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Modlitwa 
w piaśnicy

Nie jest znana tożsa-
mość wszystkich ofiar 
hitlerowskiej zbrodni w 
Lesie Piaśnickim, ale o 
wszystkich zamordowa-
nych tam Polakach pa-
miętają m.in. członkowie 
Stowarzyszenia „Rodzina 
Piaśnicka”, kapłani na 
czele z ks. Danielem No-
wakiem, siostry zakonne 
oraz mieszkańcy miasta 

- Nauczyciel to ktoś wyjątkowy, kto potrafi wyko-
rzystać swoją pomysłowość, dobroć i dociekliwy umysł 
do wypracowania rzadkiej umiejętności zachęcenia 
innych do myślenia, marzenia, poznania, próbowania i 
działania – powiedział Bogdan Tokłowicz, zastępca 

uznanie dla nauczycieli
prezydent Wejherowa, podczas uroczystości z okazji 
Dnia Edukacji Narodowej. - Dobra i sprawna edu-
kacja jest nie do pomyślenia bez etosu nauczyciela, a 
mądry nauczyciel nie jest możliwy bez zakorzenienia 
w zawodowym etosie.     Str. 5

Nauczyciele, w tym dyrektorzy wejherowskich szkół,  którzy otrzymali Nagrody Prezydenta Wejherowa.

Drogowy bubel
Studzienki, z któ-

rych wybija woda, 
wypychając pokrywy 
i zagrażając bezpie-
czeństwu użytkowni-
ków drogi, a także za-
lane podwórko to nie 
wszystkie problemy, 
które pojawiły się na 
ul. Reformatów.

Mieszkańcy skarżą się, 
że po modernizacji powia-
towej ulicy żyje im się 
gorzej. Przez podniesienie 
poziomu chodnika, woda 
wlewa się na posesję, mur 
nasiąka wilgocią, a Staro-
stwo twierdzi, że remont 
wykonano dobrze.              
        Str. 6

Jedna osoba nie żyje, a dwie zostały ranne wskutek 
wypadku drogowego, do którego doszło w sobotę 
wieczorem w redzie. 

13 października na ul. Obwodowej honda civic zde-
rzyła się czołowo z oplem vivaro. 

W wyniku wypadku na miejscu zdarzenia zginął 
21-letni mężczyzna, a 20-letni kierowca i 23-letni pa-
sażer hondy z obrażeniami ciała zostali przetranspor-
towani do wejherowskiego szpitala. 

Funkcjonariusze policji wyjaśniają okoliczności wy-
padku. 

Tragedia w redzie 

i gminy Wejherowo. Ra-
zem z przedstawiciela-
mi władz wojewódzkich, 
powiatowych, gminnych 
i miejskich, a także par-
lamentarzystami  modlili 
się w Piaśnicy 7 paździer-
nika br. 

Uroczystościom prze-
wodniczył Metropolita 
Gdański, ks. arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź.   
    Str. 8-9
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AKTUALNOŚCI

Uchwała Rady Miasta 
Wejherowa z 4 października 
br. pn. „Apel do Prezyden-
ta Miasta Wejherowa w 
sprawie ujęcia w projekcie 
budżetu na 2013 r. środków 
finansowych w wys. 400 000 
zł na dofinansowanie Wejhe-
rowskiego Klubu Sportowe-
go Gryf Orlex” stanowi:

„Rada Miasta Wejherowa 
apeluje do Prezydenta Mia-
sta Wejherowa o rozpatrze-
nie wniosku Wejherowskie-
go Klubu Sportowego Gryf 
Orlex w sprawie dofinan-
sowania Klubu z budżetu 
Miasta Wejherowa w 2013 
roku w miarę możliwości 
budżetowych i organiza-
cyjnych – po przedłożeniu 
przez Klub oferty dotyczącej 
zasad finansowania Klubu, 
sprawozdania finansowego 
z działalności Klubu, planu 
finansowego na 2013 rok z 
podaniem dochodów i wy-
datków oraz szczegółowej 
kalkulacji kosztów finanso-
wanych z budżetu Miasta”

Proponując taką treść 
uchwały radni argumento-
wali, że budżet miasta na 
rok przyszły nie jest znany, 
ale wiadomo, że jest kryzys 
i sytuacja w przyszłym roku 
będzie wyjątkowo trudna. 
Dlatego nie można na razie 
powiedzieć więcej o możli-
wościach miasta w zakresie 
wpierania klubu. 

Zdaniem radnych klubu 
„Wolę Wejherowo”, należy 
pozostawić prezydentowi 
elastyczność w tym zakre-
sie. Mimo to radni ci w gło-
sowaniu radni jasno wyra-
zili chęć wsparcia sportu w 

Oto fragment stanowiska radnych „wolę wejhe-
rowo”, które zostało przekazane dziennikarzom:

„Radni „Wolę Wejherowo” poprą apel do Prezydenta Miasta 
w sprawie finansowania klubu, ale (..) pod pewnymi warunkami.

Na wstępie chcemy zaznaczyć, że krytycznie oceniamy 
postępowanie Zarządu Klubu WKS Gryf Orlex w kwestii zapew-
nienia finansowania działalności klubu. Uważamy, że władze 
klubu zachowują się co najmniej nierozsądnie. Jest takie stare 
przysłowie: „Mierz siły na zamiary”. Wiadomo, że gra w II lidze 
piłkarskiej wymaga sporego budżetu. 

Zarząd klubu powinien zatem najpierw przeanalizować moż-
liwości finansowe, a potem podejmować działania w oparciu o 
wcześniej zapewnione i dostępne fundusze. I to jeszcze przed 
rozgrywkami, a nie teraz szantażować miasto wycofaniem się z 
rozgrywek. Takie postępowanie na pewno nie buduje zaufania 
do władz klubu i nie służy porozumieniu w dłuższym okresie. 

Pomimo tego - biorąc pod uwagę promocję miasta i rozwój 
sportu w Wejherowie - uważamy, że należy przeanalizować 
udzielenie dotacji klubowi przez miasto w 2013 r. biorąc oczy-
wiście pod uwagę rzeczywiste możliwości finansowe, które 
pojawią przyszłorocznym, trudnym, budżecie, co znajdzie wyraz 
w przyjętej uchwale Rady Miasta.

Wyraźnie należy przy tym podkreślić, że to Zarząd Klubu 
jest zobowiązany poprzez swoją pracę zapewnić finansową 
stabilizację klubu, a miasto jest tylko jednym z podmiotów, 
który może wspierać te działania w miarę możliwości budżetu 
miasta Wejherowa, co też zresztą czyni. (...)

Zarząd klubu nie przedstawił żadnej konkretnej oferty pro-
mocyjnej w zamian za oczekiwaną dotację, jak również żadnej 
kalkulacji wydatków, które mają być opłacone w pieniędzy 
publicznych w znacznej kwocie. Nie wiemy na co konkretnie 
mają zostać wydatkowane pieniądze podatników rzędu kilkuset 
tysięcy złotych. Zamiast konstruktywnych propozycji, władze 
WKS Gryf Orlex  zwołały konferencję prasową i ogłosiły, że po-
trzebują nagle od miasta 600 tys. złotych i zrobią manifestację 
przed Ratuszem. Czemu to miało służyć? W tym kontekście 
niepokoi nas upolitycznianie całej sprawy przez wejherowską 
Platformę Obywatelską. Wykorzystywanie sportu dla celów 
politycznych oceniamy negatywnie.

Przedstawione przez klub zapotrzebowanie na publiczne 
pieniądze to, póki co postulaty „z sufitu”. Dlaczego akurat 600 
tys. a nie 500 czy też 700 tys.? I na co? Takie zachowanie ocenia-
my jako niepoważne, a zbieranie podpisów o dotację na bliżej 
nieokreślone wydatki jako wprowadzanie mieszkańców w błąd. 

Jesteśmy odpowiedzialni za środki publiczne, dlatego wa-
runkiem udzielenia dotacji jest przedłożeniu przez WKS Gryf 
Orlex oferty dotyczącej zasad finansowania Klubu, sprawozdania 
finansowego z działalności Klubu, planu finansowego na 2013 
rok z podaniem dochodów i wydatków oraz szczegółowej kal-
kulacji kosztów finansowanych z budżetu Miasta. (...)”

„puls” za trzy tygodnie

Pani Anecie Manuth
   

wyrazy głębokiego współczucia 
z powodu śmierci

 O J C A 
składa

 Krzysztof hildebrandt
 Prezydent Miasta Wejherowa 
 wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E 

Informujemy naszych Czytelników, że kolejne wy-
danie „pulsu wejherowa” ukaże się wyjatkowo nie za 
dwa, ale za trzy tygodnie. 

Ze względu na święto Wszystkich Świętych, gazeta za-
miast 1 listopada, ukaże się tydzień później, 8 listopada br.

Nadzwyczajna sesja rady Miasta w sprawie  dofinansowania wKS

Głosami radnych „Wolę Wejherowo” Rada Miasta przyjęła 
uchwałę-apel do prezydenta Wejherowa o dofinansowania 
WKS Gryf Orlex kwotą 400 tys. zł w 2013 r. Radni Platformy 
Obywatelskiej nie poprali tego apelu o wsparcie dla klubu.

Kto wspiera Gryfa?

Wejherowie. 
Radni PO, na wniosek 

których zwołana została se-
sja nadzwyczajna w sprawie 
dofinansowania Gryfa, nie 
poprali tej uchwały. 

Na początku sesji przed-
stawili swój projekt uchwa-
ły, w której apelowali o przy-
znanie klubowi piłkarskie-
mu Gryf dotacji (w sumie 
600 tys. zł). Nic jednak nie 
stało na przeszkodzie, aby 
głosowali razem z radnymi 
„Wolę Wejherowo”, skoro 
taka uchwała – bądź co bądź 
o wsparciu dla Gryfa - miała 
szansę powodzenia. 

Ponieważ niektórzy radni 
PO wcześniej uczestniczyli 
w manifestacji przed ratu-
szem w sprawie dofinan-
sowania WKS Gryf Orlex, 
można się domyśleć, że 
chodzi im wyłącznie o poli-
tykę i pretekst do ataku na 

prezydenta miasta, a nie o 
sport (o czym pisaliśmy sze-
rzej w poprzednim wydaniu 
„Pulsu Wejherowa”).  

Co ciekawe, radni PO byli 
przeciwni poddaniu dotacji 
na Gryfa większej społecz-
nej kontroli, w szczególności 
temu, aby klub dokładnie 
sprecyzował na co potrze-
buje kilkaset tysięcy złotych 
przed ich przekazaniem. 

O jaką kontrolę chodzi? 
Wyjaśnia to stanowisko 
radnych „Wole Wejherowo, 
które publikujemy obok.

NArKOTYKI 
W Rumi zatrzymano 24-let-

niego mieszkańca powiatu puc-
kiego, który posiadał narkotyki. 
Młody mężczyzna na widok pa-
trolujących miasto policjantów. 
zaczął się dziwnie zachowywać. 
Starał się niepostrzeżenie wyrzu-
cić na ziemię małe woreczki fo-
liowe. Okazało się, że w jednym 
była amfetamina a w drugim 
marihuana. Za posiadanie nar-
kotyków grozi mu kara do 3 lat 
pozbawienia wolności.

pOSZuKIwANY 
Wydział Kryminalny Komen-

dy Powiatowej Policji w Wej-
herowie poszukuje zaginione-
go – leona Karweckiego, s. 
Mariana zam. Szczecin, który 3 
października 2012 r. w  Stilo, gm. 
Choczewo udał się do lasu na 
grzyby i nie powrócił. Zaginiony 
był widziany w okolicach dwor-
ca PKP w Lęborku, na terenie 
miasta Laskowice Pomorskie. 
Istnieje przypuszczenie, że kie-
ruje się w rodzinne strony do 
miejscowości Koronowo woj. 
kujawsko - pomorskie.

