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Zakończono projekt 
rewitalizacji, doty-
czący wejherowskie-
go parku. władze 
miasta na specjalnej 
konferencji praso-
wej poinformowały 
o wydatkach i zreali-
zowanych zadaniach. 
Najważniejsze, że 
to miejsce polubili 
mieszkańcy.

WYŚPIEWALI
SUKCES

Aż dwie nagrody 
otrzymał na Między-
narodowym Festiwa-
lu Muzyki religijnej 
w rumi wejherowski 
zespół wokalny Ar-
t’N’Voices. Młodzi uta-
lentowani śpiewacy 
zdobyli pierwsze miej-
sce w swojej kategorii 
oraz nagrodę prezy-
denta wejherowa.

piotr Szoda, kierow-
ca autobusu MZK w 
wejherowie jest naj-
lepszym kierowcą w 
kraju. Z ogólnopol-
skich zawodów w tej 
dziedzinie powrócił 
z główną nagrodą i 
wielkim pucharem. 
w MZK pracuje 20 
lat, w tym 6 lat za kół-
kiem.

PARK JUŻ  
URZĄDZONY

str. 3

str. 9

str. 10

Połowa zagłosowała

Wejherowski Gryf pokonał legendarnego Górnika Zabrze

Euforia na Wzgórzu Wolności
We wtorek Gryf Orlex Wejherowo zmierzył się na 

Wzgórzu Wolności w 1/8 Pucharu Polski z „historią” pol-
skiej piłki nożnej, Górnikiem Zabrze. Nasi zawodnicy 
nie przestraszyli się mistrza i pokonali go 1:0 (0:0). 

III Liga Bałtycka
Po takim zwycięstwie przydałoby się więcej odpoczynku, 

jednak już w niedzielę 23 października o godzinie 12.00  wejhe-
rowianie zmierzą się w rozgrywkach ligowych z Gryfem Tczew. 

Przypomnijmy, że zawodnicy Gryfa Wejherowo w sobotę 
pokonali na wyjeździe beniaminka rozgrywek, Drawę Drawsko 
Pomorskie 2:0. Nietrudno było zauważyć różnicę pomiędzy 
drużynami. Bramki dla Gryfa strzelili: K. Wicki i R. Szudrowicz. 

Zwycięską bramkę zdo-
był Mateusz Toporkie-
wicz tuż po rozpoczęciu 
drugiej połowy meczu. 
Wykorzystał podanie  G. 
Gicewicza i z około 20 
metrów pokonał bramka-
rza Zabrzan, B. Pescovica. 
Euforia na Wzgórzu Wol-
ności była niesamowita, 

ale emocje trwały do ostat-
niego gwizdka arbitra.  

Mecz udowodnił, że w 
Gryfie udało się zebrać 
grupę dobrych zawodni-
ków, w których drzemią 
rezerwy sił, emocji, wa-
leczności i umiejętności. 
Zawodnicy Grzegorza 
Nicińskiego od pierw-

szych minut atakowali 
bramkę zabrzan. 

Po utracie gola zawodni-
cy Górnika ruszyli żwawiej 
do ataków, ale wejherowia-
nie radzili sobie lepiej na 
przedpolu bramkowym i w 
konstruowaniu kontrata-
ków. Chwilami aż trudno 
było uwierzyć, że drużyna 

z najwyższej klasy gra z 
zespołem trzeciej ligi. W 
końcówce meczu wejhero-
wianie wręcz „siedzieli” na 
połowie Górnika, ale wynik 
nie uległ już zmianie.  

Gryf: Ferra – Kostuch, 
Kochanek, Felisiak, Poli-
towski, Kołc, Szymański, 
Gicewicz, Krzemiński, 
Wicki (Szudrowicz), To-
porkiewicz (Tatarczuk).

Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP przebiegło w Wejherowie spokojnie. 
Frekwencja wyniosła 54,40 procent. Oznacza to, że z 37 727 zarejestrowanych wyborców, waż-
ny głos oddało 19 671 osób. 

Tak jak w całym kra-
ju, większość wyborców 
poparła Platformę Oby-
watelską, na którą odda-
no 9 987 głosów ( 50,77 
proc.). Na listę Prawa i 
Sprawiedliwości zagło-
sowały 5 259 osoby czyli 
26,73 proc. wyborców z 
Wejherowa.

Ruch Palikota otrzy-
mał w naszym mieście 
1 881 głosów (9,56 
proc.), Sojusz Lewicy 
Demokratycznej zdo-
był 1 320 głosów (6,71 
proc.), a Polska Jest 
Najważniejsza – 613 
(3,12 proc.). Na Pol-
skie Stronnictwo Ludo-
we głosowało 514 osób 
(2,61 proc.); natomiast 
na Polską Partię Pracy 
-Sierpień’80 - 97 osób 
(0,49 proc).

Z okręgu gdyńsko-
-słupskiego, obejmujące-
go Wejherowo, do Sejmu 
dostało się 14 osób. Nasi 
reprezentanci w Sejmie 
to posłowie PO: Marek 
Biernacki, który w su-
mie otrzymał 66 019, a 
w Wejherowie 2 381, 
Kazimierz Plocke – 18 
452 głosów (w Wejhero-
wie 1 416), Zbigniew 

Konwiński – 18 548 
(25), Krystyna Kło-
sin – 16 187 głosów (w 
Wejherowie 807), Jerzy 
Budnik  - 8 546 (w Wej-
herowie 3 570), Tade-
usz Aziewicz - 14 013 
(293), Stanisław Lam-
czyk  - 12 664 (31) oraz 
Teresa Hoppe - 7552 
(204). 

Posłowie PiS z Okrę-
gu 26 to: Janusz Śnia-
dek  - 26 440 głosów 
(w Wejherowie 1592), 
Jolanta Szczypińska 
– 19 819 (529), Doro-
ta Arciszewska-Mie-
lewczyk – 18 088 (875) 
oraz Jarosław Sellin 
9 932 (948). Poza tym z 
naszego okręgu do Sej-
mu dostali się: Leszek 
Miller, SLD - 18 038  (w 
Wejherowie 786) oraz 
Robert Biedroń z Ru-
chu Palikota - 16 919 
(758).

Przeds tawi c i e l em 
powiatu wejherowskie-
go i lęborskiego w Se-
nacie został senator  
Kazimierz Kleina z PO.

Fotoreportaż z lo-
kali wyborczych na 
str. 4
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Zadzwoń:
606-629-454

Wejherowo 20.10.2011 r.

OGŁOSZENIE
PREZYDENTA MIASTA WEJHEROWA

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego miasta wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na 
wschód i południe od doliny rzeki Cedron.

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. u. Nr  80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam 
o podjęciu przez radę Miasta wejherowa uchwały: 

Nr  VIk/X/133/2011 z dnia 27 września 2011 roku w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego mia-
sta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe 
od doliny rzeki Cedron.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego.
wnioski należy składać na piśmie w urzędzie Miejskim , 84-200 wejherowo, plac 

Jakuba wejhera 8 w terminie do dnia 10.11.2011 roku.
wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot 

wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

prezydent Miasta wejherowa
Krzysztof hildebrandt

O G Ł O S Z E N I EZażywali narkotyki
Dzięki kamerom ulicznego monitoringu wejherow-

skim strażnikom udało się zatrzymać dwóch mieszkań-
ców Szemudu, którzy 8 października na parkingu za 
Urzędem Miejskim w Wejherowie zażywali narkotyki. 
Funkcjonariusze ze wspólnego patrolu Straży Miejskiej 
oraz policji ujawnili przy podejrzanych mężczyznach  
białą substancję, którą okazała się amfetamina.   (ZH)

Nasze racje potwierdził Sąd
- Panie komendan-

cie, na ostatniej sesji 
Rady Miasta wyjaśniał 
pan sprawę skontro-
lowania za pomocą 
mobilnego radaru sa-
mochodu starosty wej-
herowskiego i ujaw-
nienia, że jadąc ulicą 
Gdańską przekroczył 
dozwoloną prędkość. 
Radny Jacek Gafka z 
PO, pracownik pana 
starosty, zarzucił Stra-
ży Miejskiej łamanie 
prawa i nadużywanie 
uprawnień. Pan twier-
dzi, że jest inaczej.

- Oczywiście, jak wcze-
śniej podkreślałem, dzia-
łamy zgodnie z prawem, 
na podstawie ustawy o 
zmianie ustawy Prawo o 
ruchu drogowym, która 
weszła życie 31 grudnia 
2010 roku i jest aktem 
prawnym powszechnie 
obowiązującym. Ta usta-
wa, a także m.in. ustawa 
o Strażach Gminnych 
upoważnia Straż Miej-
ską do dokonywania 
kontroli prędkości na 
pomocą urządzeń samo-
czynne rejestrujących 
wykroczenia. 

- Przepisy bywają róż-
nie interpretowane...

- Dlatego dodatko-
wo zasięgnęliśmy opi-
nii Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Admi-
nistracji, a także policji. 

Kiedy mówię coś oficjal-
nie, zawsze opieram się 
na przepisach prawa i 
jestem pewien swoich 
racji. Nasze stanowisko 
w tej sprawie potwierdził 
również Sąd. 

- W jaki sposób spra-
wa trafiła do sądu?

- Ponieważ Józef R. 
nie przyjął mandatu, 
skierowaliśmy wobec 
niego zarzuty do Sądu 
Rejonowego w Wejhe-
rowie. 20 września br. 
Sąd uznał Józefa R. 
za winnego i skazał za 
przekroczenie dozwolo-
nej prędkości, wydając 
wyrok nakazowy. Został 
ukarany grzywną, ale 
miał prawo do wniesie-
nia sprzeciwu w ciągu 
7 dni. Jeśli skorzystał z 
tego prawa, sprawa trafi 
ponownie na wokandę.

- Jeden z zarzu-
tów wysunięty wobec 
Straży Miejskiej przez 
radnego J. Gafkę do-
tyczył nadmierne-
go skupiania się na 
kontrolowaniu kie-
rowców zamiast pil-
nowania porządku w 
mieście.

- To niesłuszny za-
rzut. W wejherowskiej 
straży pracuje 26 funk-
cjonariuszy, a tylko je-
den zajmuje się obsługą 
przenośnego fotoradaru. 
Większość strażników na 

co dzień wykonuje inne 
zadania.

Potwierdziła to nie-
dawna kontrola w Straży 
Miejskiej, prowadzona 
przez wojewodę gdań-
skiego za pośrednictwem 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji. W dniach 6-7 
października przepro-
wadzono u nas kontrolę, 
nie stwierdzając żadnych 
uchybień. 

W sprawozdaniu z 
kontroli jest znamienne 
zdanie, które odpowiada 
na zarzut pana Gafki. 
Pozwoli pani, że zacytuję: 
„Straż Miejska w Wejhe-
rowie wykonuje wszystkie 
swoje zadania, określone 
ustawą, a nie koncentruje 
się wyłącznie na kontroli 
ruchu drogowego.”

- O tym, gdzie odbywa 
się kontrola drogowa 
decyduje Starostwo?

- Tak jest w przypad-
ku dróg zarządzanych 
przez starostę, czyli dróg 
powiatowych i gmin-
nych. Niezależnie od ich 
statusu, zarządzanie ru-
chem drogowym należy 
do Starostwa i to ono wy-
daje zgodę na ustawienie 
odpowiedniego oznako-
wania, informującego o 
kontroli radarowej. Bez 
oznakowania nie można 
prowadzić kontroli.

Niestety, starosta 
nie zgadza się cza-

sem na oznakowanie 
w miejscach, gdzie na-
szym zdaniem, a przede 
wszystkim zdaniem 
mieszkańców jest po-
trzebne. W odpowie-
dzi na prośby i petycje 
mieszkańców, chcieliśmy 
uruchomić radar na nie-
których ulicach i wnio-
skowaliśmy o ustawienie 
oznakowania, ale staro-
sta stwierdził, że nie ma 
takiej potrzeby. 

