskim.     Str. 5

jubileuszowy 
rok 2018

piątki na kalwarii

Str. 8
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AKTUALNOŚCI

STRAŻ MIEJSKA

Z POLICJI

Złapali wandala
Straż Miejska przez parę dni szukała sprawców znisz-

czenia wiaty przystankowej przy ul. Pomorskiej w Wejhe-
rowie. Wcześniej 13 lutego zostali poinformowani, że dwaj 
mężczyźni rozbijają wiatę. Gdy funkcjonariusze Straży 
Miejskiej dotarli na miejsce,  wandale zdążyli uciec. Straż-
nicy zastali w wiacie wybite szyby. 

Po kilku dniach ustalili tylko jednego ze sprawców, 19- 
letniego mieszkańca Wejherowa, który przyznał się do 
dewastacji wiaty. Poszkodowany - Miejski Zakład Komuni-
kacji w Wejherowie, swoje straty ocenił na  927 zł. 

Dalsze czynności w sprawie tego przestępstwa prowa-
dzi wejherowska policja.

jechał „pod prąd”
Około godz. 4.30 nad ranem, 10 lutego na ul. 12 Marca, 

funkcjonariusze Straży Miejskiej zauważyli pojazd poru-
szający się „pod prąd” . Zatrzymali samochód,  a w trakcie 
legitymowania kierowcy, wyczuli od niego woń alkoholu. 

Okazało się, że kierujący nie tylko był pod wpływem al-
koholu, ale w dodatku nie posiadał przy sobie uprawnień 
do kierowania. Mężczyzna twierdził, że zapomniał o nich 
wyjeżdżając z domu. Okazało się jednak, że uprawnienia 
utracił za jazdę po spożyciu alkoholu. 

40-letniego mieszkańca gminy Luzino strażnicy przeka-
zali „drogówce”. Prawa jazdy teraz nie odzyska i odpowie za 
kierowanie w stanie po spożyciu alkoholu i niewykonanie 
wyroku sądowego.

Rozwiązania zastosowane na Węźle Śmiechowo są bar-
dzo dobre, wręcz modelowe. Tak właśnie należy dbać o bez-
pieczeństwo na drogach. Media praktycznie każdego dnia 
donoszą o wypadkach, śmierci pieszych przechodzących w 
niedozwolonym miejscu przez jezdnię.

W 2016 roku na drodze krajowej nr 6 w Wejherowie 
na wysokości ul. Kochanowskiego, w miejscu gdzie nie 
ma przejścia przez jezdnię zginęła piesza i motocyklista. 
Dlatego tak ważne jest zabezpieczanie jezdni tam, gdzie 
jest to możliwe i gdzie może istnieć zagrożenie dla ruchu 
pieszego i samochodowego.  

Przejście w miejscu niedozwolonym jest bardzo niebez-
pieczne i dla pieszego, ale także dla kierowcy samochodu. 
Dlatego też stosowanie barierek ochronnych powinno przy-
czynić się do poprawy bezpieczeństwa pieszych.

ważne bezpieczeństwo

Barierki są 
potrzebne

strzelał do autobusu
Policjanci z Rumi ustalili tożsamość sprawcy, który ostrze-

lał autobus z pistoletu pneumatycznego. Był 14-latek który 21 
stycznia br. strzelając do przejeżdżającego autobusu powy-
bijał w nim szyby. Straty, które spowodował oszacowane na 
kwotę ok. 9 tys. zł.  Policjanci w mieszkaniu chłopaka znaleźli i 
zabezpieczyli pistolet pneumatyczny c11. 

Policjanci doprowadzili do Komisariatu Policji także dwóch 
starszych chłopaków, którzy w grudniu wybili kamieniami szy-
by w jednej ze szkół w Rumi. W tym przypadku straty oszaco-
wano na ok. 7 tys. zł.  

Nieletni nie byli w stanie wyjaśnić swojego zachowania. 
O ich dalszym losie zadecyduje sąd, który wobec nieletnich 
sprawców czynów karalnych może zastosować środki wycho-
wawcze m.in. zastosować nadzór kuratora, orzec umieszczenie 
w młodzieżowym ośrodku wychowawczym, poprawczym lub 
może zastosować inne środki wynikające z przepisów.

Odnaleźli zaginionego
Dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie otrzy-

mał informację o zaginięciu 69-letniego mężczyzny, który 
wyszedł na spacer i prawdopodobnie jest w lesie w pobliżu 
Osiedla Fenikowskiego w Wejherowie. W działaniach poszuki-
wawczych brali udział dzielnicowi. 

Okazało się, że zaginiony mężczyzna ma przy sobie telefon 
komórkowy. Podczas rozmowy z policjantami powiedział, że 
wszedł w zarośla znajdujące się na podmokłym terenie, z któ-
rych nie może się wydostać. Podczas penetracji terenu przez 
niecałą godzinę, w głębi lasu w zaroślach, na podmokłym te-
renie, w pobliżu rzeki, dzielnicowi zauważyli przemarzniętego 
69-latka. Mundurowi zaprowadzili go do ciepłego radiowozu, 
a na miejsce wezwali pogotowie ratunkowe. Mężczyznę prze-
wieziono do szpitala.

Zatrzymania i odnalezienie
Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji w 

Rumi wspólnie z funkcjonariuszami Oddziałów Prewencji Po-
licji z Gdańska realizowali działania  „Poszukiwany”. Podczas tej 
akcji mundurowi zatrzymali dwóch poszukiwanych mężczyzn. 
Obaj mężczyźni trafili już do aresztu w celu odbycia kar pozba-
wienia wolności.

Także w Rumi policjanci otrzymali informację o zaginięciu 
14-latka. Po rozmowie z najbliższą rodziną ustalili ewentual-
nie miejsca, w których mógł przebywać nastolatek. Po  godz. 
21.00 kryminalni w piwnicy budynku wielorodzinnego odna-
leźli chłopca. O sprawie zaginięcia nieletniego zostanie powia-
domiony sąd rodzinny, który zdecyduje o jego dalszym losie. 
14-latek musi się liczyć z konsekwencjami, które poniesie za 
swoje zachowanie. 

Sąd może zastosować środki wychowawcze np. zastosować 
nadzór kuratora, skierować do ośrodka kuratorskiego, orzec 
umieszczenie w młodzieżowym ośrodku wychowawczym lub 
może zastosować inne środki wynikające z przepisów.

kompletna głupota
W Wejherowie pijany kierowca opla jadąc ul. Kopernika naj-

pierw najechał na inne jadące auto, po czym zaczął uciekać. 
W trakcie ucieczki na ul. Kopernika stracił panowanie nad sa-
mochodem, uderzył w słup oświetleniowy i znowu ruszył do 
ucieczki.  Patrol policyjny ruszył za tym kierowcą, który porzucił 
auto w okolicach lasu. Policjanci je znaleźli, a potem schwyta-
li 37-letniego kierowcę. Po badaniu okazało się, że miał dwa 
promile alkoholu w organizmie. Sprawcy grozi do trzech lat 
pozbawienia wolności. Poniesie też koszty naprawy latarni. 

 34-letnia kobieta, kieru-
jąca samochodem kia naj-
prawdopodobniej straciła 
panowanie nad pojazdem i 
doszło do zderzenia z samo-
chodem ciężarowym, którym 
kierował 20-latek. Kierująca 
następnie zjechała z drogi na 
pobliskie pole gdzie samo-
chód wywrócił się na dach. 

Policjanci z drogówki za-
bezpieczyli miejsce wypad-
ku, przeprowadzili oględziny 
oraz wyjaśniali jego oko-
liczności. Sprawdzili także 
trzeźwość obu kierowców, 
którzy byli trzeźwi. Funk-
cjonariusze zatrzymali kie-
rującej prawo jazdy oraz 
dowód rejestracyjny samo-
chodu. Ranna 34-latka zo-
stała przetransportowana 
pogotowiem lotniczym do 
szpitala w Gdańsku.

w kowalewie i w Rumi było bardzo niebezpiecznie

samochody na dachu
W Kowalewie w gminie Szemud, przed godz. 9.00 samochód osobowy zderzył się z cię-

żarówką, a potem dachował. Ranna kobieta została przetransportowana pogotowiem 
lotniczym do szpitala w Gdańsku. Z kolei w Rumi brawurowa jazda młodego kierowcy 
skończyła się dachowaniem obok parkingu sklepu meblowego „Agata”.

Natomiast w Rumi w nie-
dzielę przed południem na 
wysokości marketu „Agata 
Meble”, kierowca rozkleko-
tanego bmw popisywał się 
„kunsztem” rajdowca. Je-

go brawurowa jazda drogą 
krajową nr 6 w kierunku 
Redy skończyła się tym, że 
na łuku drogi stracił pano-
wanie nad autem i wyleciał 
z drogi. Bmw przeleciało 

W Kowalewie auto dachowało po zderzeniu z ciężarówką.

Urząd Miasta w Wejherowie dba o bezpie-
czeństwo w ruchu drogowym - czytamy w ko-
munikacie Komendy Powiatowej Policji w 
Wejherowie. - Wzdłuż jezdni i chodników na 
nowo wybudowanym węźle drogowym Śmie-
chowo (Zryw) pojawiły się charakterystyczne 
żółte barierki ochronne. Jest to bardzo waż-
ny element poprawy bezpieczeństwa, przede 
wszystkim pieszych. 

przez chodnik i wylądowało 
na dachu. Kierowcy nic się 
nie stało, choć leciwe bmw 
wyglądało jak kupka blach. 
Przy okazji auto uszkodziło 
skrzynkę energetyczną. Na 
szczęście nic się nikomu nie 
stało, a najwięcej „atrakcji” 
mieli klienci sklepu.

Policjanci apelują o za-
chowanie szczególnej ostroż-
ności. Kierowcy często tracą 
czujność i nie zdejmują no-
gi z gazu. Wystarczy chwi-
la nieuwagi, a najmniejszy 
błąd kierowcy może skoń-
czyć się zderzeniem z in-
nym pojazdem. Pamiętajmy 
także aby prędkość pojazdu 
dostosować także do warun-
ków drogowych. 