Wiek 75 lat; wzrost ok. 162 
cm; waga ok. 80 kg; krępej budo-
wy ciała, oczy piwne. Ubrany w 
granatowe spodnie i granatową 
koszulkę polo, a także sweter 
zielono-granatowo-bordowy.

Osoby, które mogą pomóc w 
ustaleniu miejsca pobytu w/w 
proszone są o kontakt pod nr 
tel. 58 672-97-42 lub 112, 997.

Z POLICJI

Panu
romanowi Góreckiemu

   
wyrazy głębokiego współczucia 

z powodu śmierci

O J C A
   składa  

Krzysztof hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa 
wraz ze współpracownikami

Na sesji nadzwyczajnej, dotyczącej dofinansowania 
Gryfa Orlex Wejherowo, o środki dla klubu apelował 
jego prezes, Rafał Szlas.
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SAMORZĄD

Roczne stawki podatku od nieruchomości w 2013 roku 
wynosić będą: 

Podatek od budynków mieszkalnych: 73 gr. od 1 m 
kw. powierzchni użytkowej (dla porównania, w 2012 r. 
wynosił 70 gr.). Jeżeli jednak  jedynym źródłem utrzyma-
nia jest emerytura lub renta – 53 gr. (w 2012 r. – 50 gr.) 

Podatek od budynków mieszkalnych lub ich części 
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej 
– 22,82 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej (w 2012 
r. – 21,94 zł)

Podatek za budynek zajęty na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń 
zdrowotnych – 4,63 zł od 1 m kw. powierzchni (w 2012 
r. – 4,45 zł). 

Podatek od pozostałych nieruchomości, w tym za-
jętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności 
pożytku publicznego oraz organizacje pożytku publicz-
nego – 7,50 zł (w 2012 r. – 7,10 zł). 

Stawki te oznaczają, że podatek od 50-metrowego 
mieszkania wzrośnie 1,50 zł rocznie, a więc 12,5 grosza 
miesięcznie, zaś od 100-metrowego sklepu, restauracji, 
zakładu usługowego, itp. o 88 zł rocznie, czyli o wzrost o 
7,33 zł miesięcznie.

Wysokość stawek podatku od środków transporto-
wych jest zróżnicowana – od 375 zł do 3 080 zł. Zależy 
to od wpływu środka transportu na środowisko naturalne 
oraz od posiadanego systemu zawieszenia, co ma wpływ 
na stan nawierzchni dróg. 

Wszystkie stawki podatkowe znajdują się w Biuletynie 
Informacji Publicznej.

Nowe stawki wyższe o 4 procent

Dyskusja o podatkach zdominowała sesję rady Miasta wejherowa

wzrosną tylko o wskaźnik inflacji

Radni „Wolę Wejherowo” 
i współpracownicy prezy-
denta przekonywali, że pod-
niesienie stawek o wskaźnik 
inflacji jest konieczne, gdyż 
samorząd musi „zasypać” 
dziurę, którą w budżecie 
Wejherowa robi rząd swoimi 
decyzjami. 

Dochody z podatków sta-
nowią znaczną część docho-
dów miasta, potrzebnych 
m.in. na rosnące wydatki, 
zwłaszcza w oświacie i po-
mocy społecznej oraz na 
inwestycje. Radni opozycji, 
którzy wykorzystali okazję 
do ataku na prezydenta mia-
sta,  przeciwni byli jakimkol-
wiek zmianom w podatkach.

O 14 GROSZY 
MIESIĘCZNIE
- Będziemy głosować 

przeciw wprowadzeniu wyż-
szych stawek  podatków – 
mówił na sesji Jacek Gafka 
z PO - Rada Miasta nie 
powinna sięgać do kieszeni 
mieszkańców. 

Skarbnik Arkadiusz 
Kraszkiewicz wyjaśnił, 
że proponowane zmiany nie 
można nawet nazwać pod-
wyżką, jeśli podyktowane 
są tylko wzrostem inflacji. 

- Wzrost stawek w prak-
tyce oznacza, że za miesz-
kanie o powierzchni 56 m 
kwadratowych, w stosunku 
do 2012 roku właścicie-
le zapłacą więcej o 1,70 
zł rocznie, czyli 14 groszy 
miesięcznie, a za budynek 
jednorodzinny o powierzchni  
98 metrów kwadratowych o 
2,90 zł rocznie – wyjaśniał 
skarbnik miasta. 

A. Kraszkiewicz przypo-
mniał też, że zarówno eme-
ryci i renciści, jak i organiza-
cje pozarządowe korzystają 
z ulg podatkowych. Ponadto 
podatki można płacić w czte-
rech kwartalnych ratach.

Rada Miasta Wejherowa, która obradowała  9 października, 
zajmowała się kilkoma ważnymi tematami, m.in. uchwaleniem 
stawek podatków gminnych na 2013 rok. Mimo, że podatki 
wzrosną zaledwie o 4 procenty, wynikające ze wzrostu in-
flacji, temat wywołał długą i burzliwą dyskusję, dotyczącą 
podatków od nieruchomości.

TO RZĄD DRĄŻY 
KIESZENIE
- Nie zgadzam się z opinią 

radnego PO – powiedział 
radny Henryk Jarosz z 
klubu „Wolę Wejherowo”. – 
To nie pan prezydent miasta 
drąży w kieszeniach podat-
ników, to rząd Platformy 
Obywatelskiej na czele z mi-
nistrem Rostowskim drąży 
w kieszeniach samorządów 
i zmusza samorządy od ta-
kich, a nie innych decyzji. 
Niech pan premier, pan 
minister zamrozi podatki w 
kraju, to my też zamrozimy i 
będziemy działać na zasadzie 
administrowania.

Wiceprzewodniczący 
Rady Maciej Łukowicz z 
PO twierdził też, że wejhe-
rowscy przedsiębiorcy ucie-
kają do ościennych gmin z 
powodu wysokich podatków 
lokalnych.   

-  Porównujemy stawki 
z innych samorządów. Jest 
tendencja, że te stawki w 
wielu samorządach są pod-
noszone – wyjaśnia skarbnik 
A. Kraszkiewicz. – Jeśli 
chodzi o wpływy z tych po-
datków, nie zauważamy 
wycofywania się przedsię-
biorców z Wejherowa. 

ROSNĄ WYDATKI
Zastępca prezydenta, 

Bogdan Tokłowicz zwró-
cił uwagę na wciąż rosnące 
wydatki w oświacie i opiece 
społecznej, spowodowane 
decyzjami rządu.

– Od 1 października rząd 
podniósł kryteria dochodo-
we w naszym kraju. MOPS 
potrzebuje większego stru-
mienia pieniędzy, aby za-
bezpieczyć te potrzeby dla 
mieszkańców Wejherowa.  
W oświacie musimy ponosić 
konsekwencje realizowania 
wielu zadań, nie otrzymując 
na ten cel środków finan-
sowych z budżetu państwa. 

Na przedszkola niepubliczne 
w 2013  będziemy musieli 
zabezpieczyć co najmniej 
7,5 miliona  zł, a jeszcze nie 
wiemy, jaka będzie wysoko-
ści subwencji oświatowej na 
2013 – mówił m.in. prezy-
dent Tokłowicz.

Poza tym przecież to radni 
Platformy Obywatelskiej 
proponowali niedawno do-
datkowe 600 tys. zł dotacji 
na WKS Gryf-Orlex. Skąd 
je wziąć?

POLITYKA 
I HIPOKRYZJA
- Powodem podwyżki po-

datków lokalnych jest to, 
że samorząd nie otrzymuje 
pieniędzy na zadania, które 
ustawowo zostały nam po-
wierzone. Dlatego musimy  
podwyższać np. podatek 
od nieruchomości, aby „za-
sypać” dziurę, którą w na-
szym budżecie robi rząd, np. 
przekazując nowe zadania 
bez pieniędzy – mówił wice-
przewodniczący Rady Miasta 
Wojciech Kozłowski.

Ostatecznie 13 radnych 
było za uchwałą.  7 było prze-
ciw, a 1 radny wstrzymał się 
od głosu.

Większością głosów Rada 
Miasta zdecydowała również 
o zmianie stawek podatku od 
środków transportu. 

Po sesji radni „Wolę Wej-
herowo” mówili: – Dzisiejsze 
uchwały były dobrym pre-
tekstem do ataku opozycji 
na prezydenta i cała sprawa 
jest wyłącznie polityczna. 
Przy tym radni PO wykazują 

się wyjątkową hipokryzją. 
To polityka ich rządu, rządu 
Platformy Obywatelskiej po-
woduje zubożenie obywateli 
i kłopoty przedsiębiorców, a 
nie podatki lokalne, które 
są ułamkiem wszystkich ob-
ciążeń. Radni PO teraz pró-
bują przedstawiać się w roli 
„obrońców” kieszeni miesz-
kańców. Niech lepiej, jako 
członkowie partii rządzącej, 
działają na rzecz właściwej 
polityki ich partii i rządu w 
stosunku do samorządów, 
to podatku od nieruchomo-
ści nie trzeba będzie pod-
wyższać. Niech wnioskują, 
przekonują, naciskają „po 
linii partyjnej”, aby rząd tak 
bardzo nie „dociskał śruby” 
samorządom. Zapewne radni 
PO z innych miast ich poprą. 
Chyba, że w partii są tylko 
pionkami lub dla kariery. 

       Anna Kuczmarska

Zmiana stawek podatku od nieruchomości, m.in. w budynkach wykorzystanych na 
działalność gospodarczą,  wiąże się ze wzrostem inflacji. 

Rada Miasta podjęła też ważną uchwałę, dotyczącą podziału 
miasta na okręgi wyborcze. W Wejherowie powstanie 21 stałych 
jednomandatowych okręgów. Z każdego okręgu wybierany 
będzie tylko jeden radny. 

Do tematu wrócimy, podobnie jak do niektórych innych 
spraw, poruszanych podczas ostatnich obrad samorządu.

Okręgi jednomandatowe
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Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 
2012 serdecznie zaprasza 18 października od godziny 12.00 
do 17.00 na finisaż wystawy pt. „prANIÉ, plATOwANIÉ, 
MÃGlOwANIÉ”.

W programie: gawędy Tadeusza Makowskiego, KABA-
RET Regionalnego Stowarzyszenia Kobiet Niezależnych z 
Chmielna, pokaz dawnego prania, prezentacja kaszubskich 
instrumentów ludowych, poczęstunek kaszubską tabaką.

Imprezie towarzyszyć będzie jarmark produktów regional-
nych kuchni kaszubskiej.

Na to spotkanie muzuem zaprasza już dzisiaj do swojej sie-
dziby w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków, natomiast 
w najbliższą niedzielę 21 października  w tym samym miejscu 
zaplanowano muzyczno-słowne wspomnienie z okazji 105 
rocznicy urodzin MÉSTrA JANA TrEpCZIKA.   