- O jakie ulice cho-
dziło?

- Na przykład 12 Mar-
ca, Sucharskiego i Rosz-
czynialskiego.

- Mamy też w mieście 
radary stacjonarne.

- Tak, dwa znajdują się 
na drogach powiatowych 
i dwa na drodze woje-
wódzkiej nr 218. Według 
statystyk policyjnych, w 
miejscach, gdzie zostały 
ustawione, zmniejsza się 
liczba wypadków i kolizji. 
Przykładem jest ulica Ofiar 
Piaśnicy, gdzie od dwóch 
lat, czyli odkąd ustawiono 
tam fotoradar nie doszło 
do żadnych zdarzeń dro-
gowych, a dla porównania, 
w ciągu wcześniejszych 
dwóch lat takich zdarzeń 
było kilkanaście. 

- Na jakiej podsta-
wie Straż Miejska 
ustawia fotoradar na 
ul. Gdańskiej?

- Kontrole na drodze 

krajowej nr 6 prowadzi-
my w porozumieniu z 
policją, a umożliwia je 
oznakowanie, ustawio-
ne przez Generalną Dy-
rekcję Dróg Krajowych i 
Autostrad, czyli zarządcę 
tej drogi. 

Jest to miejsce o du-
żym natężeniu ruchu, 
ale też uczęszczane 
przez pieszych, w tym 
dzieci idące do szkoły. 

Na tej drodze dochodzi 
do wielu wypadków i 
zdarzeń drogowych. 
Policja wręcz sugeru-
je, żeby prowadzić tam 
kontrole, a dopóki kie-
rowcy będą narusza-
li przepisy i zagrażali 
bezpieczeństwu na uli-
cach, to będą ponosić 
kary.

- Dziękuję za roz-
mowę.

Rozmowa z Jackiem Pisarkiem, komendantem Straży Miejskiej w Wejherowie
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O TYM SIĘ MÓWI
Liczy się sprawność, umiejętności i odporność na stres

Najlepszy kierowca w kraju

Piotr Szoda z Miejskiego Zakładu Komunikacji w Wejherowie zwyciężył 
w IV  Ogólnopolskim Konkursie Kierowców Komunikacji Miejskiej, organi-
zowanym w Krakowie. Mimo, że konkurencja była silna, wejherowski kie-
rowca pokonał 59 kolegów z całej Polski i wrócił do Wejherowa z wielkim 
pucharem!

O Puchar Prezesa 
Izby Gospodarczej Ko-
munikacji Miejskiej ry-
walizowało przez dwa 
dni 60 kierowców, w tym 
4 kobiety. Jury ocenia-
ło znajomość przepisów 
kodeksu drogowego, 
umiejętności prowadze-
nia autobusu, właściwą 
obsługę pasażerów (m.in. 
niepełnosprawnych) oraz 
udzielanie pierwszej po-
mocy. 

MANEWRY 
Z KUBŁEM WODY

- Musieliśmy m.in. na-
pisać test, po którym tyl-
ko część kierowców prze-
szła do następnego etapu 
– mówi Piotr Szoda. – 
Potem była jazda spraw-
nościowa, wykonywanie 
różnych manewrów, omi-
janie pachołków, wpro-
wadzanie pojazdu do 
garażu, a wszystko to z 
pojemnikiem wody w au-
tobusie, której nie moż-
na było wylać. Liczyły 
się umiejętności, ale też 
odporność psychiczna. 
Trzeba było zachować 
spokój i opanowanie.

A stres i emocje były 
duże. Pan Piotr przyzna-

je, że się denerwował i 
czuł tremę, zwłaszcza 
w drugim dniu zawo-
dów. Startowało w nich 
m.in. trzech laureatów 
poprzednich edycji. Po-
ziom był wysoki, a presja 
duża. 

- Czułem odpowie-
dzialność, nie chciałem 
zawieść moich kolegów 
i kierownictwa firmy, 
którą reprezentowałem  
– dodaje Piotr Szoda. – 
Cieszę się, że wygrałem, 
bo część tego splendoru 
spada na cały zakład 
komunikacji, w którym 
pracuję. Także na moich 
kolegów. To dobrze, bo 
wszyscy kierowcy wejhe-
rowskiego  MZK jeżdżą 
bardzo dobrze.

Dobrze, to zdaniem 
pana Piotra oznacza 
sprawnie i bezpiecznie. 
Bezpieczeństwo jest jed-
nym z najważniejszych 
elementów pracy kie-
rowcy. 

NIE PIERWSZY SUKCES
Podkreśla to również 

prezes spółki Miejski 
Zakład Komunikacji, 
Czesław Kordel, któ-
ry jest wyraźnie dumny 
ze swoich pracowników, 

zwłaszcza takich, jak 
Piotr Szoda. 

- Mimo, że w Krako-
wie reprezentował małe 
miasto, mimo, że rywali-
zował z kierowcami z du-
żych ośrodków, dał sobie 
radę – podkreśla Czesław 
Kordel. – Dopiero za nim 
uplasowali się kierowcy z 
Karkowa, Warszawy, Po-
znania i Wrocławia. Wie-
działem, że Piotr Szoda 
na zajmie wysoką lokatę, 
ale pierwsze miejsce jest 
dla nas miłym zaskocze-
niem. Temu kierowcy i 
innym, uczestniczącym 
w konkursie należy się 
uznanie, ponieważ mu-
szą oni poświęcić swój 
wolny czas i włożyć dużo 
wysiłku w przygotowa-
nia.

Piotr Szoda nie po raz 
pierwszy osiągnął sukces. 
W poprzednim konkursie 
w 2009 roku (zawody w 
Krakowie organizowane 
są co 2 lata) zajął trzecie 
miejsce, a niedawno na 
wrześniowych Mistrzo-
stwa Polski Kierowców 
Autobusów organizowa-
nych w ramach wystawy 
Trans Expo w Kielcach, 
był drugi.

- Za dwa lata będę się 
starał obronić tytuł  naj-
lepszego kierowcy w Pol-
sce, wywalczony w Kra-
kowie – śmieje się Piotr 
Szoda.

OD SZEŚCIU LAT 
ZA KÓŁKIEM AUTOBUSU

Nietrudno się domy-
ślić, że pan Piotr lubi 
swoją pracę. Prywatnie 
też jest kierowcą, jeździ 
dużo, rocznie pokonując 
30 tys. km. Codziennie 
do pracy w Wejherowie 
dojeżdża z miejscowości 
w okolicy Lęborka, 48 
km z jedną stronę.  A w 
wejherowskim MZK pra-
cuje już 20 lat!

- Z zawodu jestem 
mechanikiem-kierowcą 
– informuje pan zwy-
cięzca konkursu. – Naj-
pierw pracowałem na 
innych stanowiskach, a 
od sześciu lat jeżdżę au-
tobusami. Dlaczego w 
Wejherowie? Bo tutaj są 
nowoczesne pojazdy i do-
bre warunki.

Dodajmy, że prywat-
nie Piotr Szoda jest 
mężem i ojcem dwójki 
dzieci. 

AK.

PREZYDENT 
MIASTA WEJHEROWA

odwołuje pierwszy
przetarg ofertowy nieograniczony 
 
 na najem na okres  5 lat, lokalu użyt-
kowego o pow. 58,99 m2, stanowiącego 
własność Gminy Miasta wejherowa,  znajdu-
jącego się w budynku przy pl.  J.wejhera 2 w 
wejherowie, wyłącznie w celu prowadzenia 
działalności gastronomicznej, z terminem 
składania ofert na dzień 20 października 
2011 roku. 

O G Ł O S Z E N I E

PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA
Informuje,

 iż na tablicy ogłoszeń urzędu Miejskiego w wej-
herowie przy: pl. J. wejhera 8 oraz ul. 12 Marca 195, dn. 5 
października 2011 r., wywieszono na okres 21 dni wykaz 
nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy 
Miasta wejherowa, przeznaczonych do zbycia w drodze 
bezprzetargowej:
- dz. nr 166/2, 88/10, obr. 20, o łącznej pow. 534 m2, Kw nr 
GD1w/000416118/1, poł. przy ul. Czeladniczej w wejherowie.

Zbliża się Wszystkich Świętych

Strażnicy na 
cmentarzach

Wzmożone działania 
prewencyjne mają zapobiec 
drobnym kradzieżom kwia-
tów, zniczy, włamaniom do 
samochodów i innym dzia-
łaniom patologicznym. 

Straż Miejska apeluje, 
aby osoby robiące porząd-
ki na grobach swoich bli-
skich, torby i torebki trzy-
mali w zasięgu wzroku. W 
samochodach nie powinno 
się pozostawiać na widocz-
nym miejscu drogocennych 
przedmiotów tj. aparaty fo-
tograficzne, kamery, cenne 
ubrania itp. 

Straż Miejska radzi nie 
pozostawiać na grobach nie-
zapalonych zniczy. To kusi 

Od 24 października do 6 listopada w obrę-
bie wejherowskich cmentarzy pracuje wię-
cej patroli Straży Miejskiej. Funkcjonariu-
sze dbać będą  o ogólnie pojęty porządek w 
obrębie dojść i dróg dojazdowych do cmen-
tarzy. Patrolować będą również same cmen-
tarze, także w nocy. 

złodzieja, a znicze mogą być 
wprowadzone ponownie do 
obrotu detalicznego. Straż 
Miejska radzi też znakować 
np. farbą w aerozolu kwiaty 
i ozdobne krzewy. 

W dzień Wszystkich 
Świętych strażnicy będą 
pełnić służebną rolę wobec 
osób odwiedzających gro-
by. Będą służyć informacją 
i poradą  Nie oznacza to, że 
oporni bałaganiarze i kie-
rowcy mogą czuć się bez-
karni.  Jeśli sytuacja tego 
będzie wymagała, funkcjo-
nariusze sięgną do kiesze-
ni po bloczek mandatów 
karnych.

(ZH)
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EDUKACJA

Z A K Ł A D  U S Ł U G  K O M U N A L N Y C H
O G Ł A S Z A  

XI edycję konkursu pn. „Selektywna zbiórka odpadów  
- Młodzież daje przykład”

na rok szkolny  2011/2012.
Zgłoszenia udziału należy dokonać  

w terminie do dnia 21.10.2011r.
Regulamin dostępny w siedzibie zakładu, 

informacje tel. pod numerem 058 672-35-68

WYCIĄG Z REGULAMINU KONKURSU: 
II. CEL KONKURSU 
Konkurs organizowany jest w ramach realizowanego 
przez ZUK programu selektywnej zbiórki  odpadów. 
Za główne cele Organizator stawia sobie kształtowa-
nie nawyków i kultury ekologicznej, oraz postaw i 
przekonań uwzględniających poczucie odpowiedzial-
ności za stan i ochronę środowiska . Edukacja ekolo-
giczna ma swój wymiar praktyczny – zwiększa ilość 
selektywnie zbieranych odpadów na całym obszarze 
funkcjonowania programu, co również jest celem ni-
niejszego konkursu. 
III. NAGRODY
3. Wysokość zbiorowych nagród finansowych fundo-
wanych przez organizatora wynosi:
 I   miejsce  - 2.000,00 zł
 II  miejsce  - 1.500,00 zł
 III miejsce  - 1.000,00 zł
5. Indywidualną nagrodę rzeczową , fundowaną przez 
Prezydenta Miasta Wejherowa stanowi rower.

ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH 
w WEJHEROWIE

84-200 Wejherowo ul. Obr. Helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

e-mail: zuk@wejherowo.pl      www.zukwejherowo.pl

w związku ze zbliżającym się Dniem wszystkich Świętych 
Zakład usług Komunalnych w wejherowie 

wraz ze Społecznym Komitetem Opieki nad Mogiłami piaśnicy po raz kolejny organizuje 

ZBIÓRKĘ KWIATÓW ORAZ ZNICZY
Zbiórka przeprowadzona zostanie na Targowisku „Rzeźnicka” 

w poniedziałek 31 października 2011 roku ok. godz. 12:30.

Organizatorzy oraz Kupcy z rzeźnickiej zapraszają do udziału 
ogrodników i handlowców z innych targowisk. 

Zebrane kwiaty oraz znicze przeznaczone zostaną na dekorację miejsca martyrologii i pamięci w piaśnicy.

R E K L A M A

Medal 
Edukacji

Edwin Nawrocki, 
emerytowany nauczyciel 
i wolontariusz, prowa-
dzący sekcję turystyczną 
w Wejherowskim Uni-
wersytecie Trzeciego 
Wieku YMCA otrzymał 
Medal Komisji Edukacji 
Narodowej za zasługi dla 
oświaty i wychowania 
oraz za działalność tu-
rystyczno-krajoznawczą. 
Wejherowianin odebrał to 
wyróżnienie w Gdańsku z 
rąk marszałka wojewódz-
twa pomorskiego.

Przypominamy, że 
w maju br. otrzymał on 
również Nagrodę Prezy-
denta Miasta Gdańska, 
a w czerwcu w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Pomorsko-Kaszubskiej w 
Wejherowie  świętował 
50-lecie pracy turystycz-
no-krajoznawczej. 

Wywiad z E. Nawroc-
kim zamieściliśmy w nr 9 
„Pulsu” z 22 września (do 
poczytania na naszej stro-
nie internetowej).

W przededniu święta Edukacji Narodowej

Uznanie dla nauczycieli 
Nagrodzeni
Za wybitne osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze  
i opiekuńcze nagrody otrzymali:
Danuta Kulling i Olga Tomaszewska 
ze Szkoły Podstawowej nr 9, 
Longina Wojciechowska-Klecha i Barbara 
Strzęciwilk z Gimnazjum nr 1,  
Izabela Sikora z Zespołu Szkół nr 1, 
Hanna Klecha z Zespołu Szkół nr 2, 
Małgorzata Rogowska i Edyta Bryc 
z Zespołu Szkół nr 3, 
Beata Słupianek-Fiołka i Andrzej Gredecki 
z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2 
Bożena Gessler z Przedszkola Samorządowego nr  2. 

Nagrodzeni nauczyciele wraz z prezydentem Wejherowa i jego zastępcą.

- W Dniu Nauczy-
ciela wyrazy uznania 
należą się wszystkim 
pracownikom oświaty: 
dyrektorom, nauczy-
cielom, wychowawcom, 
a także pracownikom 
administracji i obsługi 
– powiedział prezydent 
Wejherowa, Krzysztof 
Hildebrandt. – Każdy 
z nich ma swój udział 
w zdobywaniu wiedzy i 
kształtowaniu osobowo-

Jedenaścioro nauczycieli wejherowskich placówek 
oświatowych otrzymało Nagrody Prezydenta Wejhero-
wa. Miejska uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej odbyła się w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 
w Wejherowie.

ści ucznia. Największy 
obowiązek ciąży na na-
uczycielu, który musi 
dotrzeć do ucznia i po-
móc mu w opanowaniu 
wiedzy, musi go moty-
wować i wspierać. Odpo-
wiedzialna jest rola dy-
rektorów szkół. To dzięki 
ich pracy, ich zaradności 
i zdolnościom menedżer-
skim, szkoły sprawnie 
funkcjonują i tętnią ży-
ciem. 

Jak podkreślił prezy-
dent, władzom miasta 
leży na sercu edukacja 
młodego pokolenia, po-
nieważ dobrze wykształ-
cona i wychowana mło-
dzież stanowi o wartości 
każdej lokalnej społecz-
ności. Dlatego prioryte-
tem wszystkich działań 
samorządu jest tworze-
nie jak najlepszych wa-
runków do kształtowania 
młodych umysłów. 

- Współczesny polski 
nauczyciel to człowiek 
wszechstronnie wy-
kształcony, posiadający 
kwalifikacje do naucza-

nia jednego lub więcej 
przedmiotów – dodał za-
stępca prezydenta Wej-
herowa, Bogdan Tokło-
wicz.         AK.

Dyrektor ZUK 
Jarosław Pergoł

Zainteresowani mogą kontaktować się w sprawie z pracownikami ZUK 

p. Grażyną Konkol i p. Andrzejem Elwart 
tel. 58/672-13-34, 58/738-91-05 wew. 32.
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INWESTYCJE I REMONTY

U  W  A  G  A !!!
30 listopada 2011r. tracą ważność karty MOPS 

Wejherowo do bankomatów.
Wszystkie osoby, które do 30 października 2011 r. 

NIE podadzą numeru konta osobistego, 
będą miały wypłatę zasiłków za listopad w 

kasie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w 
dniach:

28 listopada - nazwiska na litery  A  - J
29 listopada - nazwiska na litery  K - O
30 listopada - nazwiska na litery  P  - Ż

O G Ł O S Z E N I A

OSOBY   POBIERAJĄCE
ŚWIADCZENIE   PIELĘGNACYJNE

mogą ubiegać się o przyznanie pomocy  
finansowej w wysokości 100,00 zł  

w ramach rządowego programu wspierania osób 
pobierających świadczenia pielęgnacyjne, 

rozporządzenie rady Ministrów 
z dnia 4 października 2011r.  

(DZ. u. z 2011 nr 212, poz. 1262)

wnioski na w-wym. pomoc należy składać  w siedzibie 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Wejherowie,   
przy ul. Kusocińskiego 17         

do 31 października 2011 roku

Po naszych publikacjach
Starosta wyjaśnia
w sprawie OPAT

O akcji protesta-
cyjnej w sprawie nie-
realizowania budowy 
Obwodnicy Północnej 
Aglomeracji Trójmiej-
skiej pisaliśmy 25 
sierpnia tego roku. W 
akcji, zorganizowanej 
z inicjatywy prezyden-
ta Gdyni Wojciecha 
Szczurka, wziął udział 
m.in. prezydent Wejhe-
rowa Krzysztof Hil-
debrandt oraz wielu 
innych samorządowców 
(m.in. z Rumi, Redy, 
Kosakowa, Władysła-
wowa, Krokowej). 

Uczestnicy rozdawa-
li kierowcom pocztówki 
do ministra infrastruk-
tury, apelowali, aby je 
wysłać i tym samym 
domagać się budowy 
OPAT. 

W artykule na ten te-
mat napisaliśmy, że w 
akcji nie uczestniczyli 
przedstawiciele władz 
powiatu wejherowskie-
go, bo rzeczywiście na 
rondzie w Rumi, gdzie 

odbywała się akcja, nie 
było nikogo ze Staro-
stwa w Wejherowie.  

Niedawno zadzwonił 
do nas starosta wejhe-
rowski Józef Reszke, 
który wspomniany nu-
mer „Pulsu Wejherowa” 
zobaczył z opóźnieniem. 
Starosta wyjaśnił powód 
swojej nieobecności.

- Mimo, ze popieram 
budowę OPAT, nie mo-
głem wziąć udziału w 
tej akcji, ponieważ nikt 
mnie nie zaprosił. Nie 
wiedziałem o tym wy-
darzeniu – powiedział 
starosta Józef Reszke. 
– Tego samego dnia rów-
nież w Rumi odbywało 
się spotkanie z prezy-
dentem Gdańska, Paw-
łem Adamowiczem w 
sprawie przystąpienia 
do Gdańskiego Obszaru 
Metropolitalnego. Bra-
łem udział w tej dysku-
sji, a dopiero potem do-
wiedziałem się o akcji w 
sprawie OPAT – dodał 
starosta Reszke.

Wszystko 
o ślubach

W związku z Tar-
gami  Ślubnymi pod 
patronatem naszej 
gazety, o których in-
formujemy na str. 13, 
przygotowujemy wy-
danie specjalne „Pul-
su Wejherowa”, po-
święcone ślubom i ich 
oprawie.

Zachęcamy firmy, 
działające w tej bran-
ży do zamieszczenia 
reklam w naszym do-
datku, poświęconym 
strojom, fryzurom, 
uroczystościom, de-
koracjom kwiatowym 
i innym, który uka-
że się w listopadzie i 
będzie m.in. rozpro-
wadzany podczas Ka-
szubsko-Pomorskich 
Targów Ślubnych w 
Hotelu „Murat”.
Kontakt pod nr tel.:
606-629-454

Tunel pod „szóstką” będzie bezpieczniejszy

Nowe schody i posadzka
W tunelu pod 

drogą krajową nr 
6 codziennie uwi-
ja się kilku pra-
cowników. Ekipy 
budowlane po-
jawiły się tu we 
wrześniu br., aby 
na zlecenie Gene-
ralnej Dyrekcji 
Dróg Krajowych 
i Autostrad w 
Gdańsku prze-
prowadzić re-
mont tego znisz-
czonego obiektu. 
Zakończenie pla-
nuje się za ok. 
dwa tygodnie.

Tunel, łączący ul. 
Dworcową i sam dworzec 
z ul. Broniewskiego po 
drugiej stronie torów kole-
jowych, powstał blisko 30 
lat temu. Nie był remon-
towany od ok. 20 lat, co 
odczuwali liczni użytkow-
nicy przejścia podziemne-
go. Mieszkańcy skarżyli 
się na niedogodności i 
zagrożenia bezpieczeń-
stwa, związane z połama-
nymi płytkami, wyrwami, 
śliskimi schodami, zbyt 
wąskimi podjazdami dla 
wózków.

Nowe schody zostaną 
wykonane z materiałów, 
które zapobiegają ślizga-
niu się nawet zimą. Bez-

pieczeństwo ma zapewnić 
granit o fakturze palonej 
oraz odnowiona posadzka 
w przejściu. Przy chodach 
zostaną wykonane nowe, 
szersze i wygodniejsze 
podjazdy dla osób porusza-
jących się na wózkach lub 
dla wózków dziecięcych. 

Mimo zmiennej pogo-
dy, prace trwają cały czas. 
Skończą się na początku 
listopada br., na co już z 
niecierpliwością czekają 
mieszkańcy tej części mia-
sta.

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 zaintereso-
wane wynajęciem proszone są o złożenie pisemnej oferty zawie-
rającej dane o powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu tech-
nicznym i proponowanej wysokości miesięcznego czynszu. 

Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym stan-
dardzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).

Oferty prosimy składać w sekretariacie wejherowskiego Zarządu Nierucho-
mości 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.

R E K L A M A
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SŁUŻBA ZDROWIA
Nowy sprzęt, lepsze warunki, informatyzacja

Szpital nowocześniejszy

Dyrektor Andrzej Zieleniewski (w środku) i jego współpracownicy poinformo-
wali o inwestycjach w wejherowskim szpitalu.

Szpitalny Oddział Ratunkowy został zmodernizowany.

Aparaty, monitory, łóżka
Za ponad milion złotych kupiono: pompy infuzyj-

ne, strzykawki automatyczne, aparat do przepływo-
wego podgrzania krwi i płynów infuzyjnych, monitor 
czynności czynności życiowych (EKG, RP, pulsometr), 
aparaty EKG, monitory czynności życiowych z kapno-
grafem, respiratory stacjonarne, aparaty do pomiaru 
ciśnienia tętniczego metodą inwazyjną, ultrasonograf, 
lampy zabiegowe, stół operacyjny, łóżka kardiologicz-
ne i łóżka do intensywnej opieki, a także wózki leżące.

