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W niedzielne popołudnie 
w Ogrodach Konwiktu w 
Wejherowie odbył się  festyn 
„Święto Chleba”. Dopisała 
frekwencja i pogoda.  

Dla uczestników zagrała ka-
pela „Plesta”, zatańczyli uczest-
nicy Szkoły Tańca „Dora Dance”, 
zaśpiewał męski chór Harmo-

Czas na 
dożynki

Zgodnie z tradycją rolnicy świętują za-
kończenie żniw oraz zbiorów innych płodów 
rolnych, a że tradycja rzecz święta, toteż we 
wszystkich gminach powiatu wejherowskie-
go odbędą się wkrótce uroczyste dożynki, 
zorganizowane przez samorządy.

Pierwsze uroczystości dożynkowe w naszym powiecie 
wejherowskim zaplanowano w najbliższą niedzielę 31 
sierpnia. Tego dnia dożynki odbęda się w gminach Lu-
zino, Łęczyce oraz w gminie Wejherowo. Mieszkańcy 
tej ostatniej gminy będą świętować w Bolszewie. 

Gminne Dożynki w Łęczycach odbędą się w no-
wym parku w Bożympolu Wielkim, pod patronatem 
„Pulsu Wejherowa”. Rozpoczną się mszą świetą, po któ-
rej o godz. 15.00 barwny korowód uczestników przejdzie 
na miejsce wspólnej zabawy. 

Dobrej zabawy nie zabraknie też w Luzinie, gdzie 
coroczne święto plonów poprzedzone jest mszą św. i 
przejazdem przez miejscowość barwnego korowodu do-
żynkowego. Dokładny program dożynek w Luzinie 
zamieszczamy na str. 7.

Tegoroczne Powiatowe Dożynki w pow. wejherow-
skim zaplanowano 14 września w gminie Linia.

nia oraz dziecięca schola „Ryb-
ka”. Odbył się też pokaz kicx 
boxingu Wejherowskiego Sto-
warzyszenia Sportowego oraz 
pokaz ratownictwa medyczne-
go. Możliwości swojego sprzę-
tu prezentowali strażacy.

Przygotowano kawiarenkę 
i stoiska handlowe, a najbar-

dziej oblegane było stoisko z 
chlebem z piekarni p. Lange w 
Bolszewie. Były też gry i kon-
kursy sprawnościowe dla dzie-
ci. Nic dziwnego, że na festynie 
bawiły się całe rodziny.

Więcej zdjęć na:
facebook.com/PulsWej-
herowa

W poniedziałek
zabrzmi dzwonek

44-letni kierowca mazdy 
jechał slalomem, mijając 
bokiem stojący na drodze 
pojazd i niemalże uderzył 
w sygnalizator świetlny.

Widząc to inny kierow-
ca oraz jego pasażerowie 
z każdym kolejnym kilo-
metrem upewniali się, że 
mężczyzna siedzący za 
kierowcą  mazdy musi być 
nietrzeźwy. Jadąc za nie-
trzeźwym kierowcą za-
dzwonili po patrol policji 
i cały czas relacjonowali, 
w którą stronę kieruje się 
pijany 44-latek. W końcu 
kierowca mazdy zatrzymał 
samochód i w tym momen-
cie kierowca drugiego sa-
mochodu  powstrzymał go 
przed dalszą jazdą.

Nadjechał policyjny 
patrol. Okazało się, że 
mężczyzna miał ponad 2 
promile alkoholu w orga-
niźmie. Dalsze sprawdze-
nie wykazało, że kierowca 
mazdy był poszukiwany 
i najbliższy czas spędzi w 
areszcie śledczym.

Podczas minionego 
weekendu na terenie po-
wiatu wejherowskiego 
policjanci zatrzymali 7 nie-
trzeźwych kierowców.

Dzięki szybkiej re-
akcji postronnego 
kierowcy udało się 
zakończyć rajd kom-
pletnie pijanego męż-
czyzny. Jazda tego 
kierowcy na drodze 
krajowej nr 6 mogła 
zakończyć się tra-
gicznie. Zatrzymano 
go w Bolszewie i oka-
zało się, że jest on po-
szukiwany sądowym 
nakazem.

Rajd po 
pijanemu

Święto Chleba

No i stało się to, co nieuchronne - wakacje dobiegły końca. Przed 
nami ostatni wakacyjny weekend, a w poniedziałek nauczyciele i 
uczniowie znów spotkają się w szkole. A szkoły już czekają, niektóre 
wyremontowane, inne wyposażone w nowe obiekty lub place zabaw, 
a wszystkie z pewnością wysprzątane i przygotowane na nowy rok 
szkolny. O remontach i inwestycjach w wejherowskich placówkach, 
na które w tym roku przeznaczono 2,5 mln zł,  piszemy na str. 3
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21 sierpnia, tuż po godzi-
nie 13.00 na trzecim piętrze 
w budynku WTBS przy ulicy 
Granicznej 15 w Wejherowie 
wybuchł pożar. Kłęby dymu 
wydobywającego się z okien za-
uważyli patrolujący ten teren 
funkcjonariusze wejherowskiej 
Straży Miejskiej. 

