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Barokowa sygnaturka 
ponownie zwieńczyła dach 
nad prezbiterium kościoła 
św. Anny. 

Zamontowanie przy po-
mocy dźwigu zrekonstru-
owanej kopuły zakończyło 
prace remontowe i kon-
serwatorskie. 

Poświęcenie odtworzo-
nej wieży zaplanowano w 
piątek 9 grudnia, ale nie 
to będzie najważniejszym 

punktem uroczystości. 
Tego dnia do kościoła zo-
staną wprowadzone reli-
kwie krwi błogosławione-
go Jana Pawła II. 

Wierni będą mogli zo-
baczyć odnowiony ołtarz 
z Cudownym Obrazem 
Matki Bożej Wejherow-
skiej, która po przerwie 
renowacyjnej powróci na 
swoje miejsce.

str. 11

Święty Mikołaj na rynku

więcej 
na str. 9

SKM co 
15 minut

11 grudnia br. 
wchodzi w życie 
nowy rozkład jazdy 
pociągów SKM, a 
wraz z nim zmiany, 
korzystne dla miesz-
kańców Wejherowa.

Składy kolejek będą 
dłuższe (w godzinach 
szczytu będą miały nie 
cztery, a sześć, wagonów), 
a w godzinach szczytu 
będą jeździły z większą 
częstotliwością: na odcin-
ku Gdańsk - Gdynia - co 
7,5 minuty, a do Wejhe-
rowa co 15 minut. Tak 
będzie w godzinach 6.30-
9.00 i 14.00-20, natomiast 
w godzinach 9.00-14.00 
zaplanowano kursowanie 
kolejek co 30 min. 

Trzy dodatkowe pociągi 
zostaną wprowadzone na 
trasie Wejherowo-Luzino. 

Prezydent Wej-
herowa i Wejhe-
rowskie Centrum 
Kultury zapra-
sza najmłodszych 
mieszkańców Wej-
herowa wraz z ro-
dzicami i opieku-
nami na spotkanie 
ze Świętym Mi-
kołajem, Królową 
Śniegu, Skrzatem str. 12

Kacprem i ulubio-
nymi Maminka-
mi. 6 grudnia, w 
czasie mikołajko-
wego spotkania 
na wejherowskim 
rynku wręczone 
zostaną nagrody 
laureatom kon-
kursu na najpięk-
niejszą ozdobę 
choinkową. 

Św. Mikołaj za-
prosi dzieci do 
wesołego szaleń-
stwa przy świą-
tecznej muzyce. 

Impreza roz-
pocznie się o 
godzinie 16.00 
włączeniem świą-
tecznej ilumina-
cji w mieście!

udane 
targi

Pierwsze Kaszubsko 
Pomorskie Targi Ślubne 
w Hotelu „Murat” cieszyły 
się ogromnym zaintere-
sowaniem mieszkańców 
Wejherowa, Redy, Rumi, 
Gdyni i wielu innych miej-
scowości. 

Uczestnicy, a było ich 
około dwóch tysięcy, po-
dziwiali ślubne kreacje i 
dekoracje, czekoladowe 
fontanny i rzeźby z owo-
ców. Uczestniczyli też w 
licznych konkursach. 

Wiele osób wróciło do 
domu z nagrodami. Narze-
czeni z Gdyni wygrali tygo-
dniową wycieczkę na Cypr 
– główną nagrodę imprezy.

str. 8

rozbłysną
światełka

Główną atrakcją targów był pokaz sukni ślubnych.              Fot. Wojtek Hintzke
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Straż Miejska namierzyła sprawców 

Dewastują park

Jak informuje Zenon 
Hinca,  zastępca komen-
danta Straży Miejskiej w 
Wejherowie, jedna z tych 
osób, która prawdopo-
dobnie piła wcześniej w 
parku alkohol z kolega-
mi, wybiła szybę w wiacie 
przystankowej przy ul. 
Reformatów. 

Pijany osobnik pod-
czas kłótni z partnerką z 
całej siły rzucił butelką w 
wiatę wybijając dużą szy-
bę. Za dewastację mie-
nia publicznego odpowie 
przed sądem. Mimo, iż 
przed funkcjonariuszami 
tłumaczył się absolutną 
amnezją, nagranie z mo-
nitoringu nie pozostawia 
wątpliwości i potwierdza 
jego udział w dewastacji.

W gronie podejrza-
nych o dewastacje w par-
ku są uczestnicy libacji 

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

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

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

OGŁOSZENIA DrOBNE
PRACA

Posprzątam dom lub miesz-
kanie w okolicach Wejherowa. 

Tel.: 512-651-142 
***

Doświadczona niania zaopie-
kuje się dziećmi. Wejherowo.  

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

Zaopiekuję się osobą star-
szą lub dzieckiem, posprzą-
tam, zrobię zakupy. 5/6 dni 
w tygodniu do godz. 13.00 na 
terenie Wejherowa. 

Tel.: 512-189-101. 

NIERUCHOMOŚCI
Działki budowlane Gowino, 

80 zł m2 - cena do negocjacji. 
Tel. : 602-433-728

***
Wynajmę mieszkanie 44 

m z pełnym wyposażeniem w 
centrum Wejherowa. Miejsce 
parkingowe ogrodzone, nowe 
budownictwo. 

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

Dom w surowym stanie, 
atrakcyjna lokalizacja w 
Wejherowie. 

Tel.: 608-083-608
***

Sprzedam mieszkanie 2-po-
kojowe, II piętro , 43,5 m kw. 
Wejherowo Os. 1000-lecia. 
Cena 155 tys. zł.  

Tel.: 608 619 599
***

Wynajmę garaż na tere-
nie miasta Wejherowa - oko-
lice Nanic.

Tel.: 602-173-077

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

Tel.: 880-166-827
***

Magazyn 80 m kw. wys. 3,20 
m do wynajęcia w Wejherowie. 

Tel.: 608-083-608
***

Sprzedam mieszkanie 2-po-
kojowe, II piętro, 43,5m2 Wej-
herowo os. 1000-lecia.

Tel.: 608-619-599
***

Magazyn 80 m2., wys. 3.20 
m - do wynajęcia Wejherowo. 

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 mieszkanie 
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 budowla-
ną w Orlu k/Wejherowa, pow. 
1481 m kw., decyzja o warun-
kach 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 matematyki. 
Wejherowo. 

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

Lekcje szwedzkiego. Rumia.
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 
kucyka dla osoby niepełno-
sprawnej. 

Tel.: 793-263-586

            RÓŻNE
Sprzedam suknię ślubną, 

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

Dwukrotnie w listopadzie w wejherow-
skim parku grasowali wandale. Niszczyli 
pergole i ławki, wyrywając je z betono-
wych podstaw. Straż Miejska namierzy-
ła podejrzanych. Jeden z nich niedawno 
opuścił zakład karny.

Chcesz pracować jako

AGENT rEKlAM 
w„pulSIE wEJhErOwA”?

Zadzwoń pod nr tel.:
606-629-454

lub napisz na adres: 
redakcja@pulswejherowa.pl

alkoholowej, którzy w 
nocy ze środy na czwar-
tek (23/24.11) urządzili 
biesiadę na placu zabaw 
dla dzieci. 

Prawdopodobnie nad-
miar alkoholu wywołał w 
nich agresję, którą wyła-
dowali na dziewięciu per-
golach i dwóch ławkach. 
Jedną z nich pijani dow-
cipnisie wnieśli na tra-
twę do zjeżdżalni. Grup-
ka ta włamała się także 
do samochodu Audi 80 
stojącego na ul. Wałowej. 

Zatrzymanie wszyst-
kich podejrzanych przez 
policję jest tylko kwe-
stią czasu. Poczynione 
zniszczenia są podstawą 
do skierowania przeciw-
ko nim sprawy sądowej. 
Oprócz odpowiedzialno-
ści karnej, wandale będą 
musieli zapłacić za znisz-

potrzebna 
reakcja
- Apelujemy do miesz-

kańców, którzy zauważą 
akty wandalizmu i rozboje, 
aby szybko reagowali na 
niszczenie mienia publicz-
nego i natychmiast powia-
damiali Straż Miejską bądź 
policję - mówi Zenon Hinca. 
- Wspólnie musimy walczyć 
z wandalizmem.

Nadmiar energii chuligani wyładowują zwłaszcza 
na pergolach przy placu zabaw. 

czenia oraz pokryć koszty 
windykacji firmie ubez-
pieczeniowej. 

Przypomnijmy, że nie-
co wcześniej, w nocy z 18 
na 19 listopada również 
doszło do dewastacji urzą-
dzeń w Parku Miejskim w 
Wejherowie. Na szczęście 
Straż Miejska w Wejhero-
wie szybko ustaliła spraw-
cę,  który już w poniedzia-
łek został zatrzymany.

liście się już wysypują

Zapomniane 
worki na śmieci

Sterta worków leżała jeszcze w poniedziałek obok 
przystanku autobusowego nieopodal cukierni „Sa-
binka” przy ul. 12 Marca.

Jeden z naszych Czyteników zwrócił nam uwa-
gę na zalegające od kilku tygodni worki ze śmie-
ciami na ul. 12 Marca, na odcinku od ul. Judyckie-
go do przejazdu przez tory. 

Na miejscu okazało się, że ten sygnał jest jak najbar-
dziej prawdziwy. Dość łaskawa pogoda pozwalała długo 
leżeć workom spokojnie, ale już niedawny silny wiatr 
spowodował uszkodzenia i wysypywanie się liści.

Pozostawiły je tutaj ekipy, sprzątające tę powiato-
wą drogę, zarządzaną od wiosny br. przez Starostwo. 
Mieszkańcy mówią, że sprzątanie liści miało miejsce na 
początku listopada. Czas zatem wywieźć worki, których 
jest tam naprawdę dużo, zwłaszcza na górnym odcinku 
ulicy, na wysokości Bramy Oliwskiej i cukierni. Materiał 
przygotowalismy w poniedziałek, 28 listopada br.
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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 zawiera-
jącej dane o powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicz-
nym 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.

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 wszyskich 
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

urząd Miejski w wejherowie
O G Ł O S Z E N I A

ZuK przygotował się do odśnieżania

Idzie zima zła...
Tegoroczna jesień jest dla nas łaskawa. Dominują sło-

neczne, suche i dość ciepłe dni. Zarządcy dróg nie zapomi-
nają jednak, że aura bywa kapryśna i może w każdej chwi-
li zaskoczyć nas chłodem i śniegiem Wszak zima za pasem. 
Na wypadek nagłego ataku zimowej aury przygotowano 
się już do oczyszczania ulic ze śniegu i lodu. W tym roku w 
Wejherowie akcja zima będzie inna, niż dotychczas.

Opadł już kurz po zamieszaniu jakie miesiąc temu zrobiło się 
wokół WKS „Gryf” po wypowiedzi zastępcy prezydenta Wejherowa 
Bogdana Tokłowicza dla Radia Gdańsk. Bez tego kurzu widać coś 
więcej i czas na refleksje.