Trzy etapy modernizacji SOR
Projekt „Przebudowa i remont wraz z zakupem 

sprzętu i wyposażenia medycznego dla Szpital-
nego Oddziału Ratunkowego w Szpitalu Specja-
listycznym im. F. Ceynowy w Wejherowie” realizo-
wano w trzech etapach.

Pierwszy polegał na zakupie sprzętu i wyposażenia 
za 1 mln 172 tys. 191 zł

W drugim wyremontowano  i zmodernizowano 
SOR za 903 tys. 673 zł

Wykonanie instalacji oświetlenia całodobowego wraz 
z zasilaniem lądowiska dla helikopterów, co pozwala na 
wykorzystanie obiektu nocą było trzecim i ostatnim eta-
pem inwestycji tego projektu. Kosztowało 263 tys. 596 zł. 

Całe przedsięwzięcie było współfinansowane ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu „Infrastruktura i Środowi-
sko”.  Inwestycję zrealizowano przede wszystkim ze 
środków unijnych. Udział szpitala w kosztach był za-
ledwie 5-procentowy.

Dzięki jednej ze wspo-
mnianych inwestycji, zde-
cydowanie poprawiły się 
warunki przyjmowania i 
diagnozowania pacjentów 
Szpitalnego Oddziału Ra-
tunkowego. Jak poinfor-
mował dyrektor szpitala 
Andrzej Zieleniewski, 
trwające trzy miesiące 
prace, z pewnością uciąż-
liwe dla pracowników i 
pacjentów, już się zakoń-
czyły. Dzięki nim SOR 
funkcjonuje na większej 
powierzchni, w odnowio-
nych nowoczesnych po-
mieszczeniach, wyposażo-
nych w nowy sprzęt. 

- Zbyt mała powierzch-
nia oddziału była bolączką 
i przyczyną trudnych wa-
runków przyjmowania pa-
cjentów, którzy czekają na 
ogół długo na wyniki badań 
– powiedział dyrektor Ziele-
niewski. – Chodziło również 
o zadbanie o standardy, 
określone w rozporządzeniu 
ministra zdrowia oraz wy-
mogi Narodowego Fundu-
szu Zdrowia.

Czy dzięki temu skró-
cił się czas oczekiwania 
pacjentów w SOR? Jak 
wyjaśniał na konferencji 
doktor Witold Hladny, 
ordynator Szpitalnego 

Przebudowa, remont i wyposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowe-
go oraz modernizacja lądowiska dla helikopterów, a także informatyzacja 
to inwestycje Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejhe-
rowie, o których poinformowano na konferencji prasowej w tej placówce. 
Wszystkie przedsięwzięcia są realizowane w ramach programów, wykorzy-
stujących dotacje z Unii Europejskiej.

Oddziału Ratunkowego, 
na ogół nie można unik-
nąć oczekiwania na wy-
niki badań i diagnozę, ale 
teraz pacjenci spędzają 
ten czas w zupełnie in-
nych warunkach.

- Osobom cierpiącym 
łatwiej jest leżeć na łóżku 
niż siedzieć na krześle w 
poczekalni – powiedział 
ordynator SOR, podkre-
ślając, że jakość pracy po-
prawiła się dzięki  wyso-
kiej jakości urządzeniom 
medycznym. 

- Warto dodać, ze od-
dział ratunkowy przyj-
muje rocznie około 50 ty-
sięcy pacjentów – dodała 
Bożena Czepułkowska, 
lekarz naczelny szpitala. 
– Najwięcej osób z różny-
mi dolegliwościami szuka 
pomocy w szpitalu w dni 
wolne od pracy. 

Konferencja dotyczyła 
też innego ważnego przed-
sięwzięcia, które wpły-
nie na poprawę jakości i 
dużą oszczędność czasu 
w pracy różnych oddzia-
łów szpitalnych. Chodzi o 
informatyzację szpitala, 
realizowaną w ramach 
Regionalnego Programu 
Operacyjnego dla Woje-
wództwa Pomorskiego.

W wyniku procedury 
przetargowej, informaty-
zacją szpitala zajmie się 
firma CompuGroup Medi-
cal spółka z oo. z Lublina. 
Koszt przedsięwzięcia wy-
nosi 3 mln 897 tys. zł. 

Nowoczesne techno-
logie usprawnią pracę 
wszystkich oddziałów 
i pracowni, zwłaszcza 
Zakładu Diagnostyki 
Obrazowej. Ucyfrowie-
nie radiologii oznacza 
zastąpienie klisz rent-
genowskich obrazem 
cyfrowym, dostępnym 
w komputerze, co m.in. 
zmniejszy czas oczeki-
wania na zdjęcia i opisy. 

Informatyzacja szpi-
tala usprawni m.in. 
wypisy, prowadzenie 
dokumentacji oraz ar-
chiwizację. Dzięki inte-
raktywnemu portalowi 
pacjenci umówią się na 
wizytę w poradni lub 
zarejestrują na zabieg, 
nie wychodząc z domu. 
Na to wszystko będzie-
my musieli poczekać 
nieco ponad rok, ponie-
waż projekt będzie re-
alizowany do 14 grudnia 
2012 roku.

Anna Kuczmarska

O G Ł O S Z E N I E
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KOŚCIOŁY I PARAFIE

Ojciec Tyberiusz Nitkie-
wicz czuwa nad pracami 
remontowymi i renowa-
cją zabytku.Stara elewacja

Pieniądze z samorządu i ministerstwa
Prace remontowe w kościele św. Anny są możliwe 

dzięki pomocy finansowej Urzędu Miasta w Wejhe-
rowie, Starostwa Powiatowego oraz Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także środkom 
własnym ojców franciszkanów.

Matka Boża słynąca łaskami
Słynący łaskami Obraz Matki Bożej Wejherow-

skiej Uzdrowienia Chorych na duszy i ciele, po-
chodzący z II poł. XVII w. jest przedmiotem kultu. 
Obraz jest opisany w kronice klasztoru pod datą 20 
czerwca 1654 r. Liczne vota umieszczone obok Obra-
zu świadczą o wdzięczności wiernych za wysłuchanie 
ich próśb, a Wejherowo nazywane „Kaszubską Jero-
zolimą”, ale także „Kaszubskim Lourdes” stało się 
najważniejszym miejscem pielgrzymkowym na tych 
terenach, ostoją polskości i katolicyzmu. Jest ducho-
wą stolicą Kaszub.

W 1974 r. przed Obrazem modlił się ks. Prymas 
Kardynał Stefan Wyszyński. Obraz Matki Bożej Wej-
herowskiej został ukoronowany 5 czerwca 1999 r. 
przez bł. Jana Pawła II.

Cudowny Obraz powróci do Sanktuarium już za miesiąc

Franciszkanie remontują
Kompleks klasztorny z kościołem św. Anny, które wraz z Kalwa-

rią tworzą Sanktuarium Pasyjno–Maryjne, z roku na rok zyskują na 
urodzie i wartości historyczno-zabytkowej. Wszystko dzięki prowa-
dzonym tam pracom remontowo-konserwacyjnym, realizowanym 
na zewnątrz i wewnątrz kompleksu budynków.

Święty Franciszek 
przejął się kiedyś zanie-
dbanym i zniszczonym ko-
ściółkiem św. Damiana w 
Asyżu. Postanowił go wy-
remontować mimo, że pro-
boszcz nie chciał przyjąć 
od niego pieniędzy. Św. 
Franciszek odnowił ko-
ściół, płacąc za materiały 
i za pracę rzemieślników. 
Co więcej, osobiście poma-
gał, sprzątając remonto-
wany kościółek.

Tę historię opowiedział 
nam o. Tyberiusz Nit-
kiewicz, kustosz Sanktu-
arium, przełożony klasz-
toru i proboszcz parafii 
św. Anny w Wejherowie.

- Idąc po tej myśli i wi-
dząc w 2006 roku zanie-
dbany zabytkowy obiekt 
kościelno-klasztorny, zaczą-
łem starania o pieniądze na 
prace remontowe – mówi o. 
Tyberiusz. - Zaczęliśmy od 
remontu krypty kościoła, 
w której spoczywa rodzina 
Wejherów, zwłaszcza od 
wysuszenia zawilgoconych 
murów. Potem przyszedł 
czas na elewację.

Kościół św. Anny, jest 
nie tylko najstarszym za-
bytkiem naszego miasta, 
ale również częścią wejhe-
rowskiego Sanktuarium 
Pasyjno–Maryjne. Można 
powiedzieć, że jest to naj-
ważniejsza i pierwsza „ka-
plica” kalwaryjska.

NOWE ELEWACJE 
Mało kto pamięta szarą 

i zniszczoną frontową ścia-
nę kościoła, bo od kilku lat 

Nowa elewacja

cieszymy oczy odnowiony-
mi malowidłami ścienny-
mi, m.in. z wizerunkiem 
patronki świątyni. 

Po elewacji północnej 
odnowiono zachodnią 
ścianę kościoła z kaplicą 
św. Józefa, a w tym roku 
prowadzony jest remont 
zewnętrznych murów pre-
zbiterium oraz wieży ko-
ścioła. 

- Kilka lat temu obli-
czyliśmy, że na wszystkie 
prace potrzeba ok. półtora 
miliona złotych, ale zdo-
bycie takiej sumy nie jest 
możliwe – dodaje o. Nit-
kiewicz. – Podzieliliśmy 
zatem całe przedsięwzię-
cie na etapy i staramy się 
je konsekwentnie reali-
zować. Korzystamy przy 
tym z pomocy finansowej 
kilku instytucji. Ostatnio 
pozyskaliśmy środki na 
remont bocznego ołtarza 
z Cudownym Obrazem 
Matki Bożej Wejherow-
skiej, cieszącej się kultem 
nie tylko mieszkańców 
Kaszub i Pomorza, ale 
także w dalszych zakąt-
kach naszej Ojczyzny.

JAŚNIEJSZY OŁTARZ  
Remont wnętrza ko-

ścioła rozpoczęto od głów-
nego ołtarza Ukrzyżo-
wania Chrystusa, który 
kilka lat temu powrócił do 
pierwotnego wyglądu.

- W okresie zaborów, 
jako wyraz smutku, ołta-
rzom w wielu kościołach 
nadawano ciemne barwy 
– wyjaśnia o. Tyberiusz. – 

Podczas remontu w latach 
60. zdarto tę powłokę z oł-
tarza, ale figury pozostały 
ciemne. Dopiero niedawno 
powróciły do alabastrowej 
kolorystyki. 

We wrześniu przystą-
piono do remontu ołtarza 
z Cudownym Obrazem ko-
ronowanym przez bł. Jana 
Pawła II w 1999 r. pod-
czas uroczystej mszy św. 
na sopockim hipodromie. 

OBRAZ WYJECHAŁ
W latach 1988-89 

Obraz Matki Bożej Wej-
herowskiej był podda-
ny pracom konserwa-
torskim, dlatego teraz 
zostanie głównie od-
czyszczony. Gruntowną 
renowację przechodzi 
sam ołtarz. Chodzi m.in. 
o pozbycie się niewi-
docznych owadów, nisz-
czących go od środka. 
Drewniana konstruk-
cja oraz zdemontowane 
elementy dekoracyjne 
zostaną zabezpieczone 
odpowiednimi środkami 
chemicznymi przez dal-
szym niszczeniem. 

- Obraz i elementy de-
koracyjne ołtarza trafiły 
do pracowni gdyńskiej fir-
my „Dembek” – informu-
je kustosz Sanktuarium. 
– Znajduje się tam rów-
nież górny obraz z wize-
runkiem franciszkanina, 
pod którym odkryto stary 
portret św. Tomasza Cori. 
Ten oryginalny i później 
zamalowany obraz zosta-
nie teraz uwidoczniony.