Natychmiast powiadomili 

Spożywanie alkoholu w miej-
scach publicznych zabronione 
jest prawem. Zgodnie z ustawą 
o wychowaniu w trzeźwości i 
przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi, za czyn ten sprawca może 
zostać ukarany mandatem 100 
zł. Tymczasem wielu amatorów 
picia pod chmurą ustawowy za-
kaz lekceważy. Były sytuacje 
gdy spożywany alkohol dopro-
wadza do zakłócenia spokoju i 
porządku publicznego. 

Wobec 169 sprawców wy-
kroczeń strażnicy zastosowali  
pouczenie o zakazie spożywa-
nia alkoholu w miejscach pu-
blicznych. 

Mieszkańców jednego z do-
mów w Rumi poirytowała gło-
śna muzyka, dobiegająca z 
jednego z mieszkań. Rumscy 
policjanci po otrzymaniu zgło-
szenia, udali się pod wskazany 
adres i po wejściu przez balkon 
do mieszkania zobaczyli widok 
mrożący krew w żyłach. Na pod-
łodze leżała mała dziewczynka 
z wyraźnymi śladami pobicia, 
z zakrwawioną i opuchniętą 
głową. Natychmiast trafiła do 
wejherowskiego Szpitala Spe-
cjalistycznego, gdzie chirurg 
stwierdził m.in. stłuczenia mó-
zgu, pęknięcie kości skroniowej 
czaszki oraz liczne siniaki. W je-
go ocenie nie jest możliwe, aby 
takie obrażenia powstały w wy-
niku upadku na podłogę. 

Policjanci zatrzymali ojca, u 
którego stwierdzili ponad 2 pro-
mile alkoholu.

Okazało się, że dziewczynka 
była pod opieką 37-letniego pija-
nego ojca, bo matka była w tym 
czasie w pracy. 

Zwyrodnialec z Rumi

Skatował córkę
Strażnicy narażali własne życie

Pożar na granicznej

Picie pod chmurką nie popłaca

129 mandatów
Tylko w okresie niecałych dwóch miesięcy od 

1 lipca do 21 sierpnia Straż Miejska w Wejhero-
wie podjęła 284 interwencji wobec osób spożywa-
jących alkohol w miejscach publicznych. Wobec 
129 osób zastosowano postępowanie mandatowe. 

W mieszkaniu w budynku wielorodzinnym w Rumi 37-letni Remi-
giusz U. skatował swoją 3,5 letnią córkę Lenę. Jej matka była w tym 
czasie w pracy, a mała Lenka była pod opieką ojca, który od powrotu 
z Anglii nie pracował i opiekował się córką. 

Remigiusz U. został zatrzy-
many, ale zeznania mógł złożyć 
dopiero po wytrzeźwieniu. 

Mieszkańcy bloku twier-
dzą, że mężczyzna przed przy-
jazdem policjantów był przed 
blokiem. Zachowywał się agre-
sywnie w stosunku do  sąsiada, 
który wyszedł na spacer z psem, 
a chwilę wcześniej skakał po 
samochodach. Gdy sąsiedzi do-
wiedziedzieli się o pobiciu małej 
Lenki, byli zaskoczeni i zszoko-
wani, bo rodzina uchodziła za 
spokojną. Mężczyzna zachowy-
wał się zwyczajnie, z córką cho-
dził na spacery i na plac zabaw. 

Tymczasem zdaniem poli-
cji Lenka została pobita przez 
własnego ojca, który w proku-
raturze w Wejherowie  usłyszał 
zarzuty spowodowania cięż-
kiego uszczerbku na zdrowiu. 
Podejrzany o pobicie dziecka 
ojciec, decyzją sądu został już 
zatrzymany tymczasowo na 3 
miesiące. Mężczyźnie grozi 10 
lat więzienia. 

Sąd Rejonowy w Wejhero-
wie zdecydował, że zamiast 
w zwykłym areszcie będzie 
przebywał na strzeżonym od-
dziale Szpitala dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych w Staro-
gardzie Gdańskim. W zakła-
dzie zostanie zbadany przez 
biegłych. Niektóre zeznania 
oraz zachowania podejrzanego 
wskazują na to, że mężczyzna 
może mieć jakieś zaburzenia.

Na razie nie przyznał się do 
bestialskiego pobicia i w pierw-
szych zeznaniach próbował 
obarczyć winą nieokreślone 
osoby, a potem, że kazały mu 
to zrobić demony. 

Śledczy weryfikują wszyst-
kie informacje.

Dziewczynka jest w ciężkim 
stanie, ale stabilnym i kontak-
towym. Powoli wraca do zdro-
wia. Nad małą Lenka czuwają 
lekarze i jej matka. 