Apelujemy o rozsądek i 
ostrożność na drodze oraz 
kierowanie z wyobraźnią.
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W ciągu dwóch lat (od 
2016 r.), czyli w I i II eta-
pie inwestycji powstał dla 
mieszkańców północnego 
Śmiechowa wielki układ dro-
gowy, na który składają się: 
ul. Patoka wraz z trzema ron-
dami, dwie łącznice do krajo-
wej „szóstki”, ul. Jaśminowa 
oraz pełna infrastruktura to-
warzysząca, w tym zbiornik 
retencyjny oraz kanalizacja 
deszczowa w utwardzonej 
ul. Gryfa Pomorskiego. Wy-
budowano także chodniki, 
ścieżki rowerowe oraz zato-
ki autobusowe.

PRZED TERMINEM
- Co ważne, inwestycję 

skończyliśmy przed czasem, 
bo realizacja przebiegła bar-
dzo sprawnie. Umowa z wy-
konawcą obowiązuje do 
końca czerwca 2018 roku a 
odbioru dokonaliśmy ponad 
4 miesiące szybciej - podsu-
mowuje zastępca prezyden-
ta Beata Rutkiewicz.

DOFINASOWANIE
Koszt inwestycji (I i II 

etap) sięga prawie 27,9 mln 
zł. Władze miasta zdobyły 
na ten cel dofinansowanie 
w wysokości 2 426 209 zł z  
Programu Rozwoju Gminnej 
i Powiatowej Infrastruktury 
Drogowej 2016-2019 (Edycja 
2017), zaś kwotę 2 589 883,22 
zł dołożyło Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Gdyni w zakresie 

Przed tygodniem, 15 lutego oddano mieszkańcom do użytku kolejne elementy układu 
drogowego wykonane w ramach największej inwestycji w Wejherowie - Węzła Śmiechowo 
(Zryw). Powstało m.in. rondo oraz bezkolizyjny zjazd z drogi krajowej nr 6 do północnej 
części Wejherowa. Można też bezpiecznie włączyć się do ruchu na „szóstce”, w kierunku 
Lęborka i Słupska.

swojej infrastruktury.
- Przez teren węzła prze-

biega główny kolektor, któ-
rym są odprowadzane ścieki 
z całego Wejherowa. Prze-
budowa kolektora, a także 
wodociągu przy funkcjonują-
cym mieście, w taki sposób 
żeby mieszkańcy nie odczu-
li utrudnień, było dużym 
wyzwaniem - mówi Robert 
Bugała, dyrektor ds. tech-
nicznych i rozwoju PEWiK, 
dziękując za współpracę z 
miastem i wykonawcami.

KONTYNUACJA 
- Budowa tego ukła-

du drogowego w dzielnicy 
Śmiechowo to największy 
projekt drogowy w skali 
miasta i największa miej-
ska inwestycja w tej kaden-
cji - podkreśla prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt. - W przyszłej 
kadencji dokończymy bu-
dowę Węzła Śmiechowo. 
Powstaną tunele pod kra-
jową „szóstką” i torami ko-
lejowymi z połączeniem do 
ul. Sikorskiego. To ogrom-
nie trudne z uwagi na skalę 
inwestycji i znaczne koszty, 
ale chcę te zadania dokoń-
czyć. Wiem jak to zrobić, 
mam doświadczenie i ze-
spół bardzo dobrych współ-
pracowników. 

Kolejnym etapem re-
alizacji Węzła Śmiechowo 
będzie budowa tuneli pod 

drogą krajową nr 6 oraz pod 
torami kolejowymi, co wią-
że się bezpośrednio z plano-
wanymi inwestycjami PKP 
PLK. Po wynegocjowaniu i 

wnioski już od 1 marca

Rusza Budżet
Obywatelski

węzeł Śmiechowo w liczbach
Podczas inwestycji powstało około: 
3 km dróg asfaltowych, ok. 5 km chodników, ok. 2 km 

ścieżek rowerowych, 2,8 km kanalizacji deszczowej, 3 ronda, 
5 zatok autobusowych, 118 lamp oświetleniowych. 

Zbudowano zbiornik retencyjno-chłonny oraz przebu-
dowano gazociąg (1,5 km), sieci elektroenergetyczne i tele-
techniczne,  a także kanały technologiczne do monitoringu 

Jednym z priorytetów inwestycji było bezpieczeństwo 
kierowców, pieszych, jak i rowerzystów. Stąd zastoso-
wano - zgodnie z przepisami, projektem i wymogami 
techniczno-budowlanymi - charakterystyczne żółte, 
drogowe barierki ochronne. Ich zastosowanie w tym 
miejscu ma szczególne znaczenie, gdyż może istnieć 
zagrożenie dla ruchu pieszego i samochodowego.

podpisaniu przez prezyden-
ta Wejherowa porozumienia 
z PKP PLK w tej sprawie jest 
to w pełni realnie.

   Dokończenie na str. 4 

 W tym roku na realizację Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego przeznaczono, podobnie jak przed rokiem, 1 mln 
zł, w tym 950 tys. zł na projekty inwestycyjne i 50 tys. zł na 
nieinwestycyjne. Już od 1 marca do 3 kwietnia br. miesz-
kańcy Wejherowa będą mogli składać propozycje projektów. 
Głosowanie na zakwalifikowane projekty odbędzie się w tym 
roku w innym terminie, od 8 do 22 czerwca.  

- Trzy poprzednie edycje Wejherowskiego Budżetu Oby-
watelskiego potwierdziły dużą aktywność i pomysłowość wej-
herowian - powiedział prezydent Krzysztof Hildebrandt, 
podczas konferencji w ratuszu. - Dzięki budżetowi obywa-
telskiemu wejherowianie chcą uczestniczyć w zarządzaniu 
swoim miastem. Zachęcam zatem do aktywnego uczestnic-
twa w życiu Wejherowa i życzę wielu wspaniałych pomysłów.

- Maksymalna wartość zgłoszonego projektu inwesty-
cyjnego nie może przekroczyć kwoty 200 tys. zł, a projek-
tu nieinwestycyjnego - 10 tys. zł - przypomniał Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. - Projekt 
musi mieć poparcie co najmniej 50 mieszkańców miasta, a 
głosować mogą mieszkańcy Wejherowa, którzy ukończyli 16 
lat. Każdy głosujący będzie mógł oddać maksymalnie dwa 
głosy - jeden na projekt inwestycyjny i osobno jeden na pro-
jekt nieinwestycyjny. Głosowanie odbywać się będzie elek-
tronicznie na stronie internetowej miasta Wejherowo oraz 
w formie pisemnej we wskazanych punktach. 

W przygotowaniu wniosków (projektów) mogą pomóc 
mieszkańcom eksperci z Urzędu Miejskiego podczas spe-
cjalnych warsztatów. 

Rozpoczyna się czwarta edycja Wejhe-
rowskiego Budżetu Obywatelskiego 2018. 
Pierwszy etap, czyli składanie przez miesz-
kańców propozycji projektów rozpocznie 
się 1 marca i potrwa do 3 kwietnia, czyli 
ponad miesiąc. Procedury składania wnio-
sków i głosowania pozostają bez zmian. 

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i jego 
zastępca Arkadiusz Kraszkiewicz przedstawili zało-
żenia i procedury czwartej edycji Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego podczas konferencji.

Więcej aktualnych informacji na stronie internetowej 
miasta:    www.wejherowo.pl/budzetobywatelski/

Nowy układ drogowy 
w Śmiechowie już otwarty
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- Po wieloletnich trud-
nych rozmowach z PKP w 
zakresie docelowych bez-
kolizyjnych rozwiązań ko-
munikacyjnych na terenie 
naszego miasta, podpisa-
liśmy porozumienie z za-
rządem PKP, które określa  
zakres inwestycji realizo-
wany przez PKP, dotyczący 
przede wszystkim budo-
wy przejazdów pod torami 
przy Węzłach: Śmiechowo 
(Zryw) i Nanice. Jak wszy-
scy wiemy, kolej  rozpoczęła 
już prace projektowe i ma 
zapewnione finansowanie 
na całą inwestycję - mówi 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt. - To duże wy-
zwanie nie tylko po stronie 
kolei,  ale także po stronie 
miasta, ponieważ z budo-
wą kolejowych wiaduktów 

związane są inwestycje 
drogowe. Co ważne, plano-
wane inwestycje w części 
miejskiej muszą być ściśle 
zsynchronizowane z pra-
cami realizowanymi przez 
PKP.  Nie możemy naszej 
części wykonać ani wcze-
śniej, ani późnej.

Jak podkreśla prezydent, 
dzięki bezkolizyjnemu po-
łączeniu, mieszkańcy Wej-
herowa będą mogli szybko, 
wygodnie i bezpiecznie prze-
mieszczać się pomiędzy po-
łudniową i północną częścią 
miasta, a już dziś jest to 
możliwe w Śmiechowie.

Oddane do użytku drogi 
stanowią realizację jednego z 
podstawowych punktów pro-
gramu prezydenta Krzysz-
tofa Hildebrandta i Ruchu 
Społecznego „Wolę Wejhero-
wo”, którego jest liderem.

Zastępca prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz 
oraz przedstawiciele wykonawcy budowy: Konsorcjum 
Kruszywo i spółka Bituminium, a także spółki PEWIK 
Gdynia podpisują protokoły odbioru inwestycji.

Układ drogowy
   Dokończenie ze str. 3 

- Odbiór Węzła Śmiecho-
wo to sukces i satysfakcja 
władz miasta, które robią 
wiele dla dobra mieszkań-
ców i układu drogowego w 
naszym mieście. Mieszkańcy 
od dawna oczekiwali uspraw-
nienia komunikacji w rejonie 
Śmiechowa, w kierunku osie-
dla Kaszubskiego oraz szpi-
tala. Bardzo potrzebny węzeł 
usprawni ruch nie tylko w 
tym rejonie miasta.

henryk kanczkowski, przewodniczący komisji spraw 
komunalnych Rady Miasta wejherowa, który od wielu 
lat zabiegał o tę inwestycję

sukces i satysfakcja

Uroczystość, którą prowadził kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Grzegorz Gaszta, odbyła się w pięknych wnętrzach 
Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków. Złote pary i jedna 
Brylantowa otrzymały też kwiaty i upominki. 