Cudowny Obraz Matki 
Bożej powróci do kościoła 
św. Anny pod koniec listo-
pada br. Na razie zastępuje 
go kopia, ustawiona przed 
opustoszałym ołtarzem. 

- Mam wrażenie, jakby 
kościół opustoszał, bo bra-
kuje w nim najważniej-
szego Obrazu – mówi oj-
ciec Tyberiusz Nitkiewicz. 

KLASZTOR I KALWARIA
Przypomnijmy, że w 

2008 roku zakończono re-
mont Kalwarii Wejherow-
skiej, a od kilku lat prace 
remontowe prowadzone są 
nie tylko w samym koście-
le, ale też budynku klasz-
toru. Zwłaszcza w skrzy-
dle od ul. Reformatów, 
w której kiedyś mieściła 
się szkoła. W zniszczo-
nym budynku, oddanym 
franciszkanom, w ramach 

przebudowy i kapitalnego 
remontu urządzono m.in. 
pomieszczenia dla piel-
grzymów, przybywających 
do Sanktuarium Wejhe-
rowskiego.

- Najpierw wykonano 
tam prace, podtrzymujące 
wartość zabytku, a teraz 
powolutku, systemem go-
spodarczym  urządzamy 
wnętrza – informuje o. 
kustosz. – Wracając zaś 
do kościoła, marzę o odno-
wieniu i wyeksponowaniu 
najstarszego malowidła, 
znajdującego się w pre-
zbiterium, na ścianie za 
ołtarzem. To malowidło, 
ufundowane przez dru-
gą żonę Jakuba Wejhera 
przedstawia małżonków, 
ofiarujących Panu Bogu 
makietę kościoła i powsta-
jącego miasto.

Jak wiadomo, budo-
wa kościoła prowadzona 
była w latach 1648-1650, 
a obecna świątynia jest 
najstarszym zachowa-
nym budynkiem z okre-
su początków miasta 
Wejherowa. Francisz-
kanie, sprowadzeni tu 
przez Jakuba Wejhera 
musieli opuścić klasztor 
w czasach pruskich i po-
wrócili do niego dopie-
ro po II wojnie, w 1946 
roku. 

Niedawno, dokładnie 
4 października święto-
waliśmy 65. rocznicę 
powrotu zakonników do 
naszego miasta.

Anna Kuczmarska
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ZIELEŃ MIEJSKA
Konsekwencja i skuteczne działanie przyniosły efekt

Park dla mieszkańców i ich gości

Z okazji zakończenia unijnego projektu konferencję prasową zorganizowano 
koło terenowej siłowni - placu fitness. Na pierwszym planie prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt i wiceprzewodniczący RM, Wojciech Kozłowski.

Wielki klomb i jego otoczenie prezentują się pięknie również jesienią.

Wyposażenie w instalację nawadniającą i założenie zupełnie nowego trawnika 
było ostatnim etapem prac we frontowej części parku.

Park w liczbach
W ramach zakończonych projektów w parku powstały 

ponad 3 km ścieżek i dróg oraz 550 metrów drewnianych 
pomostów. Wytyczono i oznakowano ścieżkę przyrod-
niczą, a także dokonano pielęgnacji 371 starych drzew. 

Posadzono 299 nowych drzew oraz 3.867 krzewów i 
bylin, założono klomb o powierzchni 276 m kw. oraz po-
nad 10 000  metrów kw. trawników. Wykonano automa-
tyczną instalację nawadniającą. W parku powstała m.in.  
„Strefa wypoczynku i rekreacji rodzinnej” o powierzchni 2 
500 m kw. z trzema placami zabaw, przyrządami ścieżki 
zdrowia i fitness-siłowni. Wybudowano altanę widokową 
i miejsce na ognisko. 

Ponadto, zmodernizowano system melioracyjny 
parku, zaś do polany piknikowej koło amfiteatru dopro-
wadzono media, aby można było organizować koncerty. 
W parku powstała też kawiarenka.

Z tej okazji właśnie w 
parku odbyła się konfe-
rencja z udziałem władz 
miasta. 

- Zmodernizowaliśmy 
park dla mieszkańców 
Wejherowa. To miejsce 
ma im służyć. To jest za-
wsze cel mojego działania 
jako prezydenta miasta 
– powiedział prezydenta 
Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt na specjal-
nej konferencji z okazji 
zakończenia tego etapu 
projektu. - Park to do-
bry przykład realizacji 
wizji miasta przyjaznego 
i atrakcyjnego dla wej-
herowian. W ciągu 4 lat 
na prace w parku wyda-
liśmy prawie 9 mln zł, w 
tym oczywiście zdobyte 
dotacje unijne. Efekt jest 
widoczny. 

DOBRY POMYSŁ
Jak podkreślił prezy-

dent, efekt został osią-
gnięty nie tylko dzięki 
pieniądzom unijnym, ale 
też dobremu pomysłowi i 
profesjonalnemu przygo-
towaniu wniosku o dofi-
nansowanie. Ważna była 
również fachowa i spraw-

O tym, że wejherowski Park Miej-
ski im. A. Majkowskiego zmienił 
się w ostatnich latach i wypiękniał, 
wiedzą dobrze mieszkańcy Wejhero-
wa. To miejsce chętnie odwiedzają 
nie tylko rodzice z dziećmi czy pary 
zakochanych, ale ludzie w różnym 
wieku, m.in. uczestnicy organizowa-
nych tam imprez. Właśnie zakończo-
no prace na terenie parku, w ramach 
projektu unijnego „Rewitalizacja 
przestrzeni publicznej śródmieścia 
Wejherowa”.

na realizacja robót, a tak-
że determinacja władz 
miasta. Park to przykład 
konsekwencji i skutecz-
nego działania zgodnie z 
długoterminowy planem. 
Zastępca prezydenta 
Piotr Bochiński przy-
pomniał, że w ciągu ostat-
nich lat w Parku Majkow-
skiego zrealizowano dwa 
projekty, na które władze 
miasta zdobyły dofinanso-
wanie unijne. 

MONTAŻ FINANSOWY
Pierwszy projekt par-

kowy był realizowany od 
czerwca 2009 roku do lip-
ca 2010 roku pod nazwą 
„Przywrócenie walorów 
historyczno-przyrodni-
czych parku miejskiego 
im. A. Majkowskiego w 
Wejherowie” i  kosztował 
ponad 2 mln zł. Drugi 
projekt realizowano od 
czerwca 2010 do września 
2011 r. pod nazwą „Re-
witalizacja przestrzeni 
publicznej śródmieścia 
Wejherowa”. Łączna war-
tość zakończonego wła-
śnie, drugiego projektu w 
zakresie parku to 4 953 
730 zł. Dokładnie połowa 

wydatków została sfinan-
sowana z funduszu UE. 
Oprócz wspomnianych 
projektów unijnych były 
też inne wydatki miasta 
na park wynoszące ok. 2 
mln zł, zaś prace na więk-
szą skale rozpoczęto już 
w parku 2008 roku.

PARK ŻYJE
- W wejherowskim par-

ku każdy może odnaleźć 
przestrzeń dla siebie i 
korzystać z uroków tego 
miejsca o każdej porze 
roku – powiedział  Leszek 
Glaza, przewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa. 

- Zrealizowaliśmy 
wszystkie założenia do-

tyczące parku – dodał 
Wojciech Kozłowski, 
w i c e p r z e w o d n i c z ą c y 
Rady Miasta. -  Mimo 
sprzeciwu części radnych 
z opozycji, okazało się że 
mieliśmy rację. Park po 
prostu żyje, ludzie spoty-
kają się, spacerują, dzieci 
szaleją na placu zabaw, 
młodzież ćwiczy w tereno-
wej siłowni, do dyspozycji 
są już dwie kawiarnie-re-
stauracje. Park jest dla 
mieszkańców miejscem 
atrakcyjnym, bezpiecz-
nym, dobrze zagospoda-
rowanym, można rzec na-
wet eleganckim. 

AK.
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KULTURA

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 Europej-

skiej, 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 wszyst-
kich 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

Plac Jakuba Wejhera 8 
84-200 Wejherowo

ATRAKCYJNY LOKAL DO WYNAJĘCIA
 

W CENTRUM WEJHEROWA !
PREZYDENT MIASTA WEJHEROWA

ogłasza pierwszy
przetarg ofertowy nieograniczony 

na najem na okres  5 lat, lokalu użytkowego o pow. 58,99 m2, 
stanowiącego własność Gminy Miasta Wejherowa,  

znajdującego się w budynku przy Pl. J.Wejhera 2 w Wejherowie, 
wyłącznie w celu prowadzenia działalności gastronomicznej. 

Stawka wywoławcza czynszu najmu wynosi 14 zł/m2 netto miesięcznie.
      Do czynszu ustalonego w  przetargu zostanie doliczony podatek 

VAT 23%
Lokal znajduje się przy rynku w historycznej części centrum miasta Wejherowa.

Osoby zainteresowane udziałem w przetargu zobowiązane są zapoznać się ze 
szczegółowymi warunkami przetargu, które można odbierać w Wydziale Gospo-
darki Nieruchomościami i Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Wejherowie przy 
ul. 12 Marca 195 p. 204, tel. 677-71-43; 677-71-53 lub w Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu Miejskiego w Wejherowie na stronie internetowej  
www.bip.wejherowo.pl  oraz na stronie www.nieruchomosci.wejherowo.pl

Zainteresowani udziałem w przetargu mają obowiązek zapoznania się 
ze stanem technicznym lokalu.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 października 2011 roku o godz. 9.00. 

O G Ł O S Z E N I E

XXIII Międzynarodowy Festiwal Muzyki Religijnej

Wejherowianie triumfowali w Rumi
Młodzi, utalentowani, świetnie przygotowani  i perfek-

cyjni - tak można określić wokalistów z wejherowskiego 
zespołu wokalnego Art’N’Voices. Nic dziwnego, że zespół 
pod dyrekcją Anny Rocławskiej zdobył aż dwie nagro-
dy na prestiżowym XXIII Międzynarodowym  Festiwalu 
Muzyki Religijnej w Rumi, który odbył się w dniach 13-
15 października.

Wejherowski zespół Art’N’Voices tuż po odebraniu nagród, w tym statuetki 
za I miejsce w kategorii zespołów kameralnych. Na pierwszym planie Anna 
Rocławska. Na zdjęciu brakuje dwóch członków grupy.

Wejherowianie wystą-
pili w kategorii zespołów 
kameralnych, zdobywając 
w tej kategorii I miejsce i 
nagrodę pieniężną, ufundo-
waną przez ks. inspektora 
Salezjańskiej Prowincji  

Jolanta Rożyńska, dyrektor Wejherowskiego Cen-
trum Kultury wręcza Annie Rocławskiej nagrodę 
Prezydenta Miasta Wejherowa. Z lewej strony dy-
rektor artystyczny Festiwalu, prof. Roman Perucki.

św. Wojciecha za wykona-
nie czterech utworów. Jed-
nym z nich była religijna 
pieśń kaszubska „W sztecz-
ku chleba” Witosławy 
Frankowskiej w aranżacji 
Anny Rocławskiej. 

Za ten utwór, za-
prezentowany również 
podczas koncertu laure-
atów grupa Art’N’Voices  
otrzymała również na-
grodę pieniężną, ufundo-
waną przez Prezydenta 
Miasta Wejherowa. 

Wejherowski zespół 
wykonał podczas festi-
walu m.in  pieśń „Mo-
dlitwa” ks. Stanisława 
Ormińskiego, patrona 
festiwalu. Konkurs mu-
zyki chóralnej i organo-
wej, zorganizowany jak 
zwykle w parafii sale-
zjańskiej pw. Najświęt-
szej Marii Panny Wspo-
możenia Wiernych w 
Rumi, w której żył i two-
rzył ks. prof. Ormiński 
(zmarł w 1987 r.), autor 
m.in. Apelu Jasnogór-
skiego. 