Niestety, to kolejne zdarze-
nie, w którym z winy dorosłego 
ucierpiało dziecko.

Państwową Straż Pożarną oraz 
inne służby ratownicze. 

- Jednocześnie strażnicy 
wbiegli na klatkę schodową, 
wyważyli drzwi do mieszka-
nia, w którym pożar miał miej-
sce i czołgając się po podłodze 
spenetrowali mieszkanie, aby 
ratować ewentualnie przeby-
wających tam ludzi - informuje 

Zenon Hinca, komendant SM 
w Wejherowie. - Na szczęście w 
mieszkaniu nikogo nie było. 

Strażnicy zamknęli drzwi 
mieszkania, zabezpieczyli miej-
sce zdarzenia i włączyli się do 
działań ratowniczych. 

Pożar szybko ugaszono. Te-
raz policja ustala przyczyny te-
go zdarzenia.

Zareagowali natychmiast i z narażeniem własnego życia ruszyli na 
pomoc zagrożonym lokatorom płonącego mieszkania. Wprawdzie na 
szczęście w lokalu nikogo nie było, ale i tak postawa stażników miej-
skich z Wejherowa zasługuje na uznanie.

Cztery osoby bardzo agre-
sywne, za ten czyn odpowiadać 
będą przed wejherowskim są-
dem, a wobec 12 prowadzone 
są czynności wyjaśniające. 

Spożywanie alkoholu w 
miejscach publicznych nie po-
płaca, o czym przekona się 
32-letni mieszkaniec Wejhe-
rowa. Za swój czyn odpowie 
przed sądem. W trakcie gdy 
funkcjonariusze podejmowali 
interwencje wobec osoby piją-
cej alkohol w  miejscu publicz-
nym, ten przyglądając się tej 
interwencji wyciągnął butelkę 
z piwem i zaczął je demonstra-
cyjnie pić. 

WAŻNE 
TELEFONY:
POgOTOWiE
58  677 61 02  
POLicjA 
58  672 97 22 
STrAŻ  POŻArNA
58  677 61 00
STrAŻ MiEjSkA
58  677 70 40

O G Ł O S Z E N I E 

Pisząc w poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa” o święcie 
Wniebowzięnia Najświętszej Maryi Panny popełnilismy błąd, 
nazywając je świętem Wniebowstąpienia. Przepraszamy.

15 sierpnia - święto Wniebowzięcia NMP

Z uwagi na liczne przypadki pozostawiania odpadów 
wielkogabarytowych w miejscach nieprzeznaczonych do ich 
składowania, Zakład Usług Komunalnych przypomina, że 
poza terminem ustalonym w harmonogramie odbioru od-
padów komunalnych, można bezpłatnie przekazać odpady 
wielkogabarytowe do Punktu Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK) na terenie firmy ZUK w 
Wejherowie Sp. z o.o.

 Godziny otwarcia PSZOK: poniedziałek – piątek 7:00  - 
15:00 sobota 10:00  - 15:00

ZuK informuje
Do PSZOK bezpłatnie

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i redagowania nadesłanych tekstów.
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W niedzielę ok. godz. 19.30 
policjanci otrzymali zgłosze-
nie o wypadku drogowym, 
do którego doszło w Łebień-
skiej Hucie. Ze wstępnych in-
formacji policyjnych wynika, 
że 35-letni kierowca hondy 
na prostym odcinku, praw-
dopodobniew skutek nie-
dostosowania prędkości do 
warunków drogowych, zje-
chał na pobocze i uderzył w 
drzewo. Kierowca w stanie 
bardzo ciężkim, został prze-
transportowany śmigłowcem 
do gdańskiego szpitala. Śled-
czy wyjaśniają okoliczności 
zdarzenia.

Świadkowie tego wypad-
ku proszeni są o kontakt z Ko-
mendą Powiatową Policji w 
Wejherowie, można dzwonić 
pod numer 58 672 97 53 lub 
58 672 97 50.

Policjanci apelują: kierow-
co noga z gazu! Apelują o roz-
sądek i ostrożność na drodze.

Z POLICJI
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Jak podkreśla zastępca pre-
zydenta Wejherowa Bogdan 
Tokłowicz, obiekty szkolne 
muszą być cały czas utrzymy-
wane w dobrym stanie tech-
nicznym. 

- Miasto sukcesywnie każde-
go roku modernizuje i remon-
tuje szkoły oraz przedszkole. 
Wpływa to m.in. na komfort 
nauki uczniów i jakość naucza-
nia - mówi Bogdan Tokłowicz. 
- Modernizacje prowadzone są 
głównie latem, aby prace nie 
zakłócały funkcjonowania pla-
cówek.

Na początku nowego roku 
szkolnego dwie szkoły podsta-
wowe - SP nr 6 oraz SP nr 11 
zyskają place zabaw w ramach 
programu „Radosna szkoła”.