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00.

Muzeum zaprasza 

Kaszubskie 
prezentacje

Regina Osowicka - pi-
sarka i dziennikarka oraz 
Bogdan Tokłowicz - za-
stępca prezydenta Wejhero-
wa otrzymali z rąk wicewo-
jewody Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski.

Radna Rady Miasta Te-
resa Skowrońska została 
odznaczona Brązowym Krzy-
żem Zasługi.   

Czterech strażników miej-
skich otrzymało medale za 
wzorowe, wyjątkowo sumien-
ne wykonywanie obowiąz-
ków wynikających z pracy 
zawodowej. 

Medal Złoty otrzymał 
Zdzisław Poltrok, nato-
miast Medalem Srebrnym 
za Długoletnią Służbę zo-
stali odznaczeni: Sławomir 
Czaja, Marek Głowienke, 

Podczas sesji Rady Miasta, wicewojewoda 
pomorski Michał Owczarczak wręczył zasłu-
żonym mieszkańcom Wejherowa odznacze-
nia państwowe. Swoją nagrodę wręczył do-
datkowo prezydent Krzysztof Hildebrandt.

Odznaczeni wejherowianie w towarzystwie wicewojewody Michała Owczarczaka, prezydenta Krzysztofa Hilde-
brandta i przewodniczącego Rady Miasta Leszka Glazy.

Waldemar Walkusch.
Obchodząca w tym roku 

80. urodziny Regina Osowic-
ka otrzymała także Nagrodę 
Prezydenta Wejherowa. 

Przekazując nagrodę, 
prezydent Krzysztof Hil-
debrandt podkreślił, że to 
wyróżnienie przyznane jest 
za całokształt pracy dzien-
nikarskiej i dokumentacyj-
nej, m.in. za oddanie się 
sprawom Piaśnicy - miejsca 
martyrologii. Nagroda to 
wyraz uznania za setki wie-
lotematycznych artykułów 
w prasie i wiele książek, 
będących swoistym przewod-
nikiem i skarbnicą wiedzy 
o mieście oraz o ludziach w 
nim żyjących; jest to nagroda 
za felietony i audycje przybli-
żające Wejherowo.

Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodze-
nia Polski Regina Osowicka odbiera gratulacje od Bog-
dana Tokłowicza, który otrzymał to samo odznaczenie.

publicystka, samorządowcy, strażnicy miejscy

wyróżnieni za pracę

W poprzednim wyda-
niu „Pulsu Wejherowa” 
informowaliśmy o nagro-
dzie Remusa, którą Regi-
nie Osowickiej przyznał 
Zarząd Powiatu Wejhe-
rowskiego. Tę nagrodę 
laureatka odebrała na 
uroczystości w Starostwie.

Obok piszemy o odzna-
czeniu pisarki i dzienni-
karki Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia 
Polski oraz o nagrodzie 
Prezydenta Wejherowa.

Do tego deszczu wy-
różnień dochodzi jeszcze 
jedno. Za dokonania w 
rozpowszechnianiu i dba-
niu o historię i pamięć o 
Piaśnicy, a także doku-
mentowanie wydarzeń 
związanych z ziemią wej-
herowską, Regina Osowic-

Kto lepiej zna Wejherowo i jego histo-
rię, niż Regina Osowicka? Z pewnością 
mało kto. Nic dziwnego, że znana dzien-
nikarka, pisarka i badaczka dziejów 
miasta zbiera zasłużone laury i odzna-
czenia. Tym bardziej, że w tym roku pani 
Regina kończy 80 lat.

Dla pani reginy Osowickiej

Deszcz nagród

ka otrzymała Honorowe 
Obywatelstwo Gminy 
Wejherowo. To pierwsze 
takie odznaczenie w hi-
storii gminy. Uroczystość 
przekazania dyplomu i za-
szczytnego tytułu odbyła 
się w Dworku Drzewiarza 
w Gościcinie.

Gratulujemy i życzymy 
zasłuzonej wejherowiance 
dalszych książek. Pani 
Regina, pracuje obecnie 
nad kolejną książką, po-
święconą ofiarom tragedii 
w Lasach Piaśnickich, 
ale pragnie również na-
pisać o Wejherowskich 
Powązkach. Na starym 
cmentarzu przy ul. 3 Maja 
spoczywa wiele znanych 
osób, które Regina Oso-
wicka chciałaby ocalić od 
zapomnienia. 
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W uroczystości uczest-
niczyło kilkudziesięciu ka-
płanów i tłum wiernych, 
w którym wypatrzyliśmy 
mieszkańców Wejherowa. 

Koronac ja  Rumskie j 
Wspomożycielki odbyła się 
podczas uroczystej mszy 
świętej z bogatą oprawą. 
Koronę otrzymała zarówno 
Maryja, jak i Dzieciątko 
Jezus, które trzyma na ręce.

Koronacja potwierdza 
fakt, że obraz jest czczony, 
a modlący się przed nim 
wierni doświadczają łask. 
Ks. Kazimierz Chudzicki, 
proboszcz parafii pw. NMP 
Wspomożenia Wiernych w 
Rumi, podobnie jak jego 
poprzednicy, starał się o 
koronację obrazu. Zbieranie 
potrzebnych materiałów  
oraz oczekiwanie na decyzję 
trwało 12 lat. Świadectwa 
łask związane są z uzdrowie-

12 października w kościele Najświętszej Marii Panny Wspo-
możenia Wiernych w Rumi odbyła się uroczysta koronacja  
Obrazu Wspomożycielki. Obraz został ukoronowany przez 
ks. arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. 

rumska
wspomożycielka
Pierwowzorem obrazu 

jest dzieło, znajdujące się 
w kościele w Turynie, które 
powstało pod dyktando ks. 
Jana Bosko. 

Rumski obraz namalował 
ks. władysław Sułecki z 
Jarosławia. Ufundowali go 
pracownicy rumskiej gar-
barni, jako podziękowanie za 
ocalenie z wypadku. W czasie 
rozbudowy zakładu zawaliła 
się ściana budowanej świe-
tlicy, ale nikomu nic się nie 
stało. Obraz, poświęcony w 
1949 r.  był wyrazem wdzięcz-
ności pracowników garbarni. 

Postać Maryji Wspomoży-
cielki góruje też nad świąty-
nią. Na dachu kościoła przy 
ul. Dąbrowskiego znajdu-
je się bowiem figura NMP 
Wspomożenia Wiernych.

podniosła uroczystość w kościele w rumi

wspomożycielka
ukoronowana

niami, nawróceniem człon-
ków rodziny, pokonaniem 
słabości i nałogów. 

Metropolita Gdański abp. 
Sławoj Leszek Głódź przy-
pomniał podczas uroczy-
stości, że odbywa się ona w 
75. rocznicę przybycia sale-
zjanów do Rumi i 55-lecia 
parafii salezjańskiej w tym 
mieście. Ważną tegoroczną 
rocznicą jest 95-lecie obja-
wień fatimskich. 

Kult  NMP Wspomożenia 
Wiernych rozpoczął się w 
Rumi w 1937 roku wraz z 
przybyciem na te tereny 
ojców salezjanów. Maryja 
Wspomożycielka jest stale 
obecna w życiu i dziełach 
duchowych synów św. Jana 
Bosko na całym świecie. 

W Polsce Jej wielkim czci-
cielem był Sługa Boży kard. 
Augustyn Hlond.

AK.

Podczas uroczystości wrę-
czono Nagrody Prezydenta, 
a także akty nadania stop-
nia awansu zawodowego 
nauczyciela mianowanego. 

Dziękując nauczycie-
lom za ich trud, prezydent 
Krzysztof Hildebrandt 
podkreślił, że władzom mia-
sta Wejherowa leży na sercu 
edukacja młodego pokolenia, 
ponieważ dobrze wykształ-
cona i wychowana młodzież 
stanowi o wartości każdej 
lokalnej społeczności i jest 
nadzieją na lepsze jutro. 

Dzień Edukacji Narodowej w ZS nr 3

Nagrodzeni 
nauczyciele 

Dzień Edukacji Narodowej był okazją do uroczystego spo-
tkania wejherowskich nauczycieli oraz do przekazania im 
wyrazów uznania i podziękowań. W Zespole Szkół nr 3 w 
Wejherowie odbyła się miejska uroczystość, podczas której 
prezydent Wejherowa wręczył m.in. nagrody za osiągnięcia 
dydaktyczno-wychowawcze.

 Alicja Cilińdź - nauczyciel Przedszkola Samorządowego 
nr 2, Maria Dempc - nauczyciel Zespołu Szkół Ogólnokształ-
cących nr 2, Estera Frąckowiak zastępca dyrektora Zespołu 
Szkół nr 1, Andrzej Gredecki - dyrektor ZSO nr 2, piotr Gwiz-
dalski - nauczyciel Gimnazjum nr 1, Małgorzata hallmann 
- nauczyciel ZS nr 3, Izabela Karwowska - nauczyciel ZS nr 
2, Katarzyna Kędzierska - nauczyciel ZSO nr 2, Aleksandra 
Klawitter-pohnke — zastępca dyrektora SP nr 9, wojciech 
Kurowski - zastępca dyrektora SP nr 9, Grzegorz lisewski - 
nauczyciel ZS nr 2, Katarzyna Merc - nauczyciel Gimnazjum 
nr 1, Krystyna Naczk - nauczyciel ZS nr 3, Grażyna Szram-
kowska - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 2, Anita 
Zaborowska - nauczyciel ZS nr 1, Małgorzata Zaleska - dy-
rektor Gimnazjum nr 1.  

Nauczycielami 
mianowanymi 
zostali: 
Marta Borawska-Hennig 

- nauczyciel ZS nr 3, Monika 
Borowczak - nauczyciel ZS 
nr 2, Magdalena Chełmi-
niacka - nauczyciel ZS nr 3, 
Magdalena Człapińska - 
nauczyciel ZS nr 2, patrycja 
Dorsz - nauczyciel ZS nr 3, 
Aneta Gzik - nauczyciel ZS 
nr 1, Sylwia Klamrowska 
- nauczyciel ZSO nr 2, Grze-
gorz palach - nauczyciel ZS 
nr 2, Magdalena poznań - 
nauczyciel ZSO nr 2, Maria 
rompca - nauczyciel SP nr 
9, Agnieszka Stanasiuk - 
nauczyciel ZSO nr 2, Beata 
Stefaniszyn - nauczyciel SP 
nr 9, Agnieszka willma - 
nauczyciel Gimnazjum nr 1, 
Elwira wójcik - nauczyciel 
ZS nr 1. 

Prezydent wręcza nauczycielom akty nadania 
stopnia awansu zawodowego nauczyciela miano-
wanego. Aby je otrzymać, trzeba było zdać specjal-
ny egzamin.

 Nagrody prezydenta otrzymali:
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Zmiany wprowadziła Uchwała Rady Miasta Wejherowa 
nr 258 z dnia 18 lipca 2012 r. Teraz radni wypowiadają 
się po kolei przy mównicy, gdyż nie ma innej możliwości. 
Mikrofon dla wszystkich jest przy mównicy, a także u 
Przewodniczącego Rady i Prezydenta. Dzięki temu radni 
się nie przekrzykują, jak to wcześniej często bywało, nie 
przerywają sobie, gdyż zwyczajne nie mają jak. Głos zabie-
rają tylko przy mównicy. Ostatnie obrady 9 października, 
kiedy po raz pierwszy obowiązywały nowe zasady,  były 
dużo bardziej kulturalne i sprawniejsze. 