Tegoroczny konkurs 
odbył się w 100 rocznicę 
urodzin tego kapłana, 
muzyka i kompozyto-
ra, pod honorowym pa-
tronatem Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.

Grand Prix festiwalu 
i nagrodę Ministra Kul-

tury i Dziedzictwa Na-
rodowego otrzymał Chór 
Akademii Techniczno-
-Humanistycznej z Bial-
ska-Białej pod dyrekcja 
Jana Borkowskiego.

Ten sam zespól zdobył 
też I miejsce w kategorii 
„zespoły chóralne”, ex 
aequo z Akademickim 
Chórem Uniwersytetu 
Łódzkiego pod dyrekcją 
Andrzeja Ryłko i Alek-

sandry Ryłko. Łódzki 
Chór jest także laure-
atem nagrody Starosty 
Powiatu Wejherowskie-
go, przyznanej za walory 
artystyczne. 

Nagrodę za najlep-
sze wykonanie utworu 
obowiązkowego, czyli 
wspomnianej „Modli-
twy” ks. S. Ormińskiego, 
ufundowaną przez ks. 
arcybiskupa Metropolitę 

Gdańskiego przypadła w 
udziale Chórowi Akade-
mii Techniczno-Humani-
stycznej z Bialska-Białej.

Głównym laureatem 
Konkursu Muzyki Orga-
nowej na tym festiwalu 
został Kamil Gadom-
ski z Akademii Muzycz-
nej w Gdańsku, który 
zajął drugie miejsce (I 
miejsca nie przyznano).

AK.

Urząd Miejski w Wejherowie
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EDUKACJA

Powiatowy ośrodek w Rumi

Jubileusz szkoły
W Powiatowym Zespole Placówek Szkolno-Rewalida-

cyjno-Wychowawczych w Rumi świętowano 35-lecie dzia-
łalności tej placówki. Do ośrodka, który przez ten długi 
okres przechodził reorganizacje i zmieniał nazwę, uczęsz-
czają m.in. dzieci z Wejherowa i powiatu wejherowskiego.

Piękna scenografia i 
muzyka stworzyły niepo-
wtarzalną oprawę uroczy-
stości. Jej motywem prze-
wodnim była jesień, ale 
jesień piękna, pogodna, 
złota. Pośród kolorowych 
liści, kasztanów i jarzębi-
ny odbywała się uroczy-
stość z udziałem gości, 
pracowników zespołu oraz 
dzieci – podopiecznych 
ośrodka. W sumie jest ich 
39, a zespół składa się z 

trzech placówek: szkoły 
podstawowej, specjalnego 
gimnazjum oraz ośrodka 
rewalidacyjno-wychowaw-
czego.  Organem prowa-
dzącym szkoły jest Staro-
stwo w Wejherowie.

W 1976 roku w budyn-
ku dawnej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 uruchomiono 
placówkę dla dzieci o 
specjalnych potrzebach 
edukacyjnych, a w 1999 
roku utworzono Szkołę 

Specjalną nr 3. Od tego 
momentu dyrektorem 
placówki jest Marlena 
Konkol. Z okazji jubile-
uszu pani dyrektor otrzy-
mała Nagrodę Starosty 
Wejherowskiego. Odbie-
rała także życzenia i gra-
tulacje od dyrektorów in-
nych szkół w Rumi i w 
Wejherowie oraz podzię-
kowania od wdzięcznych 
rodziców dzieci.

Ak. 

Święto „dziewiątki”

Pasowanie na ucznia
Święto Szkoły Podstawowej nr 9, związane z 264 rocz-

nicą urodzin patrona, było okazją do uroczystego przy-
jęcia 126 pierwszoklasistów w poczet uczniów. W tym 
dniu miały miejsce również liczne atrakcje związane te-
matycznie z osobą Józefa Wybickiego.

Po uroczystym ślu-
bowaniu uczniów klas 
pierwszych na sztandar 
szkoły, dyrektor szkoły 
Olga Tomaszewska, po-
przez dotknięcie ołówkiem 
ramienia, dokonywała pa-
sowania na ucznia. 

Uroczystości uświet-
nił program artystyczny 
przedstawiający szkołę, 
jako miejsce wyjątkowe, 
do którego warto przycho-
dzić codziennie. Program 
przygotowały klasy 3c i 3d 
pod kierunkiem Doroty 
Zdralek i Haliny Groth. 
Gościnnie zatańczyła 
grupa „Explozja” z klubu 
„Świat tańca”. 

Następnego dnia, pod-
czas apelu przygotowa-
nego pod kierunkiem 
Lucyny Kozieleckiej, 
uczniowie przenieśli wi-

dzów w atmosferę wło-
skiego Reggio z 1797 r., 
gdzie odbywała się rozmo-
wa J. Wybickiego z J. H. 
Dąbrowskim. To spotka-
nie zaowocowało powsta-
niem hymnu narodowego. 
Poza tym wręczono dyplo-

my laureatom konkursu 
pt. „Portret Józefa Wybic-
kiego”. 

Najstarsi uczniowie 
(klasy szóste) odwiedzi-
ły Będomin i tamtejsze 
Muzeum Hymnu Naro-
dowego.

Dwie inauguracje

Słuchacze dwóch uniwersytetów trzeciego wieku, działają-
cych w Wejherowie zainaugurowali w październiku kolejny 
rok akademicki. Podczas obu uroczystości nowi słuchacze 
otrzymali indeksy. Co roku zainteresowanie zajęciami dla 
osób w wieku powyżej 55 lat jest bardzo duże.

Słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas inaugura-
cji roku akademickiego w Kaszubsko-Pomorskiej Szkole Wyższej.

W sali konferencyj-
nej w siedzibie ZUK spo-
tkali się na uroczystości 
studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Wej-
herowie, utworzonego z 
inspiracji Stowarzyszenia 
„Akademii Złotego Wie-
ku”, kierowanej przez 
Romana Białasa. Na 
uroczystości gościł były 
premier, poseł Leszek 
Miller, który wygłosił 
wykład inauguracyjny na 
temat spraw, związanych 
z członkostwem Polski w 
Unii Europejskiej.

Z kolei w auli Kaszubsko-
-Pomorskiej Szkoły Wyż-
szej w Wejherowie miała 
miejsce inauguracja szóste-

go roku działalności Wejhe-
rowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku dzia-
łającego pod egidą Związ-
ku Młodzieży Chrześci-
jańskiej YMCA w Gdyni.   
- Cieszę się, że coraz więcej 
mieszkańców w wieku 55 
plus zapisuje się do naszego 
uniwersytetu – powiedziała 
podczas uroczystości koor-
dynator WUTW, Teresa 
Góralska. – Jak widać,  
jesteśmy potrzebni społe-
czeństwu naszego miasta, 
ponieważ na zajęcia zapisa-
ło się prawie 200 osób.

Teresa Góralska po-
dziękowała dyrektorom 
szkół i instytucji za bez-
płatne udostępnianie 

uniwersytetowi pomiesz-
czeń do prowadzenia wy-
kładów i zajęć, a także 
wykładowcom-wolonta-
riuszom prowadzącym 
nieodpłatnie zajęcia ze 
studentami-seniorami.     
Interesujący wykład in-
auguracyjny na temat 
„Stres – zagrożenie czy 
szansa?” wygłosił prof. 
dr hab. Juliusz Tokar-
ski z Kaszubsko-Pomor-
skiej Szkoły Wyższej. 
W uroczystej inaugura-
cji uczestniczył też m.in. 
rektor KPSW prof. dr 
hab. Jerzy Cyberski 
i zastępca prezydenta 
Wejherowa Piotr Bo-
chiński.
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Czytają i rozmawiają

Czymże jednak byłaby 
biblioteka bez prawdzi-
wych czytelników, szele-
stu przekładanych kart 
książek, zapachu książki 
drukowanej? Skoro nie ma 
analitycznego i logicznego 
myślenia bez czytania, to 
nie ma myślenia w ogóle. 
M.in. dlatego z inicjaty-
wy pani dyrektor PiMBP, 
Danuty Balcerowicz, w 
kwietniu 2010 roku powo-
łany został Dyskusyjny 
Klub Książki, którego 
patronami są: Instytut 

Obchodząca w tym roku 65- lecie istnienia biblioteka przy ul. Kaszub-
skiej 14 może poszczycić się katalogiem online, skomputeryzowaną wypo-
życzalnią, rozbudowanym serwisem internetowym, bezpłatnym dostępem 
do komputerów i Internetu, e-bookami oraz równie dobrze zorganizowaną 
czytelnią, zbiorami mogącymi zaspokoić wszystkie gusty i zakupami ksią-
żek na indywidualne zamówienia czytelników, co nie w każdej bibliotece 
jest praktykowane. 

Książki, Ministerstwo 
Kultury oraz Urząd Mia-
sta Wejherowa. 

DKK jest pomysłem 
opartym na założeniu, że 
potrzebne są miejsca, w 
których czytelnicy, nie bę-
dący krytykami i teorety-
kami literatury mogą spo-
tkać się, by dyskutować o 
przeczytanych książkach, 
wymienić poglądy, two-
rzyć wspólnotę, opartą na 
czytaniu. 

Innym celem jest oży-
wienie środowiska czytel-

ników, podniesienie ja-
kości czytelnictwa i ilości 
świadomych czytelników, 
popularyzowanie słowa 
pisanego, a tym samym 
kreowania mody na czy-
tanie również jako alter-
natywy wobec oferty te-
lewizji, internetu, różnej 
jakości blogów, tabloidów 
itp. 

Po ponad roku działal-
ności DKK można powie-
dzieć, że pomysł się spraw-
dził, bo Klub funkcjonuje, 
mając frekwencję lepszą 

od średniej wojewódzkiej 
i krajowej. W tym czasie 
odbyło się ponad dwadzie-
ścia spotkań poświęconych 
powieściom, opowiada-
niom, reportażom, poezji 
tak różnorodnych twórców 
jak, m.in. Stasiuk, Tokar-
czuk, Szczygieł, Iwasiów, 
Miłosz, Schlink, Głowacki, 
Kapuściński, Libera. Klub 
gościł też Jacka Dehne-
la, autora m.in. powieści 
„ Lala”. O przebiegu tych 
spotkań można przeczytać 
na stronie internetowej bi-
blioteki, w zakładce: DKK.  

DKK ma charakter 
otwarty, nie obowiązują 
w nim żadne ogranicze-
nia czy obowiązki, oprócz 
zasad kulturalnej dys-
kusji. Przychodzi, kto 
chce nawet wówczas, gdy 
wybranej do przeczyta-
nia i dyskusji książki nie 
poznał. Można przyjść, 
by posłuchać opinii lub 
uczestniczyć w dyskusji 
na równych dla wszyst-
kich prawach. Istotnym 
jest to, że Biblioteka i 
Instytut Książki zapew-

niają egzemplarze tekstu  
będącego celem kolejnego 
spotkania. 

Nie da się ukryć, a 
może trzeba przypomi-
nać, że zawsze jest odpo-
wiednia pora na czytanie 
i rozmowy o książkach, 
bo jak powiedział Andrzej 
Stasiuk: „Literatura ofe-
ruje nowe światy, więk-
sze życie. To podnieta dla 
umysłu, coś rodzaju wódy, 
narkotyków, erotyzmu. 
Ożywia umysł i świat, 
który czasami jest nieco 
niezadowalający”, by da-
lej spuentować niechęć 
Polaków do czytania i 
skutki tego zjawiska: „Du-
chowo jesteśmy całkowitej 
d….. Życie wewnętrzne 
zastąpiły nam Internet i 
zakupy” (A. Stasiuk A., 
Czytanie wystrzeli cię w 
kosmos, w: „Gazeta Wy-
borcza”,  z 13.06.2011).   