W pobliżu Szkoły Podstawo-
wej nr 9 w Wejherowie zbudo-
wana zostanie sala sportowa, z 
której będą korzystali ucznio-
wie oraz zawodnicy Klubu Ka-
rate. Sala powstanie w miejscu 

Remonty i inwestycje w szkołach

Za 2,5 miliona zł
W wejherowskich szkołach dobiegają końca wakacyjne remonty. W 

tym roku miasto przeznaczyło ponad 2,5 miliona złotych na remonty 
w placówkach oświatowych.

zburzonego baraku przy szkole.
 Obok będzie nowa bieżnia 

lekkoatletyczna. W „dziewiąt-
ce” trwa także remont stołówki 
i świetlicy szkolnej. 

W Szkole Podstawowej nr 8 
wyremontowana została kuch-
nia, a w Gimnazjum nr 1 trwa 

Na tym placu przy SP nr 6 w najbliższym czasie poja-
wią się urządzenia do zabawy.

Za nami Pierwszy Sierpnia - 70 rocznica Powsta-
nia Warszawskiego. Środowiska narodowe pamięta-
ły i celebrowały pamięć Powstańców Warszawskich. 
Władza gdzieś z boczku, pewnie się wstydząc okazy-
wania polskiego patriotyzmu, woląc kameralne za-
plecze np. restauracji Sowa &Przyjaciele. 

W miejsce katastrofy malezyjskiego Boeinga z tru-
dem, ale dotarli międzynarodowi eksperci w liczbie 
ponad 400 osób (w Smoleńsku kilkanaście i tylko z 
Polski).

Katastrofa na Ukrainie nieco otworzyła oczy sfru-
strowanemu społeczeństwu zachodniej Europy - ich 
rządom mniej - na rozumienie Rosji, Putina i całego 
posowieckiego ustrojstwa. Europa-politycy od cza-
su do czasu nawet doszukiwali się demokratyzacji 
w Rosji, standardów politycznych, gospodarczych, 
wmawiając sobie i innym, że to „kulturalnyj narod” 
mocarstwo i przewidywalny z pokojowym nasta-
niem, miłującym pokój!? Analogia do PO niosącej 
politykę miłości! - pewnie inaczej? 

Europa interesowna jest ponad miarę, z rozpa-
sanym konsumpcjonizmem, zlaicyzowana, pozba-
wiona wzorców z tradycji chrześcijańskiej, prawa 
naturalnego i rzymskiego, budująca liberalno-le-
wacką wizję Europy bez pamięci, zastanowienia się 
nad skutkami, uzależniła się szczególnie surowcowo 
od Rosji. Geszefty polityków przedkłada nad realne 
oceny niebezpiecznej, imperialnej polityki Putina. 
Aneksja Krymu – cisza, separatyści donieccy, daleko 
od nas. Zestrzelenie samolotu  – i tu już problem, bo 
działa opinia społeczna, ofiary cywilne, ludobójstwo!

SANKCJE! USA ostro, ale nie militarnie  Europa nie-
rychliwa, ospała i z grupą rusofilnych krajów, związa-
na interesami (Nord Stream największe udziały poza 
Rosją mają Niemcy i Holendrzy) w końcu stworzyła 
dokument o sankcjach wobec Rosji. Nie ulega wątpli-
wości, że dążenie przez Niemcy do dialogu z Moskwą 
za wszelką cenę, jedynie napędza wojenną spiralę, 
bowiem jasno daje Putinowi do zrozumienia, że do-

póki decyduje Berlin on może się posunąć praktycz-
nie do wszystkiego. Wykluczenie z rozmów Polski o 
tym świadczy dobitnie. 

Oczywiście retorsja sankcji uderzyła w Polskę, 
gdzie polityka zagraniczna Tuska i Sikorskiego a 
właściwie jej brak już dzisiaj skazuje nas na kraj, któ-
ry poniesie dotkliwe straty ekonomiczne, czyli jesz-
cze bardziej zubożejemy! 

Minister rolnictwa z zielonej nomenklatury - M. 
Sawicki, nie przewidział takich ruchów ze strony 
„przyjaznej” Rosji, nie zabezpieczył naszych pol-
skich interesów np. szukając nowych rynków zbytu 
na produkty rolne. Każe nam jeść jabłka, zdrowe i 
bardzo dobre na śniadanie, obiad i kolację od po-
niedziałku do niedzieli. Ten rząd nie robi nic! Po-
zbawiony jest programu rozwoju gospodarczego, z 
błędną polityką zagraniczną, uwikłany w korupcję, 
nieudaczny, działający jak układ zamknięty o zna-
mionach mafii politycznej. Rozkład państwa postę-
puje na naszych oczach. 

Jedynie samorządy lokalne ledwo zipiąc, obła-
dowane nowymi zadaniami spychanymi przez rząd 
w dół, jeszcze jako tako dają sobie radę. Pytanie jak 
długo ? 