Ze zmian zadowolony jest przewodniczący Rady Miasta, 
Leszek Glaza: 

– To duży krok naprzód i pozytywna zmiana w pracy 
naszej rady. Mieszkańcy oczekują od radnych poważnego 
zachowania – przyznaje przewodniczący RM. – Podkre-
ślam, że jest pełna demokracja, każdy może wypowiadać  
się bez ograniczeń przy mównicy. Dzięki nowym zasadom 
każdy radny ma taką możliwość, bowiem zdarzało się 
dotychczas, że radnym przerywano, gdy mówili. Teraz za 
bardzo nie ma jak przerwać.

Większość radnych jest zadowolona ze zmiany, przeciw 
są radni Platformy Obywatelskiej. Twierdzą, że ogranicza 
to ich prawa. Tylko w jaki sposób? Chyba, że chodzi o prawo 
do przerywania innym radnym, przekrzykiwania i mało 
kulturalnego zachowania podczas sesji. 

Dzięki kamerom z sesji sporządzany jest precyzyjny 
protokół - zapis wypowiedzi radnych, wcześniej trudno 
było czasami zorientować się kto co mówił.

Są i dodatkowe korzyści, ważne dla nas, dziennikarzy, 
którzy relacjonują obrady dla naszych mieszkańców. Został 
udostępniony pokój, w którym na ekranie obserwować 
możemy przebieg sesji rejestrowany przez kamery na sali 
obrad. Nagranie to udostępniane jest za darmo wszystkim 
zainteresowanym mieszkańcom i mediom, umieszczane 
jest także na stronie internetowej miasta wejherowo.pl. 
Nowe rozwiązanie ma polepszyć jakość transmisji obrad 
sesji dla mieszkańców Wejherowa.

Jak się okazało, nowy system zadziałał bez zakłóceń, 
a dziennikarze są usatysfakcjonowani. Nasza redakcja 
przychyla się do tych opinii. Mamy dzięki temu większy 
komfort pracy.            AK.

System kamer w ratuszu

Jest lepiej
Polepszeniu uległ obraz sesji wejhe-

rowskiej Rady Miasta.  Dzięki nowej 
organizacji pracy radnych podczas sesji 
zrobiło się spokojniej, a obrady przebie-
gają w bardziej uporządkowany sposób. 
W tym celu w sali rady zainstalowano 
system kamer do rejestracji obrad.

Modernizacja drogi krótko 
cieszyła mieszkańców ulicy 
Reformatów. Nie dość, że 
mają problem z przesunię-
tym przystankiem autobu-
sowym (to osobny temat), 
to jeszcze w niektórych do-
mach po remoncie pogorszy-
ły się warunki życia. Skarżą 
się na to m.in. mieszkańcy 
budynku nr 13, którzy ne-
gatywne skutki remontu 
ulicy odczuwają podczas 
brzydkiej pogody.

WODA NA 
PODWóRKu
- Nowy chodnik jest poło-

żony nieco wyżej niż dawny 
i dlatego woda deszczowa 
spływa z ulicy na nasze po-
dwórko – mówi mieszkanka 
domu przy ul. Reformatów 
13 (dane do wiadomości re-
dakcji). – Po deszczu woda 
pojawia się na całym po-
dwórku. Najdłużej stoi w 
bramie wjazdowej, a sąsia-
dujący z tym miejscem mur 
domu nasiąka wodą.

WILGOć 
W MIESZKANIu
Z tego powodu inna 

mieszkanka kamienicy ma 
dodatkowy problem z wil-
gocią w swoim mieszkaniu. 

- Wiele lat temu osusza-
liśmy mury i skutecznie 
walczyliśmy z wilgocią w 

Na co wydano 750 000 złotych?

Drogowy bubel
Niedawno Staro-

stwo Powiatowe w 
Wejherowie prze-
prowadziło remont 
ul.  Reformatów i 
Wniebowstąpienia. 
Niestety, prace wy-
konano z wieloma 
błędami i doszło do 
zwykłej fuszerki. 
Do redakcji „Pulsu” 
zgłosili się mieszkań-
cy budynku przy ul. 
Reformatów 13, któ-
rym po remoncie uli-
cy woda zalewa po-
dwórko. To niestety 
nie jedyny problem.

naszym budynku. Teraz wy-
starczyło kilka deszczowych 
tygodni, a problem powrócił 
– opowiada kobieta, poka-
zując mokre, odchodzące 
od ściany tapety. Nawet 
nie trzeba ich oglądać; wy-
starczy wejść do pokoju, aby 
wyraźnie poczuć stęchliznę.

STAROSTWO: 
JEST DOBRZE.
Mieszkańcy wysłali pi-

sma do Starostwa Powiato-
wego, które zleciło ten re-
mont oraz do powiatowego 
Zarządu Drogowego, który 
realizował inwestycję. 

W odpowiedzi dowiedzie-
li się, że .... obowiązek zago-
spodarowania wód deszczo-
wych należy do właściciela 
budynku. Zarząd Drogowy 
zapewnia, że chodnik wy-
konano zgodnie z projek-
tem, „co nie naruszyło jego 
pierwotnej wysokości”, ale 
mieszkańcy mówią, że to 
nieprawda. Mają nama-
calny dowód podwyższenia 
chodnika w postaci progu 
przed głównymi drzwiami 

domu. Kiedyś próg wysta-
wał nieco ponad chodnik, a 
teraz jest w nim zagłębiony. 
A ponieważ progu nie ma to 
woda się wlewa.

- Przede wszystkim przed 
remontem problemu zale-
wania nie było, podwórko 
było suche. To dlaczego 
teraz woda się pojawiła?– 
pytają urzędników starosty 
rozgoryczeni mieszkańcy z 
ul. Reformatów 13.

uWAGA 
NA STuDZIENKI!
O problemie zalewanej 

posesji i podmywanego bu-
dynku przy ul. Reformatów 
13 mówiła na ostatniej sesji 
Rady Miasta Wejherowa 
radna Teresa Skowroń-
ska, apelując o interwencję 
u starosty wejherowskiego 
Józefa Reszke w tej spra-
wie. 

Z kolei komendant Stra-
ży Miejskiej Zenon Hinca 
informował, że strażnicy 
byli kilkakrotnie powiada-
miani o wybijanych pokry-
wach studzienek kanaliza-

cyjnych w jezdni. 
Funkcjonariusze SM sta-

rali się umieścić je z powro-
tem na odkrytych i zagra-
żających bezpieczeństwu 
studzienkach. Dobrze, że 
żaden samochód nie wpadł 
w dziurę i nie urwał koła! 
Tuż po obradach samorządu 
we wtorek 9 października 
na ul. Reformatów można 
było zobaczyć małą fontan-
nę na jezdni. Wybijająca 
w górę woda wytryskała 
ze studzienki w jezdni, na 
wysokości posesji  nr 7.

Z BuDŻETu 
POWIATu
Do tematu remontu ul. 

Reformatów i Wniebowstą-
pienia wrócimy, gdyż pro-
blemów jest więcej. 

Wygląda na to, że to bu-
bel za 750 tysięcy złotych. 
Publicznych pieniędzy, do-
dajmy. 

- Remont dróg odbył się 
jedynie z pieniędzy z budże-
tu powiatu – szczycił się po 
zakończeniu remontu sta-
rosta J. Reszke.           AK.

Drogowa fuszerka. Po remoncie ulicy chodnik jest wyżej i woda wlewa się ludziom 
na podwórko. Nawet dwa dni po deszczu ta kałuża stała na drodze wjazdowej na 
posesję przy ul. Reformatów 13.

21 października (niedziela) o godz. 18.30 w Sali Jana Pawła 
II przy Kolegiacie Wejherowskiej przy ul. Kościuszki 2, odbędzie 
się spotkanie z Krzysztofem Wyszkowskim, twórcą Wolnych 
Związków Zawodowych, represjonowanym działaczem de-
mokratycznej opozycji, dziennikarzem, pisarzem. 

Spotkanie połączone będzie z promocją jego najnowszej, 
książki, pod tytułem „Głową w mur”.  Wstęp wolny. 

Spotkanie z K. wyszkowskim
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O G Ł O S Z E N I E

ZAKŁAD uSŁuG KOMuNAlNYCh w wEJhErOwIE

  KONTENErY OBJEZDNE 

dostępne będą dla Mieszkańców od godziny 15.00 w piątek do godz. 14.00 w sobotę 
w niżej podanych miejscach i terminach:

      19-20.10.2012 r.
   - skrzyżowanie leśna – Brzozowa
   - skrzyżowanie paderewskiego – Kasprowicza
   - skrzyżowanie Łęgowskiego-rogaczewskiego
   -  skrzyżowanie Łęgowskiego – Słowińców
   - skrzyżowanie Gryfa pomorskiego - patoka
   - skrzyżowanie Gulgowskiego – Karnowskiego
   - skrzyżowanie lelewela – Niska
   - skrzyżowanie Stefczyka – Chmielewskiego
   - skrzyżowanie Marynarki wojennej – Krzywa
   - skrzyżowanie Krofeya – Mostnika przy stacji Trafo

informuje o prowadzeniu na zlecenie prezydenta Miasta wejherowa  

JESIENNEJ ZBIórKI ODpADów 
wIElKOGABArYTOwYCh I NIETYpOwYCh

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy ustawić 
obok kontenera, a pozostałe odpady należy wrzucić  do 
kontenera.

Za zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny uznaje się urzą-
dzenie wycofane z eksploatacji zawierające wszystkie podsta-
wowe podzespoły i części.

W ramach akcji zbiórce nie podlegają typowe bytowe od-
pady komunalne, odpady niebezpieczne, odpady gruzowe 
oraz opakowania z zawartością cieczy.

Przypominam, że odpady niebezpieczne przyjmowane są 
nieodpłatnie w Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych 
natomiast odpady komunalne przekraczające pojemność 
posiadanych pojemników należy gromadzić w oznakowanych 
workach, które nabyć można w zakładzie oraz u kierowców 
śmieciarek.    DYrEKTOr ZuK

     Jarosław pergoł

Miedzy blokami przy 
ulicach Chopina i Rejtana 
i Kusocińskiego od wielu 
lat znajduje się boisko pił-
karskie, a właściwie plac z 
dwiema bramkami. Obok 
niego urządzono ładny plac 
zabaw, natomiast samo bo-
isko rzeczywiście nie wyglą-
da najlepiej.

Mieszkańcy blokówWejhe-
rowskiej Spółdzielni Miesz-
kaniowej apelują do zarządu 
SM o wyrównanie placu, 
ogrodzenie go i inne prace, 
dzięki którym powstanie 
tam boisko z prawdziwego 
zdarzenia.  Pracownicy admi-
nistracji spółdzielni tłumaczą 
jednak, że urządzenie w tym 
miejscu porządnego boiska 
nie jest na razie możliwe.

* Dwie bramki to za mało - twierdzą mieszkańcy os. Chopina
* lepszego boiska na razie nie będzie – wyjaśnia spółdzielnia

ważniejsze jest docieplanie
Jeden z mieszkańców bloku przy ul. Chopina zwrócił nam uwagę 

na zaniedbane boisko na tym osiedlu. Lato wprawdzie dobiegło 
końca, ale problem pozostaje na kolejne wiosenno-letnie sezony. Na 
trawiastym placu między blokami ustawiono bramki, ale nierówna 
nawierzchnia, przecięta wydeptaną ścieżką oraz brud (m.in. psie 
odchody) bardzo utrudniają grę w piłkę. 

– Niestety, koszt budo-
wy boiska jest duży i sięga 
ok. 433 tysięcy złotych, a 
plany tegorocznych wydat-
ków w naszej spółdzielni 
są inne – informuje Witold 
Kruszyński, kierownik ds. 
techniczno-eksploatacyjnych 
WSM. – Środki z funduszu 
remontowego przeznaczone 
są na docieplenie i izolację 
dachów, na wymianę okien 
i drzwi na klatkach schodo-
wych oraz modernizację wę-
złów cieplnych w budynkach. 
To pilne zadania, służące 
wszystkim mieszkańcom, w 
tym członkom naszej spół-
dzielni. Chodzi o to, by zimą 
nie tracić energii i ciepła, a 
tym samym lepiej ogrzewać 
mieszkania.

Jak wyjaśnia W. Kruszyń-
ski, pieniądze z funduszu 
remontowego to wspólne 
środki wszystkich miesz-
kańców, a przy planowaniu 
remontów i inwestycji trzeba 
brać pod uwagę potrzeby i 
wolę większości członków. 

Na razie pieniądze z wielu 
budynków trafiają na wspól-
ne konto, ale w przyszłym 
roku, zgodnie z zapisami 
Ustawy o spółdzielniach 
mieszkaniowych, każda nie-
ruchomość będzie dyspono-
wała własnym funduszem 
remontowym i samodzielnie 
decydowała o wydatkach 
(w 2013 r. powstaną Rady 
Nieruchomości).  Być może 
wówczas członkowie WSM 
z poszczególnych bloków na 

osiedlu Chopina przeznaczą 
swoje pieniądze na budowę 
boiska.

Zresztą, problem dotyczy 
nie tylko pieniędzy. Obok 
budynków Wejherowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, 
na osiedlu Chopina znaj-
dują się również dwa bloki 
Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Energetyk”. Logicznie rzecz 
biorąc członkowie tej spół-

dzielni powinni dołożyć się 
do ewentualnej inwestycji, 
ale jak dotąd SM „Energe-
tyk” nie była zainteresowana 
budową boiska. 

- Poza tym zbudowane bo-
isko trzeba utrzymać, a kto 
weźmie ten ciężar na siebie? 
– pyta Witold Kruszyński.  - 
Wejherowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa jest gospo-
darzem tego terenu, ale nie 

chce brać takiej odpowie-
dzialności i zobowiązania. 
Natomiast obok tego terenu 
urządziliśmy ogólnodostępny 
plac zabaw. To jeden z kilku-
nastu takich obiektów na na-
szych osiedlach. W tym roku 
na uzupełnienie sprzętu na 
placach zabaw, a także na 
wymianę ławek wydaliśmy 
ok. 150 tys. zł.

A. Kuczmarska
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Uroczystości rozpoczęły 
się od poświęcenia nowej 
figury Chrystusa przy gro-
bie kapłanów oraz modli-
twy księży w tym miejscu. 
Eucharystia celebrowana 
przez kilkunastu kapłanów 
pod przewodnictwem ks. ar-
cybiskupa Sławoja Leszka 
Głódzia, odbyła się ok. 2,5 
km dalej, w pięknej leśnej 
kaplicy w Piaśnickim  Lesie, 
posród grobów ofiar hitlerow-
skiej zbrodni. 

O tych ofiarach mówił 
m.in. podczas homilii Me-
tropolita Gdański, przypo-
minając postać bł. siostry 
Alicji Kotowskiej. Ksiądz 
arcubiskup podkreślił wie-
lokrotnie, że zamordowanym 
w Piaśnicy ludziom należy 
się pamięć i szacunek. 

Pod koniec mszy św. abp. 
Sławoj Leszek Głódź mówił 
o tym, jak bardzo zmienił 
się Las Piaśnicki w ostatnim 
czasie.

 - Gdy w 1994 roku jeszcze 
jako Ordynariusz Polowy 
Wojska Polskiego trafiłem 

W niedzielne przedpołudnie, 7 października w Piaśnicy od-
były się coroczne uroczystości ku czci ok. 12 tysięcy mieszkań-
ców Pomorza, pomordowanych w Lesie Piaśnickim w latach 
1939-1940. Mszy świętej, w której uczestniczyło kilkaset osób, 
przewodniczył Metropolita Gdański, ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź. W sposób szczególny modlono się za 59 kapłanów, 
którzy w piaśnickim lesie oddali życie za wiarę i Ojczyznę. 

pamięć o pomordowanych w piaśnicy

Modlitwa w lesie

do Piaśnicy, przyznam się, 
że nic nie wiedziałem o tym 
szczególnym miejscu. Nie 
spodziewałem się, że kilka 
lat później będę  kierował 
gdańską archidiecezją i prze-
wodniczył mszom świętym w 
tym lesie – stwierdził ksiądz 
arcybiskup, podkreślając 
ogromne zasługi ks. prałata 
Daniela Nowaka, kustosza 
tego miejsca martyrologii.

Ks. prałat Daniel Nowak 
stracił w Piaśnicy dziadka 
i wujka, a dziś jest głów-
nym strażnikiem pamięci o 
pomordowanych. Razem z 
członkami Stowarzyszenia 
„Rodzina Piaśnicka” ks. Da-
niel zabiega o upamiętnianie 
kaszubskiej Golgoty, nie 
tylko w samej Piaśnicy, ale 
także w Wejherowie (m.in. 
Brama Piaśnicka).

7 października w Piaśnicy 
odbyła się nie tylko msza św.

Uroczyste spotkanie w 
Lesie Piaśnickim rozpoczęło 
się programem artystycznym 
zaprezentowanym przez mło-
dzież z Gimnazjum w  Bol-

szewie. Żołnierze kompanii 
reprezentacyjnej Marynarki 
Wojennej, uczestniczący w 
uroczystości, wciągnęli na 
maszt flagę państwową. 
Odbył się Apel Pamięci, po 
którym marynarze oddali 
salwę honorową.

Przedstawiciele władz 
wojewódzkich, posłowie i 
samorządowcy, a także re-
prezentanci instytucji i or-
ganizacji, składali wiązanki 
kwiatów i zapalali znicze u 
stóp kaplicy.

W uroczystościach uczest-
niczyli m.in.: Ryszard Sta-
churski, wojewoda pomorski; 
Mieczysław Struk, marsza-
łek województwa pomorskie-
go, a także parlamentarzyści 
oraz przedstawiciele władz 
miejskich, gminnych i powia-
towych, instytucji i różnych 
środowisk. 

Metropolita Gdański, 
dziękował za to, że w uro-
czystościach biorą udział 
kombatanci oraz młodzież 
szkolna, w tym harcerze 
ZHR i ZHP.

Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski był jednym z kilkunastu przedstawicie-
li władz różnego szczebla, którzy złożyli wiązanki kwiatów na schodach kaplicy. 
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UROCZYSTOŚCI

Kaszubska Golgota to 
największa na Pomorzu 
nekropolia Polaków i miesz-
kańców Pomorza z czasów 
II wojny światowej. Na prze-
łomie 1939 i 1940 roku w 
Lesie Piaśnickim hitlerowcy 
rozstrzelali ok. 12-14 tysięcy 
osób .

Więcej zdjęć na naszej stronie: 
www.pulswejherowa.pl

Chrystus, konfesjonał 
i książka o kapłanach

Ofiary pochodziły głównie 
z kaszubskiej i pomorskiej 
inteligencji. Było wśród nich 
59 kapłanów, w tym dwaj 
księża, którzy są dzisiaj Słu-
gami Bożymi. Trwa proces 
beatyfikacyjny księży: Ed-
munda roszczynialskiego i  
Anastazego Kręckiego.

O tych wybitnych i za-
służonych księżach oraz 
o pozostałych kapłanach, 
zamordowanych w Pia-
śnicy, możemy przeczy-
tać w najnowszej książce 
wejherowskiego historyka 
Mirosława lademanna, 
zatytułowanej „Martyrolo-
gium kapłańskie Piaśnicy. 
Eksterminacja polskiego 
duchowieństwa katolickie-
go w Lesie Piaśnickim”. 

Książkę, która zawiera 
m.in. biogramy wszystkich 
księży, którzy zginęli w 
piaśnickim lesie, zaprezen-
towano podczas ostatniej 
uroczystości. 

Autor wraz z kapłanami, 
którzy później koncelebro-
wali mszę świętą w kaplicy, 
uczestniczył w uroczystości 
przy zbiorowym grobie 59 
zabitych duchownych. 

Metropolita Gdański, 
abp Sławoj leszek Głódź 
poświęcił figurę Chrystusa, 
która stanęła obok grobów. 
Z drugiej strony mogiły 
można zobaczyć wymowny 
konfesjonał z otworami po 
kulach i przewieszoną stułą.
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ORGANIZACje

Uroczystość otworzyła 
Bogna Zubrzycka, wy-
kładowca-wolontariusz, 
która przedstawiła  słu-
chaczom nowe przedmioty 
i wykładowców oraz za-
prezentowała działalność 
uniwersytetu. Wytrwało-
ści w zdobywaniu wiedzy 
życzył słuchaczom prof. 
dr hab. Jerzy Cyberski, 
rektor Kaszubsko Pomor-
skiej Szkoły Wyższej w 
Wejherowie. 

Poseł Jerzy Budnik 
zwrócił uwagę na maso-
wy ruch uniwersytetów 
trzeciego wieku i przypo-
mniał, że bieżący rok jest 
Europejskim Rokiem Ak-
tywności Osób Starszych 
i Solidarności Między-
pokoleniowej. Stwierdził 
też, że jest dumny, że 
w Wejherowie jest tak 
olbrzymie zainteresowa-
nie zdobywaniem wiedzy 
przez osoby starsze. 

Inauguracja nowego roku akademickiego 2012/2013 Wejherowskiego uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku „Polska YMCA” odbyła się 9 października 2012 r. w Kaszubsko 
Pomorskiej Szkole Wyższej w Wejherowie, z udziałem studentów, wykładowców  
i ich gości.

wieści z wejherowskiego uniwersytetu Trzeciego wieku

Kolejny rok nauki 
i ciekawych zajęć

Inauguracja roku akademickiego odbyła się w sali Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej.       Fot. Marcin Drewa

Zastępca prezyden-
ta Wejherowa Bogdan 
Tokłowicz obiecał uni-
wersytetowi wsparcie w 
pozyskaniu sprzętu kom-
puterowego oraz ławek i 
krzeseł do sal wykłado-
wych w siedzibie na ul. 
Kopernika 13. Prezydent 
powitał też na stanowisku 
nowego koordynatora,  
Krystynę Laskowską.

Dyrektor Programowy 
„Polska YMCA” Ognisko 
Gdynia Grzegorz Arab-
czyk oraz Przewodni-
cząca Rady Uczelni Zenia 
Kołodziejska wraz z 220 
słuchaczami uroczyście 
pożegnali dotychczasową 
koordynator WUTW  - 
Teresę Góralską, peł-
niącą tę funkcję przez 
trzy lata. Pani Teresa 
otrzymała kwiaty, dyplom 
honorowy, upominki oraz 
podziękowania.