Spotkania DKK to 
czas refleksji, źródło wie-
dzy, wymiany poglądów 
zawsze w spokojnej, in-

telektualnej i przyjaznej 
atmosferze nierzadko 
okraszone kawą, herbatą 
i słodkościami przygoto-
wanymi przez klubowicz-
ki, chociaż taki obowiązek 
nie istnieje. 

Nie chcąc żyć w rze-
czywistości zobrazowa-
nej i tak dosadnie okre-
ślonej przez A. Stasiuka, 
pozostaje mi tylko za-
prosić mieszkańców 
Wejherowa i powiatu do 
odwiedzania  PiMBP, 
a w niej Dyskusyjnego 
Klubu Książki. 

Może to jest właśnie 
miejsce, którego brakowa-
ło, by życie było głębsze i 
prawdziwsze?

Terminy spotkań i tytuł 
omawianej książki można 
znaleźć w Aktualnościach 
na stronie: http://biblio-
teka.wejherowo.pl  oraz 
na plakatach w siedzibie 
i filii.   

Ewelina Roszman
moderatorka DKK  w 
PiMBP w Wejherowie
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Savoir vivre według HRABI

„Savoir vivre”  to ty-
tuł najnowszego progra-
mu kabaretu HRABI, 
który mogliśmy obejrzeć 
w minioną niedzielę w 
Wejherowie. Dwa nie-
mal dwugodzinne przed-
stawienia kabaretowe 
odbywały się przy pełnej 
sali, a publiczność wła-

Kabaret HRABI na scenie w sali Gimnazjum nr 1 w Wejherowie.

ściwie nie przestawała 
się śmiać.

Artyści, a dokładnie: 
Joanna Kołaczkow-
ska, Dariusz Kamys, 
Łukasz Pietsch i To-
masz Majer, gościli już 
u nas kilka lat temu. 
Nic dziwnego, że i tym 
razem wejherowianie 

chętnie skorzystali z 
zaproszenia Wejherow-
skiego Centrum Kultury 
i skosztowali dużej porcji 
znakomitego, inteligent-
nego humoru w świet-
nym wykonaniu. 

Skończyło się na kilku 
bisach i długich oklaskach

        AK.

Franz Schultz i jego Dzieje

Promocja książki w muzeum

„Dzieje powiatu wejherowskiego i puckie-
go”, dr Franz Schultz.

Tłumaczenie z języka niemieckiego - Wawrzy-
niec Sawicki i Wojciech Szreniawski; redakcja 
merytoryczna dr Stanisława Biskup; redakcja 
językowa – dr Emilia Kubicka.  Koordynatorami 
projektu są Radosław Kamiński i Tomasz Żmu-
da-Trzebiatowski.

Najsłynniejsza 
książka o dawnym 
powiecie wejhe-
rowskim właśnie 
się ukazuje w pol-
skim przekładzie. 
Wielkim wysiłkiem 
tłumaczy, redakto-
rów, korekty i wy-
dawców udało się 
doprowadzić do 
szczęśliwego końca 
edycję obszernego 
historycznego dzie-
ła „Geschichte der 
Kreise Neustadt 
und Putzig”, napi-
sanego ponad 100 
lat temu przez dr. 
Franza Schultza. 

Promocja książki od-
będzie się dziś (20.10) 
o godz. 14.00 w wejhe-
rowskim Pałacu Prze-
bendowskich i Keyser-
lingków. Mieszczące 
się w nim Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej  
jest jednym z wydawców 
książki.

Franz Schultz uro-
dził się 2 lipca 1841 r. w 
Gdańsku. W tamtejszym 
gimnazjum zdał matu-
rę, potem kształcił się w 
Królewcu. Uczył greki, 
łaciny i francuskiego w 
kilku gimnazjach na Po-
morzu, m.in. w Wejhero-
wie (1865-1867). Wiele 
publikował w czasopi-
smach naukowych, ogło-
sił też ok. 10 samodziel-
nych prac historycznych, 
w tym monografie Lę-
borka, Sopotu, Wałcza. 

W 1907 r. wydał w 
Gdańsku historię powia-
tów wejherowskiego i puc-
kiego. 

Pisząc swe Dzieje, 
Schultz miał już spo-
re doświadczenie, choć 
nie był zawodowym hi-
storykiem. Można się 
domyślać, że gromadził 
dokumenty i sporządzał 
z nich wypisy. Autor 
przekopał się przez i 
opisał dokładnie sprawy 
sądowe, kościelne, po-
datkowe i własnościowe. 
Należy podziwiać jego 
pracowitość.

Książka ukazała się 
w czasie, gdy Wejherowo 
nazywało się Neustadt. 
Omawia geografię i pre-
historię tych terenów, a 
potem dzieje ich zasie-
dlania przez niemiec-
kich osadników. Bardzo 
często podkreśla ich 
zasługi dla rozwoju tej 
części Pomorza. Kiedyś 
wzbudzało to kontrower-
sje, ale dzisiaj można już 
schultzowe Dzieje czytać 
bez takich emocji. 

Schultz - logicznie - 
omawia najpierw obszar 
powiatu puckiego, a po-
tem założenie Wejherowa 
i losy powiatu wejherow-
skiego, dużo przecież póź-
niejszego. Przez grzecz-
ność (oraz niemiecki 
porządek alfabetyczny) 

w tytule oryginalnym i 
obecnym kolejność jest 
odwrotna. 

Tłumaczenie tego po-
tężnego dzieła na pewno 
nie było proste, jednak 
nie spolszczono go do-
statecznie. W lekturze 
pozostały długie zdania 
i niemiecka składnia, 
nie tłumaczono cytatów 
łacińskich, których dziś 
już prawie nikt nie poj-
muje. Bardzo potrzeb-
na byłaby jakaś mapa, 
która pozwoliłaby ulżyć 
autorowi, próbującemu 
opisać, którą stroną ja-
kiej drogi szła granica 
i gdzie skręcał dopływ 
której rzeczki. Niezależ-
nie od wszystkiego obec-
na edycja jest wydarze-
niem.         (SC)

Obrazy marynistów
W wejherowskim ratuszu można oglądać wystawę pople-

nerową Międzynarodowego Pleneru Marynistów, czyli prace 20 
artystów-malarzy polskich i zagranicznych, biorących udział w 
tegorocznych XI Międzynarodowych Nadmorskich Spotkaniach 
Twórczych w Czymanowie. Wśród prezentowanych prac są 
obrazy artystów naszego miasta i powiatu m.in.   Wiesławy 
Pałasz, Brygidy Śniateckiej, Tadeusza Podgórskiego i 
Aleksandra Skotarczaka.

Wystawa jest otwarta codziennie w dni powszednie w godz. 
8.00 -15.00. 

Kaszubskie kołysanki
Na XXVIII Koncert z cyklu „Spotkania z Muzyką Kaszub” za-

prasza Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie. Koncert pt. „Kolibionka” odbędzie się w sobotę 
22 października o godz. 18.00 w Pałacu Przebendowskich i 
Keyserlingków w Wejherowie.

Usłyszymy  najpiękniejsze kaszubskie kołysanki ludowe i re-
gionalne, autorstwa J. Trepczyka, T. Tylewskiego, L. Szopińskiego, 
ks. Edmunda Hinza, R. Gleinert, W. Frankowskiej i innych kom-
pozytorów. Przy akompaniamencie gitarowym w wykonaniu 
Piotra Szeflera zaśpiewają: Liliana Górska – mezosopran i 
Tomasz Fopke – baryton. 

Zaduszki jazzowe 
W następny piatek, 28 października w auli Gimnazjum nr 1 

(ul. Sobieskiego 300) odbędzie się koncert pn. „Zaduszki jazzowe” 
z udziałem najlepszego polskiego saksofonisty tenorowego 
Macieja Sikały i znakomitego akordeonisty z Wejherowa – 
Cezarego Paciorka. Oprócz nich wystąpią wyróżniający się 
studenci Akademii Muzycznej w Gdańsku: 

Alicja Serowik – śpiew, Piotr Lewańczyk – kontrabas i 
Sławek Koryzno – perkusja.

Cezary Paciorek dedykuje koncert wszystkim, którzy pragną 
ogarnąć serdeczną pamięcią tych, którzy odeszli. W repertuarze 
standardy jazzowe. Bilety w cenie 20 zł do nabycia w biurze WCK 
(rezerwacja miejsc 58 672 27 75).

CO, GDZIE, KIEDY

Przegląd Małych Form Teatralnych w I LO 

Różewicz i prof. Luterek

PROGRAM

Piątek, 21.10. - prezentacje konkursowe
16.10 Chojnickie Studio Rapsodyczne 
16.45 Paulina BIANGA z Rumi
17.15 Zespół teatralny „Amator” z Gniewina
17.55 Teatr KontemPlujący ze Słupska
18.40 Zespół „TEORIKON” z Wejherowa – poza konkursem
Sobota, 22.10.2011 r. – prezentacje konkursowe:
09.30 Zespół  „Drugi wymiar” z Wejherowa
10.00 Zespół „Teatr pod Wieżą” z Gniewina
10.50 Zespół  „Czeremuchy z Żukowa
11.30 Monika Płomin z Wejherowa
12.10 Zespół  „W Rozproszeniu” z Rumi
12.40 Zespół „Impuls” z Ryjewa
13.20 Zespół  „Prawie Lucki” - z Wejherowa
14.00 Zespół  „Ale dziwy?!” - „Stara kobieta wysiaduje” z Tczewa
14.40 Zespół  „Teatr my” - „Dialog” z Chełma
15.15 Bartłomiej Surzyn z Koszalina
19.00 Spektakl gościnny: scena monodramu pt. „Teatralność” 
(scenariusz i wykonanie: Mateusz Nowak, reżyseria: Stani-
sław Miedzieniewski) – Wstęp wolny
20.00 Ogłoszenie werdyktu jury, wręczenie statuetki i nagród

W najbliższy piątek i sobotę odbędzie się VI Ogólnopolski Prze-
gląd Małych Form Teatralnych im. Adama Luterka, realizowany 
jest przez Wejherowskie Centrum Kultury oraz Liceum Ogólno-
kształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Przegląd zatytułowany 
„Oko Poety. Odsłona dru-
ga” nawiązuje do tematu 
I Konferencji Literackiej 
(2006 r.) poświęconej Ta-
deuszowi Różewiczowi. 
Organizatorzy chcą zain-
teresować uczniów gimna-
zjów i liceów jego twórczo-
ścią, co pozwoli młodym 
ludziom spojrzeć na współ-
czesne czasy krytycznym 
okiem i pobudzi do reflek-
sji na temat świata. 

Jak co roku, przegląd 
popularyzuje działania te-
atralne patrona imprezy, 
prof. Adama Luterka, 
długoletniego opiekuna 
szkolnego teatru, działają-
cego w latach 1937-1968, 
w Liceum Ogólnokształcą-
cym w Wejherowie.

Aby przegląd spełniał 
cele edukacyjne, uczest-
nicy wezmą udział w 
warsztatach teatralnych, 
prezentacjach teatru za-
wodowego, rozmowach z 
jurorami. Podsumowa-
niem projektu będzie VI 

Konferencja Literacka 
(2.12.2011), pt. „Tadeusz 
Różewicz - sumienie poko-
lenia”.

Przegląd odbywa się 
dzięki wsparciu finanso-

wemu Starostwa Wejhe-
rowskiego , Prezydenta 
Miasta Wejherowa oraz 
Stowarzyszenia Absol-
wentów LO im. Króla 
Jana III Sobieskiego.
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ZDANIEM CZYTELNIKÓW
Zniszczone wiaty są sukcesywnie naprawiane

Niepotrzebny problem i wydatek
O zniszczonych przystankach w mieście napisał do redakcji jeden z mieszkańców Osiedla Kaszubskiego. Zdarza 

się, że szyby w wiatach przystankowych są powybijane, a wraz z jesiennymi chłodami pasażerowie coraz bardziej 
odczuwają niedogodności z tego powodu. 