Już dzisiaj zaczyna brakować pieniędzy na eme-
rytury! W budżecie nie ma pieniędzy, a bilion złotych 
długu na „zegarze Balcerowicza” jest tylko częścią 
zadłużenia, które wynosi ponad 3 biliony! 

Tak nikt nie zadłużył kraju jak 7 lat rządów (nie-
rządów) Tuska. To nie jest wirtualny pieniądz. Mi-
liony trzeba oddać, a deficyt rośnie i społeczeństwo 
biednieje. Sankcje i retorsja ze strony Rosji to tylko 
pogłębi. To czarny scenariusz i czas odsunąć nie-
udaczników, grabarzy Polski. Uderzenie rykoszetem 
może być bardzo bolesne. Oby nie. 

                                                         ryszard czarnecki
Autor, prezentujący w felietonie własne poglady, 

jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości - struktur po-
wiatowych w Wejherowie.

rykoszetem w Polskę 

W wejherowskim Parku Miejskim praca wre. W ramach projektu rewitalizacji par-
ku, trwa modernizacja stawu oraz budowa nowego mostu przy wejściu do parku. 
Wykonawcą jest firma SKANSKA. Będzie jeszcze ładniej!

Zmodernizowany staw, nowy most

trwa rewitalizacja parku

 Znalazły sie na niej nazwiska osób, uwięzio-
nych tam w czasie stanu wojennego w latach 
1981-1982. Pierwszym internowanym był śp. 
Prezydent RP Lech Kaczyński, a jako ostatni 
ośrodek opuścił Józef Taran.

Odsłonięcie tablicy było elementem Zjazdu 
Strzebielinkowców, na który przybyli interno-
wani z rodzinami. Byli też członkowie „Solidar-
ności”, działacze dawnej opozycji, poseł Janusz 
Śniadek, przedstawiciele samorządów  - w tym 
Leszek Glaza, przewodniczący Rady Miasta w 
Wejherowie - oraz mieszkańcy gminy Gniewino. 

Napis na tablicy brzmi: „Chcieli zabić pamięć. 
Chcieli zabić nadzieję. Za tym murem od 13 XII 
1981 do 23 XII 1982 znajdował się obóz inter-
nowanych przez władze komunistyczne PRL. 
Pozbawiono wolności ponad 490 członków i sym-
patyków NSZZ Solidarność. 17.VIII.2014”. 

Wśród internowanych byli uczniowie, (naj-
młodszy miał 17 lat), studenci, naukowcy, sędzio-
wie, adwokaci, przedstawiciele innych zawodów 
i środowisk. Przez obóz w Strzebielinku przeszło 
łącznie 501 osób, w tym 16 kobiet. 

Chcieli zabić pamięć, chcieli zabić nadzieję

Zjazd internowanych

Jednym z internowanych w Strzebielinku 
był Adam Rosiński z Wejherowa.

wymiana hydrantów. 
Ponadto w szkołach i przed-

szkolu samorządowym trwa-
ją bieżące prace remontowe 
sal dydaktycznych, korytarzy, 
szatni i innych pomieszczeń. 

Za kilka dni w szkolne mury 
powrócą dzieci.

Internowanych pilnowali strażnicy oraz 40 zo-
mowców. Uciążliwe były 16-osobowe cele, suro-
wa cenzura korespondencji, zła opieka lekarska. 
Władze starały się za wszelką cenę złamać mora-
le internowanych. 

Od mszy świętej w intencji Ojczyzny i zmarłych internowanych 
pod przewodnictwem ks. arcybiskupa seniora Edmunda Piszcza,17 
sierpnia rozpoczęła się uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy 
w Ośrodku Odosobnienia dla Internowanych w Strzebielinku.

Różne punkty widzenia
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MŁODZI ZDOLNI

Na festiwal  zgłosiło się 198 
uczestników, spośród których 
najpierw wybrano 32 półfinali-
stów, po 16 w kategorii dzieci i 
16 w kategorii dorosłych. 

- Kiedy w internecie na liście 
osób zakwalifikowanych do fi-
nału zobaczyła moje nazwisko 
jako pierwsze w kategorii doro-
słych, przeżyłam ogromny szok 
- mówi 25-letnia Natalia Mo-
dzelewska. - Były łzy i niedo-
wierzanie. Miałam miesiąc na 
przygotowanie się do Warsza-
wy. Zdecydowałam, że zaśpie-
wam piosenkę zespołu Sistars 
„Sutra”, ale w aranżacji Adama 
Sztaby. Gdy ogłoszono wyniki i 
dostałam się do finału, czułam 
się szczęśliwa. 

W duecie 
z gwiazdą
Natalia była równie zado-

wolona, kiedy dowiedziała się, 
ze w finale zaśpiewa w duecie 
z  Anią Rusowicz. Poza piosen-
ką tej wokalistki  „Ślepa miłość” 
wykonała solo piosenkę Łucji 
Prus i „Skaldów” - „W żółtych 
płomieniach liści”. To nie było 
łatwe zadanie.