Pierwsza, zasadnicza jest w tytułowym pytaniu. Niby rządzi 
zarząd klubu i działacze, ale jak to jest, że na konferencję praso-
wą klubu sportowego zaprasza dziennikarzy nie prezes klubu, a 
przewodniczący wejherowskiej Platformy Obywatelskiej Jacek 
Gafka, (rzecznik wejherowskiego starosty Józefa Reszke, szefa PO 
w powiecie). Czy działacze Gryfa nie potrafią sami wysłać e-maila 
do dziennikarzy albo zadzwonić? A może na stadionie rządzą 
działacze, ale nie sportowi, tylko partyjni z Platformy? Może dzia-
łacze sportowi robią to, co im partia nakaże i przygotuje, jak tę 
konferencję prasową?  

Patrząc na polityczne wykorzystanie klubu, piłkarzy i wej-
herowskiego sportu przez wejherowską Platformę  (do ataków 
na prezydenta Wejherowa przy okazji niefortunnej wypowiedzi 
B.Tokłowicza, ale nie tylko), to polityczne uwikłanie Gryfa w miej-
scową walkę polityczną niestety jest faktem. A tak na marginesie: 
czy wszyscy działacze, sportowcy i kibice Gryfa zapisali się do PO?

Wejherowska PO, która słynie z agresywności i napastliwości, 
podczas obrad Rady Miasta wykorzystuje każdą okazję do ataków 
na prezydenta Hildebrandta. Takie prawo opozycji, tylko że działa-
cze partyjni nie patrzą na skutki. Liczy się tylko prowokacja i atak! 

Hmm, skąd my to znamy...? Sportu nie należy mieszać z walką 
polityczną, co po różnych wydarzeniach w naszym kraju chyba 
wyraźnie widać. W „rozrabiactwie” celuje zwłaszcza przewodni-
czący rodzimej PO Jacek Gafka. Dla samego sportu, zwłaszcza 
dzieci i młodzieży takie angażowane w politykę jest fatalne i nie 
o to chyba chodzi.

Platforma z wypowiedzi prezydenta Tokłowicza zrobiła 
polityczną burzę, ale były to przysłowiowe „widły z igły”. Jak dziś, 
na spokojnie, słucha się tamtego nagrania, to nie jest to nic nad-
zwyczajnego, ani mocnego. Wypowiedź w stosunku do sukcesów 
Gryfa nie jest napastliwa, prezydent Tokłowicz sam mówi „Strzelili 
gola i wygrali, czyli jest to ich zasługa”. Można było całą sprawę 
załatwić inaczej, nie robiąc brudnej polityki z wejherowskiego 
sportu i awantury, nie konfliktując dalej środowiska, zwłaszcza, 
że B. Tokłowicz przeprosił za swoją wypowiedź. No, ale widać, że 
Platforma robi wszystko, byle poniżyć przeciwnika. 

A potwierdzenie prawdziwych intencji Platformy Obywatelskiej 
przyszło na ostatniej sesji Rady Miasta. Radni PO wnieśli projekt 
uchwały w sprawie zakończenie sporu z sądowego z Gryfem w 
odniesieniu do stadionu. Sama uchwala nic nie wnosiła, bowiem 
prezydent wcześniej wycofał pozwy z sądu i spór zakończył, ale 
wszyscy radni zdecydowali, że można podjąć taką uchwałę, jako 
gest dobrej woli ze strony rady w kierunku klubu. Ponieważ jej 
uzasadnienie zaproponowane przez wnioskodawców z PO było 
polityczne, napastliwe, nie budowało zgody i porozumienia,  radni 
„Wolę Wejherowo” skrócili je, zmienili do merytorycznego i w tym 
momencie radni PO już byli przeciw. Nic dodać, nic ująć.

Doktor Puls

Powodem są zmiany w 
zarządzaniu dróg. Jak in-
formowaliśmy, większość 
głównych ulic w mieście 
to drogi powiatowe, które 
wiosną tego roku przeszły 
w zarządzanie Starostwa. 
Miasto wypowiedziało 
porozumienie powiatowi 
i powierzyło utrzymanie 
dróg powiatowych, któ-
rych łączna długość wyno-
si ok. 23 kilometry. 

Powiat, w drodze prze-
targu, powierzył opiekę 
nad tymi ulicami firmie 
z powiatu puckiego, ale 
choć jej siedziba mieści się 
w Leśniewie, zakład ten 
ma swoją bazę na ul. Tar-
tacznej w Wejherowie.

Przebiegającą przez 
miasto drogą krajową nr 
6 zarządza Generalna Dy-
rekcja Dróg i Autostrad w 
Gdańsku, natomiast ulice 
3 Maja, Marynarki Wojen-
nej i Ofiar Piaśnicy, mają-
status dróg wojewódzkich. 
Ich odśnieżaniem zajmuje 
się Zarząd Dróg na powiat 
wejherowski i pucki. 

Reszta ulic to drogi 
gminne. Ich sprzątaniem, 
a także odśnieżaniem i 
oczyszczaniem z lodu zaj-

Na niedawnej nad-
zwyczajnej sesji Rady 
Miasta Wejherowa, rad-
ni jednogłośnie podjęli 
decyzję o odwołaniu 
się od decyzji wojewo-
dy.  do Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjne-
go w Gdańsku 

Chodzi o rozwiązanie 
umowy o użytkowaniu wie-
czystym terenu, przy ul. 
Nadrzecznej, leżącego czę-
ściowo w pasie drogowym. 
Użytkowali go działkowcy, 
którzy nie chcą dłużej utrzy-
mywac tego terenu. Dlate-
go we wrześniu br. Rada 
Miasta podjęła uchwałę o 
nieopłatnym rozwiązaniu 
umowy z miastem. 

Jednak zdaniem urzęd-
ników wojewody, taką 
decyzję powinien podjąć 
prezydent miasta. Dlatego 
rozstrzygnięciem nadzor-
czym wojewoda unieważnił 
uchwałę RM z 27.09.br.

Notariusze, którzy przy-
gotowywali dokumenty nie 
dopuszczają takiego rozwią-
zania. Rada Miasta posta-
nowiła zatem wnieść skargę 
do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego. 

Z taką decyzją zgadza-
ją się m.in radni opozycji, 
a na niedawnej nadzwy-
czajnej sesji zastępca pre-
zydenta Piotr Bochiński 
wyjasniał, że prowadze-
niem sprawy zajmą się 
prawnicy Urzędu, bez ko-
nieczności korzystania z 
usług kancelarii. 

Sesja rM
Zaskarżą
decyzję
wojewody

muje się Zakład Usług 
Komunalnych. 

- W poprzednich latach 
zakres naszych obowiąz-
ków był większy, obecnie 
dbamy o ok. 60 procent 
ulic w mieście – wyjaśnia 
Jarosław Pergoł, dyrek-
tor ZUK. – Główne ulice, 
takie jak 12 Marca, So-
bieskiego, Dworcowa, Po-
morska oraz kilkanaście 
innych będą ośnieżane tej 
zimy przez firmę, wynaję-
tą przez Starostwo. 

Jak informuje dyrek-
tor Pergoł, zakład komu-
nalny dysponuje specjali-
stycznym sprzętem, m.in 
pługami, piaskarkami, 
rozrzutnikami, zamiatar-
kami i ładowarki. ma też 
dodatkowy ciągnik z płu-
giem. Przygotowano pia-
sek oraz mieszankę z solą, 
której zapas wynosi ok. 
500 ton. 

W momentach inten-
sywnych opadów w ZUK 
będą całodobowe dyżury 
26 kierowców. 

Dodatkowa ekipa zaj-
mie się ręcznym odśnieża-
niem  ulic, głownie położo-
nych w centrum miasta.

- Będziemy się starali, 

aby drogi w mieście były 
przejezdne oraz dostępne 
również dla przechodniów, 
ale wobec intensywnych 
opadów czasem nie sposób 
jednocześnie odśnieżyć 
wszystkich ulic. Dlatego 
prosimy mieszkańców o 
wyrozumiałość – mówi dy-
rektor ZUK. - Proszę też o 
stosowanie się do naszych 
próśb o przestawienie sa-
mochodów w razie potrze-
by wywożenia śniegu z 
poboczy ulic. 

J. Pergoł przypomina, 
że właściciele nierucho-
mości zobowiązani są do 
zimowego oczyszczania 
chodników wzdłuż pose-
sji we własnym zakresie, 
ale niektórzy podpisują z 
nami umowy i zlecają te 
usługi specjalistycznemu 
zakładowi. 

Pracownicy Zakła-
du Usług Komunalnych 
przed zimą oczyszczają 
kosze w kanalizacji desz-
czowej, bo od ich drożności 
zależy spływ z ulic wody z 
topniejących hałd. Dzięki 
temu mniejsze koszty po-
chłonie wspomniane wy-
wożenie nadmiaru śniegu.

Anna Kuczmarska

Kto rządzi w „Gryfie”?
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EKOLOGIA
Mieszkańcy pozbywali się monitorów i lodówek

Nowy kalendarz 
za stary sprzęt

Stare telewizory, moni-
tory, lodówki, kuchenki i 
inne domowe sprzęty przy-
wozili mieszkańcy miasta i 
okolic, a także Redy i Puc-
ka. Każdy mógł bezpłatnie 
pozbyć się zużytego i nie-
potrzebnego już w domu 
urządzenia, co na co dzień 
nie jest wcale takie proste.

Dyrektor ZUK, Jarosław Pergoł (z lewej) odbiera w 
Warszawie statuetkę Rekopolu za udział w budo-
wie systemu recyklingu odpadów.

Dwa wyróżnienia
Statuetka i tytuł dla ZuK

Rekopol Organizacja Odzysku SA. zorga-
nizowała i rozstrzygnęła ogólnopolski kon-
kurs, dotyczący  recyklingu odpadów. Sta-
tuetkę za udział w budowie systemu zbiórki 
odpadów i recyklingu w Polsce otrzymał Za-
kład Usług Komunalnych w Wejherowie.

- Segregacją odpadów zajmujemy się w naszej pla-
cówce w Rybskiej Karczmie, gdzie pracownicy ZUK 
oddzielają szkło oraz butelki typu „pet”, a potem prze-
kazują do ponownego odzyskania – mówi Jarosław 
Pergoł, dyrektor Zakłady Usług Komunalnych.

Wejherowski zakład został też wyróżniony zaszczyt-
nym Tytułem „Firma Fair Play 2011”. Przyznała go 
specjalna kapituła z udziałem przedstawicieli Krajowej 
Izby Gospodarczej. 

- Konkurs przebiegał w dwóch etapach, wojewódz-
kim i ogólnopolskim, a oceniano wyniki finansowe fir-
my, płatności wobec pracowników i partnerów – wy-
jaśnia dyrektor J. Pergoł. – Mówiąc prościej, chodzi o 
to, czy firma dba o swoich pracowników i nie zalega 
ze świadczeniami, czy jest w porządku wobec bizneso-
wych partnerów. W tym celu musieliśmy się poddać ba-
daniom zewnętrznej firmy, co jest stresujące, ale daje 
inne spojrzenie. Cieszę się że ZUK otrzymał bardzo do-
brą ocenę.

Coroczna zbiórka zużytego sprzętu elektronicznego sprzę-
tu RTV-AGD, przeprowadzona przez Zakład Usług Komu-
nalnych w Wejherowie pod hasłem „Gratów się pozbędziesz 
– kalendarz zdobędziesz”, cieszyła się jak zwykle dużym za-
interesowaniem mieszkańców nie tylko naszego miasta.

- Zainteresowanie było 
bardzo duże, co nas oczy-
wiście cieszy. Serdecznie 
dziękuję mieszkańcom 
za tak liczny udział w 
akcji – mówi Jarosław 
Pergoł, dyrektor ZUK. - 
Zebraliśmy 488 różnych 
urządzeń elektronicznych, 
które zostaną przekazane 

do utylizacji. Kto nie mógł 
przywieźć do nas starego 
telewizora lub np. lodów-
ki, za drobną opłatą zle-
cał nam transport, a pra-
cownicy ZUK przywozili 
sprzęt do naszej bazy. 

Dodatkowym plusem 
z udziału w tej proekolo-
gicznej akcji były rozda-

wane przez ZUK upomin-
ki: kalendarze na 2012 
rok oraz torby. 

Każdy, kto oddał sprzęt 
i wypełnił kupon weźmie 
też udział w losowaniu 
głównej nagrody – cyfro-
wego aparatu fotograficz-
nego. Losowanie zaplano-
wano 1 grudnia podczas 
mikołajkowej imprezy na 
rynku w Wejherowie. 

ZUK zorganizował akcję 
we współpracy z Prezyden-
tem Wejherowa oraz Komu-
nalnym Związkiem Gmin 
„Dolina Redy i Chylonki”.

Podczas akcji 19 listopada zebrano 488 elektronicznych urządzeń..

R E K L A M A

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

-  Plastikowe i metalowe pojemniki na odpady komunalne 
   o pojemności 110 l. 120 l.  240 l. i 1100 l.,
-  Kontenery o pojemności 5,5 m3, 7,3 m3, 8 m3 i 10m3,
-  Kontenery niskie na gruz ziemię i inne odpady ciężkie do 3,5 tony,
-  Worki typu BIG BAGS na odpady budowlane,
-  Worki o pojemności 80 litrów i 120 litrów,
-  Worki do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 110 litrów.

OFEruJE:

MASZ ODpADY
- MASZ ZuK
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

Czytaj nas w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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JUBILEUSZ
Trzydzieste urodziny wejherowskiego szpitala 

Jakub wejher 
byłby dumny

Wspomnienia i prezentacja dorobku, a także gratulacje, wyróżnienia i na-
grody wypełniły jubileuszową uroczystość w Szpitalu Specjalistycznym im. 
Floriana Ceynowy w Wejherowie. Ta pięknie położona na skraju Puszczy 
Darżlubskiej placówka, działa w Wejherowie dokładnie od trzydziestu lat. 
Reprezentanci zespołu lekarskiego, pielęgniarek, pracowników poszczegól-
nych poradni i pracowni, a także administracji szpitala świętowali jubile-
usz w towarzystwie znakomitych gości. W imieniu całej załogi, której część 
pełniła w tym czasie służbę przy pacjentach, przyjmowali gratulacje i po-
dziękowania za codzienny wysiłek w ratowaniu zdrowia i życia mieszkań-
ców Wejherowa, powiatu wejherowskiego i nie tylko.

Jesienią 1981 roku 
otwarto szpital w jego 
obecnej siedzibie, a Miej-
ski Zakład Komunikacji 
uruchomił pierwszą linię-
autobusową, prowadzącą 
do odległego od centrum 
miasta szpitala. 

Pierwszego pacjenta 
przyjęto 23 października. 
Trzy dni wcześniej, przed 
głównym wejściem została 
odprawiona msza świę-
ta koncelebrowana przez 
biskupa Mariana Przy-
kuckiego. Z kolei kilka 
dni później odbyła się ofi-
cjalna uroczystość z udzia-
łem I sekretarza PZPR 
Tadeusza Fiszbacha. 

DOBRA OPINIA
Nie  to jednak jest naj-

ważniejsze w historii wej-
herowskiego szpitala. Naj-
ważniejsze są osiągnięcia 
lekarzy, prowadzące do 
coraz skuteczniejszego le-

czenia pacjentów. 
Szpital cieszy się do-

brą opinią, zarówno ze 
względu na cenionych le-
karzy specjalistów na po-
szczególnych oddziałach, 
a co za tym idzie wysoki 
poziom leczenia, ale też z 
powodu dobrej opieki ze 
strony pielęgniarek i po-
zostałego personelu. 

Klinika może poszczy-
cić się nowoczesnym wy-
posażeniem, a dzięki re-
montom, i modernizacji 
z roku na rok poprawiają 
się warunki leczenia. 

PRACA ZESPOŁOWA 
O tym wszystkim mó-

wił podczas uroczystego 
spotkania z okazji 30-le-
cia placówki dyrektor An-
drzej Zieleniewski, któ-
ry pełni swoją funkcję od 
dziesięciu lat, a od 35 lat 
pracuje w wejherowskim  
szpitalu. 

Dyrektor podkreślał 
zasługi wszystkich pra-
cowników placówki oraz 
wspólne uzyskiwanie do-
brych wyników. 

- Praca w szpitalu, to 
praca zespołowa – powie-
dział A. Zieleniewski. 

CERTYFIKAT 
PO KASZUBSKU

Do osiągnięć szpitala 
należą przyznawane mu 
tytuły i certyfikaty. Jeden 
z nich, Certyfikat Akre-
dytacyjny został właśnie 
odnowiony (po raz trzeci). 
Dyrektor Centrum Mo-
nitoringu Jakości, które 
przeprowadziło kontrolę 
w szpitalu, wręczył dy-
rektorowi Zieleniewskiego 
certyfikat. 

Co ciekawe, wejherow-
ska placówka otrzymała 
również wersję w języku 
kaszubskim. Takiego certy-
fikatu nie ma żaden szpital.

ZJECHALI  GOŚCIE
Arcybiskup senior 

Tadeusz Gocłowski, 
posłanka Krystyna 
Kłosin, wicewojewo-
da pomorski Michał 
Owczarczak, marszałek 
województwa pomorskie-
go Mieczysław Struk, 
starosta wejherowski Jó-
zef Reszke, prezydent 
Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt oraz Bar-
bara Kawińska, dyrek-
tor pomorskiego oddziału 
Narodowego Funduszu 
Zdrowia - to tylko nie-
którzy przedstawiciele 
duchowieństwa, różnych 
instytucji, władz pań-
stwowych i samorządo-
wych, którzy przybyli na 
uroczystość jubileuszową 
w szpitalu. 

Goście ofiarowali dy-
rekcji i pracownikom pla-

dokończenie na str. 7

16 listopada br. w sali konferencyjnej szpitala im. Floriana Ceynowy zasiadło wielu znakomitych gości 
(wśród nich abp Tadeusz Gocłowski), a także obecni i emerytowani pracownicy placówki. Nie zabrakło 
byłych dyrektorów: w głębi siedzi pierwszy dyrektor szpitala w Wejherowie, Jerzy Szelągowski (na środ-
ku zdjęcia, po lewej stronie kamerzysty).

   
        Nowy kontrakt 
   i kolejne inwestycje

Ważnym sukcesem szpitala w ostatnich dniach 
jest podpisanie korzystnego dla pacjentów kontraktu 
na dalsze prowadzenie Ambulatoryjnego Oddziału 
Chemioterapii, działającego w Szpitalu od połowy 
ub. roku. 

Dzięki przyznaniu przez Narodowy Fundusz Zdro-
wia ponad 250 tys. zł na funkcjonowanie oddziału, 
chorzy na nowotwory z powiatu wejherowskie, 
puckiego i lęborskiego, nie będą musieli jeździć na 
chemioterapię do Gdyni lub Gdańska. 

Większa niż dotąd dotacja pozwoli kupić przede 
wszystkim lekarstwa do chemioterapii. Niestety, nasz 
powiat należy do terenów o najwyższym wskaźniku 
umieralności na nowotwory, więc leczenie jest tym 
bardziej konieczne.

Z niedawno zakończonych przedsięwzięć inwe-
stycyjnych można wymienić rozbudowę Szpitalnego 
Oddziału Ratunkowego, modernizację Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii i utworzenie 
pracowni rezonansu magnetycznego. 

Trwa termomodernizacja, polegająca głównie na 
wymianie okien w szpitalu.

W ubiegłym roku uruchomiono też Kaplicę Szpi-
talną w specjalnie  zaadaptowanych w tym celu 
pomieszczeniach. 

Władze miasta wybudowały nowy parking w 
pobliżu szpitala, dzięki któremu w dużym stopniu 
udało się rozwiązać palący problem z parkowaniem 
samochodów.

Szpital w liczbach 
Szpital Specjalistyczny w Wejherowie może przyjąć 
jednocześnie 533 pacjentów

W ub. roku wykonano u 12550 zabiegów 
operacyjnych

W 2010 r. w Wejherowie hospitalizowano 
30 246 osób

Średnio jeden pacjent przebywał w szpitaliu 
nieco ponad 4 dni

Szpitalny Oddział Ratunkowy udzielił w 2010 roku 
861 171 swiadczeń

W szpitalu w Wejherowie w 2010 r. urodziło się 
3212 dzieci (dla porównania w 2000 roku było 
tam 1812 noworodków)
26 marca tego roku w wejherowskiej placówce 
urodziły się trojaczki: dziewczynka i jej dwóch braci.

Szpital zatrudnia ogółem 1126 pracowników  
(dla porównania 30 lat temu było ich 1491, 
a najwięcej, bo ponad 1800 osób pracowało 
w szpitalu w 1986 roku)

24 lekarzy ma tytuł doktora nauk medycznych 
(1 ososba ma tytuł doktora hab. n. med.), 
11 posiada  specjalizację rozszerzoną, 
122 ma drugi stopień specjalizacji, 
a 12 lekarzy - pierwszy stopien specjaizacji

Specjalizację posiada 56 pielęgniarek, 
54 pielęgniarki posiadają tytuł magistra, 
a 112 licencjat

W szpitalu pracuje trzech ratopwników medycznych 
z tytułem magistra i 9 z licencjatem.
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   pracownicy otrzymali medale i odznaki

Medalem Złotym 
za Długoletnią Służbę 

Bożena Czepułkowska
Mirosław Klause
Barbara Rogowska
Małgorzata Czajkowska
Marcin Ulasiński
Alina Ladach
Marian Strzyżewski
Danuta Orłowska
Danuta Nowacka
Krystyna Cyman
Ewa Mierzejewska
Dorota Bartkowska
Wojciech Kozioróg
Tadeusz Krawczyk
Krzysztof Maciejewski
Barbara Krupa – Szafran
Jan Naczk
Brygida Hewelt

ciąg dalszy ze str. 6

Pracownicy szpitala, odznaczeni Złotym Medalem (nie wszyscy zmieścili się na naszym zdjęciu) razem z woje-
wodą pomorskim i dyrektorem szpitala.

Ceremonia wręczania Srebrnych Medali za Długoletnią Służbę pracownikom 
wejherowskiego szpitala.

Pracownicy szpitala, odznaczeni Brązowym Medalem, na zdjęciu w towarzystwie 
wicewojewody pomorskiego Michała Owczarczaka (drugi z prawej).

cówki prezenty. 
Do wejherowskiej klini-

ki trafiła m.in. Statuetka 
Jakuba Wejhera, podaro-
wana przez prezydenta 
Wejherowa. 

Jest to prezent o tyle 
szczególny, że związany z 
historią wejherowskiego 
szpitalnictwa. To właśnie 
założyciel miasta, Jakub 
Wejher w 1644 roku za-
łożył pierwszy szpital na 
terenie swoich dóbr. 

CZUJEMY SIĘ 
BEZPIECZNIEJ

- Założyciel miasta był-
by dziś dumny a takiego 
szpitala, który odgrywa 
ważną rolę w mieście  – 
powiedział prezydent Hil-
debrandt. – Mieszkańcy z 
pewnością czują się bez-
pieczniej, jeśli mają do 
dyspozycji taką placówkę.

Gratulacje i podzię-
kowania dla całej zało-
gi przekazywano m.in. 
w imieniu mieszkańców 

Za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej  
odznaczeni zostali:

Medalem Srebrnym  
za Długoletnią Służbę

Mieczysław Witzling
Jan Labuda
Jolanta Jelińska
Alina Horbacz-Chmiel
Maria Maszota
Andrzej Dubaniewicz
Alicja Mączkowiak
Krzysztof Budzyn
Irena Charytanowicz
Danuta Pielowska
Katarzyna Nastały

Medalem  Brązowym  
za Długoletnią Służbę

Beata Wieczorek – Wójcik
Joanna Treder
Adam Herman
Tomasz Damaszke
Michał Jankowski

Odznaką honorową 
„Zasłużony dla 
ochrony zdrowia”

Maciej Michalik
Jolanta 
Ciołkowska-Kowalczyk
Wiktoria Ostrowska
Dorota Gajewska
Aleksandra Niklas
Andrzej Zieleniewski

miasta i powiatu, ale też 
okolicznych innych miej-
scowości województwa. 
Do Wejherowa trafiają bo-
wiem pacjenci z Trójmia-
sta, z Pucka i Półwyspu 
Helskiego czy Lęborka.

WSPARCIE 
SAMORZĄDÓW

- To przyjazny szpi-
tal - powiedział podczas 
uroczystości marszałek 
Mieczysław Struk. – Pa-
cjenci znajdują tu profe-
sjonalną opiekę i domową 
atmosferę. 

Marszałek podkreślał 
też dobrą współpracę szpi-
tala z przedsiębiorcami 
oraz wsparcie ze strony 
samorządu powiatowego, 
miejskiego, a także wój-
tów i burmistrzów innych 
gmin. Samorządy przeka-
zują pieniądze na remon-
ty lub zakupy sprzętu, a 
prezydent miasta zrezy-
gnował z lokalnych podat-
ków ze strony lecznicy. 

    Anna Kuczmarska

Odznaczenia zasłużonym pra-
cownikom Szpitala w Wejherowie 
nadał Prezydent RP Bronisław 
Komorowski, na wniosek wicewo-
jewody Michała Owczarczaka, 
który wręczał odznaczenia.

Dyrektor Centrum Monitoringu Jakosci Jerzy Hen-
nig wręcza Certyfikat Akredytacyjny dyrektorowi.
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Pierwsze Kaszubsko 
Pomorskie Targi Ślub-
ne okazały się atrakcyjną i 
udaną imprezą.  Niedzielne 
targi w Hotelu „Murat”, pod 
patronatem „Pulsu Wejhe-
rowa” odwiedziło ok. dwa ty-
siące osób. Wśród nich były 
głównie pary narzeczonych. 

Młodzi ludzie z zaintere-
sowaniem oglądali limuzy-
ny, ślubne kreacje, dekora-
cje, kosmetyki, czekoladowe 
fontanny, zdjęcia inne ele-
menty, potrzebne do oprawy 
ślubu i wesela. Uczestnicy 
targów wygrywali też atrak-
cyjne nagrody rzeczowe. 

- Cieszę się z powodu 
dużej frekwencji, która 
nas mile zaskoczyła oraz z 
wielu pozytywnych opinii 
o imprezie – mówi Maciej 
Sulęta, główny organiza-
tor targów. – Planujemy 
już kolejną edycję za rok, 
a tegoroczne doświadcze-
nia pozwolą nam uspraw-
nić i uatrakcyjnić imprezę 
w przyszłości.

Wicej zdjęć na naszej 
stronie internetowej.

Tysiące uczestników
TARGI ŚLUBNE

Monika Lehmann i Tomasz Grzonka - narze-
czeni z Gdyni, pojadą na 7-dniową wycieczkę na Cypr, 
ufundowaną przez wejherowskie Biuro Podróży „Kaj-
der”. Aby zdobyć główną nagrodę tragów, pan Tomasz 
musiał wygrać w konkursie, rozegranym na scenie w 
sali Hotelu „Murat”. 

Pani Monika jest studentką, a jej narzeczony zawo-
dowym zołnierzem Marynarki Wojennej. Ślub planują 
w lipcu przyszłego roku. 
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ZAKUPY I RELAKS 

Szansa na rozbudowę
Rozmowa z MARKIEM NAGÓRSKIM, prezesem Zarządu 

spółki Kaszuby Inwest, która jest właścicielem Centrum Han-
dlowego Kaszuby w Wejherowie

- Co zmieni się w 
przyszłym roku w 
CHK? Czy Zarząd Spół-
ki  planuje inwestycje?

- Tak, plany inwestycyj-
ne, czyli rozbudowa obiek-
tu, są od dawna. Są one 
ambitne i ciekawe, ist-
nieje też duża szansa na 
ich realizację. Ostateczna 
decyzja o rozbudowie cen-
trum handlowego zależy 
jednak od trwających ne-
gocjacji z potencjalnymi 
najemcami.

- Na czy ma polegać 
rozbudowa CK?

- Chcemy podnieść 
bryłę obecnego centrum o 
jedną kondygnację, doda-
jąc dodatkowe 5 metrów. 
W nowej formie budynek 
będzie miał 12 metrów 
wysokości oraz część biu-
rową , która zostanie od-
tworzona wyżej. Tak więc  
z urbanistycznego punktu 
widzenia bryła centrum 
będzie bardziej okazała i 
,co też ważne, bardziej wi-
doczna z zewnątrz.

- A wewnątrz? Co 
znajdzie się w środku?

- Według przyjętej kon-
cepcji, uzyskaną powierzch-
nię komercyjną podzielimy 
na strefy tematyczne. Obok 
gastronomicznej powstanie 
strefa „Dom i ty”, „Kobieta, 
mężczyzna i dziecko” oraz 
strefa usług miejskich. Ko-
munikacyjnie będą one po-
wieleniem układu z dolnej 
części obiektu, funkcjonu-
jącej obecnie, ale w każdej 
strefie zapewnimy bogat-
szą i atrakcyjniejszą ofertę.

- Czy już wiadomo, 
jakie firmy uruchomią 
swoje sklepy w Cen-
trum Kaszuby?  

- Rozmowy z poten-
cjalnymi najemcami po-
wierzchni handlowej 
trwają. Staramy się, aby 
w każdej strefie znala-
zła się co najmniej jedna 
znana, rozpoznawalna 
marka. W niektórych 
branżach już nam się to 
udało, w innych jeszcze 
prowadzimy negocjacje. 

Przyznam, że nie należą 
one do łatwych.

- Dlaczego? Czy po-
pularne marki nie chcą 
otwierać nowych skle-
pów, poprzestając na 
centrach handlowych 
w Trójmieście i Rumi?

- Podstawową prze-
szkodą w pozyskaniu na-
jemców jest aglomeracyj-
ne myślenie organizacji 
sieciowych. Duże  sieci są 
zainteresowane głównie 
miastami liczącymi co naj-
mniej 100 tysięcy miesz-
kańców. 

- A jednak w mniej-
szych miastach też 
powstają duże centra 
handlowe ze znanymi 
markami. Przykładem 
jest choćby Rumia.

-Tak lecz ta lokaliza-
cja jest wynikiem umowy 
obejmującej jednocześnie 
kilka centrów handlowych 
w Polsce. To zupełnie inna 
jakość negocjacyjna. 

Niestety, nie wszystkie 
inwestycje przynoszą szyb-

kie zyski i sukcesy. Wielu 
ewentualnych najemców 
patrzy na nas właśnie 
przez pryzmat „Galerii 
Rumia”, która została zbu-
dowana pięknie, ale w nie-
właściwym miejscu. Nie 
widać na zewnątrz ponie-
sionych przez inwestora 
nakładów. 

Ten obiekt nie jest w 
pełni obłożony najemca-
mi i nie cieszy się taką 
frekwencją klientów, jak 
zakładano. Otwarcie kina 
może naprawić sytuację 
w tym centrum, ale nasi 
partnerzy w negocjacjach 
podchodzą ostrożnie do 
uruchamiania kolejnych 
salonów, m.in. opierając 
się na doświadczeniach 
rumskich.

- Mimo to spółka Ka-
szuby Inwest nie daje 
za wygraną?

- Trzeba przekonywać, 
negocjować, używać właści-
wych argumentów, posłu-
gując się wszystkimi moż-
liwymi narzędziami  m.in. 
danymi statystycznymi. 
Żeby potencjalni najemcy w 
ogóle chcieli podjąć rozmo-
wy, trzeba się dobrze przy-

gotować. Staramy się, aby 
negocjacje były skuteczne. 

- Im bardziej zna-
na, ustabilizowana na 
rynku marka tym trud-
niej?

- Coś w tym jest, bo po-
pularne firmy znają swoją 
siłę i oczekują ze strony 
właściciela obiektu zachę-
ty ekonomicznej. Chcą na 
przykład, aby właściciel na 
swój koszt wykonał aranża-
cję wnętrz, oczekują też sto-
sunkowo niskiego czynszu. 

- Czy takie warunki w 
przypadku Centrum Ka-
szuby są do przyjęcia?

- To jest możliwe tyl-
ko wówczas, gdy właści-
ciel zarządza pakietem 
obiektów, czyli ma kilka 
różnych centrów handlo-
wych. Spółka Kaszuby 
Inwest jest spółką celową, 
związaną tylko z jedną lo-
kalizacją. Z powodów biz-
nesowych nie stać nas na 
to. Prowadzimy rozmowy 

nadal i mimo trudności, 
liczymy na ich skuteczne 
zakończenie.

- Na jakim są eta-
pie? Inaczej mówiąc 
jak duże są szanse na 
rozbudowę centrum i 
zapełnienie nowej po-
wierzchni sklepami i 
restauracjami?

- Dokończenie negocja-
cji z niektórymi partnera-
mi to brakujące 10 procent 
planu, bo pod względem 
formalnym i finansowym 
jesteśmy przygotowani do 
inwestycji. Jej rozpoczęcie 
zaplanowaliśmy na wio-
snę, a zakończenie - na 
grudzień 2012 roku. Mamy 
m.in. pozwolenie na budo-
wę. Życzę więc sobie i na-
szym klientom, żeby się to 
udało. Wiem, że mieszkań-
cy Wejherowa oczekują od 
nas poszerzenia oferty.

- Trzymamy kciuki 
za powodzenie planów. 
Dziękuję za rozmowę.

 Firmy, zainteresowane wynajęciem po-
wierzchni handlowej w nowej części Centrum 
Kaszuby mogą kontaktować się w tej sprawie 
w biurem Kaszuby Inwest Sp. z oo., pod nr tel.: 
58 778 18 53

R E K L A M A
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NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Klub honorowych Dawców Krwi

476 litrów w pół roku

W pierwszej połowie tego 
roku, do 30 czerwca br., oko-
ło 200 osób oddało 476 litrów 
krwi w punkcie krwiodaw-
stwa Szpitala Specjalistycz-
nego w Wejherowie. 

Członkowie Klubu od 
wielu lat aktywnie uczest-
niczą w akcjach oddawania 
najcenniejszego daru życia. 
Oprócz satysfakcji i świa-
domości, że ich krew poma-
ga przeżyć innym ludziom, 
krwiodawcy w dowód uzna-
nia za najpiękniejszy dar hu-
manitarny otrzymują nagro-
dy, wyróżnienia i odznaki. 

Podczas niedawnej uro-
czystości wręczono odznaki 
„Zasłużony Honorowy 
Dawca Krwi” III stopnia, 
które za długoletnie od-
dawanie krwi Zarząd Pol-
skiego Czerwonego Krzyża 
nadał  Jowicie Majkowskiej 
(oddała 5 litrów krwi) a 
także Arturowi Baranowi, 
Krzysztofowi Hallmanowi i 
Wojciechowi Nierzwińskie-
mu (oddali łącznie 6 litrów 
krwi).  

Nagrody rzeczowe otrzy-
mali krwiodawcy, którzy 
również mają Odznaki 
III stopnia: Joanna Grud-
nowska, Marcin Kuźnik, 
Grzegorz Plichta, Artur 
Urbaniak, Wojciech Pionk, 
Paweł Matczak, Dawid 
Rozwadowski, Przemysław 
Woronowicz, Krzysztof Ko-
życzkowski, Jarosław Da-
widowski, Marcin Kostrach.

Odznakę „Zasłużony 
Honorowy Dawca Krwi” 
II stopnia za długoletnie 
oddawanie krwi (oddanie 
łącznie 12 litrów krwi) Za-
rząd PCK nadał: Michałowi 
Dettlaffowi, Sławomirowi 
Drabikowi, Zbigniewowi 
Duchnowskiemu, Januszo-
wi Grothowi, Piotrowi Kle-
inowi, Michałowi Kumme-
rowi, Jędrzejowi Sikorze, 

Rafałowi Tyszerowi, Micha-
łowi Sasowi.

Nagrody rzeczowe wrę-
czono: Tadeuszowi Puppel, 
Markowi Bajończykowi, 
Marcinowi Walczakowi, Ja-
nowi Detttlaffowi i Stanisła-
wowi Browarczykowi, któ-
rzy posiadają odznaki II st. 

W dowód uznania za 
długoletnie oddawanie krwi 
(oddanie łącznie 18 litrów 
krwi) nagrody rzeczowe 
odebrali również krwio-
dawcy, którym niedawno 
przyznano Odznakę „Za-
służony Honorowy Daw-
ca Krwi” I stopnia. Są 
to: Sylwia Bławat Konkel, 
omasz Kluś, Tomasz Szn-
drach, Marcin Sokołowski, 
Jarosław Lipiński, Artur 
Grudziński, Adam Lange, 
Mariusz Skrzypiec, Domi-
nik Fujałkowski. 

Podczas tej samej uro-
czystości uhonorowano tak-
że młodych działaczy PCK. 
Uchwałą Kapituły Odznaki 
Honorowej Polskiego Czer-

Dzieci sięgają do swoich korzeni

My i nasza rodzina
Od 22 do 26 listopada obchodziliśmy Ogólnopolskie 

Dni Krwiodawstwa. Z tej okazji Klub Honorowych Daw-
ców Krwi przy Zarządzie Rejonowym PCK w Wejhero-
wie zorganizował uroczyste spotkanie w sali „Atlantic”.

Ponadto organizatorzy 
chcą zainteresować uczest-
ników historią, kulturą, 
oraz tradycjami współcze-
snego i minionego okresu, 
odnalezieniem w sobie 
instynktu poszukiwania 
przodków oraz poznania 
jak liczną mamy rodzinę i 
skąd pochodzą jej korzenie.

Uczestnicy startowali 
w konkursie rysunkowym 
skierowanym do dzieci z 
przedszkoli i szkół podsta-
wowych z powiatu wejhe-
rowskiego. 

Tematem przewodnim 
rysunków była oczywiście 
rodzina. Wykonanie drze-
wa genealogicznego było 
zadaniem dla uczniów 
szkół podstawowych z klas 
IV-VI, a gimnazjaliści oraz 
starsza młodzież przygoto-
wywali prezentacje multi-
medialne na temat gene-
alogii rodziny.

W ostatniej kategorii 
startowały różne zaintere-
sowane konkursem osoby, 
które podjęły się przygoto-
wania filmu dokumental-
nego.

W poniedziałek 28 listo-
pada w bibliotece odbyło 
się uroczyste wręczenie 
nagród zwycięzcom. 

W konkursie rysun-
kowym najlepiej ocenio-
no prace: Mateusza Sy-
chowskiego z Bolszewa 
(I miejsce), Dominika 
Benkowskiego z Orla i 
Agaty Jancy z SP nr 11 w 
Wejherowie. Wyróżnienia 
otrzymali: Antonina Stefa-
niszyn, Małgorzata Wójcik 
i Antonina Janca. 

W kategorii wiekowej 
8-9 lat pierwszej nagrody 

300 prac nadesłano na V Powiatowy Konkurs Czytelni-
czy „My i nasza rodzina – sięgajmy do swoich korzeni”. 
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
zorganizowała ten konkurs, aby zwiększyć aktywność 
czytelników w zacieśnianiu więzów rodzinnych. Wiado-
mo przecież, że rodzina jest najważniejsza.

wonego Krzyża Katarzyna 
Paupa-Dargacz oraz Karo-
lina Grzenkowicz wyróżnio-
ne zostały Odznaką Ho-
norową PCK IV stopnia.

Stopnie ratownicze 
otrzymali: Bartosz Paupa, 
Bartłomiej Błoszyk, Karol 
Szulta, Barbara Klopowicz, 
Joanna Staszewska, Emilia 
Grzonka, Grzegorz Ceyno-
wa, Ewelina Baprawska i 
Szymon Piotrowski. 

Prowadząca uroczystość 
prezes Zarządu Rejono-
wego PCK w Wejherowie, 
Gabriela Lisius dzięko-
wała serdecznie honoro-
wym krwiodawcom, a także 
wszystkim działaczom Pol-
skiego Czerwonego Krzyża. 

Poinformowała również, 
że Klub HDK w Wejherowie 
uruchomił  stronę interne-
tową www.hdkwejhero-
wo.jcom.pl, gdzie zamiesz-
czane są m.in. informacje o 
akcjach poboru krwi, cieka-
wostki z życia klubu.

AK.

nie przyznano. Drugą uzy-
skała Agata Brzeska z SP 
nr 11 w Wejherowie, trze-
cią Magdalena Krampa z 
SSP w Bolszewie, a czwar-
tą Sara Kas SP nr 11. Wy-
różnienie otrzymała Marta 
Drzeżdżon.

Najlepsze drzewa gene-
alogiczne wykonały: Daria 
Bistram (I miejsce) z SSP 
w Bolszewie, (II m.) Daria 
Stankowska z SP nr 1 w 
Rumi, Ewa Breza (III m.) z 
Bolszewa. Wyróżnieniami 
nagrodzono: Kacpra Da-
maszke, Michała Dampsa 
i Klaudię Skórowską.

Spośród autorów pre-
zentacji pierwszą nagrodę 
otrzymała Joanna Kapica 
z ZSP nr 4 w Wejherowie 
(opiekun – Radosław Misz-
kiewicz), drugą Mikołaj 
Loewenau z Orla (opiekun 

– Mariola Rozenkranz) a 
trzecią Kacper Rynkiewicz 
ze SP w Orlu (Mariola Ro-
zenkranz).

Najlepszym filmem 
okazała się propozycja Ma-
cieja Kamrowskiego z I LO 
w Wejherowie, a drugim 
film Agnieszki Wujec z V 
LO w Wejherowie.

Warto podkreślić, że 
ciekawy i pracochłonny 
projekt przygotowały pra-
cownice Powiatowej i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej 
w Wejherowie: Iwona 
Block, Bogumiła Det-
tlaff, Danuta Loewenau 
i Anna Kałużniak. 

Konkurs odbył się po 
raz piąty, a tegoroczna 
impreza została włączona 
w cykl spotkań z okazji 
65-lecia wejherowskiej bi-
blioteki.       

AK.

Odznaki i nagrody honorowym krwiodawcom wrę-
czała przees Zarządu PCK w Wejherowie, Gabriela 
Lisius.

Młodzież zaprezentowała scenki, związane z honorowym krwiodawstwem.

Laureaci i organizatorzy konkursu „My i nasza rodzina – sięgajmy do swo-
ich korzeni” (wraz z rodzicami) podczas uroczystości w bibliotece.

Daria Stankowska, uczennica rumskiej „jedynki” 
odbiera nagrodę z rąk Danuty Balcerowicz, dy-
rektor Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Wejherowie
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KULTURA
Relikwie Jana Pawła II
W piątek, 9 grudnia w kościele św. Anny zaplanowano 

ważne wydarzenie religijne i nie tylko. Do świątyni zostaną 
uroczyście wprowadzone relikwie krwi błogosławionego Jana 
Pawła II. Podczas tej uroczystości ojciec prowincjał Filemon 
Janka poświęci nową wieżę kościoła. 

Dokładny program uroczystości będzie znany w najbliż-
szych dniach.

Barokowa sygnaturka na ceglanej wieży

Znów błyszczy 
nad klasztorem

Jak już informowa-
liśmy w „Pulsie Wej-
herowa”, Pracownia 
Konserwacji Zabytków 
przeprowadziła remont 
elewacji prezbiterium, 
rekonstrukcję wieży i ko-
puły oraz izolację pionową 
na ścianie prezbiterium. 

WIERNA KOPIA
Nowa kopuła jest wier-

ną kopią zniszczonego heł-
mu. Jego rekonstrukcja 
to znakomita okazja do 
wyjaśnienia, dlaczego taki 
a nie inny kształt ma ko-
ścielna wieża. 

Wszystko na ten te-
mat wie Mirosław La-
demann, historyk, autor 
pracy „Wokół konstrukcji 
wieży kościoła klasztorne-
go Ojców Franciszkanów 
– Reformatów pw. Świę-
tej Anny  w Wejherowie”, 
którego poprosiliśmy o in-
formacje.

Okazuje się, że wygląd 
franciszkańskiej świątyni 
nie jest dziełem przypad-
ku ani swobodnej wizji 
architekta, ale wynika z 
prawa statutowego fran-
ciszkanów reformatów. 

- Reformaci byli zwolen-
nikami surowego ubóstwa, 
przejawiającego się m.in. 
w architekturze wznoszo-
nych budynków – mówi 
Mirosław Lademann. 
- Statuty Generalne Re-
formatów, zatwierdzone 
przez papieża Urbana VIII 
w 1642 roku, określały styl 
i sposób budowania kościo-
łów i klasztorów. 

Szczegółowe wytyczne 
dotyczyły m.in. budow-
nictwa reformackiego na 
ziemiach polskich w XVII 
wieku. Dlatego wszyst-

REKLAMUJ SIĘ W PULSIE WEJHEROWA
Atrakcyjne ceny i rabaty

606-629-454,  www.pulswejherowa.pl

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. 30 listopada 2011 r., wywieszono na okres 21 dni 
wykaz nieruchomości, stanowiących własność Gmi-
ny Miasta Wejherowa, przeznaczonych do zbycia w 
drodze bezprzetargowej:

• dz. nr 46/10, obr. 15, o pow. 56 m2, KW nr 
GD1W/00022235/3, poł. przy ul. Puckiej w Wejherowie.

Kopuła na wieży kościoła św. Anny, należącego do kompleksu wejherow-
skiego klasztoru franciszkanów wróciła na swoje miejsce. Powodzeniem za-
kończyła się ubiegłotygodniowa operacja zamontowania trzytonowej kopuły 
nad prezbiterium. Zrekonstruowany, obity blachą hełm pięknie błyszczał w 
jesiennym słońcu. Zamontowanie go zwieńczyło nie tylko wieżę, ale i prace 
remontowe oraz konserwatorskie w tej części kościoła.

kie kościoły reformackie 
z tego okresu zachowują 
jednolitość typu i są do 
siebie podobne.

DWA DZWONY
Jak informuje wejhe-

rowski historyk, usta-
wodawstwo reformatów 
całkowicie zabraniało 
budowania wież i dzwon-
nic. Dopuszczano jedynie 
niewielką wieżyczkę na 
sygnaturkę, umieszczaną 
nad prezbiterium. 

Architektura XVII-
-wiecznych kościołów 
reformackich czerpała z 
dominującego w tym stu-
leciu baroku. Jego elemen-
ty widać w charaktery-
stycznych ośmiobocznych 
i ażurowych wieżyczkach. 
Ośmiokolumienkowa pod-
stawa części górnej dźwi-
ga pozostałą partię stożka 
z krzyżem i owalnie wy-
dłużoną kulę na iglicy. 

- W wieżyczce zawie-
szano, zgodnie z przepisa-
mi, dwa dzwony średniej 
wielkości – informuje M. 
Lademann. - Zgodnie z 
tym kanonem wszystkie 
bez wyjątku kościoły re-
formackie z XVII wieku 
nie posiadają wież, ogra-
niczając się do skromnych 
wieżyczek o charakterze 
sygnaturki. Dachy, w za-
leżności od konstrukcji ko-
ścioła, pokrywano gontem, 
dachówką lub blachą. 

BUDOWA Z CEGŁY
Fundatorem zespołu 

klasztornego ojców refor-
matów w Wejherowie, de-
dykowanego pamięci jego 
zmarłej pierwszej żony 
Anny, był Jakub Wejher. 
Zespół klasztorny Świętej 
Anny w Woli Wejherow-

skiej powstawał na „su-
rowym korzeniu”. Ponie-
waż niewielkie kościoły i 
klasztory konstruowano z 
drzewa i gliny lub same-
go drewna, budynki te nie 
wymagały przygotowania 
czasochłonnych planów 
architektonicznych. Wy-
starczały szkice, robione 
według wskazówek za-
konników przez majstrów. 

Przystępując do prac 
budowlanych zastosowa-
no koncepcję ideową Ojca 
Bonawentury z Przemy-
śla. Wyznawał on zasadę, 
że w miejscowościach, w 
których znajdowały się 
klasztory i kościoły in-
nych zakonów, należało 
stawiać klasztory i ko-
ścioły z drewna, dla pod-
kreślenia ideału ubóstwa. 
Tam zaś, gdzie nie było 
innych klasztorów, sta-
wiano kościoły i klasztory 
murowane. Ta ideologia 
została zastosowana w 
Wejherowie. 

- Wobec braku innych 
klasztorów i obecności dość 
lichego kościoła wotywne-
go, kościół klasztorny pod 
wezwaniem Świętej Anny 
budowano z trwałego ma-
teriału – wyjaśnia M. La-
demann. - Rozwiązaniu 
temu był przychylny sam 
fundator Jakub Wejher, 
planując lokalizację ro-
dzinnego grobu w jednej 
z murowanych krypt. Po-
kaźnej ceglanej inwestycji 
budowlanej sprzyjało są-
siedztwo trzech cegielni. 

Budowę murowane-
go kościoła ukończono w 
1651 roku. W sobotę 18 
marca tego roku doko-
nano jego poświęcenia, a 

konsekracja biskupia od-
była się 23 grudnia 1663 
roku. Nad dachem prezbi-
terium wzniesiono wie-
życzkę sygnaturkę, prze-
chodzącą z murowanego 
czworoboku w drewnianej 
konstrukcji w ośmiobok 
pokryty blachą. Kościół 
zachowujący konwencję 
prowincjonalnego gotyku, 
otrzymał elementy deko-
racji barokowej. 

MAPA 
JUDYCKIEGO
Skąd wiadomo, jak wy-

glądała kościelna wieża? 
- Z kilku przekazów 

źródłowymi, czyli opisów 
kościoła w dawnych do-
kumentach. Oprócz nich 
dysponujemy jedynym 
oryginalnym rysunkiem, 
obrazującym kościół klasz-
torny Świętej Anny w Wej-
herowie i jego wieżę – mówi 
Mirosław Lademann. - Jest 
nim tzw. Mapa Judyckie-
go, narysowana staraniem 
archidiakona pomorskiego 
Mateusza Jana Judyckiego 
około 1657-1660 roku. Ten 
dokładny szkic obrazuje 
nam pierwotną, utrwaloną 
na ponad 100 kolejnych lat 
w prawie niezmiennym roz-
miarze zabudowę miasta. 

Kościół klasztorny sta-
nowi wyraźnie zaznaczoną 
zwartą bryłę z czworobocz-
ną, jednokondygnacyjną 
wieżą z zarysem małego 
okiennego prześwitu od 
strony południowej. Na 
posadę nałożono typową 
dla kościołów reformac-
kich barokową sygnatur-
kę z hełmem stożkowym i 
iglicą, zwieńczoną skrom-
ną kulą i krzyżem.

AK.

Dotacje z ministerstwa 
i od samorządów
Przypomnijmy, że w 2008 roku zakończono remont Kalwa-

rii Wejherowskiej, a od kilku lat trwają prace w kościele oraz w 
budynku klasztoru przy ul. Reformatów.

Prace remontowe w kościele św. Anny są możliwe dzięki 
pomocy finansowej Urzędu Miasta w Wejherowie, Starostwa 
Powiatowego oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego, a także środkom własnym ojców franciszkanów.

Matka Boża Wejherowska 
powróci do kościoła
Dobiega końca renowacja bocznego ołtarza z Cudownym 

Obrazem Matki Bożej Wejherowskiej. Podczas urocystości 9 
grudnia wierni będa mogli znów oddać hołd Matce Bożej, 
koronowanej przez bł. Jana Pawła II w 1999 r.  

Od września w kościele stała kopia obrazu, który wraca na 
swoje miejsce. Obraz był poddany pracom konserwatorskim 
w latach 1988-89, dlatego teraz został głównie odczyszczony. 

Gruntowną renowację przechodził w ostatnich tygodniach 
sam ołtarz. Chodziło m.in. o pozbycie się niewidocznych owa-
dów, niszczących go od środka. 

Wcześniej wyremontowano i odnowiono główny ołtarz 
Ukrzyżowania Chrystusa, który kilka lat temu powrócił do 
pierwotnego wyglądu.
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EDUKACJA
Olimpiada wiedzy o pomorzu i Kaszubach

„Sobieski” najlepszy

Młodzież z wejherowskiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III 
Sobieskiego (ZSP nr 1) zwyciężyła w XII Powiatowej Olimpiadzie Wiedzy o 
Kaszubach i Pomorzu, która odbyła się w Rumi. 

Tradycyjnie późną je-
sienią, przed próbnymi 
maturami I Liceum Ogól-
nokształcące nr 1 (ZSP nr 
1) w Rumi, zaprasza mło-
dzież ze szkół średnich 
powiatu wejherowskiego 
do rywalizacji w wiedzy 
z historii, kultury, litera-
tury, gospodarki, lokal-
nych tradycji, turystyki 
innych dziedzin życia na-
szego regionu. 

Dzięki temu kolej-
ne pokolenia poszerzają 
wiadomości o Kaszubach 
i Pomorzu. 

Trzyosobowa druży-

na z „Sobieskiego” pod 
opieką Stefana Grub-
by, nauczyciela geografii 
i znawcy Kaszub, zajęła 
pierwsze miejsce i ode-
brała główne nagrody. 

Wejherowianie starto-
wali w składzie: Monika 
Lidzbarska, Dorota 
Kotłowska i Damian 
Dampc. Ci sami ucznio-
wie z LO I w Wejherowie 
wygrali zmagania w ka-
tegorii prezentacja mul-
timedialna.

Drugą lokatę w kon-
kursie zajął zespół II Li-
ceum Ogólnokształcące w 

Rumi, którego opiekunką 
była Iwona Miłosz. Ze-
spół startował w skła-
dzie: Natalia Bronk, 
Joanna Kiełczyńska i 
Tomasz Dranicki. 

Tomasz Dranicki może 
pochwalić się najlepszym 
wynikiem z testu oraz 
nagrodą indywidualną.

Organizator konkur-
su, czyli rumskie I LO 
im. Książąt Pomorskic, 
tym razem wywalczyło 
trzecią lokatę. 

Zespół w składzie: 
Paulina Budzisz, Ma-
teusz Milewski i Jan 

Zych startował pod opie-
ką Grażyny Górak.

Kolejne czwarte miej-
sce zajęłą drużyna „Elek-
tryka” czyli ZSP nr 2 
w Wejherowie, a piąte 
miejsce uzyskała ekipa 
„Hipolita” czyli ZSP nr 2 
w Rumi.

Drużyny otrzymały 
nagrody rzeczowe i bony 
pieniężne. Specjalnie dla 
nich wystąpił kaszubski 
Chór „Rumianie” z Rumi. 
Komisjękonkursową two-
rzyli: Tomasz Fopke, 
Jerzy Hoppe i Leszek 
Winczewski.         AK.  

Biblioteka przekazała 
licealistom wspomniane 
audiobooki, które, zawie-
rając kaszubszczyznę w 
jej najczystszej i arty-
stycznej postaci, pomaga-
ły licealistom przygotować 
się do przygotowania wła-
snej interpretacji wybra-
nego fragmentu „Życia i 

przygód Remusa”.  
W poniedziałek 21 li-

stopada obydwie klasy 
z liceów pojawiły się w 
Powiatowej i Miejskiej 
Bibliotece w Wejherowie, 
uczestnicząc w spotkaniu 
pod hasłem „Aleksander 
Majkowski w XXI wie-
ku”. 

Reprezentacje dwóch 
szkół stanęły w konkurso-
we szranki. Juror – w tej 
roli Tomasz Fopke – wy-
słuchał przygotowanych 
prezentacji. 

Juror sprawdził tak-
że jak płynnie uczestnicy 
konkursu posługują się 
językiem kaszubskim, czy 
znają kaszubskie wierze-
nia, czy potrafią zazna-
czyć na mapie Kaszub 
miejsca, które odwiedził 
Remus, a nawet czy po-
trafią narysować elemen-
ty haftu kaszubskiego! 
Uczniowie wykazali się 

wszechstronną wiedzą do-
tyczącą kulturą kaszub-
ską. W emocjonującej do-
grywce, jednym punktem, 
wygrała reprezentacja II 
Liceum Ogólnokształ-
cącego. 

Obie drużyny otrzyma-
ły nagrody i pamiątkowe 
dyplomy. Podziękowa-
nia otrzymali także na-
uczyciele przygotowujący 
młodzież do udziału w tej 
niezwykłej lekcji : pani 
Jagoda Sapieha oraz 
pan Karol Rhode.

Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek

Od lewej: drużyna I LO, czyli „Sobieskiego” oraz ZSP nr 2, czyli „Elektryka” na konkursie w I LO w Rumi.

Młodzież podążała Śladami remusa

Nowe spojrzenie na stare słowa
Nietypową formę promocji audiobooka 

„Żëcé i przigòdë Remùsa” w interpreta-
cji Tomasza Fopke zaproponowała wejhe-
rowska biblioteka. Do udziału w projekcie 
„Nowe spojrzenie na stare słowa” zaproszo-
no klasy kaszubskie z I i II Liceum Ogólno-
kształcącego w Wejherowie.

Masaż i informacja

Słuchacze „Medyka” 
w Centrum Kaszuby

W Wojewódzkim Zespole Szkół Policeal-
nych w Wejherowie prowadzony jest nabór 
na atrakcyjne kierunki kształcenia w zawo-
dzie asystenta osoby niepełnosprawnej oraz 
higienistki stomatologicznej. Informowano 
o tym podczas niedawnej prezentacji szkoły.

Wspomniana oferta to nowość w ofercie edukacyj-
nej „Medyka” na rok szkolny 2012. 

– Wznawiamy też naukę w takich zawodach jak 
technik masażysta, asystentka stomatologiczna, opie-
kun medyczny oraz opiekun w domu pomocy społecz-
nej - mówi dyrektor WZSP, Danuta Wojtas. – Nauka 
w naszej szkole, jest dosłownie bezpłatna. Podstawo-
wym warunkiem rekrutacji jest świadectwo ukończe-
nia szkoły średniej, zaświadczenia lekarskie o braku 
przeciwwskazań do wykonywania określonego zawo-
du oraz pozytywny wynik rozmowy klasyfikacyjnej. 

W czasie multimedialnej prezentacji przygoto-
wanej przez Beatę Świś, najzdolniejsi słuchacze 
„Medyka” zaprezentowali szczegółowe możliwości 
kształcenia m. in. w zawodzie terapeuty zajęciowego, 
wybrane techniki arteterapii i masażu oraz możliwo-
ści pracy zawodowej po uzyskaniu dyplomu w wybra-
nym zawodzie. 

Zainteresowanych kandydatów słuchacze wejhe-
rowskiego medyka zapraszają na stronę internetową: 
www.medyk.tkchopin.pl lub do odwiedzenia szko-
ły przy ulicy Kalwaryjskiej 3 w Wejherowie. 

Podczas niedawnej prezentacji ofert edukacyjnych 
WZSP, swoją twórczość zaprezentowała zaprzyjaź-
niona placówka szkoleniowa - Środowiskowy Dom 
Samopomocy „Ognisko Kaszubskie” przy DPS w Wej-
herowie. 

Impreza odbyła się w Centrum „Kaszuby” w Wej-
herowie, dzięki gościnności prezesa Zarządu M. Na-
górskiego.               (FS)

Prace wykonane w „Ognisku Kaszubskim” cie-
szyły się sporym zainteresowaniem.

Klienci Centrum Kaszuby mogli skorzystać z 
bezpłatnego masażu.
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KULTURA
ukazała się kolejna książka pisarza z luzina

Chroni mnie Anioł Stróż
Dwadzieścia lat życia zawodowego Włodzimierz Zaczek 

spędził w Straży Pożarnej. Potem prowadził własną fir-
mę, w końcu został pisarzem. Niedawno ukazała się jego 
trzecia powieść, zatytułowana „Ocalony”, a kolejna książ-
ka jest przygotowywana do druku. W międzyczasie autor 
pracuje nad dwiema innymi pozycjami.

Młodzież z kl. 10a Zespołu Szkół Handlowych w 
Sopocie studiuje wystawę o Ceynowie.       Fot. SC.

Trudno z całą pewno-
ścią wyrokować czy Cey-
nowa bywał kiedykolwiek 
w naszym mieście i jak 
często. Istnieje legenda o 
jego spotkaniach z mło-
dzieżą gimnazjalną, któ-
rą miał agitować proro-
syjsko; mówi się, że m.in. 
w Wejherowie. 

Ówczesny „Neustadt” 
był na trasie podróży 
Ceynowy z rosyjskim 
badaczem Aleksandrem 
Hilferdingiem, który in-
teresował się Kaszuba-
mi. Można też przyjąć, 
że w swych latach gim-
nazjalnych i studenckich 
(uczył się w Chojnicach, a 

studiował m.in. we Wro-
cławiu) przyszły doktor 
musiał przejeżdżać przez 
Wejherowo na drodze do 
rodzinnego Sławoszyna.

Jakkolwiek było, teraz 
Ceynowa zajmuje pocze-
sne miejsce w świadomo-
ści tutejszych badaczy i 
działaczy kaszubskich, a 
Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej posiada kilka-
naście jego oryginalnych 
książek i mnóstwo lite-
ratury na temat. Wydaje 
jego rękopisy i organizuje 
spotkania oraz wystawy 
poświęcone temu „budzi-
cielowi” Kaszub.

Najnowsza miała miej-
sce 21 listopada br. i zgro-
madziła ponad setkę słu-
chaczy. 

Wystąpiło siedmioro 
prelegentów, z których 
największe wrażenie-
zrobił prof. Zygmunt 
Szultka z Uniwersytetu 
Szczecińskiego, skupiając 
się na studenckich latach 
życia Ceynowy, które nie 
rokowały najlepiej na jego 
przyszłość. 

Pozostali mówcy gorąco 
bronili Ceynowy i przed-
stawiali go niemal wyłącz-
nie z pozytywnej strony, 
harmonizując z uroczystą 
okazją i rocznicą.

Muzeum poparło tę 
okazję wystawą, którą 
przygotowała Grażyna 
Wirkus, starsza kustosz 
z MPiMK-P. 

Udało się jej w dwóch 
salach zmieścić dokumen-
ty biograficzne, publika-

cje „doczesne” i pośmiert-
ne Ceynowy, przykłady 
na jego żywotność i ak-
tualność po dziś dzień 
niemal, a także rozmaite 
miscellanea, niekiedy 
dość luźno się wiążące z 
Ceynową (np. cylinder z 
Lęborka, dotychczas ko-
jarzony z Paulem Nipko-
wem), ale składające się 
na klimat epoki. 

W pozornym chaosie 
można trafić na zaskaku-
jące szczegóły i eksponaty, 
jak choćby chicagowskie 
wydanie „Rozmowy Pola-
ka z Kaszubą”, w którego 
istnienie niektórzy biblio-
grafowie Ceynowy wątpili! 

Duże brawa za ogrom 
pracy oraz nadzwyczajny 
efekt. 

Wystawa poświęco-
na Florianowi Ceyno-
wie będzie czynna do 
końca stycznia 2012 r.                     

SC.

Sympozjum i wystawa w Muzeum piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-pomorskiej

Florian Ceynowa w naszym mieście

Włodzimierz Zaczek 
mieszka w Luzinie, ale 
dzieciństwo spędził w 
Wejherowie. Dokładnie 
na Śmiechowie. W szkole 
podstawowej bardzo lubił 
pisać, chętnie redagował 
szkolne gazetki. A jednak 
wybrał zawód strażaka.

NIE CHCIAŁEM
BYĆ STRAŻAKIEM
- Pracowałem w Straży 

Pożarnej w Wejherowie, 
a następnie w Komendzie 
Wojewódzkiej w Gdań-
sku. Na koniec trafiłem do 
jednostki w Gdyni, skąd 
odszedłem na emeryturę 
– mówi pan Włodzimierz, 
który pierwszą książkę na-
pisał o swojej pracy.

Literacki debiut nosił ty-
tuł „Nigdy nie chciałem być 
strażakiem”. Ktoś zgłosił tę 
książkę na konkurs , na któ-
rym zdobyła trzecie miejsce.

Po odejściu na emerytu-
rę, pan Włodzimierz zajął 
się nie tylko pisaniem. Pro-
wadził też Ośrodek Szkole-
niowo-Doradczy „Ochrona 
Przeciwpożarowa”, współ-
pracując m.in. z kościołami 
i księżmi. 

Te doświadczenia, a do-
datkowo także praca rad-
nego w gminnym samorzą-
dzie przyniosły pisarzowi 
nowe tematy i inspiracje 
literackie.

BYŁA SOBIE GMINA
Powieść „Była sobie 

gmina”, opowiada o pracy 
radnych. Przedstawione w 
niej realia odbiegają bar-
dzo od wyobrażeń i stereo-
typów. 

- W książce nie poja-
wia się żadna konkretna 
gmina, bohaterowie żyją 
i pracują w fikcyjnej miej-
scowości. To nie Luzino, w 
którym mieszkam  – mówi 
Włodzimierz Zaczek. – 
Przyznaję jednak, ze czer-
pałem z własnych doświad-
czeń i obserwacji, chcąc 
m.in. pokazać, jak różni 
są radni. Jedni mają wi-
zję, priorytety, starają się 
czegoś dokonać, inni przez 
cały czas prowadzą kampa-
nię wyborczą.

TAJEMNICZE ZNAKI
 „Ocalony” to wciągająca 

i sprawnie napisana po-
wieść, której bohater - pi-
sarz pewnego dnia dostaje 

nietypowe zlecenie. Ma na-
pisać biografię tajemnicze-
go nieznajomego, ale może 
ją opublikować dopiero 
po jego śmierci... -  to naj-
krótsze streszczenie nowej, 
niedawno wydanej przez 
„Bernardinum” powieści 
W. Zaczka. Autor dodaje, 
że w tej książce opisał au-
tentyczne sytuacje, które 
przydarzają się każdemu. 

- Często przeżywamy 
trudno wytłumaczalne, 
wręcz niezwykłe rzeczy. 
Bywa, że nie dostrzegamy 
pewnych znaków – mówi 
Włodzimierz Zaczek. – Re-
lacje człowieka z Bogiem są 
tematem kilku opowiadań, 
zawartych w innej książ-
ce, noszącej roboczy tytuł  
„Nieziemsko-ziemskie”. 

HISTORIA... 
Kolejna książka „Prusa-

cy” jest gotowa do druku. 
To ciekawa saga rodzinna, 
której akcja dzieje się na 
Pomorzu, a opowiada głów-
nie o relacjach polsko-nie-
mieckich.

Niemiecka rodzina osad-
ników z Westfalii to kon-
kretna, istniejąca rodzina, 

której potomkowie miesz-
kają nadal na Kaszubach. 
Jej przedstawiciel Otton, 
postać nietuzinkowa, prze-
szedł na katolicyzm, a w 
czasie wojny pomagał wie-
lu ludziom. 

- Mam nadzieję, że czy-
telnikom spodoba się po-
mysł napisania dialogów w 
trzech językach - po polsku, 
po niemiecku i po kaszub-
sku, w zależności od tego, 
który z bohaterów się wy-
powiada – mówi pisarz. 