Jubilatom towarzyszyły rodziny - dzieci, wnuki i prawnuki. 
Wszyscy odśpiewali tradycyjne „Sto lat”. Dla jubilatów zaśpie-
wała również wokalistka Oliwia Drawz. 

Medale z okazji 60-lecie małżeństwa otrzymali Helena 
i Jerzy Rudnik, natomiast medale za 50-lecie małżeństwa 
otrzymali: Elżbieta i Jan Formella, Maria i Gerard Kryger, 
Elżbieta i Henryk Patelczyk, Łucja i Alfred Pionk oraz Mał-
gorzata i Gunter Rietz.

Od lewej: Małgorzata i Gunter Rietz, Maria i Gerard Kryger, Elżbieta i Henryk Patelczyk, Helena i Jerzy 
Rudnik, Łucja i Alfred Pionk, Elżbieta i Jan Formella oraz prezydent Krzysztof Hildebrandt.

Małżonkowie z Wejherowa, którzy przeżyli razem 50 i więcej lat otrzymali „Medale 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP. Medale wręczył 
jubilatom prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt. 

Małżeńskie jubileusze

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt podkreślił, 
że wspólne opracowywanie 
„Kalendarium imprez pań-
stwowych i religijno-patrio-
tycznych” z kombatantami 
stanowi wieloletnią trady-
cją w Wejherowie i obejmuje 
kilkanaście imprez miej-
skich, w którym uczestniczą 
mieszkańcy, w tym wojsko, 
organizacje pozarządowe, 
kombatanci i harcerze. Za-
znaczył przy tym, że nie-
które terminy planowanych 

Podczas spotkania prezydenta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta z przedstawicielami 
Rady Kombatantów uzgodniono przedsięwzięcia zaplanowane w „Kalendarium uroczysto-
ści o charakterze państwowym i religijno-patriotycznym w Wejherowie na 2018 rok”.

uroczystości z różnych po-
wodów mogą ulec zmianie. 
Uzgodniono również poziom 
tegorocznych wydatków 
związanych z funkcjonowa-
niem Rady Kombatantów i 
udziału w uroczystościach.

Podpisy pod programem 
uroczystości  zaplanowanych 
na 2018 rok złożyli: Stani-
sław Harasiuk - przewod-
niczący Rady Kombatantów 
przy Staroście Wejherow-
skim i Prezydencie Miasta 
Wejherowa, Roman Szra-

jer - przewodniczący Polskie-
go Związku Byłych Więźniów 
Politycznych i Hitlerowskich 
Obozów Koncentracyjnych 
oraz Henryk Kwiatkowski 
- zastępca przewodniczącego 
Rady Kombatantów.

Płk Roman Szrajer, były 
więzień obozu koncentra-
cyjnego w Potulicach przy-
pomniał, że od wielu lat 
organizuje wyjazdy na spo-
tkania byłych więźniów te-
go obozu.  Podczas II wojny 
światowej z powiatu wejhe-

rowskiego do obozu w Po-
tulicach, w pobliżu Nakła i 
Bydgoszczy, zostało wywie-
zionych 617 mieszkańców. 
Z tego grona żyje już nie-
wiele osób. Zainteresowani 
wyjazdem na uroczystość, 
która tradycyjnie odbywa się 
w ostatniej dekadzie kwiet-
nia, proszeni są o kontakt 
z Romanem Szrajerem w 
Centrum Organizacji Poza-
rządowych przy ul. Hallera 
w Wejherowie  - w każdy pią-
tek w godz. 10.00-12.00.

kalendarium uroczystośći w 2018 roku

kombatanci u prezydenta
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W budynku, w którym dzisiaj znajduje się 
Powiatowy Zespół Kształcenia Specjalnego 
przebywało około trzysta dzieci, które zosta-
ły ewakuowane z Syberii. Tę historię chce 
ocalić od zapomnienia Powiat Wejherowski. 
M.in. z inicjatywy starosty wejherowskiego 
Gabrieli Lisius powstanie stała wystawa 
związana z tamtymi wydarzeniami. 

- Dzisiaj mamy publikację na temat po-
bytu Dzieci Syberyjskich w mieście, ale 
myślę, że to miejsce jest zbyt mało wyeks-
ponowane. Mimo że mówi się o tej historii 
nie mamy trwałego elementu, który dla wie-
lu mieszkańców powiatu byłby edukacyjnym 
szlakiem śladami Dzieci Cesarzowej, jak je 
nazywano - tłumaczy starosta. 

Wystawa ma powstać dzięki współpracy 

Ocalić od zapomnienia

japończycy w starostwie

Powiat Wejherowski odwiedziła delegacja z Japonii. Wśród gości 
był dyrektor Muzeum w Tsurudze - Akinori Nishikawa. Z tego por-
towego miasta wyruszyły do Polski sieroty wywiezione z syberyj-
skiego piekła i uratowane dzięki pomocy Japończyków. Wiosną 1923 
roku przypłynęły one statkiem do Gdańska i trafiły do Wejherowa.

z muzeum w Tsurudze. O szczegółach roz-
mawiano w Starostwie m.in. z dyrektorm 
placówki Akinori Nishikawa. Dziś w Po-
wiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego 
znajduje się wystawa wypożyczona. Stała po-
wstać ma jesienią tego roku. W rozmowach 
z delegacją z Japonii oraz towarzyszącym jej 
prof. Stanisławem Filipiakiem uczestni-
czyła starosta wejherowski Gabriela Lisius 
oraz dyrektor Powiatowego Zespołu Kształ-
cenia Specjalnego - Małgorzata Woźniak.

W listopadzie 2013 r. pisaliśmy w „Pul-
sie” o tym ciekawym epizodzie w historii 
Wejherowa, o którym opowiedziała nam śp. 
redaktor Regina Osowicka. Na stronie 13 
przypominamy tę historię.

powiatowa inauguracja obchodów 
stulecia odzyskania niepodległości

jubileuszowy rok
W auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 (I LO) odbyła się po-

wiatowa inauguracja obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę 
Niepodległości. Starosta Gabriela Lisius zaprosiła do udziału w cie-
kawych wydarzeniach, które w tym roku będą odbywać się w po-
wiecie wejherowskim. Uroczystości, rozgrywki sportowe, imprezy 
kulturalne, w tym kaszubskie, będą nawiązywać do 100 urodzin 
Niepodległej Ojczyzny. Zaplanowano też interesujące konkursy.

Starosta Gabriela Li-
sius przypomniała zebra-
nym, co wydarzyło się sto lat 
temu i  jak wielkie znaczenie 
miał dla Polski rok 1918. 

- Niech ten rok będzie 
przypomnieniem tego, co 
nas łączy i kształtuje - po-
wiedziała G. Lisius, podkre-
ślając że powiat przygotował 
wiele barwnych i radosnych 
wydarzeń.

Lekcję historii Polski, ze 
szczególnym uwzględnie-
niem wydarzeń na Pomorzu 
zaprezentowali uczniowie I 
LO im. Króla Jana III So-
bieskiego - Paulina Ko-
walczyk i Piotr Wenta (na 
zdjęciu poniżej). Na scenie 
wystąpili młodzi wokali-
ści z Powiatowego Zespołu 
Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejhero-
wie Przemysław Bruhn, 
Magdalena Mikulska (na 
zdjęciu) i Zosia Tartas.

Nauczycielki: Barbara 
Malawska i Beata Płotka  
zaprosiły do udziału w cieka-
wych konkursach.

W Wejherowskim Sta-
rostwie podpisana zosta-
ła umowa z Wyższą Szkołą 
Administracji i Biznesu im. 
Eugeniusza Kwiatkowskie-
go w Gdyni. Jej efektem 
będzie stworzenie Strategii 
Rozwoju Przedsiębiorczości 
w Powiecie Wejherowskim 
w latach 2018-2027.
  Fot. Starostwo w Wejherowie

powiat stawia na przedsiębiorczość

powstanie strategia rozwoju

Uczestnicy międzynarodowego spotkania.                         Fot. Starostwo w Wejherowie

konkurs fotograficzny „Śladem starej pocztówki” pole-
ga na przygotowaniu cyklu 3 fotografii, którego  inspiracją by-
łyby stare pocztówki Ziemi Wejherowskiej. 

konkurs filmowy „Ziemia wejherowska. impresja”- przy-
gotowanie krótkiego filmu (od 5 do 10 minut), którego istotą 
byłby obraz powiatu wejherowskiego łączący w sobie historię 
naszego miasta z historią Polski i teraźniejszością. 

konkurs literacki  „Mała Ojczyzna bohaterem literackim 
- 100 lat minęło”- prezentacja utworów literackich, których bo-
haterem pierwszoplanowym lub drugoplanowym jest nasz re-
gion. Utwory poświęcone bezpośrednio Ziemi Wejherowskiej 
lub pośrednio za pośrednictwem jego bohaterów, historii, le-
gend, kultury i języka. 

konkurs Ziemia wejherowska w piosence - próba indywi-
dualnego, współczesnego spojrzenia na powiat wejherowski. 
Uczestnicy muszą dostarczyć tzw. demo. Zwycięzca zostanie 
wyłoniony drogą plebiscytu radiowego. 

konkurs plastyczny - projekt muralu: obraz naszego re-
gionu i jego historii w nowoczesnej formie muralu 

konkurs wiedzy o powiecie wejherowskim: zakres pytań 
konkursowych obejmuje 100 lat historii ziem wchodzących 
dziś w skład powiatu wejherowskiego. 

Szczegółowe informacje w regulaminach konkursów.
Wszelkich informacji udzielają:
Barbara Malawska - b.malawska@wp.pl, 794 015 080
Beata Płotka - beataplotka@poczta.onet.pl, 601 651 676

konkursy na stulecie
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15 lutego 2018 r. wła-
dze OPEC Sp. z o.o. podpi-
sały umowę  z Narodowym 
Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie o dofi-
nansowanie projektu nr PO-
IS.01.05.00-0008/17, który 
przewiduje w najbliższych 
2 latach wymianę i moder-
nizację sieci ciepłowniczej w 
Wejherowie - na os. Harcer-
skim, os. Staszica, os. Kalwa-
ryjskim oraz w Śmiechowie. 