-  Tej drugiej piosenki bardzo 
się przestraszyłam. Ten utwór 
ma  bardzo wymowny tekst i 
nie można go o prostu odśpie-
wać. Tę piosenkę trzeba przeżyć 
- mówi Natalia Modzelewska. - 
Dodatkowo bałam się, że nie po-
dołam takiemu zróżnicowaniu, 
przejściu z big bitu przejść nagle 
w coś nostalgicznego. 

Podczas tygodniowych 
warsztatów uczestnicy finało-
wego koncertu na krakowskim 
Rynku przygotowywali się  do 
wielkiego finału. Było wiele 
prób z orkiestrą, bez orkiestry, 
z gwiazdami i bez.

- W dzień finału wielka dłu-
ga limuzyna zabrała nas na Ry-
nek Główny w Krakowie, gdzie 
na występ przygotowywali nas 

Wzruszyła tłumy na krakowskim Rynku

Zaczarowany festiwal 
zaczarował Natalię

Piękny, delikatny głos i muzykalność Natalii Modzelewskiej spodobały się nie tylko 
publiczności w Wejherowie i na Kaszubach. Młoda mieszkanka Bolszewa, słuchaczka 
wejherowskiej szkoły medycznej, w tym roku zabłysnęła w Krakowie, zajmując dru-
gie miejsce na Ogólnopolskim Festiwalu Zaczarowanej Piosenki im. Marka Grechuty, 
organizowanym przez Fundację Anny Dymnej „Mimo wszystko”.

styliści, fryzjerzy, kosmetyczki - 
wspomina Natalia. 

Szkoda czasu
na stres
- Przed wejściem na scenę 

powiedziałam Ani Rusowicz, że 
troszkę się denerwuję że czuję 
stres. Ania odpowiedziała „Na-
talia szkoda czasu na stres, 
zapamiętaj ten moment, ten 
klimat, tych ludzi i tę atmos-
ferę, zapach, tak, żebyś zawsze 
mogła tu wrócić w myślach, 
odtwarzając te dobre emocje”. 
To mi bardzo pomogło. Kiedy 
po zejściu ze sceny obcy ludzie 
gratulując mi występu mówi-
li o swoim wzruszeniu, to już 
była dla mnie nagroda. Jesz-
cze większym prezentem był 
dla mnie fakt, że moja mama z 
bratem zrobili mi niespodzian-
kę i przyjechali do Krakowa po-
słuchać mnie na żywo! 

Emocje, które nawet nie spo-
sób opisać pojawiły się podczas 

ogłoszenia wyników festiwalu. 
Okazało się, że Natalia Modze-
lewska zajęła drugie miejsce. 

O swoich przeżyciach mó-
wi tak: - Ja, która bałam się 
śpiewać i bałam się wysłać 
zgłoszenie, która nie liczyłam 
na cokolwiek, stanęłam na po-
dium. Nie mogłam w to uwie-
rzyć. Muszę przyznać, że ten 
festiwal naprawdę zaczarował 
moje życie i co najważniejsze, 
wlał we mnie więcej pewności 
siebie.

A z tą pewnością u Nata-
lii Modzelewskiej bywało róż-
nie, czasem nawet bardzo źle...  
Zwłaszcza, gdy przyszła choro-
ba i niepełnosprawność. Naj-
pierw jednak były pierwsze 
sukcesy muzyczne.

Wolontariuszka 
i harcerka
- Zawsze lubiłam śpiewać,  

jako dziecko brałam udział w 
konkursach muzycznych na 

festynach i wygrywałam je, ale 
w gimnazjum zaczęły się pro-
blemy zdrowotne i więcej cza-
su spędzałam w szpitalu niż w 
szkole czy domu - opowiada Na-
talia Modzelewska. 

- Potem zajęłam się wolon-
tariatem w Domu Dziecka, na-
leżałam do Oazy i Harcerstwa. 
Wyjeżdżałam na obozy, nauczy-
łam się grać na gitarze i mimo 
problemów zdrowotnych pro-
wadziłam w miarę normalne 
życie. Wcześniej należałam do 
zespołu „Zwykły cud” przy para-
fii w Bolszewie. Zajmowaliśmy 
się muzyką Gospel i wyjeż-
dżaliśmy na koncerty, ale mój 
brak wiary w siebie sprawiał, 
że „chowałam” się za grupą lu-
dzi, którzy w mojej ocenie śpie-
wali zdecydowanie lepiej. Kilka 
lat później rozpoczęłam zajęcia 
w studiu wokalu w Redzie pod 
kierunkiem Weroniki Korthals, 
na które uczęszczam do dziś. 