...I AKTUALNOŚCI
Jest jeszcze „Dziki kraj” 

– książka zawierająca 101 
opowiadań na temat aktu-
alnych wydarzeń i zjawisk 
społecznych w Polsce. Po-
kazuje absurdalne sytuacje 
i takie zjawiska jak korup-
cja. donosicielstwko, ego-
izm, znieczulica, porusza 
różne bulwersujące sprawy.

- Śledzę na bieżąco wy-
darzenia, oglądam pro-
gramy publicystyczne i 
dokumentalne, obserwuję 
ludzie i mam na to wszyst-
ko własne spostrzeżenie – 
mówi Włodzimierz Zaczek. 
– Chciałbym zmusić czytel-
ników do refleksji nad na-
szymi wadami i słabościa-
mi, a także postawami.

Pan Włodzimierz nie 
ukrywa, że jest człowiekiem 
wierzącym, co więcej odczu-
wa na co dzień opiekę Bożą

- Jestem pewien, że 
chroni mnie Anioł Stróż 

– mówi pisarz. -  Wiele 
razy przekonałem się o 
tym, choćby jako strażak. 
Podczas pożaru byłem w 
pomieszczeniu z butlami 
gazowymi, a w pobliżu sza-
lał ogień. Zdążyłem wybiec, 
a chwilę później nastąpił 
wybuch...

STUDIA, OGRÓD,
RODZINA
Fakt, że w dojrzałym 

wieku pan Włodzimierz 
rozpoczął karierę pisarza 
nie jest jedynym zaskaku-
jącym zwrotem w jego ży-
ciu. W wieku 48 lat podjął 
studia prawnicze i skończył 
je już po pięciu latach.

- Chciałem nie tylko zdo-
być wykształcenie, ale też 
zmotywować do studiowa-
nia moje dzieci – mówi W. 

Zaczek. – Wprawdzie syn 
jeszcze się nie zdecydował na 
studia, ale obie córki ukoń-
czyły uczelnie wyższe. Stu-
diują też zięciowie oraz sy-
nowa, co mnie bardzo cieszy.

Skoro o dzieciach i rodzi-
nie mowa, trzeba koniecz-
nie dodać, że Włodzimierz 
Zaczek i jego żona Adela 
mają już pięcioro wnucząt, 
które kochają najbardziej.

Pasją pana Włodzimie-
rza jest natomiast nie tylko 
pisanie, ale też podróże i 
praca w ogrodzie. 

Jak widać, swoimi za-
interesowaniami i pomy-
słami mieszkaniec Luzina 
mógłby obdzielić kilka 
osób. Podobnie, jak zawo-
dowymi doświadczeniami.

A. Kuczmarska

W kręgach regionalnych obchodzimy rok 2011 jako Rok Floriana Ceynowy, na 
pamiątkę 130 rocznicy jego śmierci. Za życia poniósł klęskę, zwalczany był też po 
śmierci, ale w końcu jego idea - przebudzenia Kaszub - zwyciężyła. W większych 
miejscowościach na Kaszubach mamy ulice Ceynowy, a w Wejherowie również 
szpital. Nic w tym dziwnego, gdyż Florian Ceynowa był z wykształcenia lekarzem.
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w marcu 2012 zagramy z legią
W losowaniu 1/4 Finału Pucharu Polski, które odbyło się 21 listopada w Warszawie, 
Gryf Wejherowo nie mógł trafić gorzej lub lepiej. Nasi zawodnicy zagrają z Legią War-
szawa - triumfatorem ubiegłorocznych rozgrywek Pucharu Polski i aktualnym preten-
dentem do tytułu Mistrza Polski! 
Cieszyć się czy obawiać? Wszystko zależy jak patrzy się na to losowanie. Jeżeli pro-
mocyjnie - to kapitalne wydarzenie dla wejherowskiego klubu i miasta, ale ze spor-
towego punktu widzenia, większe prawdopodobieństwo zwycięstwa Gryf miałby w 
pojedynku z Ruchem Zdzieszowice. Najważniejszy jest mecz i fakt, że Gryf Wejherowo 
dotarł tak wysoko. Nie wiadomo, jak się skończy mecz z warszawską Legią, w końcu 
nie takie potęgi piłkarskie poległy na Wzgórzu Wolności.
Pierwsze mecze zaplanowano na 13 i 14 marca 2012 roku, a Gryf zagra z Legią w Wej-
herowie. Natomiast rewanże odbędą się 20 i 21 marca. Nasza drużyna pojedzie wtedy 
do Warszawy. 
Drugi reprezentant z Pomorza - Arka Gdynia, pierwszy wiosenny mecz pucharowy 
rozegra tuż przed rozgrywkami ligowymi z wicemistrzem Polski, Śląskiem Wrocław. 
W pozostałych meczach Lech Poznań zagra z Wisłą Kraków, a Ruch Zdzieszowice z 
Ruchem Chorzów. 

Słupszczanie nas 
wypunktowali

Nasi zawodnicy my-
śleli już chyba o za-
służonej przerwie w 
rozgrywkach, bo od po-
czątku meczu przewagę 
mieli goście. Udowodni-
li ją już w 13 minucie 
pierwszej połowy, gdy 
zawodnik słupszczan 
pokonał strzałem gło-
wą, A Dudę. 

W pierwszej połowie 
nasz bramkarz jeszcze 
parę razy, musiał wy-
kazać się skutecznymi 
interwencjami po strza-
łach słupszczan, a kilka 
razy naszej drużynie do-
pisało szczęście. 

W drugiej połowie ob-
raz gry nie uległ diame-
tralnej zmianie bo wej-
herowianie nadal nie 
potrafili przeprowadzić 
groźnej akcji na bram-
kę słupszczan. Za to 
przyjezdnym jeszcze raz 
udało się pokonać bram-
karza Gryfa Wejherowo, 
w 75 minucie meczu, z 
rzutu wolnego. 

Piłkarze wejherowskiego Gryfa po-
rażką zakończyli jesienną, przedłu-
żoną rundę III ligi. 19 listopada na 
Wzgórzu Wolności naszych piłkarzy 
pokonała 0:2 ekipa Gryfa Słupsk, do-
pingowana przez „gorącą” i zamknię-
tą w klatce grupę słupskich kibiców. 

Była to jedyna porażka 
wejherowian na własnym 
boisku w tym sezonie. 
Przed piłkarzami teraz 
długa zimowa przerwa, 
bo aż do marca zawodni-
cy Gryfa nie pokarzą się 
na murawie przed wła-
snymi kibicami. 

Miejmy nadzieję, że 
będzie to też odpowied-
nio długi czas na zdjęcie 
banera z czarnym tłem, 
dużym żóltym napi-
sem i wulgarną treścią. 
Zwłaszcza, że działacze 
klubu niedawno zapew-
niali o kulturalnej i ro-
dzinnej atmosferze na 
stadionie. Hasło, pre-
zentowane na czarnym 
banerze z pewnością nie 
nadaje się dla dzieci. 

Skład Gryfa Wej-
herowo: Duda – Ko-
chanek, Sobczyński, 
Kostuch, Oleszczuk, 
Felisiak, Wicki (Tatar-
czuk), Kotwica, Kołc, 
Krzemiński (Szudro-
wicz), Toporkiewicz.

 Na basenie Zespołu 
Szkół nr 3 w Wejherowie 
odbyły się szkolne Mi-
strzostwa Powiatu Wej-
herowskiego w Pływa-
niu Indywidualnym. W 
rywalizacji wzięło udział 
ponad 100 zawodników 
z powiatu. W wielu kon-
kurencjach triumfowała 
młodzież z Rumi (zwłasz-
cza ze szkół salezjań-
skich), ale wejherowianie 
również odnieśli sukcesy. 
Nie zawiedli również w 
finałach wojewódzkich w 
Człuchowie.

W pływaniu dowolnym 
na 50 m I miejsce zajął 
Oskar Bergmann z SP nr 
11 w Wejherowie, a drugi 
był Jan Felchner z SP nr 
6. Wśród najmłodszych - na 
25 m stylem klasycznym 
najlepszy był Kacper Wę-
sierski z SPSZ, a III miej-
sce zajął Gustaw Ostojew-
ski z SP nr 8. 

Laura Lademann z SP 
8 zajęła III miejsce w pły-
waniu klasycznym na 50 
m, a wśród chłopców w tym 
stylu wygrał Jan Felchner 
z SP6. Igor Meder z SP nr 9 
zajął III miejsce.

W pływaniu na 25 m 
stylem grzbietowym II i III 
miejsca zajęli: Aleksandra 
Dybowska – SP 11, Kacper 
Węsierski z SPSZ i Błażej 
Palubicki z SP 8.

Wejherowianie okazali 
się najlepsi w stylu grzbie-
towym na 50 m: I miejsce 
zajął Błażej Myszk, drugie 
- Kacper Schmidt – obaj z 
SP 8 Wejherowo, a trzecie 
Oskar Bergmann z SP 11.

Wśród gimnazjalistów 
wszystkie dobre wyniki 
należały do Gimnazjum 
nr 3. W pływaniu dowol-
nym (rocznika 1996-98) II 
miejsce zajęła Martyna Jó-
zefczyk, a III - Aleksandra 
Łapińska. 

W podobnej kategorii 
chłopców wygrał Daniel 
Belter. 

W 50 m stylem klasycz-
nym triumfowały: Martyna 
Józefczyk i Aleksandra Jar-
kiewicz, a wśród chłopców 
Daniel Belter. 

Klementyna Ostajewska 
wygrała w pływaniu na 50 
m stylem grzbietowym. W 
tej konkurencji najlepsi byli 
Bartosz Malinowski i Krzysz-
tof Klimiuk.

23 listopada na pły-
walni w Człuchowie ro-
zegrano wojewódzkie 
zawody, w których medale 
zdobyła m.in. młodzież z 
Wejherowa. 

Jan Felchner z SP nr 6 
zdobył złoty medal, a Da-
niel Belter z Gimnazjum nr 
3 - srebrny. 

Martyna Józefczyk z 
Gimnazjum nr 3 w Wejhe-
rowie otrzymała medal brą-
zowy. Gratulujemy!

pływanie

Sukcesy 
uczniów

W Rumi odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wejherow-
skiego Szkół Ponadgimnazjalnych w Piłce Ręcznej Dziew-
cząt. Zwycięzcą turnieju została drużyna Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie. 

W zwycięskiej wejherowskiej drużynie zagrały: Mag-
dalena  Baranowska, Natalia Królczyk, Angelika 
Lińska, Marcela Miszka, Daria Andrzejak, Wero-
nika Miotke, Kinga Damps, Martyna Lidzbarska, 
Agata Nagrodzka, Angelika Bużan, Kinga Bużan, 
Karolina Derylak, Daria Szweda. Opiekunem druży-
ny jest Mariusz Jaszewski.

Drugie miejsce zajęły zawodniczki Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych nr 1 w Rumi, a trzecie Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych  nr 4 w Wejherowie.

Czwarte były zawodniczki Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3 w Wejherowie, a piąte -  Zespołu Szkół 
Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie.              A.B.

wejherowianki 
są najlepsze

piłka nożna. porażka Gryfa na koniec sezonu
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OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Arkadiusz Żukowski

Wejherowo ul. Polna 3/41  (koło SKM  Nanice), poniedziałek - piątek 12.30 - 16.30, sobota 12.00-15.00
tel.: 677-31-56,  504-843-980   www.artex-wejherowo.pl

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