Nowi studenci otrzy-

mali indeksy i wysłuchali 
wykładu inauguracyjnego  
pt. „Psychologia jakiej nie 
znacie”, który  wygłosiła 
prof. dr Krystyna Kmie-
cik-Baran z WSKP.

„Mnie się zdaje, że czło-

wiek nigdy się dość nie 
nauczy [...].” - niech to 
zdanie Hermanna Hes-
se  będzie mottem dla 
studentów seniorów na 
bieżący rok akademicki.    

Al.O.

Spartakiada, w tym regaty żeglarskie, odbyła się w Har-
cerskim Ośrodku Morskim w Pucku. W zmaganiach rywa-
lizowało ponad trzystu trzydziestu harcerzy z województwa 
pomorskiego.

Zespoły zmagały się w takich konkurencjach jak np. rega-
ty żeglarskie w klasach Optymist, Puck, Drużyna, regatach 
wioślarskich, turnieju wiedzy o morzu, biegu ratowniczym. 
Harcerze musieli się również wykazać umiejętnością śpie-
wania szant, prowadzenia nawigacji na mapach morskich.

Prawie 10 mln Polaków w wieku 50+ nie korzysta z 
internetu. Zadaniem Latarników jest wolontariacka pomoc 
w pokonaniu nieufności, obaw i barier psychicznych w za-
poznawaniu się z praktycznymi korzyściami z poruszania 
się po cyfrowym świecie. Jest to kwestia świadomości, mo-
tywacji i wiedzy.

Latarnicy są lokalnymi animatorami, którzy dotrą do 
każdej gminy. Projekt wspiera Ministerstwo Administracji 
i Cyfryzacji a potrwa on do połowy 2014 roku.

W Polsce działa 2600 Latarników w tym 13 z Wejherowa.

wolontariusze z Zhp

13 latarników 
13 harcerzy Hufca ZHP Wejherowo wzięło 

udział w szkoleniu Latarników. Jest to najwięk-
sze przedsięwzięcie dotyczące edukacji cyfrowej 
Polaków w wieku 50+.

harcerze wygrali w pucku 

Nieprzemakalni
- niepokonani

75 Wejherowska Wodna Drużyna Harcer-
ska „Nieprzemakalni” wywalczyła zwycię-
stwo w XLVI Spartakiadzie Harcerskich 
Drużyn Wodnych i Żeglarskich, w pionie 
harcerskim. 

Wejherowscy harcerze wzięli udział w Turnieju Dru-
żyn Leśnych Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP, 
odbywającym się w dniach 6-7 października. Jedną z 
drużyn spotkaliśmy na ul. Sobieskiego w Wejherowie. 

rajd Drużyn leśnych

12 października w ogrodzie Nadleśnictwa Wejherowo rok aka-
demicki zainaugurowała Sekcja Turystyczna wuTw . W spotka-
niu udział wzięło aż 45 osób, ale to nie wszyscy członkowie sekcji.

Nad liczną grupą sprawuje opiekę aż trzech wolontariuszy: 
lider Edwin Nawrocki (zaczyna 7 rok działalności w WUTW), 
Alicja Orszulak  oraz Maria Dettlaff. 

Wszyscy cieszą się z wyróżnienia, przyznanego przez Zarząd 
Główny PTTK w Warszawie. 

Z okazji Międzynarodowego Dnia Turystyki Sekcja Turystycz-
na WUTW otrzymała  z Zarządu Głównego PTTK w Warszawie 
Dyplom Honorowy „Za Zasługi w Upowszechnianiu Turystyki i 
Krajoznawstwa”. 

Wolontariusz Edwin Nawrocki otrzymał najwyższe odzna-
czenie PTTK ” Instruktor Krajoznawstwa Polski”, a z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej także Medal PTTK „Nauczyciel Kraju Ojczy-
stego”. Jest to pierwsze tak wysokie odznaczenie turystyczne dla 
mieszkańca Wejherowa.

wyróżnieni turyści 
i ich lider - E. Nawrocki
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KULTURA I eDUKACjA

Czytanie dzieciom książek uczy je, jak wyrażać emocje, 
stymuluje rozwój, poprawia pamięć, pogłębia więzi w ro-
dzinie, rozwija wyobraźnię, wzbogaca słownictwo. 

Miejska Biblioteka publiczna w wejherowie już po raz 
drugi włączyła się w obchody Dnia Głośnego Czytania, 
ogłoszonego przez polską Izbę Książki w 2001 r. i przypa-
dający 29 września. Czytanie nie kończy się jednak na tym 
jednym dniu. Biblioteka zaprasza na zajęcia dla najmłod-
szych, realizowane przez cały rok szkolny. Będą one miały 
podobny charakter, jak spotkanie, zorganizowane z okazji 
Dnia Głośnego Czytania.

Nietypowe zajęcia dla dzieci z klas „0” z wejherowskich szkół 
podstawowych odbyły się w bibliotece pod koniec września. 
Przejęci uczniowie wprowadzeni zostali do holu, który dzięki 
kolorowemu oświetleniu nabrał magicznego klimatu. W tej 
niezwykłej scenerii dzieci odwiedziła …czarownica, wywo-
łując sporo zamieszania swoim przylotem na miotle. Od razu 
wyjaśniła, że jest dobrą czarownicą i nie zamierza nikogo 
zamieniać w żaby.  Rzuciła tylko na zgromadzonych Zaklęcie 
Dobrej Zabawy, a następnie opowiedziała historię swojego 
kota – Herberta, która opisana została w książce „Przepraszam, 
czy jesteś czarownicą?”. 

Później wszyscy wyruszyli w magiczną podróż na inne plane-
ty. Na jednej z nich były tylko morza i oceany, na których szalał 
straszny sztorm! Kiedy już bezpiecznie wylądowali na Ziemi 
przypomnieli sobie bajkę o Kopciuszku. Ale co to była za bajka! 
Wszędzie mogli przebywać razem z Kopciuszkiem! Karmili z 
nim ptaszki przed domem, ciężko pracowali i robili wszystko, co 
kazała im Zła Macocha... a w końcu wybrali się na bal! 

Nauczyciele, zainteresowani udziałem grupy swoich 
uczniów w bezpłatnych zajęciach w bibliotece, mogą zgła-
szać się do wypożyczalni dla Dzieci i Młodzieży, aby ustalić 
dogodny termin spotkania. Tel.: 58 677 65 75. 

Ciekawe zajęcia w bibliotece

Czarownica 
czyta bajki

Autorzy, których wiersze 
zostały zamieszczone w anto-
logii, wystąpili w Konkursie 
Jednego Wiersza, którego 
zwycięzcą została Krystyna 
Trybowska-Goman. Drugą 
nagrodę otrzymała Teresa 
Mielewczyk, a nagrodę trze-
cią Lilia Wilczyńska. Na-
grody ufundowało Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie.

W antologii zostały za-
mieszczone wiersze nastę-
pujących poetów: Tomasza 
Albeckiego, Krzysztofa Bo-
jarskiego, Marii M. Grze-
sińskiej, Henryka Józefczy-

II Jesienne Spotkania Ludzi Pióra Ziemi Wejherowskiej odbyły 
się w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków w Wejherowie. 
Podczas spotkania promowano nowo wydaną Antologię Poetów 
Ziemi Wejherowskiej „Ziemio Moja”- zeszyt IV. W części arty-
stycznej wystąpili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I 
stopnia w Wejherowie.

ka, Macieja Kotłowskiego, 
Marcina Lewińskiego, Anny 
Michowskiej, Teresy Mie-
lewczyk, Mateusza Odyniec-
kiego,, Mirosława Odyniec-
kiego, Henryka Połchow-
skiego, Barbary Sędzickiej, 
Radosława Szałaja, Lidii 
Szczepańskiej, Krystyny 
Trybowskiej-Goman, Anny 
Richert-Wiśniewskiej, Alicji 
Wysockiej, Stanisławy S. 
Mazurek, Piotra Mazurow-
skiego, Adeliny Śniadach, 
Darii Węsierskiej, Tadeusza 
Buraczewskiego, Adama 
„Dąbrowy” Kleina, Agaty 

Krukowskiej, Piotra Rad-
czuka, Justyny G. Lange, 
Lilii Wilczyńskiej, Justyny 
Kuźma-Wasilczuk i Wiolo-
etty Majer-Szreder z Rybna.

Antologia Poetów Ziemi 
Wejherowskiej ukazała się 
dzięki dotacji wejherowskie-
go Starostwa. 

Wyboru utworów, redak-
cji, opracowania, projektu 
okładki i składu kompute-
rowego dokonał Mirosław 
Odyniecki, zaś ilustracje 
przygotowali Aleksandra 
Spanowicz, Tomasz Mehring 
i Jan Plata-Przechlewski.

Antologia poetów Ziemi wejherowskiej 

„Ziemio Moja”

Laudację na temat poetki 
wygłosił Henryk Połchow-
ski z Wydziału Kultury wej-
herowskiego Urzędu Miej-
skiego, który również jest 
autorem wierszy. 

H. Połchowski przypo-
mniał uczestnikom spotka-
nia w bibliotece, że Bogna 
Zubrzycka to emerytowana 
nauczycielka, była dyrektor 
szkoły w Gdyni oraz skrzy-
paczka, grająca dawniej 
m.in. Gdyńskiej Orkiestrze 
Symfonicznej. 

Pani Bogna sześć lat temu 
zamieszkała w Wejhero-
wie. Jako wolontariuszka 
prowadzi zajęcia z muzyki, 
pedagogiki, psychologii i fi-
lozofii Wejherowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 
W ubiegłym roku zdobyła 
III nagrodę za opowiadanie 

Muzyka, literatura, malarstwo i poezja

liczne talenty Starszej pani
Bogna Zubrzycka, laureatka Nagrody Prezydenta Wejherowa za działalność społeczną i 

kulturalną, zwłaszcza w Wejherowskim uniwersytecie Trzeciego Wieku, ma wiele talentów 
i niespożytą energię. Właśnie wydała tomik wierszy pt. „Poema Starszej Pani”, którego 
promocja odbyła się w Powiatowej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie. 

w Wejherowskim Konkursie 
Literackim „Powiew Weny”. 
Jakby tego było mało, pani 
Bogna również maluje, a 
poza tym jako dziennikarka 

współpracuje z naszą gazetą. 
Bogna Zubrzycka podkre-

śla często, że bardzo polubi-
ła Wejherowo, co widać w 
jej poezji. „Poema Starszej 

Pani” to zbiór wierszy o 
Wejherowie i mieszkańcach 
miasta. Wierszy pełnych cie-
pła, napisanych z poczuciem 
humoru, którego autorce 
nigdy nie brakowało. 

Kilkanaście utworów z 
nowego tomiku Bogna Zu-
brzycka zarecytowała pod-
czas spotkania w bibliotece, 
otrzymując duże brawa. 

Otrzymała też gratulacje 
od przyjaciół, czytelników, 
a także od zastępcy prezy-
denta Wejherowa Bogdana 
Tokłowicza (na zdjeciu 
obok), członkini Zarządu 
Powiatu Gabrieli Lisius i 
dyrektor biblioteki Danuty 
Balcerowicz. 

Prezydent Tokłowicz za-
deklarował wsparcie wyda-
nia kolejnego tomiku poezji 
Bogny Zubrzyckiej. 

W Muzeum Pismien-
nictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej” otwarto 
wystawę „Prof. Gerard 
Labuda wokół ksiąg”, 
przygotowaną  w 2. rocz-
nicę śmierci profesora. Za-
prezentowano niewielką 
część księgozbioru prze-
kazanego do Muzeum. 

Do szczególnie ciekawych 
należą dwa starodruki: Frie-
dricha Dregera Codex Pome-
raniae vicinarumque terra-
rum diplomaticus z 1768 r. 
oraz dzieło hrsg. v. Ludewiga 
Wilhelma Brüggemanna 
Ausführliche Beschreibung 
des gegenwärtigen Zustan-
des des Königl. Preußischen 
Herzogthums Vor- und Hin-
ter- Pommern z 1784 r. 

Eksponowane są m.in. 
francuskie dzieła Mickiewi-
cza, pierwsze wydanie Histo-
rii Kaszubów A. Majkowskie-
go oraz książki historyczne.

Więcej na naszej stronie:
  www.pulswejherowa.pl

Kolekcja 
profesora
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ZDROwIe I POMOC

Przy ul. Wałowej, w pomieszczeniach, w których przez 
długie lata funkcjonował sklep meblowy, otwarto niedawno 
Przychodnię Medyczno-Rehabilitacyjną NZOZ „Nasz 
Dom”. Nowa przychodnia świadczy m.in. bezpłatne usługi 
w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Pacjenci mogą 
korzystać z porad i opieki lekarza pierwszego kontaktu – lek. 
med. Anny Siczewskiej specjalisty medycyny rodzinnej. 
Na zdjęciu obok pani doktor przecina wstegę podczas uro-
czystego otwarcia polacówki. 

Prywatnie dostępne są konsultacje lekarzy specjalistów 
z zakresu neurologii, ortopedii i rehabilitacji. 

NZOZ „Nasz Dom” prowadzi usługi zabiegowe oraz opie-
kuńczo-pielęgnacyjne. W ramach oferty rehabilitacyjnej 
wykonywane są tam zabiegi fizykoterapii, kinezyterapii, 
hydroterapii, światłolecznictwa, krioterapii miejscowej i 
masażu. Szczególnie polecane są zajęcia z JOGI. 

W uroczystym otwarciu przychodni uczestniczyli m.in. 
przedstawiciele Urzędu Miasta i Urzędu Gminy. Placówkę 
poświęcił ks. Jerzy Kownacki, znany m.in. z Radia Plus.

Nowa placówka w centrum

porady i zabiegi

Podczas jubileuszowego 
spotkania  Kazimiera Za-
cholska z Zarządu SPON 
mówiła o 10-letniej dzia-
łalności organizacji, wspie-
rającej niepełnosprawnych 
mieszkańców powiatu wej-
herowskiego. O stowarzy-
szeniu mówił też jego prezes, 
Wojciech Kaczykowski. 
Przypomniał m.in., że w  po-
czątkowym okresie działania 
„Barka” była filią SPON w 
Sopocie. Od dwóch lat jest  
samodzielnym stowarzysze-
niem, liczącym obecnie ok. 
100 członków. 

- Skupiamy w swoim sto-
warzyszeniu osoby niepełno-
sprawne ruchowo, z poraże-
niem mózgowym i stward-
nieniem rozsianym – mówił 
W. Kaczykowski. – Staramy 
się im pomagać, w miarę 
możliwości wypożyczając 
sprzęt do rehabilitacji, wózki 
inwalidzkie, kule i materace 
przeciwodleżynowe. Czekamy 
na przydział odpowiednie-
go lokalu na prowadzenie 

Od 10 lat istnieje Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka”. Członkowie uczcili 
jubileusz uroczystą mszą św. w kościele św. Stanisława Kostki, a następnie świętowali razem ze swoimi 
gośćmi w restauracji Hotelu „Bliza”. 

punktu terapii zajęciowej. 
Organizujemy też spotkania 
integracyjne, okolicznościowe 
i wycieczki krajoznawcze.

Życzenia i gratulacje 
przedstawicielom władz sto-
warzyszenia i wszystkim 
członkom złożyli m.in. pre-
zydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, który ze 
swoim zastępcą Piotrem 
Bochińskim uczestniczył 
w jubileuszowym spotkaniu.

Gratulacje, podziękowa-
nia i życzenia składali m.in.: 
członek Zarządu Powiatu 
Gabriela Lisius, prezes 
wejherowskiego oddziału 
Polskiego Związku Emery-
tów i Rencistów Wacław 
Potrykus, prezes Stowa-
rzyszenia „Wsparcie” i radna 
Rady Powiatu Genowefa 
Małyszko oraz przedstawi-
ciele innych organizacji.

W części artystycznej wy-
stąpiła Parafialna Orkiestra 
Dęta „Fermata” i Regionalny 
Zespół Folklorystyczny „Ko-
leczkowianie”.                MD.

Jubileusz Stowarzyszenia pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Barka”

pomoc i integracja

Po mszy św. członkowie SPON „Barka” ze sztandarem organizacji oraz z orkiestrą 
przemaszerowali z kościoła do restauracji na jubileuszowe spotkanie.

wejherowo po raz dru-
gi otrzymało wyróżnie-
nie w  ogólnopolskim 
konkursie „Samorząd 
równych Szans 2012” 
na najlepsze działania 
dla osób niepełnospraw-
nych, realizowane przez 
samorządy. wyróżnienie 
potwierdza zaangażowa-
nie miasta na rzecz peł-
nej aktywizacji niepełno-
sprawnych mieszkańców.

Do udziału w IV edycji kon-
kursu swoje projekty zgłosiło 
125 samorządów. Kapituła 
pod przewodnictwem mi-
nistra Jarosława Dudy, peł-
nomocnika rządu ds. osób 
niepełnosprawnych wybrała 
15 zwycięzców i przyznała 25 
wyróżnień.

Nagrodę odebrał w War-
szawie Bogdan Tokłowicz, 
zastępca prezydenta miasta. 

- Jako priorytet przyjęliśmy 
likwidację barier architekto-
nicznych w urzędach, insty-
tucjach kultury, placówkach 
oświatowych oraz przestrzeni 
publicznej – mówi Bogdan 
Tokłowicz. - Po modernizacji 
Urząd Miejski, Powiatowa i 
Miejska Biblioteka Publicz-
na, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej zapewniają pełną 
funkcjonalność i niezbędny 
komfort obsługi poprzez 
przystosowanie budynków 
dla osób niepełnosprawnych, 
w szczególności poruszają-
cych się na wózkach inwa-
lidzkich. W Zespole Szkół nr 
3 prowadzącym kształcenie 
integracyjne uruchomiony 
został dźwig samonośny dla 
niepełnosprawnych uczniów. 

W Wejherowie organi-
zuje się wiele imprez inte-
gracyjnych na rzecz osób 
niepełnosprawnych, takich 
jak czerwcowy piknik, połą-
czony z festynem „Dar Serca” 
i pokazem sztuki osób nie-
pełnosprawnych Free-Art czy 
„Muzyczna Integracja”. 

Miasto wspiera lokalne 
inicjatywy, aktywizuje i mo-
bilizuje mieszkańców do roz-
wiązywania środowiskowych 
problemów społecznych po-
przez udzielanie dotacji i do-
finansowanie działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych.

równe 
szanse
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

uwaga ! uwaga ! uwaga !

Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.

Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowane 
wynajęciem, proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej dane o 
powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i proponowanej 

wysokości miesięcznego czynszu. 
Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym 

standardzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).

Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 

przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103
Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu:  

(58) 677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.

E n e r g e t y k  R O W 
Rybnik – WKS Gryf Or-
lex Wejherowo 2:0 (1:0) 

Po dwóch porażkach wej-
herowianie chcieli udowod-
nić, że potrafią i zależy im 
na sukcesie. Trener (jeszcze 
G. Niciński) w drużynie 
wprowadził znaczne zmiany. 

Prawie cała pierwsza 
połowa była bez bramek, 
ale kolejny raz nasza dru-
żyna straciła bramkę „do 
szatni”. Po gwizdku sędziego 
pojawili się kolejni „nowi” 
piłkarze, jednak gola zdobyli 
gospodarze. W. Ferra wybił 
piłkę tak niefortunnie, że z 
przedpola karnego, napast-
nik rybniczan wpakował ją 
do naszej bramki. 

Na nic zdały się ataki 
Gryfa, bo piłkarze ROW nie 

piłka nożna. Nowy trener i przełom

pierwszy triumf 

W pierwszym meczu,. w 
Wejherowie, do 15 minuty 
utrzymywał się remis - po 
7 punktów.  

Od tego momentu zespół 
Tytanów otrzymał sporo 
dwuminutowych kar i ry-
wale odjechali na kilka 
bramek. Niestety, do tego 
doszła czerwona kartka dla 
głównego rozgrywającego 
Rafała Wickiego za brzydki 
i nieprzemyślany faul, przez 
co zawodnik osłabił swoją 
drużynę. 

Po przerwie Tytani sta-
rali się bardzo odrobić stra-

pozwalali zagrozić własnej 
bramce. Jednocześnie nie-
bezpiecznie kontratakowa-
li. Przy takim kontrataku 
J. Felisiak nieprzepisowo 
zatrzymał wychodzącego 
na czystą pozycję piłkarza 
rybniczan i sędzia wyrzucił 
wejherowianiana z boiska.

WKS Gryf Orlex – 
Górnik Wałbrzych 1:0 
(0:0).

Kolejny mecz na własnym 
boisku Gryf Orlex Wejhe-
rowo rozpoczął pod wodzą 
nowego trenera, Dariusza 
Mierzejewskiego.  

Pierwsze szlify na Wzgó-
rzu Wolności okazały się 
całkiem skuteczne, bo wej-
herowianie pokonali wał-
brzyszan. Zwycięskiego gola 
dla gryfitów zdobył M. Fi-

dziukiewicz, który dopiero 
co wszedł na boisko jako 
zmiana K. Wickiego, i na 
krótko po rozpoczęciu drugiej 
połowy. 

W pierwszej połowie na-
szych zawodników wyraźnie 
paraliżowały emocje i strach 
przed kolejną przegraną. 
Po strzeleniu bramki po 
murawie biegała już inna 
drużyna. Skonsolidowana 
obrona świetnie radziła so-
bie z atakami wałbrzyszan 
i skutecznie likwidowała 
zagrożenia. Dzięki temu 
udało się gryfitom utrzymać 
zwycięstwo do końcowego 
gwizdka sędziego i parę razy 
zagrozić bramce Górnika. 

W najbliższy weekend 
gryfici zagrają w Częstocho-
wie z tamtejszym Rakowem. 

Trener G. Niciński po 8 
latach, został ukarany dyscy-
plinarnie za tzw. ustawianie 
meczów. Tym samym stracił 
prawo do prowadzenia druży-
ny Gryfa. Pierwszym trenerem 
został Dariusz Mierzejewski, 
asystent trenera Arki Gdynia.

Mecz z rOw rybnik: 
Ferra - Felisiak, Skwiercz, Kostuch, Osyra (72'Stefanowicz) 

- Gicewicz (62'Fidziukiewicz), Szymański (46'Warcholak), Kołc, 
Pietroń, Szlas(62'Więcek) - Siemaszko.    

Mecz z Górnikiem wałbrzych: 
Ferra – Króll, Kostuch, Skwiercz, Warcholak – Pietroń, Kołc, 

Wicki (46’Fidziukiewicz), Gicewicz, Szlas (60’Więcek) – Siemaszko 
(77’Szymański) 

Skład Gryfa Orlex wejherowo Niciński ukarany

Tytani Wejherowo przegrali z Energety-
kiem Gryfino 24-33, do przerwy 10-17. Mecz 
odbył się w Wejherowie 6 października br. 
W ostatnim meczu w Żukowie, w sobotę 13 
października zawodnicy z Wejherowa znów 
zostali pokonani. GKS Żukowo GKS Żukowo 
wygrał z Tytanami Wejherowo 26:22 (14 - 6). 

Niestety i tym razem nie udało się prze-
łamać złej passy.

piłka ręczna. Tytani wejherowo

Determinacja 
nie wystarczyła

ty. Przez całą drugą połowę 
wejherowianie zmniejszali 
straty, przez 23 minuty 
zdobyli 4-5 bramek, ale to 
nie pomogło.  Z powodu kon-
tuzji kilku zawodników oraz 
czerwonej kartki, zabrakło 
sił w końcówce i rywale 
rzucili 5 bramek pod rząd. 
W tej sytuacji Energetyk 
Gryfino spokojnie czekał na 
końcowy gwizdek. 

Nie udało się pokonać 
przeciwnika, mimo, że ki-
bice nie zawiedli. Wejhe-
rowscy sympatycy piłki 
ręcznej jak zawsze stawili 

się na meczu licznie. Na 
trybunach hali przy ul. 
Śmiechowskiej zasiadło ok. 
250 osób.

W kolejną sobotę 13 paź-
dziernika Tytani Wejhero-
wo zmierzyli się z drużyną 
GKS Żukowo. Do Żukowa 
pojechali mocno zdetermi-
nowani, aby zacząć wreszcie 
wygrywać. Niestety, znów 
się nie udało, a determina-
cja była niewystarczająca.

Wejherowianie przegrali 
z GKS Żukowo. Mecz zakoń-
czył się wynikiem 26:22 dla  
gospodarzy.

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
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SPRZEDAM
Sprzedam kartę do telefonu komór-

kowego ze stanem konta 75 zł za 30 zł 
Wejherowo.  

Tel. 784 808 700
 * * *
Rowerek dziecięcy na ok. 5-7 lat, 

zielony, stan bardzo dobry, cena 70 zł.  
Tel. 586 770 102
 * * *
Sprzedam telewizor Sony 25 cali 80 zł 

i Neptun przenośny 17 cali 35 zł. 
Tel. 58 678 35 75
 * * *
Zgrzewarkę do folii tytp VASCY, dwie 

rolki folii gratis. 
Tel. 586 770 102
 * * *
Sprzedam meble kuchenne 3 części w 

kolorze niebieskim ,dwie szafki wiszące 
jedna stojąca 80 zł.  Wejherowo. 

Tel. 505 816 262
 * * *
Sprzedam wózek wielofunkcyjny 

(gondola + spacerówka) firmy Coneco To-
ledo w kolorze grafitowo - zielonym. Stan 
bardzo dobry, cena 550 zł, gratis torba + 
folia + pokrowiec na nóżki do spacerówki 
+ parasolka.  Tel. 723 488 687.

 * * *
Sprzedam uniwersalny stojak do 

wanienki dla dziecka. 40 zł. 
Tel. 723 488 687
 * * *
Sprzedam rewelacyjny, wyczynowy 

rower górski renomowanej firmy na 
kolach 26” na 2 amortyzatorach, stan 
idealny, cena 250 zł, możliwy odpłatny 
transport. 

Tel. 516 256 424

Sprzedam używana szafkę RTV czarna 
szklane drzwiczki . Rozmiary: 67x40x77  
(wys, szer, dług). Stan bardzo dobry.  
Obiór własny lub odpłatny transport. 

Cena 60 zł.   Tel. 516 256 424
 * * *
Tanio sprzedam sofę trzyosobową z 

pojemnikiem na pościel, dwa fotele, dwa 
pufy zdobione drzewem, złoty kolor. Cena 
1500 zł.  Tel. 510 519 919

 * * *
Sprzedam butlę turystyczną 2 kg, 

cena 45 zł.  Tel. 516 256 424
 * * *
Sprzedam nowy nieużywany piec 

grzewczy, tzw. koza.  Przeznaczenie: 
ogrzewanie pomieszczeń gospodarczych, 
handlowych, usługowych, produkcyj-
nych. Moc 3.5 Kw. Cena 100 zł.  

Tel. 516 256 424
 * * *
Srzedam używany sprawny prze-

nośny piecyk gazowy na propan butan 
z butli, cena 80 zł , możliwy odpłatny 
transport.  Tel. 516 256 424

 * * *
Sprzedam używany sprawny grzejnik 

elektryczny cena 35 zł możliwy odpłatny 
transport . Tel. 516 256 424

  * * *
Jabłka zimowe RENETA z własnego 

ogrodu, bez oprysków -sprzedam. Cena 
1 kg-2 zł.  Wejherowo- Śmiechowo. 

Tel. 889 269 459
 * * *
Sprzedam router nowy za 70 zł. 
Tel. 514 205 653 Aga
 * * *
Sprzedam płaszcz damski na jesień, 

krótki z kapturem, kolor czarny, na guziki, 
rozm. XXL za 50 zł - stan idealny, a także 
buty męskie trapery czarne, rozm. 44 za 

35 zł.  Tel. 515 664 469
 * * *
Sprzedam telefon stacjonarny biały 

w pudełku, mało używany za 25 zł oraz 
lokówko-suszarkę rotair ceramic brush w 
kartonie za 550 zł.  

Tel. 515 664 469
 * * *
Sprzedam śpiochy, czapki, body, 

spodenki 0-3 miesięcy, bluzki dla chłopca 
za 7 zł szt., przewijak za 35 zł , a także 
nosidełko za 40 zł iubranko białe do 
chrztu za 30 zł.  

Tel. 514 205 653 Aga
 * * *
Sprzedam opony Fulda + felgi 185 

zł/60R 14 mało używane. 
Tel. 513 151 005
 * * *
Sprzedam rozdrabniacz ogrodowy.  
Tel.  604 672 760
 * * *
Sprzedam rolety  zewnętrzne białe o 

wymiarach 1010 x 1500 2 szt. oraz 990 x 
1500 1 szt. Cena 600 zł.

 Tel. 505 992 231 
 * * *
Sprzedam telefon NOKIA c 1 w karto-

nie nieużywany na gwarancji. Cena 100 
zł.  Tel. 668 294 942

 * * *
Sprzedam motorek dla dziecka od 

1 do 4 lat, czerwony na akumulatorek z 
ładowarką, stan bdb., cena 150 zł.  

Tel. 668 294 942
 * * *
Sprzedam drzwi wewn. Białe pełne z 

zamkami i klamkami 80 lewe i prawe 60 
sztuk po 40 zł. Stan dobry. 

Tel. 668 294 942

NIERUCHOMOŚCI
Działkę nad Jeziorem Sobackim, w 

Chrztowie , 20 m od wody – sprzedam.  
Tel. 509 766 842

Sprzedam mieszkanie w centrum, 
plac Wejhera, 54 m kw. 2 pokoje, kuchnia 
z jadalnia, co, gaz, niskie koszty. 

Tel. 600 664 930
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejhero-

wie, w centrum, 44 m, parking ogrodzo-
ny, nowe budownictwo. 

Tel. 510 343 667
 * * *
Zamienię kawalerkę na osiedlu 

Fenikowskiego na kawalerkę w centrum 
Wejherowa. Tel  509 409 365

 * * *
Sprzedam działki budowlane w 

Sopieszynie. Tel. 512 505 361
 * * *
Wynajmę mieszkanie Os. 1000-lecia 

42 m.  Tel. 665 265 863
 * * *
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe 

w Wejherowie, Os. Tysiąclecia, 3 piętro. 
Tel. 510 562 633
 * * *
Sprzedam działkę ogrodniczą w Wej-

herowie przy ul. Sucharskiego.Domek 
murowany, ocieplony, okna PCV, działka 
zadbana. Tel. 792 612 439

  * *
Wynajmę pokój umeblowany w 

Wejherowie na os. 1000-lecia. Cena do 
uzgodnienia.  Tel. 508 071 417

RÓŻNE
Doświadczony pedagog nauczy 

matematyki, fizyki, informatyki, angiel-
skiego, gry w szachy, gry na pianinie, 
keybordzie i gitarze. Przygotuję do 
testów i matury. Studenci mile widziani.

Tel. 505 327 921
 * * *
Korepetycje z fizyki i chemii, w tym 

uczę matematyki. Wejherowo.   
Tel. 58  677-01-50

W ostatni piątek października odbędzie się ENEMEF: Noc 
Grozy i Horrorów, czyli coroczna dawka strachu i napięcia 
w postaci przeglądu filmów grozy, które weszły na ekrany 
polskich kin w ciągu ostatnich miesięcy.

Zaprezentowane zostaną cztery groźne, klimatyczne i 
mroczne filmy. Każdy z nich jest inny, ale wszystkie trzymają 
w napięciu i potrafią przestraszyć: pokazywany premiero-
wo „Internat”, porównywana do kultowego „Egzorcysty” 
„Kronika opętania”, mroczny i zagadkowy „Dom w głębi 
lasu” oraz tajemnicza i ciesząca się znakomitymi opiniami 
„Kobieta w czerni”.

ENEMEF: Noc Grozy i Horrorów odbędzie się w piątek, 
26 października 2012 r. we wszystkich kinach sieci Multi-
kino. Rozpoczęcie zaplanowano o godz. 22.00, przewidywany 
koniec ok. 5.30 rano.

Bilety kosztują od 22 zł do 32 zł, w zależności od możli-
wości skorzystania z ulg. Bilety w przedsprzedaży można 
już kupić w kinie oraz przez internet.

Ograniczenie wiekowe: 15 lat, osoby poniżej 18 lat mogą 
wejść za zgodą rodziców.

Więcej informacji:  http://www.enemef.pl

PRyWAtNE OgłOSZENIA DRObNE 
ZAMIESZCZAMy bEZPłAtNIE

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl   

lub sms-em  na numer telefonu:   606 101 502

Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych wyda-
niach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej. 

Mamy 5 bezpłatnych pojedynczych biletów na ENE-
MEF „Noc grozy” w Multikinie w rumi dla Czytelników, 
którzy w dniach 18-19 października (dzisiaj i jutro) wyślą 
do nas e-maila na adres:

redakcja@pulswejherowa.pl
Temat wiadomości to: Noc grozy, a w treści proszę 

podać imię i nazwisko.
Spośród nadawców wylosoujemy 5 osób, do których 

odpiszemy, podająć szczegóły.
Czekamy na e-maile.

Bilety dla Czytelników

Noc grozy i horrorów
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ReKLAMY

N A S Z  P A R T N E R

SKuTECZNA rEKlAMA 
w pulSIE  wEJhErOwA

606  629  454
redakcja@pulswejherowa.pl