W październiku 2011 roku 
Natalia Modzelewska wybra-
ła się na casting do X-Factor i 
w oczekiwaniu na swoją kolej 
straciła przytomność. 

Choroba 
i rehabilitacja
Obudziła się na intensywnej 

terapii ze sparaliżowaną lewą 
stroną ciała. Obecna diagnoza 
brzmi „niedowład połowiczny 
lewostronny o niejasnej etiolo-
gii”.  Natalia zmuszona była po-
ruszać się na wózku. 

- Z dnia na dzień straciłam 
sprawność fizyczną, pracę w Po-
morskiej Agencji Artystycznej, 
chłopaka,  moje hobby, takie jak 
wspinaczka górska, wycieczki 
rowerowe, gra na gitarze. Nie 
mogłam nawet pisać, ponieważ 
jestem leworęczna - wspomina 
wokalistka. - Zamknęłam się w 
swoim pokoju i przez 

pół roku z niego nie wycho-
dziłam, poza wyjazdem na re-
habilitację i od czasu do czasu 
na zespół do Redy. 

Powrót do szkoły...
Po długotrwałej rehabili-

tacji Natalia wstała z wózka i 
przy pomocy kul zaczęła cho-
dzić. Terapia pomogła popra-
wić stan psychiczny, a Natalia 
Modzelewska postanowiła po-
magać innym. Rozpoczęła na-
ukę w Powiatowym Zespole 
Szkół Policealnych im. Zdzisła-
wa Kieturakisa w Wejherowie, 

na kierunku terapeuty zajęcio-
wego. 

- Na początku nieco zagu-
biona, po ogromnej przerwie 
w nauce, zaczęłam znów cho-
dzić do szkoły. Dziwne uczucie, 
ale szybko się przyzwyczaiłam, 
tym bardziej, że wszystkie 
przedmioty mocno mnie intere-
sują. Najbardziej lubię terapię 
zajęciową i patologię. 

... i na scenę
w Krakowie
Wracając do talentu wokal-

nego i koncertów, przypomnij-
my że w Wejherowie mogliśmy 
posłuchać Natalii Modzelew-
skiej podczas niedawnego fe-
stynu w parku., gdzie zaśpiewła 
m.in. w duecie ze swoją siostrą.

4 października tego roku-
znów usłyszą ją i zobaczą wi-
dzowie w Krakowie. 

- Zaproszono mnie do kon-
certu, organizowanego przez 
Radio Kraków i Fundację An-
ny Dymnej „Mimo wszytko”, z 
muzyką Andrzeja Zaryckiego, 
wybitnego kompozytora m.in. 
piosenek znanych z Piwnicy 
Pod Baranami - informuje wo-
kalistka. - Z powodu nakłada-
jących się terminów, musiałam 
wycofać się z półfinału konkur-
su „Kaszubski Idol”.

Trochę szkoda, ale jesteśmy 
pewni, że i tak nie tylko na Ka-
szubach jeszcze Natalię i o Na-
talii usłyszymy. Powodzenia!

Chwila triumfu i wielkich emocji utrwalona na zdjęciu, które otrzymaliśmy od Na-
talii Modzelewskiej i które pochodzi z archiwum Fundacji „Mimo wszystko”.
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angielski – francuski - niemiecki – rosyjski

           Z A P I S Y   2 0 1 4 / 15
 wrzesień                Żeromskiego 26       Os. Kaszubskie 16 lok. 33
sob. - 6 . . . . . .10.00 - 12.00 . . . 12.30 - 14.30
pon.wt. - 8,9  16.30 - 18.30 . . . 18.00 - 20.00

Ponieważ spotkanie było otwarte (zapraszaliśmy na nie 
na naszych łamach), do uczestników wakacyjnego pleneru 
dołączyła publiczność. 

Wszyscy razem z prowadzącą Agatą Jasińską śpiewa-
li takie pieśni, jak „Bogurodzica”, „Maszerują strzelcy”, 
„Pierwsza brygada”, „Ułani, ułani…”, „Życzenie” i „Płynie 
Wisła, płynie”. 

Wzruszający koncert był związany z sierpniowym Świę-
tem Wojska Polskiego, a oprócz pieśni, wypełniły go wiersze 
i scenki, odgrywane przez uczestników spotkania.

W ramach Bibliotecznego Pleneru Literackiego w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej odbył się koncert pieśni i piosenek nie tylko legiono-
wych według scenariusza i w aranżacjach  Agaty Jasińskiej. 

Śpiewanie w bibliotece

Pieśni patriotyczne

Miłośnicy Wejherowa świętowali

Czwarte urodziny klubu

Członkowie klubu na czele 
z przewodniczącym Pawłem 
Formelą, spotkali się w wej-
herowskim parku na biesia-
dzie przy grillu. Rozmawiali 
m.in. o ciekawych spotkaniach 
i wycieczkach, organizowa-
nych wspólnie.  Odbyły się tak-
że gry i zabawy na polanie, a w 
konkurencjach brały udział nie 
tylko dzieci.