Generalnie sieć ciepłow-
nicza w Wejherowie jest już 
po gruntownej modernizacji 
i rozbudowie, prowadzonej 
systematycznie przez osta-
nie kilkanaście lat. Spółka 
zainteresowana jest dalszą 
rozbudową sieci w miarę 
zgłaszanych potrzeb podłą-
czeń budynków, tam gdzie 
technicznie jest to możliwe i 
ekonomicznie uzasadnione, 
gdyż przedsiębiorstwo musi 
się samo utrzymywać. 

W ciągu ostatnich czte-
rech lat w Wejherowie do 
sieci OPEC zostało przyłą-
czonych ponad 60 budynków, 
częściowo w ramach dotacji 
udzielanych mieszkańcom 
przez miasto.
Nowoczesna 
i ekologiczna 
ciepłownia

OPEC bardzo dużo inwe-
stuje w Wejherowie. Poza 
rozwojem sieci z bieżącymi 
podłączeniami budynków, w 
ostatnich latach spółka wy-
dała aż 22 mln zł na moder-
nizację Ciepłowni Nanice.  W 
efekcie to jedna z najnowo-
cześniejszych, ekologicznych 
i energooszczędnych cie-
płowni w Polsce. W Nanicach 
zamontowano silnik gazowy 
firmy Rolls-Royce, który pro-
dukuje jednocześnie ciepło i 
energię elektryczną. To tzw. 

Kosztem ponad 5,2 mln zł złotych Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.  zmodernizuje 1,9 km  sieci ciepłow-
niczej w Wejherowie, co poprawi jakość dostaw ciepła i obniży 
koszty. To kolejna inwestycja tej spółki komunalnej w naszym 
mieście. Przeprowadzona kosztem 22 mln zł modernizacja cie-
płowni Nanice spowodowała ponad 12-krotny spadek emisji py-
łów w Wejherowie w ciągu ostatnich 5 lat.

kogeneracja będąca obec-
nie światowym trendem. Co 
ważne, silnik pracuję na gaz, 
a nie na węgiel, co wydatnie 
zmniejsza emisję pyłów. 

Szacuje się, że rocznie 
zużycie węgła w Nanicach 
zmniejszyło się o kilka tysię-
cy ton - skład pociągu, który 
wiózłby ten węgiel ze Śląska, 
miałby długość prawie 3 km.  
Poza tym rok temu w cie-
płowni zamontowano nową 
bezworkową instalację od-
pylania istniejących kotłów 
węglowych. Efekt? W 2012 
roku emisja pyłów w Na-
nicach wynosiła 78,92 ton 
na rok, zaś w roku 2017 by-
ło to tylko 6,65 ton na rok. 
Oznacza to prawie 12 razy 
mniej pyłów w Wejhero-
wie. Z pewnością miało to 
duży wpływ na poprawę 
czystości powietrza w na-
szym mieście. Ciepłownia 
Nancie spełnia wszystkie 
rygorystyczne wymaga-
nia w zakresie ogranicze-
nia zanieczyszczania 
powietrza i jest pod kon-
trolą państwowych służb 
ochrony środowiska, gdyż 
jest to sektor tzw. energe-
tyki zawodowej.

Ważny rozwój 
sieci ciepłowniczej
Okręgowe Przedsiębior-

stwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. to spółka komu-
nalna, której właścicielami 
są miasta Gdynia, Rumia i 
Wejherowo oraz Komunalny 
Związek Gmin „Dolina Redy 
i Chylinki” (do związku na-
leżą m.in. trzy wymienione 
miasta). Na terenie działa-
nia spółki mieszka ok. 345 
tys. osób,  około 14-15% z 
nich w Wejherowie.

- OPEC to spółka mię-
dzygminna i siłą rzeczy 
musi inwestować w róż-
nych miastach, ale fakty 
pokazują, że spółka dba 
o mieszkańców Wejhero-
wa - podkreśla prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt. - Ciepłownie i 
sieć  mamy na bardzo do-
brym poziomie. Planowane 
są kolejne inwestycje i pod-
łączenia. Rozwój miejskiej 
sieci ciepłowniczej OPEC 
jest dla nas bardzo ważny 
ze względu na ochronę po-
wietrza, np. umożliwia li-
kwidację starych kopcących 
pieców węglowych.

poprawi się jakość i obniżą koszty

OpEC inwestuje 
w czyste powietrze

profesjonalna stacja po-
miarowa, którą stosuje Woje-
wódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska kosztuje ok. 130 tys. 
zł, a jej roczna eksploatacja - ok. 
20 tys. zł (m.in. okresowe kon-
trole oraz bieżąca konserwacja). 
Taka stacja pomiarowa WIOŚ 
zainstalowana w centrum Wej-
herowa posługuje się metodą 
manualną (referencyjną, grawi-
metryczną), którą wykorzystu-
je się zarówno w Polsce, jak i w 
Europie. Stosowana metoda jest 
najbardziej wiarygodna, cechuje 
się dużą dokładnością i dlatego 
na jej podstawie wykonuje się 
wszelkie miarodajne raporty. 

Urządzenia domowe (tzw. 
niskokosztowe) kosztują od 
kilkudziesięciu zł do 1 tys. zł. Te 
lepsze mają laserowy sensor, 
ale czujnik nie jest certyfikowa-
ny. Jest dużo opinii, że techno-
logia laserowa jest podatna na 
zawyżanie pomiarów - w szcze-
gólności pyłów zawieszonych 
(podstawowy parametr smogu), 
gdyż cząsteczka pary wodnej z 
powietrza może być mylnie in-
terpretowana przez urządzenie 
jako pył,  przez co może dopro-
wadzić nawet do kilkukrotnego 
zawyżania odczytów. Mówiąc 
dosłownie, czujnik laserowy nie 
wie jaką cząstkę widzi, gdyż nie 
może rozpoznać jej składu. Co 
ciekawe, możliwość zawyżania 
wyników opisuje nawet sam 
producent w specyfikacji tech-
nicznej urządzenia!

Z tych powodów Główny In-
spektor  Ochrony Środowiska 
stwierdza: „W związku z po-
wyższym, śledząc w Internecie 
informacje na temat stężeń 
pyłu zawieszonego, które są 
generowane za pomącą nisko-
kosztowych czujników, należy 
mieć na uwadze, iż pomiary te 
mogą być obarczone bardzo 
dużym błędem, a w przypad-
kach skrajnych mogą być one 
całkowicie nieprawidłowe, co 
w konsekwencji może wpro-
wadzać użytkowników tych 
informacji w błąd.” Źródło: 
http://powietrze.gios.gov.pl/pjp/
content/show/1000919

Metody pomiarów
Ważne jest miejsce pomia-

Zanieczyszczenie powietrza i sposoby na poprawę jego stanu to ostatnio w pol-
sce bardzo popularny temat. w naszym powiecie i w wejherowie również coraz wię-
cej się o tym mówi. Dlatego w „pulsie” rozpoczynamy cykl artykułów, przybliżający 
fakty i mity związane ze smogiem. Na początku wyjaśnimy, jak bada się czystość 
powietrza i jaki jest jego rzeczywisty stan w wejherowie. 

Fakty i mity
o badaniu powietrza

ru, mówiąc obrazowo ważne 
jest, czy urządzanie jest za-
instalowane np. na kominie 
czy w parku. Każda z tych lo-
kalizacji jest zła, ponieważ 
prawidłowa musi zapewnić re-
prezentatywność pomiaru. W 
tym celu WIOŚ stosuje odpo-
wiednie procedury i przepisy. 

prezentacja wyników
WIOŚ jest niezależną od sa-

morządu państwową służba 
ochrony środowiska, która w 
sposób obiektywny przy użyciu 
profesjonalnego sprzętu bada 
stan powietrza, a wyniki publi-
kuje w oficjalnych raportach. 
Wiadomo, że badanie zostało 
wykonane i jaki jest jego wiary-
godny wynik. Z pewnością po-
winny stanowić one podstawę 
rzetelnych analiz i ocen w zakre-
sie zanieczyszczenia powietrza. 

W przypadku urządzeń do-
mowych, których wyniki często 
publikowane są w internecie, 
sytuację opisuje cytowane po-
wyżej stanowisko Głównego In-
spektora  Ochrony Środowiska. 
Do tych danych należy podcho-

dzić z ostrożnością. Wyniki ob-
razują problem, ale konkretne 
wartości nie powinny stanowić 
źródła poważnych analiz i wnio-
sków W ocenie powyższego 
musimy stosować tzw. „chłopski 
rozum”. Można też wnioskować 
z innych danych.

inne dane
Dobrą metodą oceny sta-

nu powietrza mogą być dane o 
emisji pyłów do atmosfery np. z 
monitorowanych przez służby 
ochrony środowiska zawodo-
wych instalacji. W Wejherowie 
taka instancją jest kotłownia 
OPEC w Nanicach - w artykule 
obok podajmy dane o emisji py-
łów. Można też skorzystać z da-
nych na temat rodzajów i ilości 
instalacji grzewczych zainstalo-
wanych w budynkach. 

W 2017 roku Straż Miejska 
odwiedziła wszystkie nieru-
chomości w Wejherowie i za-
dała pytanie: w jaki sposób 
jest ogrzewany budynek? Re-
dakcja „Pulsu” wystąpi do SM 
o te dane i opublikujemy je 
kolejnym numerze.

pomiary pyłu zawieszonego pM 10 (podstawowy para-
metr smogu) w centrum wejherowa, które jest szczególnie 
narażone na zanieczyszczenie (zwarta zabudowa miejska, 
słabe przewietrzanie terenu, kamienice ze starymi piecami 
węglowymi)  podane przez wojewódzki inspektorat Ochro-
ny Środowiska na podstawie badania profesjonalną stacją 
pomiarową  (ostatnie dostępne za sezon grzewczy).

Poziom dopuszczalny PM10 dla stężenia średniodobowego 
wynosi 50 µg/m3. 
Poziom informowania PM10 wynosi 200 µg/m3 .
Poziom alarmowy PM10 wynosi 300 µg/m3 .

PM 10 - pył zawieszony stanowiący mieszaninę cząstek w 
powietrzu do średnicy 10 mikrometrów. Pył ten może docierać 
do górnych dróg oddechowych i płuc. 

Na podstawie powyższych obiektywnych danych można 
stwierdzić, że w Wejherowie: 

FakT - w pojedyncze dni przekroczone są normy (ale da-
leko im do stanów alarmowych) i wtedy sytuacja jest zła.

MiT - nie jest prawdą, że ogólnie zanieczyszczenie powie-
trze jest bardzo złe czy katastrofalne. 

jaki jest rzeczywisty stan powietrza w wejherowie?

Średnia 
miesięczna 
w µg/m3

pomiar dzienny 
maksymalny 
w µg/m3

październik 
listopad

grudzień

2017  rok

20,6
22,6
24,4

6
4
5

61
55
88

2
1
2

ilość przekroczeń 
normy 
w miesiącu

pomiar dzienny 
minimalny 
w µg/m3
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WYDARZENIA

piątki na kalwarii
16 lutego po raz pierwszy w tym roku tłumy wiernych spotkały 

się na kalwaryjskich wzgórzach. Uczestnicy drogi krzyżowej poja-
wią się tam również jutro oraz w kolejne piątki Wielkiego Postu. 

Nabożeństwa drogi krzy-
żowej odbywają się w piątki 
we wszystkich kościołach, 
ale na Kalwarii Wejherow-
skiej mają one szczególny 
charakter. Dlatego Sank-

tuarium Pasyjno-Maryjne 
odwiedzają w Wielkim Po-
ście nie tylko mieszkańcy 
Wejherowa i powiatu wej-
herowskiego, ale również 
pielgrzymi m.in. z Trójmia-

sta, powiatu puckiego i ca-
łych Kaszub. 

Wszyscy uczestnicy na-
bożeństwa doceniają moż-
liwość wspólnej modlitwy 
i przeżywania Męki Pań-
skiej przy zabytkowych ka-
plicach, stanowiących stacje 
drogi krzyżowej oraz posród 
zmieniającej się z tygodnia 
na tydzień przyrody. Na 
wspólne przeżywanie nabo-
żeństwa zapraszają Ojcowie 
Franciszkanie. Najpierw o 
godz. 15.00 odbywa się msza 
św, w kościele św. Anny, a 
o godz. 16.00 następuje wyj-
ście wiernych na Kalwarię.

Na powracających z Kal-
warii uczestników nabożeń-
stwa na os. Harcerska (na 
wysokości kotłowni OPEC) 
czekają autobusy MZK. Au-
tobus z oznakowaniem linii 
nr 2, kursuje trasą „do szpi-
tala”, a autobus z oznakowa-
niem linii nr 3 - trasą do pętli 
„Odrębna”. Autobusy odjeż-
dżają po zajęciu miejsc przez 
pasażerów. Do korzystania z 
dodatkowego przewozu MZK 
zaprasza szczególnie osoby 
starsze, niepełnosprawne i 
matki z dziećmi.

Fot. Starostwo (duże zdjęcie u góry)  
i redakcja (pozostałe zdjęcia).

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Podczas piątkowego nabożeństwa, prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt i kustosz Sanktuarium o. Daniel 
Szustak w Pałacu Piłata odsłonili gablotkę z ziemią 
z Ziemi Świętej oraz Certyfikat, potwierdzający jej 
autentyczność. Podobne sakiewki z ziemią świętą z 
Jerozolimy znalazły się w innych kaplicach. 
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AKTUALNOŚCI

Tak jak w ubiegłych la-
tach wystąpią w nim osoby 
znane z życia publicznego, 
m.in. miejscy radni oraz 
aktorzy grupy teatralnej 
„Errata” pod kierunkiem 
Eweliny Magdziarczyk 
-Plebanek, która spektakl 
wyreżyserowała. 

Na scenie biblioteki za-
grają: Bartosz Aleksan-
drowski, Katarzyna 
Ciesiołkiewicz, Bartło-
miej Czyżewski, Rafał 
Dębski, Marcin Drewa, 
Jacek Gafka, Beata Gosz, 
Tomasz Groth, Bogusław 
Kaczmarek, Agnieszka 
Lakowska, Karol Miller, 
Monika Płomin, Rafał 
Płotka, Karol Roda, To-
biasz Roda, Rafał Szlas, 
Bartłomiej Szreder, 
Aleksandra Ucińska-Ma-
kowska, Wioletta Urbań-
ska, Kazimierz Wójcik i 
Piotr Zubowicz. 

Scenografię przygotowa-
ła Aleksandra Lis.

Oglądając spektakl wi-
dzowie mają się bawić i 
wypoczywać, podobnie jak 
pasażerowie „Rejsu”, na 
którym popularyzowano 
hasło: „Pracujesz na lądzie, 
wypoczywaj na wodzie”. 

Taki był zamysł po-
mysłodawców widowiska, 

Jutro, 23 lutego w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbędzie się spek-
takl charytatywny z okazji niedawnego Międzynarodowego Dnia Chorego (11 lutego). 
Dochód z przedstawienia, zatytułowanego „Na wodzie” i opartego na kultowej kome-
dii „Rejs”, zostanie przeznaczony - podobnie jak w ubiegłych latach - na wejherowskie 
Hospicjum Domowe pw. św. Judy Tadeusza.

m.in. dyrektor biblioteki 
Danuty Balcerowicz.

- Każdego z widzów zabie-
rzemy w rejs na pokładzie 
naszego statku - mówi Ewe-
lina Magdziarczy-Plebanek. - 
Usłyszymy znane i zabawne 
dialogi z filmu Marka Piwow-
skiego, nie przerabialiśmy w 

żaden sposób tych tekstów. 
Do tego będą efekty specjal-
ne, które sprawią, że nasi 
widzowie poczują się jak na 
prawdziwym rejsie.

Oprócz celu dobroczyn-
nego, przedsięwzięcie ma 
promować czytanie książek 
i oglądanie filmów, a więc 

jutro premiera spektaklu „Na wodzie”

w miejskiej bibliotece 
można popłynąć w rejs

szeroko pojętą kulturę. 
Na jutrzejsze dwa spek-

takle (o 17.00 i 19.00) nie ma 
już biletów, ale przedsta-
wienie zostanie powtórzone 
1 marca. Tego dnia również 
odbędą się dwa spektakle

Bilet kosztuje 20 zł.
Szczegóły w bibliotece.

Podczas niedawnej próby w bibliotece nie zastaliśmy wszystkich aktorów. Z powodu 
obowiązków zawodowych grających w przedstawieniu osób, próby odbywały sie w 
różnej, większej lub mniejszej obsadzie.

kawaler Orderu św. stanisława

Miejski radny
w zacnym gronie

Order Św. Stanisława - biskupa i męczennika 
to zaszczytne odznaczenie ustanowione w 1765 
roku przez króla Stanisława Augusta Poniatow-
skiego, który został jego pierwszym Wielkim Mi-
strzem. To także ogólnopolskie stowarzyszenie 
o charakterze patriotyczno-religijnym, prowa-
dzące działalność charytatywną. Kawalerem 
Orderu Św. Stanisława i członkiem zarządu 
Przeoratu Pomorskiego jest radny miejski w 
Wejherowie i znany społecznik, Henryk Jarosz.

- Przeorat Pomorski rozpoczął działalność w maju 2009 
roku, a jego centralnym ośrodkiem jest Pelplin oraz nieda-
leki Tczew, gdzie mieszka Przeor Przeoratu Pomorskiego 
Orderu Świętego Stanisława Stefan Kukowski - informuje 
Henryk Jarosz. - Wielkim Mistrzem organizacji jest dr 
Marian Król. Przeoraty Orderu Św. Stanisława znajdują 
się nie tylko w różnych regionach Polski, ale też za granicą. 
Mogłem się o tym przekonać, uczestnicząc  jesienią ubiegłe-
go roku w Światowej Konferencji Naukowej „O ład moral-
ny Rzeczpospolitej”, przeprowadzonej w Kamieniu Śląskim 
koło Opola. Wzięli w niej udział przedstawiciele stowarzy-
szenia z różnych krajów, m.in. z Francji, Anglii i Rosji. 
Czułem się zaszczycony w tak elitarnym gronie około 300 
uczestników, wśród których nie brakowało przedstawicie-
li arystokracji, biskupów, osób na wysokich stanowiskach. 
Rozmowy z mądrymi i szlachetnymi ludźmi o wielkich za-
sługach przyniosły mi dużo satysfakcji. 

Jak podkreśla radny Jarosz, członkowie Stowarzyszenia 
Orderu Św. Stanisława potrafią się dzielić i pomagać innym, 
angażują się w działalność społeczną, organizują - często we 
współpracy z samorządami lub parafiami - uroczystości i 
spotkania (m.in. prelekcje), na których promowane są war-
tości chrześcijańskie oraz patriotyzm.

- Staram się w imieniu tej organizacji wspierać różne 
inicjatywy w Wejherowie, ale też reprezentuję nasze miasto 
w wydarzeniach ogólnopolskich - mówi wejherowski radny 
Henryk Jarosz. - Biorąc udział w uroczystościach i spo-
tkaniach m.in. przekazuję materiały promocyjne z Urzędu 
Miasta oraz zapraszam do Wejherowa. Zainteresowanych 
działalnością społeczną i charytatywną mieszkańców za-
chęcam do działania i kontaktu ze mną.

Henryk Jarosz z materiałami, dotyczącymi Królewskie-
go Orderu Św. Stanisława.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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KULTURA, REKREACJA

W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej
 udzielający ogólnych informacji o unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają ogólnych informacji na temat Unii Europejskiej, 
posiadają bazę adresową, pomogą w 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.

Mieszkańców zapraszamy w poniedziałki
w godzinach 09.00-11.00 

do Magistratu  przy ul. 12 Marca 195, pokój 108, 
tel. 58 677 70 10, e-mail:  planowanie@wejherowo.pl

Jednocześnie informujemy, iż kompleksową i specjalistyczną obsługę wszystkich 
zainteresowanych świadczy uprawniony Punki Informacyjny Funduszy Europejskich 

działający w budynku Starostwa Powiatowego w Wejherowie, ul. 3 Maja 4, 
tel.  58  572 94 52,   58  572 94 54 

działający w ramach Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich 
w województwie pomorskim.

pUNkT iNFORMaCji EUROpEjskiEj

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A

Organizowane przez 
grupę inicjatywną impre-
zy odbywają się zwykle na 
Jakubowej Polanie czyli na 
terenie rekreacyjnym z mi-
ni-sceną, placem zabaw,  
miejscem na ognisko oraz 
boiskami. 

- Na kulig przyszło mnó-
stwo chętnych z okolicznego 
osiedla, ale także z innych 
rejonów miast. Bardzo się 
cieszę, że razem z kilkoma 
aktywnymi mieszkańcami 
możemy zrobić coś poży-
tecznego dla naszych sąsia-
dów - mówi radny miejski 
Mariusz Łupina dodając, 
że ks. Piotr Lewańczyk, 
proboszcz parafii św. Karo-
la Boromeusza ufundował 
kiełbaski do ogniska, a ini-
cjatorzy zapewnili konie z 
saniami ze stadniny „Pegaz” 
w Redzie.

W dodatku zimowa pogo-
da ze śniegiem dopisała, jak 
na zamówienie.

Uczestników powitała 
animator społeczna z Miej-
skiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej Zofia Wilkow-
ska, zachęcając mieszkań-
ców do cyklicznych spotkań 
środowiskowych. 

- Chcemy się poznawać i 
chcemy się integrować, bo 
mieszkamy w jednym śro-
dowisku lokalnym i powin-
niśmy móc na siebie liczyć. 
Przez najbliższe 5 lat bę-
dziemy organizować sześć 
takich imprez rocznie i to od 
naszych mieszkańców bę-
dzie zależało, jaki będzie te-
mat spotkania lub imprezy 
- mówi koordynator spotka-
nia środowiskowego Eweli-
na Marzejon. - W ramach 
rewitalizacji Śródmieścia 
zamierzamy polepszyć byt 
naszych mieszkańców, da-
jąc im do tego narzędzia. 
Tymi narzędziami są m.in. 
spotkania z psychologiem, 
radcą prawnym, doradcą 
zawodowym czy wizażystą. 
Naszym uczestnikom kupi-
my nawet komplet ubrań 
na rozmowy kwalifikacyjne 
w sprawie pracy. Zostaną 
też przygotowani do takiej 

Na osiedlu Fenikowskiego zorganizowano kulig dla dzieci i rodzi-
ców, w którym wzięło udział około 200 osób. Po raz piąty zorganizo-
wała go grupa inicjatywna skupiona wokół radnego i mieszkańca 
osiedla - Mariusza Łupiny z „Wolę Wejherowo”. Na os. Fenikowskie-
go odbywa się  wiele ciekawych imprez dla mieszkańców. 

W ramach cyklu „Wejherowo rozmawia” w Filharmonii Kaszub-
skiej odbyło się pierwsze spotkanie środowiskowe mieszkańców 
Śródmieścia, którego obszar będzie podlegał rewitalizacji. Ponie-
waż spotkanie odbyło się na koniec karnawału i ferii, miało cha-
rakter rodzinnej zabawy przy muzyce.

rozmowy. Następnie przej-
dą staż i wtedy wejdą już na 
wolny rynek pracy. 

Organizatorzy akcji pod-
kreślali, że mieszkańcy 
mają wpływ na swoje oto-
czenie, na to, co się dzieje 
wokół nich oraz że każdy 
może polepszyć swoją sytu-
ację, czegoś się nauczyć a 
także  osiągnąć coś więcej 
dzięki podjętej współpracy.

Spora część uczestników  
spotkania była już na zaję-
ciach z psychologiem oraz  
radcą prawnym.

Podczas spotkania inte-
gracyjnego w Filharmonii 

uczestnicy dobrze się bawi-
li.  Czynna była fotobudka, 
działał punkt waty cukro-
wej,  można było zmierzyć 
sobie ciśnienie krwi albo 
nauczyć się od wolontariu-
szy PCK udzielania pierw-
szej pomocy. Był też kącik 
plastyczny, a także bal dla 
dzieci z wodzirejem i ga-
stronomia. 

Organizatorki w imieniu 
mieszkańców Śródmieścia 
dziękują Wejherowskiemu 
Centrum Kultury za udo-
stępnienie sali i pięknych 
strojów do przebrania na 
tę imprezę.  

wejherowo rozmawia

integracja i zabawa
Mieszkańcy dobrze się bawili

Osiedlowy kulig

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski
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O G Ł O S Z E N I E

POWIAT

Konsultacje będą miały 
charakter bezpośredniego 
spotkania, wyznaczonego 
na dzień 23 lutego 2018 
r. na godz. 18.00. Miejscem 
spotkania będzie wiata so-
łecka w Bożympolu Małym.

Spotkaniu przewodni-
czył będzie wójt Gminy Łę-
czyce Piotr Wittbrodt lub 
osoba przez niego upoważ-
niona, a konsultacje spo-
łeczne będą miały zasięg, 
obejmujący sołectwo Boże-
pole Małe. 

            Łęczyce, dnia 22.02.2018r.
RIR.6721.1.2018.KM

OBwiEsZCZENiE/OGŁOsZENiE
wójta Gminy Łęczyce

o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

Chrzanowo, gm. Łęczyce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy 
Łęczyce Uchwały Nr XLVII/120/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyj-
nego Chrzanowo, gm. Łęczyce, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/5/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuję o przystąpie-
niu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuję o możliwości składania wniosków do 
prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres:  gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w 
terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. Wnioski złożone po 
upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.  

            Łęczyce, dnia 22.02.2018r.    
RIR.6721.2.2018.KM 

OBwiEsZCZENiE/OGŁOsZENiE
wójta Gminy Łęczyce

o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego 

wysokie, gm. Łęczyce

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę 
Gminy Łęczyce Uchwały Nr XLVII/121/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.  w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geo-
dezyjnego Wysokie, gm. Łęczyce, zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/6/2018 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Zgodnie z art. 39 ust. 1, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udo-
stępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuję o przystąpie-
niu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w celu przeprowadzenia strategicz-
nej oceny oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Zainteresowani mogą składać wnioski do planu oraz zapoznać się z niezbędną dokumentacją 
w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce.

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji  o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) informuję o możliwości składania wniosków do 
prognozy oddziaływania na środowisko w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 1450 ze zmianami) na adres:  gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl.

Wnioski należy składać na piśmie do Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 49, 84-218 Łęczyce, w 
terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę i 
adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Przedłożone wnioski podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Łęczyce. Wnioski złożone po 
upływie ww. terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Wójt Gminy Łęczyce
    Piotr Wittbrodt

Wójt Gminy Łęczyce
    Piotr Wittbrodt

jutro w gminie Łęczyce

konsultacje w sprawie
schroniska dla zwierząt

Wójt Gminy Łęczyce informuje o konsultacjach społecznych, 
których przedmiotem jest wniosek o wydanie zezwolenia na 
prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt na terenie 
nieruchomości o nr ewidencyjnym 110, położonej w obrębie geo-
dezyjnym Bożepole Małe. Wniosek został złożony przez Ogólno-
polskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt (OTOZ) „Animals”.

W spotkaniu wezmą 
udział prezes oraz wicepre-
zes OTOZ „Animals”.

Konsultacje uważa się 
za ważne bez względu na 
ilość uczestniczących w 
nich mieszkańców, przed-
stawicieli grup społeczno-
-zawodowych, organizacji 
pozarządowych lub innych 
podmiotów.

Konsultacje społeczne 
mają charakter opiniodaw-
czy, a ich wyniki nie wiążą 
organów gminy, chyba, że 

ustawa stanowi inaczej. 
Osobą odpowiedzial-

ną za przygotowanie kon-
sultacji społecznych oraz 
opracowanie jej wyników 
jest Gabriela Szmidt-
ke - inspektor ds. ochrony 
środowiska Urzędu Gminy 
Łęczyce.

Dokładny komunikat na 
ten temat można przeczy-
tać na stronie internetowej 
Gminy Łęczyce: 

http://www.leczyce.pl

            Łęczyce, dnia 22.02.2018r.    
RIR.6721.3.2017.KM 

OBwiEsZCZENiE/OGŁOsZENiE
wójta Gminy Łęczyce

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec, gmina Łęczyce 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zmianami), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 paździer-
nika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) 
oraz Uchwały Nr XLII/68/2017 z dnia 4 września 2017 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publiczne-
go wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu ob-
rębu geodezyjnego Chmieleniec, gmina Łęczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 
w dniach od 2 marca 2018 r.   do 30 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce, ul. Długa 
49, 84-218 Łęczyce,  w dniach: poniedziałek od 7.30. do 17.00, wtorek - czwartek od 7.30 do 15.30, 
piątek od 7.30 do 14.00.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie 
się dnia 13 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Łęczyce o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1-3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 
39 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzia-
le społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko każdy, kto 
kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu lub prognozie oddziaływania na 
środowisko planu, może wnieść uwagi.

Uwagi do planu należy składać na piśmie do Wójta Gminy Łęczyce  z podaniem imienia i nazwi-
ska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, 
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Uwagi do prognozy oddziaływania na środowisko należy składać w formie pisemnej, ustnie do 
protokołu prowadzonego przez Urząd Gminy Łęczyce lub za pomocą środków komunikacji elek-
tronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym 
mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 130, poz. 
1450 ze zmianami) na adres: gospodarka.przestrzenna@leczyce.pl z podaniem imienia i nazwiska 
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy,  w 
nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 kwietnia 2018 r.

Wójt Gminy Łęczyce
    Piotr Wittbrodt
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HISTORIA

Sieroty z dalekiej Sybe-
rii i Mandżurii umieszczono 
w blokach Krajowych Po-
morskich Zakładów Opieki 
Społecznej (obecnie placów-
ki szkolno-wychowawcze 
przy ul. Sobieskiego), gdzie 
mieszkały przez pięć lat. 
Otoczono je troskliwą opie-
ką, m.in. lekarską, a także 
dokarmiano, ponieważ dzie-
ci były w większości wycień-
czone, wychudzone, słabe. 
Wcześniej wiele wycierpiały.

Jedli nawet szczury…
W czasie rewolucji i wojny 

bolszewickiej wszyscy cier-
pieli straszną biedę i głód, a 
najczęstszymi ofiarami tra-
gicznej sytuacji były dzieci, 
wśród nich dzieci polskie.

Były potomkami Pola-
ków, zesłanych przez carat  
na Syberię i do Mandżurii 
albo powstańców listopado-
wych i styczniowych. 

U progu lat dwudziestych 
na Wschodzie nawet szczu-
ry stawały się pożywieniem. 
Matki smażyły je dzieciom, 
żeby przeżyły straszny czas. 
Czasem kilkulatkom lub 
nastolatkom udało się coś 
ukraść ze straganu i dzięki 
temu zjeść choćby owoc. W 
sierocińcach było również 
bardzo źle. Wszędzie pano-
wała straszna bieda.

Komitet Ratunkowy
Na szczęście znaleźli się 

ludzie, którzy postanowili 
ratować dzieci przed choro-
bami i śmiercią. 

Polonia we Władywosto-
ku starała się o wywiezienie 
dzieci polskich z Dalekie-
go Wschodu. Podjął się tego 
Polski Komitet Ratunkowy 
Dzieci Dalekiego Wschodu, 
a kierownikiem akcji ra-
tunkowej był doktor Józef 
Jakóbkiewicz (urodzony 
w 1892 r.), syn uczestnika 
Powstania Styczniowego. 

Jego rodziców zesłano w gó-
ry Kaukazu, a Józef studio-
wał medycynę w Moskwie. 
W czasie I wojny światowej 
w 1919 r. został naczelnym 
lekarzem sanitarnym we 
Władywostoku, a później na-
czelnikiem Okręgu Harcer-
skiego Dalekiego Wschodu.

Druga bardzo zasłużo-
ną osobą i jedną z inicja-
torek Polskiego Komitetu 
Ratunkowego była Anna 
Bielkiewicz, nauczycielka, 
która razem z J. Jakóbkie-
wiczem jeździła po sierociń-
cach, wyciągając stamtąd 
polskie dzieci. W punktach 
zbornych we Władywosto-
ku, m.in. w szkołach i w 
monasterze, zgromadzono 
ich niemal tysiąc.

Rozpacz i nadzieja
Niektóre dzieci miały ro-

dziców, na ogół matki, któ-
re zdecydowały się wysłać 
je za pośrednictwem komi-
tetu do Polski, byle tylko 
uratować od głodu i zagro-
żenia wojną. Tym większa 
była rozpacz i płacz z powo-
du rozstania rodzin i opie-
kunów z dziećmi, kiedy te 
wsiadały na statki we Wła-
dywostoku. 

Matki, babcie, ciocie nie 
wiedziały, czy kiedykolwiek 
zobaczą dzieci, bo szanse na 
to były niewielkie. W więk-
szości widzieli się wtedy po 
raz ostatni...

Pomocna Japonia
Jednak zanim udało się 

wywieźć dzieci, Polski Ko-
mitet Ratunkowy apelował 
o pomoc do rządów wielu 
państw na całym świecie. 
Odpowiedziały Stany Zjed-
noczone i Japonia, do której 
było bliżej. 

Anna Bielkiewicz dotar-
ła do Japonii i podobno na 
kolanach błagała tamtejsze-
go ministra wojny o pomoc. 

Na Syberii, w Mandżurii i innych odległych oraz nieprzyjaznych miejscach na Dalekim Wschodzie na początku XX wieku pa-
nowała bieda, głód i cierpienie, związane z trwającą tam wojną domową. W takich warunkach, najczęściej w sierocińcach żyły 
polskie dzieci z rodzin zesłańców. Ponad 800 dziewcząt i chłopców uratowano, przywożąc je przez Japonię do Polski. Około 
300 tzw. dzieci syberyjskich wczesną wiosną 1923 r. trafiło do Wejherowa, gdzie mieszkały przez kilka lat. O tym ciekawym wy-
darzeniu opowiedziała nam w 2013 roku śp. red. Regina Osowicka, która zajmowała się tym tematem i rozmawiała z dorosłymi 
już „dziećmi syberyjskimi”. Przypominamy tę historię, zamieszczając artykuł z archiwum „Pulsu”.

Z archiwum „pulsu wejherowa”: dzieci syberyjskie

Z syberii i Mandżurii przez japonię 
sieroty przyjechały do wejherowa

Obiecał przysłać statki po 
dzieci i dotrzymał słowa, co 
pozytywnie zaskoczyło orga-
nizatorów akcji.

Przy pomocy japońskiego 
Czerwonego Krzyża udało 
się wywieźć z Władywosto-
ku 877 chłopców i dziewcząt 
w wieku od 1 roku do 13 lat. 
Przewieziono je do Tokio i 
Osaki, skąd po zakończeniu 
wojny polsko-bolszewickiej 
mogły przyjechać do Polski.

Wizyta u cesarzowej
W Japonii, gdzie dzieci 

przechodziły kwarantannę, 
cieszyły się dużym zainte-
resowaniem. Pisały o nich 
gazety, a grupa maluchów 
została nawet przyjęta przez 
cesarzową i obdarowana po-
darkami. Każde dziecko 
dostało kimono i konika po-
lnego w klatce. 

Dopiero po 1920 roku, 
kiedy w Polsce skończyła się 
wojna, mogły wyruszyć w 
drogę do nieznanej ojczyzny 
swoich przodków. Dzieci naj-
pierw przypłynęły statkiem 
do Gdańska, w stamtąd pro-
sto do Wejherowa.

Dom w Wejherowie
Jesienią 1922 r.  doktor 

Józef Jakóbkiewicz przyje-
chał do Polski na stałe i za-
jął się urządzaniem Zakładu 
Wychowawczego Dzieci Sy-
beryjskich w Wejherowie. 
Zorganizował dla nich in-
ternat, szkołę powszechną, 
przedszkole (freblówkę), po-
koje nauki, bibliotekę, świe-
tlicę, gabinet lekarski ze 
szpitalikiem, stołówkę z za-
pleczem kuchennym. 

Znalazło tu swój dom i 
troskliwą opiekę ponad 300 

syberyjskich dzieci. Okresy 
głodu na Syberii tak wryły 
się dzieciom w pamięć, że 
podczas posiłków część je-
dzenia zakopywały w ziemi, 
na dziedzińcu lub w parku, 
robiąc żelazne zapasy. 

W wejherowskich 
szkołach 
Starsi wychowankowie 

kształcili się w wejherow-
skich szkołach. Kilkoro 
dzieci chodziło do gimna-
zjum, wśród nich późniejsi 
lekarze w Kartuzach, bracia 
Wacław i Wincenty Dani-
lewiczowie. 

Kilkoro dzieci chodziło do 
ćwiczeniówki i Seminarium 
Nauczycielskiego, inni do 
szkoły handlowej i rolniczej. 

Część młodzieży syberyj-
skiej uczyła się rzemiosła w 
warsztatach Zakładu Wy-

chowawczego i u rzemieśl-
ników prywatnych. Stefan 
Jakliński terminował w 
warsztacie szewskim mi-
strza Bistrama, a później 
przez wiele lat śpiewał w 
chórze „Harmonia”. 

Około 100 wychowanków 
opuściło Zakład, po odnale-
zieniu w Polsce krewnych 
lub wyuczeniu się zawodu. 

Stosunek mieszkańców 
Wejherowa do przybyszów 
z dalekiego Władywostoku 
był różny. Niektórzy starali 
się im pomagać i wspierać. 
Bywało że rodzice dawali 
dzieciom podwójne śniada-
nia do szkoły, żeby podzielili 
się z koleżankami i kolega-
mi z zakładu.  Niestety, byli 
i tacy wejherowianie, którzy 
odnosili się do dzieci wrogo 
lub nieufnie, mówiąc o nich: 
„te ruski”. 

Wizyta prezydenta 
i prymasa Polski
W 1923 roku do zakładu 

w Wejherowie przyjechał 
prezydent RP Stanisław 
Wojciechowski i prymas 
Polski, kardynał Edmund 
Dalbor, aby odwiedzić dzie-
ci syberyjskie. 

W marcu 1923 r. Jakób-
kiewicz utworzył na terenie 
Zakładu koedukacyjny sa-
modzielny Hufiec Syberyjski 
ZHP im. Tadeusza Kościusz-
ki i został jego komendantem. 

Jego zasługą jest także 
wybudowanie i wyposaże-
nie harcerskiej przystani 
żeglarskiej na Helu, gdzie 
corocznie odbywały się obozy 
harcerskie, także z udziałem 
dzieci syberyjskich. Wod-
niacy dysponowali kilkoma 
łodziami żeglarskimi i wio-
słowymi oraz jachtem.    

Zakład Wychowawczy 
Dzieci Syberyjskich istniał 
w Wejherowie do 1928 r.

            AK.

Dzieci syberyjskie w ośrodku w Wejherowie. W głębi po lewej stronie Anna Biel-
kiewicz, natomiast po prawej, z drugiej strony choinki - Józef Jakóbkiewicz.
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Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa

Po potyczce w Wejherowie, gdzie bezapelacyjnie rozgro-
mili MKS MOSiR Kętrzyn 20:40, radość zapanowała w 
wejherowskiej ekipie i co niektórym zamarzył się awans do 
pierwszej ligi. Tytani z beniaminkiem poradzili sobie bez 
problemów, a niewiadomą był tylko wynik, czyli ile bramek 
strzelimy kętrzynianom. Tak rozpaleni w wielkich nadzie-
jach Tytani pojechali do sąsiada z ligowej tabeli. 

Stało się jednak inaczej bo Sambor zagrał typowo dla 
siebie: szybko, twardo, bez błędów w rozegraniu i skutecz-
nie. Tytani natomiast w pierwszej części zagrali tak, jakby 
wygraną i awans mieli już w kieszeni. 

Przewaga z pierwszej części wystarczyła, aby skutecz-
nie ją obronić w drugiej odsłonie pojedynku.

W następną sobotę, 3 marca Tytani Wejherowo 
we własnej hali przy SP nr 6 przy ul. Śmiechowskiej 
zmierzą się z drużyną MKS Brodnica.

Klasą błysnęły dziewczy-
ny, które w formule kick-li-
ght wygrały wszystkie swoje 
walki, Zuzia Kalbarczyk wy-
grywa dwukrotnie, zwycię-
żyły także Paulina i Nikola. 
Ta ostania debiutowała w 
formule kick-light i zdecy-
dowanie pokazała, że może 
liczyć się w walce o meda-
le MP w Mysiadle pod ko-
niec kwietnia. Dziewczęta 
zostały też docenione przez 
organizatorów i sędziów tur-
nieju. Z. Kalbarczyk otrzy-
mała puchar jako najlepsza 
juniorka, a Nikola jako naj-
lepsza kadetka mistrzostw 
woj. pomorskiego.

Podwójny tytuł powędro-
wał do instruktora, a za-
razem zawodnika  klubu z 
Wejherowa, Adama Wróbla, 
który wygrał dwie walki w 
formułach pointfighting i 
kick-light. Dorian Kupc wy-
grał walkę w formule po-

W rozegranych trzech 
spotkaniach, wejherowski 
zespół na wyjeździe uległ 
prowadzącemu w lidze UKS 
Lis Sierakowice, we własnej 
sali Szkoły Podstawowej 
nr. 5 zwyciężył Besko ATS 
III Małe Trójmiasto Rumia 
6:4. Z kolei w kolejnym spo-
tkaniu P&P Start Wejhero-
wo pokonało KS „Wicher” I  
Wierzchucino również 6:4.  

W tabeli wejherowski ze-
spół zajmuje wysokie czwar-
te miejsce. Trenerem zespołu  
P&P Start Wejherowo jest 
Dagmar Rzoska. 

Kolejne spotkanie wej-
herowski zespół rozegra na 
wyjeździe w Nowym Dworze 
Gdańskim.

piłka ręczna

Tytani grają 
w kratkę
Szczypiorniści z Wejherowa wybrali się 
do Tczewa na mecz z Samborem. Niestety 
dostali duże lanie, bo przegrali 24:19.

kickboxing. pomorskie mistrzostwa

siedem zwycięstw
Siedem zwycięstw podczas Mistrzostw Województwa Pomorskie-

go w kickboxingu w Prabutach odnieśli zawodnicy i zawodnicz-
ki Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego i GOSRiT Luzino. 
Zwyciężyli: Adam Wróbel, Paulina Stenka, Zuzanna Kalbarczyk, 
Dorian Kupc, Nikola Siecińska.

intfighting przed czasem, 
natomiast w kick-light to-
czył zacięty pojedynek i osta-
tecznie przegrał nieznacznie 
na punkty. 

Debiutanci Kacper Krau-
se i Dominik Zander pozo-

stali bez zwycięstwa, jednak 
z cennym doświadczeniami. 
W zawodach wzięło udział 
blisko 130 zawodników z 19 
klubów kickboxingu. Trene-
rem zawodników z Wejhero-
wa i Luzina jest Rafał Karcz.

Tenis 
stołowy
pomorska 
iii Liga 

Rozpoczęła się dru-
ga runda rewanżowa 
III Ligi Tenisa Stoło-
wego sezonu 2017/2018. 
Wśród 12 zespołów 
znalazł się beniaminek  
P&P Start Wejherowo. 
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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

   Wtorek          8.00-9.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731 00 85 06

SPORT
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Nie była to udana wyprawa drużyny, która będąc naj-
młodszym zespołem, zakończyła udział w mistrzostwach 
sklasyfikowana na miejscach 9-16. Najlepszymi zawodni-
kami z Luzina byli: strzelec 3 goli Damian Splitthof oraz 
Łukasz Michałek. Sam udział młodzieży GOSRiT Luzino 
w finale Mistrzostw Polski był wielkim wyróżnieniem.

Skład GOSRiT/el professional Luzino: Łukasz Micha-
łek, Bartosz Wolski, Mateusz Gruba, Wiktor Droździel, 
Szymon Miotk, Szymon Landowski, Bartosz Szpakiewicz, 
Kacper Pocierznicki, Kacper Bornowski, Damian Split-
thof, Mikołaj Nastały, Paweł Selonke, Krzysztof Bollin, 
Maciej Klebba. Trenerem jest Paweł Radecki.

O G Ł O S Z E N I E

piłka nożna juniorów

Za mocni 
przeciwnicy

W Mikołowie (woj. śląskie) juniorzy młod-
si GOSRiT/el professional Luzino zagrali w 
finałowej rozgrywce Młodzieżowych Mi-
strzostw Polski w futsalu. 

Nasza drużyna wygrała 
wszystkie swoje spotkania, 
tracąc przy tym zaledwie 
jedną bramkę. Oprócz ty-
tułu Mistrza Polski, królem 
strzelców został Michał Dą-
browski. 

W wejherowskiej druży-
nie grali: Sławomir Wal-
czewski - kapitan, Marcin 
Piekut, Remigiusz Sar-
bak, Arkadiusz Pendowski, 
Szczepan Kass, Bartłomiej 
Woźniak, Michał Dąbrow-
ski oraz Adam Miotk. 

Rywalizowało 12 ekip 
z 4 województw. Karolina 
Drewa (MKS Ladies Gości-
cino) i Magdalena Lińska 

Trzecie miejsce dla GOsRiT
Turniej dla kobiet open 18 lutego zakończył cykl turniejów Sportbm/

Kaszub 2017/2018. Brązowe medale zdobyły gospodynie zawodów, GO-
SRiT Luzino, wygrywając derbowe spotkanie o III miejsce z MKS La-
dies Gościcino 2:0. 

Wspólna reprezentacja Miasta i Powiatu Wejherowskiego wygra-
ła Mistrzostwa Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej, 
które odbyły się 10 lutego w Pabianicach.

piłka nożna. Mistrzostwa samorządowców

wejherowo najlepsze

(GOSRiT Luzino) otrzymał 
nagrody dla najlepszych 
strzelczyń turnieju. 

Najlepszą zawodniczką 

w zespole MKS Ladies Go-
ścicino została Anna Misz-
ka, a Weronika Mutke w 
GOSRiT Luzino. 
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aDMiNisTRaTOR
NiERUChOMOŚCi

wejherowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy
20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ROZMAITOŚCI

N A S Z  P A R T N E R

Prawo i Sprawiedliwość serdecznie zaprasza na spotka-
nie z poseł Dorotą Arciszewską-Mielewczyk - przewod-
niczącą sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej oraz radnymi PiS z Rady Miejskiej Rumi Flo-
rianem Mosą i Michałem Kryżą, a także radnymi po-
wiatowymi Łucją Słowikowską i Witoldem Reclafem 
- wicestarostą wejherowskim. 

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 5 marca o 
godz. 18.00 w LO przy ulicy Starowiejskiej w Rumi.

spotkanie z posłem

Pierwszy miesiąc funk-
cjonowania indywidualnych 
numerów rachunków skład-
kowych to wpływy większe 
od tych ze stycznia ubiegłego 
roku aż o 11 proc.  W stycz-
niu do obu pomorskich Od-
działów ZUS wpłynęło 161 
761 wpłat na  kwotę ponad 
1,05 mld zł. 

Co istotne, w pierwszym 
miesiącu funkcjonowania e-
-składki płatnicy w całym 
kraju popełnili jedynie 44 
błędy w przelewach na zni-
komą w skali miesiąca kwotę 

Szkolenie odbędzie się w 
piatek 23 lutego 2018 r. w 
siedzibie Inspektoratu przy 
ul. Sobieskiego 294. Począ-
tek o 10.00  

Od lipca 2018 r. lekarze 
będą wystawiali zwolnienia 
wyłącznie w formie elektro-
nicznej. Przedsiębiorcy po-
winni przygotować się do 
obsługi takich dokumentów, 
a wiec ich odbioru, zarządza-
niem obiegiem, a także ar-
chiwizacji. Będą mogli także 
poznać ważne terminy wyni-
kające z przepisów.

Zgłoszenia ZUS przyj-
muje telefonicznie pod nu-
merem:  (58) 572-97-17. 

skomplikowana logistycznie procedura

Efekty e-składki 

42 tys. zł. Błędy te wyjaśnio-
no w bezpośrednim kontak-
cie z klientami. 

ZUS dzieli wpłaty i po-
krywa z nich należności na 
poszczególne ubezpieczenia 
i fundusze. Wpłaty są au-
tomatycznie rozliczane na 
najstarsze zaległości, tak 
aby nie narastały odsetki. 
Dla płatników istotna jest 
bieżąca informacja o sposo-
bie rozliczenia wpłaty i sta-
nie rozliczeń. Dlatego ZUS 
rozpoczął wysyłkę informa-
cji do aktywnych, zadłużo-

nych płatników składek. 
Pierwsi otrzymają je opła-
cający składki na dobrowol-
ne ubezpieczenie chorobowe, 
których wpłaty rozliczyły się 
na najstarsze zaległości. To 
dla nich ważna informacja, 
gdyż ma to wpływ na prawo 
do świadczeń np. do zasiłku 
chorobowego. Następni bę-
dą opłacający składki „sami 
za siebie”, których wpłaty 
również pokryły zaległości. 
Celem wysyłki jest powiado-
mienie jakie wpłaty zostały 
zapłacone, w jaki sposób zo-
stały podzielone, rozliczone i 
jaka jest obecnie zaległość. 
Wysyłka korespondencji za-
kończy się z końcem maja. 

Płatnicy, którzy korzysta-
ją Platformy Usług Elektro-
nicznych ZUS (PUE ZUS) 
mogą sprawdzić aktualne 
saldo konta na swoim profi-
lu. W każdej placówce ZUS 
lub drogą elektroniczną 
można złożyć wniosek o roz-
liczenie konta lub o zaświad-
czenie o niezaleganiu. 

1 stycznia został uruchomiony nowy system opłacania i rozli-
czania składek. Zamiast trzech lub czterech przelewów wystarczy 
jeden. Dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych była to skompliko-
wana logistycznie procedura, wymagająca nie tylko dostosowania 
systemów informatycznych, ale przede wszystkim poinformowa-
nia płatników o nadchodzących zmianach. 

Inspektorat ZUS 
w Wejherowie zapra-
sza płatników skła-
dek i pracowników 
biur rachunkowych na 
bezpłatne szkolenie po-
święcone e-ZLA, czyli 
elektronicznym zwol-
nieniom lekarskim. 

ZUs zaprasza
na szkolenie

e-ZLa

Czytaj nas również
w internecie:
www.pulswejherowa.pl