A tak wygląda to miejsce obecnie, już po naprawie wiaty.Zdjęcie zniszczonej wiaty, przysłane nam przez naszego Czytelnika.

Jako przykład zdewa-
stowanego przystanku 
nasz Czytelnik podał wia-
tę przy ul. Kociewskiej, 
obok Centrum „Kaszuby”. 
Mieszkaniec osiedla na-
zwał ją „ażurową wiatą” i 
na dowód przysłał zdjęcie 
tego obiektu, pozbawione-
go szklanych ścian.

Zanim zapytaliśmy kie-
rownictwo MZK o szansę na 
naprawę przystanku, posta-
nowiliśmy go zobaczyć, a na 
ul. Kociewskiej ze zdziwie-
niem ujrzeliśmy ...przeszklo-
ną wiatę bez dziur! Przy-
stanek wygląda jak nowy. 
Okazało się, że w ostatnich 
dniach doczekał się naprawy. 

- Takie zniszczenia są 
dla nas kłopotem i niepo-
trzebnym sporym wydat-
kiem – wyjaśnia Czesław 
Kordel, dyrektor Miej-
skiego Zakładu Komuni-
kacji w Wejherowie. – Pa-
sażerowie mają pretensje 
do MZK, a przecież to nie 
my niszczymy przystanki! 

Niestety, nie mamy moż-
liwości natychmiastowego 
naprawiania szkód, za-
równo ze względu na czas, 
jak i koszty. Robimy to 
sukcesywnie. Wiata na ul. 
Kociewskiej była wcześniej 
odnawiana, jeszcze przed 
zbiciem szyb. Teraz mu-
siała trochę poczekać na 

swoją kolej, ale przed zimą 
udało się uzupełnić szyby. 

Niestety, jak mówi dy-
rektor Kordel, ten przysta-
nek jest często miejscem 
towarzyskich spotkań „pod 
chmurką”, a raczej pod 
wiatą. Ich uczestników cza-
sem rozpiera energia, cze-
go skutkiem są nagminne 

dewastacje. To nie jedyne 
takie miejsce w mieście.

- Niszczone przystanki 
oraz dewastacje w auto-
busach są naszym proble-
mem. Tylko na nowe ta-
bliczki z rozkładami jazdy 
wydajemy rocznie ok. 30 
tysięcy złotych – dodaje 
Czesław Kordel.          AK.

Na Sikorskiego

Za mało 
autobusów

- Mieszkam na ulicy 
Sikorskiego na osiedlu 
„Sikorski Park”. W związ-
ku z tym, iż rozpoczął się 
rok szkolny, bardzo dużo 
mieszkańców naszego osie-
dla prowadzi pieszo swoje 
dzieci do Szkoły Podstawo-
wej nr 6. Wszystko dlate-
go, że autobus  nr 16, który 
jeździ tą trasą, kursuje tyl-
ko co godzinę – napisał do 
redakcji Czytelnik. 

W imieniu mieszkań-
ców tej części miasta, za-
pytaliśmy wejherowskiego 
przewoźnika, czy autobus 
linii 16 mógłby kursować 
co 30 minut przynajmniej 
w czasie roku szkolnego? 

Taką sugestię przeka-
zał nam Czytelnik.

- Niestety, na razie nie 
przewidujemy zwiększe-
nia częstotliwości autobusu 
linii 16 do Osiedla „Sikor-
ski  Park” – odpowiedział 

Czesław Kordel, dyrektor 
Miejskiego Zakładu Ko-
munikacji w Wejherowie. 
- Aktualnie nie planuje się 
wprowadzania zmian do 
rozkładu jazdy, który jest 
przystosowany dla najwięk-
szych „potoków” pasażer-
skich w taki  sposób, aby 
zapewnić możliwość dojaz-
du na pełną godzinę do cen-
trum  Wejherowa. 

Jak zapewnił dyrektor 
Kordel, MZK systema-
tycznie powadzi obserwa-
cje wykorzystania auto-
busów i natężenia ruchu 
pasażerów, zbierając in-
formacje o zapotrzebowa-
niu. Wyniki tych działań 
są analizowane i będą 
brane pod uwagę przy 
wprowadzaniu zmian. 
Mamy nadzieję, że 
uwzględnią one potrzeby 
mieszkańców tego osiedla.

AK.

OGŁOSZENIA DROBNE

Prywatne ogłoszenia drobne 
(nie dotyczy ogłoszeń firm i zakładów) zamieszczamy bezpłatnie. 

Wystarczy wysłać ogłoszenie e-mailem na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl  

lub sms-em na numer telefonu  606-101-502.

PRACA
Posprzątam dom lub 

mieszkanie w okolicach 
Wejherowa. 

Tel.: 512-651-142 
***

Doświadczona niania za-
opiekuje się dzieckiem, naj-
chętniej u siebie w domu. 
Wejherowo. 

Tel.: 504-258-064.
***

Kobieta zmotoryzowana 
szuka pracy dorywczej w 
Wejherowie i okolicy kilka 
godzin w tygodniu  (opieka, 
sklep, hurtownia, ogrodnic-
two, restauracja). 

Tel.: 505-397-303
***

Pracę chałupniczą podejmę. 
Tel.:  667-182-448

NIERUCHOMOŚCI
Wynajmę mieszkanie 44 

m z pełnym wyposażeniem 
w centrum Wejherowa. 
Miejsce parkingowe ogro-
dzone, nowe budownictwo. 

Tel.:  510-343-667.
***

Wynajmę pokój umeblo-
wany na osiedlu 100-lecia. 
Cena do uzgodnienia. 

Tel.: 508-071-417.

Wynajmę piętro domu, 
2 lub 3 pokoje. Wejherowo 
Śmiechowo. 

Tel.: 880-166-827
***

Dom w surowym  stanie. 
Atrakcyjna lokalizacja w 
Wejherowie. 

Tel.: 608-083-608
***

Sprzedam działkę 
ogrodniczą w Wejherowie, 
na osiedlu Sucharskiego, 
485 m kw., domek mu-
rowany podpiwniczony. 
Cena: 22 tys. zł. 

Tel.: 513-014-781
***

Magazyn 80 m kw. wys. 
3,20 m do wynajęcia w Wej-
herowie. 

Tel.: 608-083-608
***

Sprzedam mieszkanie 
2-pokojowe, II piętro, 43,5m2 
Wejherowo os. 1000-lecia.

Tel.: 608-619-599
***

Magazyn 80 m2., wys. 
3.20 m - do wynajęcia Wej-
herowo. 

Tel. : 608-083-608
***

Sprzedam działkę ogrodni-
czą w Wejherowie. Domek mu-

rowany ocieplony c.o., studnia, 
łazienka. 33 tys. zł. 

Tel.: 793 263 586
***

Sprzedam mieszkanie 
na parterze, 3-pokojowe, na 
Osiedlu Harcerska. 

Tel.: 513-773-236
***

Sprzedam mieszka-
nie 2-pokojowe, II piętro, 
43,5m2 Wejherowo os. 
1000-lecia. 

Tel.: 608 619 599
***

Wejherowo, mieszkanie na 
poddaszu kamienicy, 2 pokoje z 
aneksem kuchennym umeblo-
wanym. Mieszkanie obciążone, 
cena 59 tys. zł. 

Tel.: 790-504-474  
***

Sprzedam działkę bu-
dowlaną w Orlu k/Wejhero-
wa, pow. 1481 m kw., decy-
zja o warunkach zabudowy, 
cena: 85.000 zł. 

Tel. 691-876-480

Wynajmę mieszkanie – 1 
pokój, kuchnia, łazienka. 

Tel.: 880-00-25-46

NAUKA
Korepetycje z fizyki i che-

mii, w tym uczę matematy-
ki. Wejherowo. 

Tel.: 58  677-01-50
***

Lekcje szwedzkiego. Ru-
mia.

Tel.: 781-830-808

MOTORYZACJA
Sprzedam komplet kół zi-

mowych do Forda 155 x 13 
x 780. Cena do uzgodnienia. 

Tel.: (58) 778-15-17, 
660-322-719

***
Zamienię forda 1.8 diesel 

cruzier 92r. na spokojnego kucy-
ka dla osoby niepełnosprawnej. 

Tel.: 793-263-586

RÓŻNE
Sprzedam suknię ślubną, 

rozmiar 38-40. Cena 250 zł. 
Tel.: 508-274-302
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SPORT

R E K L A M A

 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski

Wejherowo 
ul. Polna 3/41     
(koło SKM Nanice)

58 677-31-56 ,  504-843-980
www.artex-wejherowo.pl

Ponad 200 uczestników biegów przełajowych w parku

Rywalizacja i emocje na trasie
W trzeciej edycji Grand Prix Ogólnopolskich 

Biegów Przełajowych, rozgrywanych w wejhe-
rowskim parku, na stracie stanęło ok. 220 zawod-
ników i zawodniczek. Rywalizacja i emocje były 
duże, tym bardziej, ze był to finał tegorocznych 
biegów. Zawodnicy chwalili wysoki poziom zawo-
dów, a także ciekawe trasy w pięknym otoczeniu. 

Najlepsi w klasyfikacji końcowej Grand Prix
Dziewczęta 2001-2004: Małgorzata Szcześniak 
(SP Sióstr Zmartwychwstanek Wejherowo). 
Dziewczęta 2000-1998: Weronika Gubernat 
(Gimnazjum 2 Wejherowo). 
Dziewczęta 1995-1997: Marta Topp (Gimnazjum Luzino) 
Dziewczęta 1991-1994: Katarzyna Konkel 
(ZSP 4 Wejherowo). 
Chłopcy 2001-2004: Błażej Hewelt (SP Bolszewo).
Chłopcy 2001-2004: Maciej Cymann 
(Gimnazjum 3 Wejherowo). 
Chłopcy 1995-1997: Adam Klas (Gimnazjum Bolszewo). 
Chłopcy 1991-1994: Jakub Lemański (KS Wejher). 
Kobiety Open:  1 - Ewa Maj-Płotka (Maja Team 
Wejherowo), 2 - Wioletta Konkol-Klimczak (Maja 
Team Wejherowo), 3 - Lidia Sporna (Gdynia). 
Mężczyźni Open: 1 – Przemysław Rojewski (Wazko 
Luzino), 2 – Michał Rolbiecki (Borzytuchom), 3 – Ma-
riusz Walczak (Wejherowo).

Pierwsze miejsca w 
kategoriach dziecięco-
-młodzieżowych zajęli: 
Kornelia Rutkowska (SP 
Gościcino), Weronika 
Gubernat (Gimnazjum 2 
Wejherowo), Marta Topp 
(Gimnazjum Luzino),  
Katarzyna Konkel (ZSP 
4 Wejherowo), Błażej He-
welt (SP Bolszewo), Rado-
sław Czarnecki (Gimna-
zjum Bolszewo), Grzegorz 
Cybulski (RKS Rumia),

Wśród kobiet w kat. 
open najlepsza okazała 

się Maria Maj-Roksz (ZSP 
4 Wejherowo), a wśród 
mężczyzn - Przemysław 
Rojewski (Wakoz Luzino).

Organizatorami biegów 
byli: Klub Sportowy „Wej-
her”, Wejherowskie Cen-
trum Kultury i Urząd Mar-
szałkowski Województwa 
Pomorskiego. Głównym 
organizatorem i sędzią był 
Zbigniew Rolbiecki.

Nagrody, puchary i dy-
plomy ufundował Prezy-
dent Miasta Wejherowa.

AK.