Klub Miłośników Wejherowa świętował czwarte urodziny, dokład-
nie w rocznicę pierwszego spotkania, które odbyło się 18 sierpnia 
2010 roku. Z tej okazji odbył się rodzinny piknik.

Sekcja Turystyczna WUTW YMCA zaprasza wszystkich chęt-
nych 27 września 2014 r. na I Zlot turystów Seniorów Powiatu 
Wejherowskiego. Zgłoszenia i wpisowe (15 zł od osoby) przyj-
mowane będą od 1 do 15 września 2014 w godz. 10.00-12.00 w 
siedzibie WUTW przy ul. Kopernika 13 w  Wejherowie. Informa-
cje pod nr tel. 505 306 751.

Wejherowski Uniwersytet Trzeciego Wieku YMCA ogłasza 
zapisy na I semester roku akademickiego 2014/15. Zapisy 
prowadzone będą w siedzibie WUTW przy Kopernika 13 w Wej-
herowie w dniach od 15 do 27.09.2014 w godz 10.00-14.00.

WUTW wszystkich serdecznie zaprasza na ciekawe zajęcia w 
kolejnym roku akademickim.

WIEŚCI  Z  WutW

Zapisy we wrześniu 

W rajdzie rowerowym do 
Darżlubia 23 sierpnia wzię-
ła udział 35-osobowa grupa. 
Zadbano m.in. o to, by osoby, 

Ruch, integracja i dobra zabawa

III Rajd Rowerowy do Darżlubia

które nie potrafią samodziel-
nie poruszać się na rowerze 
mogły wraz z opiekunem po-
jechać na tandemie. 

Jest to na pewno dobry 
sposób na aktywne wykorzy-
stanie czasu wolnego i popra-
wę kondycji psychofizycznej. 

Spotkanie było okazją do 
integracji osób niepełnospraw-
nych w środowisku ich zdro-
wych rówieśników.                     IJ.

Ruch na świeżym powietrzu, poznawanie okolicy, integracja i zabawa - to atuty sobot-
niego rajdu rowerowego, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Nie-
pełnosprawnym „Przystanek” w Wejherowie.
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PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
zaprasza

wspiera nas
 

patronat medialny
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Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Sp. z o.o.

przyjmie bezpłatnie ziemię z wykopów, 

piasek, żwir.

Miejsce dostarczenia: 
Składowisko Rybska Karczma

www.zukwejherowo.pl
tel. 728 353 156
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Punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, integracji z 

nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać 
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać 
w godzinach pracy punktu. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich mieszkańców 
zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

       NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę ogrodową 390 m. kw. w 
ROD przy ul. Sucharskiego w Wejherowie, 
wraz z domkiem 42 m. kw., wszystkie me-
dia. Cena 35 tys. zł. Tel. 698 920 085
 * * *
Sprzedam działkę 1100 m kw., prąd, woda, 
ul. Dębowa 13, Kąpino gmina Wejherowo. 
Tel. 605-420-694
  * * *
Sprzedam murowany domek piętro-
wy, stan zamknięty ocieplony, na działce 
ogrodniczej 468 m kw. 52 tys. zł. 
Tel. 502 056 307
 * * *
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe z 
działką w okolicach Lęborka.
Tel. 691 614 648 po 20.00

Sprzedam działkę budowlaną uzbrojoną, 
1147 m kw. w Nowym Dworze Wejherow-
skim. 75 tys. zł. do negocjacji. 
Tel. 507 403 083
 * * *
Sprzedam mieszkanie 75 m kw. w Wejhe-
rowie (Ogrody Wejhera). Tel. 607 293 767
 * * *
Działka 7600 m kw. Łówcz Górny k. Strze-
bielina z możliwością zabudowy, 10 zł za 
metr kw. Tel. 782 167 653
 * * *
Sprzedam działkę budowlaną 548 m2 Reda 
Rekowo,18x30 m. 130 tys. zł. 
Tel. 603 567 624

      SPRZEDAM
Sprzedam Kiosk w Wejherowie, przy 

ul.Wniebowzięcia 21.  Tel. 501-231-540
 * * *
Obrazy ręcznie haftowane, różnej wielkości, 
oprawione. Tel. 608 325 376
 * * *
Pustaki białe i czerwone, 1200 sztuk, 2 zł za 
sztukę. Tel. 600 994 348
  * * *
Sprzedam lady oszklone, sklepowo-biuro-
we, o dług. 1 m. Tel. 693 370 251
 * * *
Piec HEITZ – 24 kW. Cena 2800 zł. 
Tel. 666 866 547

                PRACA
Zatrudnię od zaraz, godziwe zarobki.     
Tel. 501 034 804
 * * *

 OgŁOSZENIA   DROBNE 

O G Ł O S Z E N I E
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www.fundacja-es-opieka.pl

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa


