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Ukazuje się od 2011 roku

Zaduszki Piaśnickie

Jak co roku, w Lesie Piaśnickim odbyły się Zaduszki. Uczestnicy listopadowej uroczystości - księża oraz 
mieszkańcy Wejherowa, powiatu wejherowskiego i ościennych - po mszy św. przeszli w procesji od grobu 
do grobu, modląc się za ponad 12 tysięcy spoczywających tam ofiar niemieckiej zbrodni. Przywoływano 
ich imiona, nazwiska, profesje i miejsca zamieszkania. Uroczystość zorganizowano w Święto Niepodle-
głości 11 Listopada, bowiem tego dnia 1939 roku w Piaśnicy doszło do największych egzekucji. Zginęło 
w nich ponad 300 osób. Las Piaśnicki jest nie tylko miejscem martyrologii, ale też wielkim cmentarzem, 
o czym opowiada nowy album o tym miejscu.                  Str. 11
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Zderzenie w Łęczycach
Wczesnym rankiem 24-letni kierowca samochodu IVE-

CO, jadąc z kierunku miejscowości Łęczyce, na skrzy-
żowaniu z drogą gminną prawdopodobnie nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu 22-letniemu kierowcy volkswa-
gena golfa i doprowadził do zderzenia. Pasażerka volkswa-
gena została przetransportowana do szpitala, a kierowcy 
IVECO policjanci zatrzymali prawo jazdy. Teraz sprawą zaj-
mą się funkcjonariusze dochodzeniowo-śledczy.

Stracił prawo jazdy
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zatrzymali w 

Rumi 20-latka, mieszkańca powiatu puckiego,  który jechał 
seatem ul. Grunwaldzką i przekroczył dozwoloną prędkość 
o 80 km na godzinę. Kierowca był trzeźwy. Policjanci za-
trzymali mu prawo jazdy na 3 miesiące, ukarali mandatem 
za przekroczenie dozwolonej prędkości oraz 10 punktami 
karnymi. Pamiętajmy, że zatrzymanie prawa jazdy może na-
stąpić nie tylko wtedy, kiedy kierowca znacznie przekroczy 
prędkość, ale również  za spowodowanie kolizji czy wypad-
ku drogowego, gdzie doszło do sytuacji zagrożenia bezpie-
czeństwa w ruchu drogowym.

w oparach narkotyków
Nocą w Redzie policjanci zatrzymali 32-letniego kierow-

cę, który odurzony narkotykami prowadził auto. W aucie 
funkcjonariusze znaleźli marihuanę i amfetaminę. W trakcie 
patrolu policjanci zauważyli, że kierowca próbuje wjechać 
na drogę „pod prąd". Już po zatrzymaniu przez uchylone 
okno poczuli narkotyczne opary. Badanie narko-testem na 
marihuanę i amfetaminę wykazało, że mężczyzna był pod 
ich wpływem. 32-latkowi z „puckiego” pobrano także krew 
do analizy.  Mężczyzna usłyszy zarzut dotyczący posiadania 
narkotyków, a sprawa kierowania pod ich wpływem zosta-
nie rozpatrzona po uzyskaniu opinii biegłego specjalisty. 

Zbyt szybkie audi
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego na ul. I Bryga-

dy Pancernej Wojska Polskiego prowadzili kontrole prędko-
ści. W godzinach popołudniowych zatrzymali cztery osoby, 
które znacznie przekroczyły dozwoloną prędkość. 23-latka 
kierująca audi, jechała z prędkością ponad 100 km/h, z kolei 
28-latka, także jadąc audi, przekroczyła dozwoloną pręd-
kość o ponad 50 km/h.  Inny, 35-letni kierowca przekroczył 
prędkość o 75 km/h na „pięćdziesiątce”. W miejscowości 
Wyszecino 21-letni kierowca seata, przekroczył prędkość o 
70 km/h również na ograniczeniu do 50 km/h. 

Policjanci zatrzymali kierowcom prawa jazdy na 3 miesią-
ce, ukarali ich mandatem karnym oraz 10 punktami karnymi.

Odjechali z zakupami nie płacąc
Pracownicy ochrony zauważyli kobietę, która z pełnym 

koszem zakupów wyszła ze sklepu w Rumi, bez zapłacenia. 
Kobieta poszła z zakupami do samochodu, w którym czekał 
na nią partner. Pracownicy ochrony pojechali za złodzie-
jami, po drodze informując policjantów. Na tej podstawie 
policjant prewencji oraz dzielnicowy z Komisariatu Policji 
w Szemudzie, zauważyli samochód i go zatrzymali. Okazało 
się, że w aucie było jeszcze troje małych dzieci.

 W trakcie legitymowania i sprawdzania w policyjnych 
systemach okazało się też, że 24-letni kierowca ma sądowy 
zakaz kierowania pojazdami oraz jest poszukiwany przez 
sąd w Gdańsku i Kościerzynie.

Z POLICJI

Żołnierze, którzy pokona-
li wirusa SARS-CoV-2 tzw. 
ozdrowieńcy oddają osocze 
krwi, by wspomóc leczenie 
tych, którzy najciężej prze-
chodzą chorobę COVID-19. 

Każdemu z wyleczonych 
żołnierzy pomorskiej bryga-
dy pobrano 600 ml osocza. 
Cały proces uzyskania tego 
składnika krwi składa się 
z trzech takich zabiegów, 
łącznie więc będzie to 1800 
ml tego składnika krwi, któ-
re można przetoczyć później 
nawet trzem chorym. Ta-

wOT pomaga chorym

Żołnierze oddają osocze krwi
Żołnierze 7 Pomorskiej Brygady Obrony 

Terytorialnej zakładają ochronne stroje i 
walczą z epidemią koronawirusa wspiera-
jąc szpitale i placówki medyczne. Pomaga-
ją też, oddająć krew chorym.

Zanim zawieszono 
zajęcia w szkołach, po-
licjantka wraz z dziel-
nicowymi z Komendy 
Powiatowej Policji w 
Wejherowie spotka-
li się z najmłodszymi 
uczniami Szkoły Pod-
stawowej nr 5, 6 i 9.

W ramach programu 
„Uczę się bezpieczeństwa” 
dzieci z wejherowskich 
szkół uczestniczyły w za-
jęciach praktycznych w re-
jonie przejść dla pieszych 
i uczyły się podstawowych 
zasad ruchu drogowego. 

Dzieci dowiedziały się 
ponadto  o konieczności in-
formowania rodziców o aktu-
alnym miejscu zabawy oraz 
unikania propozycji spaceru 
z nieznaną osobą.  W ramach 
akcji „Świeć przykładem” 
mundurowi wyjaśnili także, 
do czego służą i jak bardzo 
są potrzebne elementy od-
blaskowe na ubraniach. 

Najbliższe spotkania bę-
dą prowadzone on-line. 

ki zabieg wspomaga układ 
odpornościowy zakażonych, 
aktywizujące zainfekowany 
organizm do efektywniej-
szej walki z wirusem.

Regionalne Centrum 
Krwiodawstwa i Krwiolecz-
nictwa w Gdańsku uczest-
niczy w ogólnopolskim 
programie pobierania oso-
cza od ozdrowieńców, którzy 
w ostatnim czasie przebyli 
COVID-19 oraz od osób, któ-
re przebyły bezobjawowe za-
każenie SARS-CoV-2.

Autobus z pewnością 
rzuca się w oczy ze wzglę-
du na białą kolorystykę ze-
wnętrzną i nietuzinkowy 
wygląd. Dodatkowo rozpo-
znawalny będzie po nume-
rze bocznym – #801. 

W pierwszych dniach 
przejechać się nim moż-
na na linii 2. Skorzystać z 
„elektryka” będą mogli tak-
że mieszkańcy Bolszewa, 
Góry, Gościcina, Gowina, 
Kębłowa czy Kochanowa, 
bo w kolejnych dniach po-
jawi się na liniach 1, 5, 6, 
10, 12 i 16.

Przypominamy, że w au-
tobusie testowym, tak jak 
w każdym pojeździe w sie-
ci Wejherowskiej Komu-
nikacji Miejskiej, można 
zakupić bilet u kierowcy z 

Biały Mercedes eCitaro na ulicach miasta 

MZk wejherowo testuje 
elektryczny autobus

Od środy, 18 listopada w wejherowskiej komunikacji miejskiej 
rozpoczęły się dwutygodniowe testy elektrycznego autobusu - 
Mercedes eCitaro. W ten sposób MZK Wejherowo rozpoczyna no-
wy etap przemian w kierunku czystych ekologicznie autobusów.  
Uczymy się od najlepszych i wierzymy, że nauka w las nie pójdzie.

drukarki, a także skorzy-
stać z bezpiecznej i wy-
godnej w obsłudze Karty 
Elektronicznej, w tym rów-
nież Portmonetki Elektro-
nicznej.

Mercedes eCitaro jest 
autobusem o standardowej 
długości (12 metrów) i na 
swój pokład może zabrać 
82 pasażerów (w tym 29 na 
miejscach siedzących). 

O odpowiedni komfort 
podróży dbają liczne sys-
temy bezpieczeństwa ASR, 
EBS, asystent hamowania 
BAS, układ rekuperacji, a 
także innowacyjny system 
sterowania ogrzewaniem, 
który składa się z czujni-
ków obciążenia osi reje-
strujących dane o liczbie 
pasażerów. Umożliwia to 

automatyczne ustawienie 
temperatury wnętrza we-
dług rzeczywistej liczby pa-
sażerów. 

Autobus wyposażony jest 
w baterie litowo-jonowe za-
budowane na dachu oraz z 
tyłu pojazdu. Zasięg  elek-
trycznego autobusu wypro-
dukowanego przez firmę 
Mercedes na jednym ła-
dowaniu w zajezdni auto-
busowej wynosi około 150 
kilometrów. Autobus gwa-
rantuje wygodną i bezpiecz-
ną podróż, nie emitując do 
atmosfery szkodliwych spa-
lin. Jest koloru białego, a 
charakterystyczną cechą są 
tablice rejestracyjne mające 
kolor zielony. 

Bezpiecznie na czas – 
MZK serdecznie zaprasza. 

Policjanci
w szkołach
jak być
bezpiecznym
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„Program współpracy na rok 2021 z organizacjami po-
zarządowymi” jest wyrazem zaangażowania władz miasta 
oraz działających na terenie miasta organizacji pozarzą-
dowych, w stworzenie warunków do prowadzenia działań 
na rzecz lokalnej społeczności. 

W dokumencie wskazano m.in. obszary współpracy, za-
dania priorytetowe oraz zasady udziału organizacji poza-
rządowych w działaniach programowych samorządu. 

Podczas tej samej sesji radni podjęli także uchwałę o 
udzieleniu dotacji w wysokości 15 tys. złotych dla Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Wejherowie. Środki te zostaną 
przeznaczone na zakup sprzętu i wyposażenia niezbędne-
go do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof natural-
nych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii 
technicznych, których skutki zagrażają życiu, zdrowiu, 
mieniu albo środowisku naturalnemu.

Autorką projektu jest Li-
lianna Breen.

- Wniosek w ramach Bu-
dżetu Obywatelskiego zdobył 
1384 głosy i został zaakcep-
towany do realizacji przez 
prezydenta Wejherowa. Cie-
szę się z realizacji tej ważnej 
i bardzo potrzebnej inwesty-
cji, którą  wyłoniony w dro-
dze przetargu wykonawca 
- firma HYDRO MAG Sp. z 
o.o. wykonała za  ponad 181 
tysięcy zł brutto - wyjaśnił  
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta miasta. 

Najpierw na szkolnym te-
renie rozebrano nawierzch-
nię z płyt betonowych, a w 
to miejsce ułożono nową z 
kostki betonowej o grubości 
8 cm. Na tak utwardzonym 
placu, otoczonym roślinami, 
wykonawca wybudował dwie 
otwarte wiaty rowerowe wraz 
ze stojakami na 26 rowerów 
każda, a także jedną zamy-
kaną wiatę wraz ze stojaka-
mi na 20 rowerów. W sumie 
znalazły się tutaj zadaszone 
miejsca  dla 72 rowerów. 

Przy wiatach powstała 
też mała architektura, którą 
tworzy 5 ławek, duża donica 
kwiatowa, 2 kosze na odpa-
dy i trejaż. Wykonano rów-
nież instalację monitoringu, 
co powinno zapewnić bezpie-

w ramach wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego

Nowe wiaty rowerowe 
Nowe wiaty rowerowe stanęły przy Szkole Podstawowej nr 9 w Wejherowie przy Os. 

1000-lecia PP. Gdy uczniowie „dziewiątki” powrócą do szkoły, będą mogli zostawiać ro-
wery na stojakach pod dachem. Wiaty zostały wybudowane w ramach Wejherowskiego 
Budżetu Obywatelskiego. W sumie znalazły się tutaj zadaszone miejsca  dla 72 rowerów. 

czeństwo pozostawionym w 
tym miejscu rowerom.

- Jestem bardzo zadowo-
lona, że przy naszej szkole 
powstała wiata rowerowa, 
co jest zasługą przewodni-
czącej Rady Rodziców pa-
ni Lilianny Breen. Potrafiła 
tak zmobilizować rodziców, 
że chętnie i licznie wzięli 
udział w głosowaniu na ten 
projekt. Ogromne zaintere-
sowanie cały czas wykazy-
wały dzieci, które zostawiały 
swoje rowery w najróżniej-

szych miejscach, tworząc 
duży bałagan wokół szkoły 
- powiedziała Olga Toma-
szewska, dyrektor SP nr 9.

Pomysłodawczyni pro-
jektu przypomniała, że jako 
dziecko chodziła do tej szko-
ły i już wówczas był problem, 
gdzie zostawić rower. 

- Obecnie do SP 9 uczęsz-
czają moje dwie córki i mia-
ły podobny problem - mówi 
Lilianna Breen. - Cieszy-
my się wszyscy, że wiaty 
zostały już zamontowane. 

Bardzo dziękuję władzom 
miasta w imieniu dzieci, 
rodziców i nauczycieli, za 
ten niezwykle ważny i  po-
trzebny obiekt. Wyrażam 
wdzięczność wszystkim, 
którzy zaangażowali w gło-
sowanie na ten projekt, bo 
jest to już drugi obiekt ja-
ki udało się wybudować z 
Budżetu Obywatelskiego w 
„dziewiątce”. 

Jak podkreśla inicja-
torka tego projektu, Bu-
dżet Obywatelski spełnia 
wobec dzieci bardzo waż-
ny cel wychowawczy: uczy 
je inicjatywy społecznej, 
zaangażowania i postawy 
obywatelskiej na rzecz in-
nych. To dobra nauka na 
przyszłość.

 *  *  *
Dodajmy, że przy Szko-

le Podstawowej nr 11 roz-
poczyna się budowa wiaty 
na kilkadziesiąt rowerów 
i miasteczka ruchu drogo-
wego, również w ramach 
Wejherowskiego Budże-
tu Obywatelskiego. In-
frastruktura dla rowerów 
będzie się znajdowała 
przy trzech wejherowskich 
szkołach podstawowych: 
„ósemce”, „dziewiątce” i 
„jedenastce”.Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/PulswejherowaFot. Leszek Spigarski

Nadzwyczajna Sesja RM

współpraca z
organizacjami

Podczas niedawnej nadzwyczajnej se-
sji Rady Miasta Wejherowa, radni przyjęli 
„Program współpracy na rok 2021 z organi-
zacjami pozarządowymi”. Wsparli również 
wejherowskich strażaków ochotników.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców oraz 
dostosowując się do obostrzeń sanitarnych, władze miasta 
oraz powiatu nie zorganizowały uroczystości z okazji 102. 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Tego dnia 
świętowaliśmy niepodległość w gronie najbliższych oraz 
wywieszaliśmy biało-czerwone flagi na swoich posesjach, w 
oknach i na balkonach.

- W tym roku, ze względu na sytuację epidemiczną, nie od-
będzie się w Wejherowie marsz z okazji Święta Niepodległo-
ści - zapowiedział przed 11 Listopada prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, który zachęcał mieszkańców do 
wspomnienia wydarzeń 11 Listopada poprzez chwilę zadu-
my i oddanie hołdu tym, którzy walczyli o naszą niepodle-
głość. Złożył też wszystkim życzenia z okazji święta.

W tym roku nie odbyły się także powiatowo-miejskie 
obchody Święta Niepodległości, które od lat przygotowują 
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejhe-
rowie. Uczniowie „piątki” przygotowali jednak piękną część 
artystyczną, którą można zobaczyć online w internecie:

https://www.youtube.com/watch?v=MeN50H
dxw_k&feature=emb_title

11 Listopada bez uroczystości

Święto w cieniu 
pandemii

Z powodu pandemii koronawirusa tego-
roczne Święto Niepodległości było inne od 
tych z poprzednich lat. Nie było wspólnego 
radosnego świętowanie na ulicach Wejhero-
wa ani śpiewania pieśni w parku. 
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W ramach remontu wy-
mieniono instalację kanali-
zacji sanitarnej i przewody 
elektryczne wraz z oświetle-
niem, położono nowe podło-
gi, odmalowano ściany i 
sufity, zamontowano nowe 
parapety okienne, grzejni-
ki oraz drzwi. Ponadto za-
kupiono krzesła i wykonano 
nowe stoły. Niebawem zo-
stanie także dostarczony 
piec konwekcyjny i zmy-
warka kapturowa z dozow-
nikiem na detergenty.

Dla dzieci z powiatowej placówki

Nowa stołówka 
i kuchnia

W Powiatowym Zespole Kształcenia Specjalnego w Wejherowie 
oddano do użytku wyremontowaną stołówkę oraz kuchnię. Na ten 
cel Powiat Wejherowski pozyskał dofinansowanie w ramach rzą-
dowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

- Całkowity koszt zada-
nia to 270 tys. zł, z czego 80 
tys. zł stanowiło dofinanso-
wanie od wojewody - mówi 
Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius. - Bardzo się 
cieszę z efektu przeprowa-
dzonych prac. Stołówka jest 
niezwykle ważnym pomiesz-
czeniem w szkole, ponieważ 
uczniowie spędzają tu du-
żo czasu, spożywając nawet 
trzy posiłki dziennie. Dzięki 
przeprowadzonemu remon-
towi uczniowie tej placówki 

będą mogli teraz w przyja-
znych i komfortowych wa-
runkach spożywać posiłki 
- dodaje starosta. 

Warto dodać, że ze sto-
łówki każdego dnia ko-
rzysta 35 uczniów z grup 
wychowawczych oraz 30 
wychowanków Przedszkola 
Specjalnego. Łącznie doży-
waniem objętych jest 210 
uczniów placówki. 

Pracami remontowymi 
objęto także zaplecze kuch-
ni, łącznik i korytarz kuchni.

W kategorii produk-
tów pochodzenia roślinne-
go najlepsza okazała się 
propozycja zgłoszona przez 
Gospodarstwo Rolne Mał-
gorzaty Siłakowskiej z 
Chrzanowa w gminie Łę-
czyce - żurawina ucierana 
na surowo. W kategorii pro-
duktów pochodzenia zwie-
rzęcego najlepiej oceniono 
wypasiony jogurt natural-
ny zgłoszony przez Wypas 
u Tośka, Bartosza Krauze 
z Barłomina w gminie Lu-

Żurawina, jogurt, kiełbasa i gulasz

Nasz powiat 
ma super produkty!

W konkursie Weki z Pomorskiej Spiżarni organizowanym przez 
Urząd Marszałkowski najlepiej ocenione zostały produkty zgłoszo-
ne przez producentów z powiatu wejherowskiego. Gratulujemy!

zino. Drugie miejsce zajęła 
kiełbasa myśliwska w sło-
iku zaproponowana przez 
Ekologiczne Gospodarstwo 
Agroturystyczne Pod Strze-
chą, Iwona i Michał Bian-
ga z Kierzkowa w gminie 
Choczewo. To samo gospo-
darstwo zdobyło pierwsze 
miejsce wśród produktów 
mieszanych za gulasz my-
śliwski. Tym samym specja-
ły z powiatu wejherowskiego 
zdobyły laury we wszystkich 
trzech  kategoriach! 

Do konkursu Weki z Po-
morskiej Spiżarni zgłoszo-
no 39 produktów. Komisja, 
oceniała smak, zapach, wy-
gląd przetworów i prezen-
tację produktów. Produkty 
musiały być wytwarzane w 
sposób niemasowy, zaweko-
wane i złożone z minimum 
50 proc. składników z wła-
snego gospodarstwa, a da-
ta przydatności do spożycia 
musiała być nie krótsza niż 
10 dni od dostarczenia pro-
duktu komisji konkursowej.
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wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

O budowę kładki nad 
rzeką Reda od wielu lat 
zabiegali mieszkańcy so-
łectwa Zamostne-Kniewo 
ze względu na istniejące w 
tym miejscu wąskie przej-
ście znajdujące się przy ru-
chliwej drodze powiatowej. 
Dzięki współpracy Samo-
rządu Powiatu Wejherow-
skiego z Gminą Wejherowo 
udało się zrealizować za-
danie poprawiające bez-
pieczeństwo pieszych. Do 
budowy kładki zastosowa-
no przęsło kompozytowe z 
żywicy syntetycznej i włó-
kien szklanych.

- To wytrzymała, lekka 
i trwała konstrukcja - wy-
jaśnia Wicestarosta Wej-
herowski Jacek Thiel. 
- Warto podkreślić, że za-
stosowane przez nas roz-
wiązanie jest tańsze od 
tradycyjnej żelbetonowej 
lub stalowej konstrukcji. 
Dodatkową zaletą jest sto-

W  przeddzień 102. 
rocznicy odzyskania przez 
Polskę niepodległości, Sta-
rosta Wejherowski Gabrie-
la Lisius, Wicestarosta 
Jacek Thiel oraz Członek 
Zarządu Powiatu Ludwik 
Zegzuła, oddali hołd roda-
kom walczącym o wolność 
ojczyzny. Wiązanki kwia-
tów i znicze zostały złożone 
na grobie por. Augustyna 
Westphala w Wejherowie, 
ostatniego Komendanta 
Tajnej Organizacji Woj-
skowej „Gryf Pomorski”. Z 
okazji Święta Niepodległo-
ści przedstawiciele powia-
tu upamiętnili także ofiary 
zbrodni II wojny światowej, 
składając wieńce i zapala-
jąc znicze na grobie nr 1 w 
Piaśnicy.

- Każdego roku Naro-
dowe Święto Niepodległo-
ści obchodziliśmy bardzo 

Nowa kładka 
dla pieszych w kniewie

Przy drodze powiatowej w Kniewie oddano do użytku kładkę dla 
pieszych. Inwestycja została zrealizowana przez Powiat Wejherow-
ski przy wsparciu  finansowym Gminy Wejherowo  i środków z re-
zerwy ogólnej budżetu państwa. Łączny koszt zadania to 526 tys. zł.  

sunkowo prosty montaż. 
Przytwierdzenie gotowego 
elementu zajmuje kilka-
dziesiąt minut.

 W ramach zadania wyko-
nano także chodnik łączący 
kładkę z istniejącymi ciąga-
mi pieszymi, wyprofilowano 
skarpy, umocniono koryta 
rzeki oraz mury oporowe.

Budowa kładki dla pie-

szych usytuowanej w bez-
pośrednim sąsiedztwie 
istniejącego mostu drogo-
wego od strony zachodniej 
na rzece Reda przyczyni się   
do poprawy bezpieczeń-
stwa pieszych przy drodze 
powiatowej w miejscowości 
Kniewo oraz zapewni m.in. 
wygodne dojście do przy-
stanku autobusowego. 

władze powiatu uczciły
rocznicę odzyskania 
niepodległości

Dzień przed Narodowym Świętem Niepodległości kwiaty na 
grobie por. Westphala w Wejherowie oraz na grobie w Piaśnicy 
złożyli przedstawiciele Samorządu Powiatu Wejherowskiego. W 
ten sposób uczczono pamięć wszystkich, którzy walczyli o wolną 
i niepodległą Polskę.

radośnie. W tym roku ze 
względu na sytuację epide-
miczną w kraju musieliśmy 
odwołać marsz niepodle-
głości, wspólne śpiewanie 
pieśni patriotycznych w 
parku czy Maraton Pieśni 
Patriotycznych w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzy-
ki Kaszubsko-Pomorskiej 
- mówiła Starosta Wejhe-

rowski Gabriela Lisius. - 
Składając jednak wiązanki 
kwiatów i zapalając znicze 
pamiętamy o naszych bo-
haterach drogi do wolności 
i o tym, że dzięki ich wal-
ce możemy żyć, uczyć się, 
pracować i spełniać swoje 
marzenia w wolnej Rzeczy-
pospolitej i naszej małej Oj-
czyźnie. 

W odbiorze nowej kładki dla pieszych w Kniewie uczestniczyli m.in. Wicesta-
rowsta Wejherowski Jacek Thiel oraz Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwar-
ło - obaj na pierwszym planie.



6

www.pulswejherowa.pl19 listopada 2020

INWESTYCJE

     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z za-
grożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa informuje-
my, że zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określo-
nych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpie-
niem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1758) Urząd Miejski 
w Wejherowie do odwołania wykonuje większość zadań w 
sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    Aktualne informacje na temat funkcjonowania Urzędu Miejskiego 
w Wejherowie dostępne są na stronach internetowych: 

      www.wejherowo.pl    oraz    www.bip.wejherowo.pl 
          oraz pod nr tel.  58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna).

               
Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób 

elektroniczny za pośrednictwem  Elektronicznej Platformy Usług 
Publicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej:

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

Dzięki tej trasie uda się 
odciążyć ostatni fragment 
Obwodnicy Trójmiasta oraz 
przebiegającą przez Rumię, 
Redę i Wejherowo drogę 
krajową nr 6. Drogowcy pod-
kreślają, że budowa drogi 
ekspresowej S6 przyczyni się 
m.in. do: zwiększenia bezpie-
czeństwa ruchu, skrócenia 
czasu przejazdu, podniesie-
nia komfortu podróżowania i 
dojazdu do nadmorskich ku-
rortów, poprawy lokalnych 
połączeń oraz zmniejsze-
nia uciążliwości komuni-
kacyjnych (m.in. hałasu, 
zanieczyszczeń powietrza). 

Szybko powstaje Trasa kaszubska 

Najtrudniejszy odcinek 
z gdyni do Szemuda

Trwa budowa Trasy Kaszubskiej. Główne prace drogowe na tere-
nie naszego powiatu prowadzone są w gminach: Luzino, Łęczyce i 
Szemud.  Elementy trasy powstają też w obrębie miasta Wejherowa 
(o rozpoczęciu budowy połaczenia ulic Strzelckiej i Sucharskiego pi-
salismy w poprzednim „Pulsie”). Wszystkie etapy inwestycji powinny 
się zakończyć w drugiej połowie 2021 roku, czyli za rok. 

Droga ekspresowa S6 odciąży ruchu na Obwodnicy Trójmiejskiej z której średnio na do-
bę korzysta 85 tys. pojazdów. Budowę 42 kilometrowej Trasy Kaszubskiej podzielono na trzy 
odcinki:  Bożepole Wielkie (z węzłem) – Luzino (z węzłem),  Luzino (bez węzła) – Szemud (z 
węzłem), Szemud (bez węzła) – Gdynia Wielki Kack (z węzłem). 

Będzie to droga ekspresowa, dwujezdniowa po dwa pasy ruchu i pas awaryjny. Koszt to 
około półtora miliarda złotych. Inwestycja realizowana jest w systemie zaprojektuj i zbuduj, 
czyli wykonawcy w pierwszej kolejności zaprojektowali odcinek, a potem przystąpili do je-
go budowy. 

Trasa Kaszubska ma też poprawić szybkość oraz dostępność transportową do Pomorza 
środkowego oraz połączenia drogowego Trójmiasto – Szczecin. Trasa znajduje się w koryta-
rzu trasy Via Hanseatica. Poszczególne zadania tej inwestycji będą realizowane przez Firmę 
Budowlaną PORR S.A., PolAqua i Budimex. 

W planach inwestycyjnych Trasy Kaszubskiej jest jeszcze budowa odcinka z Bożegopola 
Wielkiego do Lęborka, który powstać ma w ramach tzw. partnerstwa publiczno-prywatnego. 

W trakcie przeglądu robót 
na różnych odcinkach Tra-
sy, przedstawiciel GDDKiA 
oraz wykonawcy przedsta-
wili dziennikarzom postępy 
inwestycji. Na terenie gmi-
ny Szemud  (skąd pochodzą 
zdjęcia) wykonawca zamie-
rza zakończyć prace w li-
stopadzie 2021 roku. Postęp 
prac jest satysfakcjonujący 
i jeżeli nie pojawią się nie-
przewidywalne sytuacje,  nie 
będzie opóźnień. 

Na najdłuższym i naj-
trudniejszym odcinku z Gdy-
ni do Szemuda powstaną 34 
obiekty inżynierskie, w tym: 

mosty, estakady, 20 wiaduk-
tów, 2 przejść podziemnych i 
kładki dla pieszych. Oprócz 
drogi ekspresowej zbudowa-
nych zostanie ok. 12,2 km 
dróg lokalnych, ok. 15,3 km 
dróg dojazdowych do nieru-
chomości, ok. 1,3 km dróg 
służących obsłudze tra-
sy. Podróżujący będą mogli 
skorzystać z dwóch Miejsc 
Obsługi Podróżnych w po-
bliżu miejscowości Kamień. 
Wybudowano już częściowo 
nawierzchnię drogi ekspre-
sowej, obiekty techniczne 
oraz np. łuk żelbetonowy dla 
migracji zwierząt.

Na zdjęciach prezentujemy budowę Trasy Kaszubskiej w tym obiektów inży-
nierskich na terenie gminy Szemud.                                        Fot. Leszek Spigarski
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ZDROWIE

Od 12 listopada br. w 
Szpitalu Morskim im. PCK 
w Gdyni przy ul. Powsta-
nia Styczniowego 1 (bu-
dynek nr 9) uruchomiony 
został Oddział Zakaźny 
dla chorych na covid19, do-
celowo posiadający 50 łó-
żek. Dotychczas działające 
tam Oddziały: Chorób We-
wnętrznych oraz Nefrologii 
zawiesiły przyjęcia pacjen-
tów, natomiast Oddział 

Szpitale Pomorskie informują o zmianach

Oddział zakaźny 
w szpitalu w wejherowie

W związku z powstaniem Oddziałów Zakaźnych dla pacjen-
tów zakażonych covid19 w ramach Szpitali Pomorskich,  zmia-
nie uległa działalność niektórych oddziałów w Szpitalu Morskim 
im. PCK w Gdyni oraz Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie.

Okulistyczny został prze-
niesiony do budynku nr 4. 

Od minionego ponie-
działku 16 listopada br. 
w Szpitalu Specjali-
stycznym w Wejherowie 
uruchomiony zostanie 
50-łóżkowy Oddział Za-
kaźny dla chorych na 
covid19. Miejsca te po-
wstaną w tzw. budyn-
ku łóżkowym - w miejscu 
obecnie działających Od-

działów: Rehabilita-
cji Kardiologicznej oraz 
Otolaryngologii, których 
działalność zostanie za-
wieszona. 

Dodatkowo w szpitalu 
dla pacjentów covid19 uru-
chomiono 4 łóżka na Od-
dziale Kardiochirurgii oraz 
3 stanowiska ECMO do pro-
wadzenia terapii pozaustro-
jowej u pacjentów z ciężką 
niewydolnością oddechową.

Testy na obecność koronawirusa

Mobilny punkt badań

Na badanie mogą zgła-
szać się pacjenci skiero-
wani na takie badanie w 
ramach NFZ. Punkt działa 
od poniedziałku do niedzie-
li od godz. 9 do 16. Więcej 
informacji na ten temat 
można uzyskać na nr tel. 
791 725 540.

Mobilny punkt zorga-
nizowała firma Sim-Med. 
Sp. z o.o. przy współpracy z 
Urzędem Miejskim w Wej-
herowie, który udostępnił w 
tym celu część nowo wybu-
dowanego parkingu.

Na nowym parkingu przy lądowisku Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego przy Szpitalu Specjalistycznym w Wejherowie uru-
chomiono mobilny punkt badań w kierunku SARS-CoV-2. W tym 
miejscu, bez wysiadania z auta, zostanie pobrany wymaz z gardła.

Strefa Rodzica powsta-
ła w ramach programu 
społecznego, który trwa 
nieprzerwanie od 2013 ro-
ku. Program powstał, że-
by poprawić komfort oraz 
przyśpieszyć proces re-
konwalescencji małych 
pacjentów oddziałów pedia-
trycznych polskich szpitali. 
W celu zachowania wszel-
kich środków ostrożności i 
bezpieczeństwa, otwarcie 
odbyło się zdalnie, bez obec-
ności dziennikarzy i gości. 

Strefa Rodzica w Szpi-
talu Specjalistycznym w 
Wejherowie to już 34. kom-
fortowe miejsce na mapie 
polskich szpitali. 

- Program trwa nieprze-
rwanie od 2013 roku, a dla 
nas największym prezen-
tem jest świadomość, że po-
wstające przestrzenie realnie 
wpływają na zwiększenie 
komfortu hospitalizowanych 
dzieci oraz ich opiekunów – 
mówi Katarzyna Wójcik, 
ekspert ds. komunikacji z 
firmy Budimex, która jest 
organizatorem całej akcji.

Najnowsza Strefa Ro-
dzica powstała na oddzia-
le pediatrycznym Szpitala 
Specjalistycznego w Wej-
herowie. Specjalnie wydzie-
lona przestrzeń do zabaw i 
relaksu jest w całości in-
spirowana cyrkiem. Mali 
pacjenci otrzymali do dys-
pozycji drewniany teatrzyk 
na kółkach, stolik do za-
baw, półki z zabawkami 
oraz ścianę z farbą tabli-
cową do rysowania. W ro-
gu stanęły też rozkładane 
krzesła dla rodziców. 

Dodatkowo, zgodnie z 
potrzebami szpitala, przy 
Strefie stanęła w pełni wypo-
sażona łazienka z dostępem 
do prysznica i sedesu, żeby w 
pełni ułatwić poruszanie się 
w obrębie oddziału. 

W otwarcie swój wkład 
mieli także pracownicy-
-wolontariusze Budimeksu, 
którzy od początku trwania 
programu, angażują się w 
jego przebieg. W związku z 
trwającą epidemią Covid-19  
nie byli obecni na miejscu, 
ale przekazali małym pa-

Fot. Urząd Miejski

cjentom liczne zabawki. 
W porozumieniu ze szpi-

talem wybrali takie, które 
są trwałe i łatwe w dezyn-
fekcji. Prace nad Strefą 
Rodzica przeprowadzone 

Na oddziale pediatrycznym Szpitala Specjalistycznego im. Floriana Ceynowy w Wejherowie powstała komfor-
towa przestrzeń do zabaw i relaksu dla najmłodszych pacjentów i ich opiekunów. 

kolorowa Strefa Rodzica na Oddziale Pediatrycznym

Przestrzeń do zabawy i relaksu

zostały w oparciu o wszyst-
kie obostrzenia i zalecenia 
Ministerstwa Zdrowia a 
względem pacjentów, pra-
cowników szpitala oraz 
osób wykonujących prace 

zachowane zostały wszel-
kie niezbędne środki bez-
pieczeństwa. Program jest 
realizowany i finansowany 
przez firmę Budimex SA. 
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KULTURA, EDUKACJA

Realizacja tego wyjąt-
kowego projektu, nie tyl-
ko historycznego, ale i 
artystycznego, możliwa była 
dzięki dofinansowaniu pro-
jektu ze środków Programu 
Wieloletniego NIEPODLE-
GŁA na lata 2017-2022 w ra-
mach Programu Dotacyjnego 
„Koalicje dla Niepodległej”. 
Film, który wyreżysero-
wała Jolanta Rożyńska, 
dyrektor Wejherowskiego 
Centrum Kultury, stanowić 
ma materiał edukacyjny, 
wspomagający pedagogów 
w nauczaniu wydarzeniu 
zwanym Cudem nad Wisłą. 

Do współpracy Wejhe-
rowskie Centrum Kultury 
zaprosiło gdański oddział In-
stytutu Pamięci Narodowej 
oraz Muzeum Ziemi Puckiej 
im. Floriana Ceynowy. Ich 
pomoc i wkład w tę realiza-
cję były nieocenione.  Nie do 
przecenienia był też udział 
Stowarzyszenia Rekon-
strukcji Historycznej Pułk 
Czarnieckiego  z Wejherowa, 
Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej 14 Pułk Strzelców 
Syberyjskich z Przasnysza, 
Grupy Rekonstrukcji Histo-
rycznej 147 Pułk Piechoty 

Ceramika wielu kojarzy 
się z naczyniami codzienne-
go użytku - zastawą stołową, 
czy z ulubionym kubkiem 
do kawy. Nie każdy zdaje 
sobie sprawę, że wśród ce-
ramicznych wyrobów mo-
że się znajdować biżuteria, 
czy formy rzeźbiarskie. 
Aby przybliżyć tę wspania-
łą sztukę szerszemu gronu 
publiczności, Wejherowskie 
Centrum Kultury zorgani-
zowało ogólnopolski kon-
kurs Biennale Małej Formy 
Ceramicznej. 

Pomysł   Katarzyny 
Olechnickiej-Śliwińskiej, 
znakomitego ceramika, 
instruktora tej dziedzi-
ny w Wejherowskim Cen-
trum Kultury spotkał się 
z szerokim odzewem wśród 
artystów. Na konkurs nade-
słano wiele ciekawych prac. 

Jury w skład którego we-
szli: mgr Alicja Buławka 
-Fankidejska - asystent w 
Pracowni Ceramiki Arty-
stycznej na Wydziale Rzeź-
by i Intermediów Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku; 
dr hab. Katarzyna Handz-
lik-Bąk z Uniwersytetu Ślą-
skiego w Katowicach, a także 
profesor ASP, dr hab. Stani-
sław Brach, kierujący Pra-
cownią Ceramiki na Wydziale 
Rzeźby Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie sta-
nęło przed nie lada wyzwa-
niem. Nagrody przyznawano 
w trzech kategoriach: biżute-

Film można zobaczyć na stronie WCK: https://wck.org.pl/e-filharmonia/opis/5430-
film-kaszuby-i-pomorze-w-walce-z-bolszewikami.html

Niewielkie rozmiarem, ale za to o olbrzymich walorach este-
tycznych prace zgłoszono do zakończonego właśnie, zorganizo-
wanego przez Wejherowskie Centrum Kultury, ogólnopolskiego 
konkursu Biennale Małej Formy Ceramicznej. 

Ogólnopolski konkurs wCk

Biennale Małej 
Formy Ceramicznej

rii, formy użytkowej i formy 
rzeźbiarskiej.

Komisja konkursowa 
zdecydowała się przyznać 
następujące nagrody i wy-
różnienia:

Nagrodę Filharmonii 
Kaszubskiej w Wejhero-
wie - Grand Prix w katego-
rii „Mała forma ceramiczna” 
otrzymała praca Weroniki 
Lucińskiej „Cube - Gold”. 
Pierwszą nagrodę w kate-
gorii biżuteria - „Medal 
Pracowitości” Jolanty 
Szymanowskiej. W kate-
gorii forma użytkowa nagro-
dzono ex-aequo dwie prace:  
„Cukiernicę” Aleksandry 
Czoski i „Filiżanki z Asy-
żu” Filipa Brzyskiego. W 
kategorii forma rzeźbiarska 

Grand Prix w kategorii „Mała forma ceramiczna” 
otrzymała praca Weroniki Lucińskiej - „Cube - Gold”. 

nagrodzono rzeźbę „Przez 
dotyk” Marty Koguc.

Komisja przyznała także 
wyróżnienia honorowe - w 
kategorii forma użytkowa 
dla pracy „Insekty” Mariki 
Bider, a w kategorii forma 
rzeźbiarska dla  „Nieśmia-
łego słonia w wysokiej 
trawie” Dawida Żyndy. 

Niestety, ze względu na 
pandemiczne obostrzenia 
nie odbyła się gala podsu-
mowująca konkurs. Wyniki 
konkursu ogłoszono podczas 
specjalnej transmisji online. 
Również pokonkursowa wy-
stawa w galerii Filharmonii 
Kaszubskiej, ze względu na 
zamknięcie instytucji kultu-
ry - nie będzie dostępna dla 
w tradycyjnej formie. 

Na stronie internetowej 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury, w zakładce E-fil-
harmonia zamieszczane są 
filmy z cyklu „Mamy czas”. 
Ostatni z nich opowiada o 
pokonkursowej wystawie i 
prezentuje zgłoszone prace.  
To jedynie namiastka praw-
dziwego obcowania ze sztu-
ką, ale pozwoli przyjrzeć się 
małym dziełom i zobaczyć, 
jak zachwycające rzeczy po-
wstają z ceramiki.

Wejherowskie Centrum Kultury zajęło się produkcją filmową, 
tworząc krótkometrażową produkcję historyczną, która posłu-
ży jako materiał edukacyjny, przybliżający dzieciom i młodzieży 
udział mieszkańców Pomorza i Kaszub w Bitwie Warszawskiej. W 
Święto Niepodległości 11 Listopada w interenecie odbyła się pre-
miera filmu „Kaszubi i Pomorze w walce z bolszewikami”. 

Film zaprezentowano 11 Listopada

kaszubi i Pomorze 
w walce z bolszewikami

„Gwardia Twierdzy Boyen”, 
Stowarzyszenia Pomarenk z 
Jastarni oraz oddziału Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomor-
skiego w Jastarni. 

Zdjęcia trwały zaledwie 
przez kilka wrześniowych 
dni. Z powodu epidemii sce-
ny kręcone były z zachowa-
niem ostrożności i w trosce o 
bezpieczeństwo osób uczest-
niczących w przedsięwzięciu. 
Zespół WCK ma nadzieję, że 
film spotka się z uznaniem 
widzów, ale też wyrozumiało-
ścią, gdyż w większości w ob-

sadzie znaleźli się amatorzy. 
W ramach projektu odbyła 

się rekonstrukcja historycz-
na a także plener malarski. 
Zdjęcia realizowane były 
m.in. na plaży w Helu. Lokal-
ni artyści, w tym członkowie 
Stowarzyszenia Artystów 
Plastyków „Pasja” w Wejhe-
rowie stworzyli prace, które 
miały ukazać walory nasze-
go regionu. Oglądać je można 
obecnie przez szyby foyer Fil-
harmonii Kaszubskiej. 

Celem projektu było 
uświadomienie lokalnej spo-
łeczności (zwłaszcza dzieciom 
i młodzieży) jak bardzo w tę 
jedną z największych i naj-
ważniejszych bitew w historii 
Polski, zaangażowana była 
ludność cywilna. Film poka-
zuje zaangażowanie miesz-
kańców Pomorza, w tym 
kaszubskich rybaków, a tak-
że żołnierzy w to wydarzenie. 

Dyrekcja i zespół Wej-
herowskiego Centrum Kul-
tury dziękuje wszystkim 
osobom, które twórczo, orga-
nizacyjnie, czy technicznie 
przyczyniły się do realizacji 
projektu. 

Powyżej (oraz u dołu strony) kadry z filmu.
Materiały WCK.
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AKTUALNOŚCI

Laureatami tegorocznej, 
trzeciej już Pomorskiej Na-
grody Literackiej Wiatr od 
Morza zostali: Izabela Mor-
ska za książkę „Znikanie”, 
prof. Józef Borzyszkow-
ski i prof. Cezary Obracht-
-Prondzyński za „Historię 
Kaszubów w dziejach Po-

kaszubska Nagroda Literacka 
dla prof. Adama Ryszarda Sikory

Franciszkanin o. prof. dr hab. Adam R. Sikora jest profeso-
rem zwyczajnym Zakładu Teologii Historycznej Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu, członkiem Rady Wydziału. 

Urodził się 2 października 1955 r. w Wejherowie, gdzie 
się wychowywał, jest absolwentem Szkoły Podstawowej nr 
5 oraz I LO im. Króla Jana III Sobieskiego. 

Autor siedmiu książek i ok. 80 artykułów naukowych, a tak-
że redaktor dwóch monografii. W 2010 został powołany do 
Rady Naukowej Kongresu Teologów Polskich. 

O. prof Adam R. Sikora jest inicjatorem kaszubskich Verba 
Sacra, podczas których od 2004 roku prezentowane są tek-
sty biblijne po kaszubsku w jego tłumaczeniu. Z tej okazji 
oj. prof. A. Sikora gości co roku w wejherowskiej Kolegiacie 
podczas kolejnych wydarzeń Verba Sacra.

W latach 1997–2003 był prowincjałem Prowincji św. Fran-
ciszka z Asyżu. Za jego kadencji, 6 czerwca 1999 w Sopocie, 
papież Jan Paweł II koronował Obraz MB Wejherowskiej.

Laureatem Kaszubskiej Nagrody Literackiej został wejherowia-
nin, prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora OFM.

30 października br. sta-
rosta wejherowski Gabrie-
la Lisius oraz gwardian 
Klasztoru Franciszkanów 
w Wejherowie o. Joel Ko-
kott OFM, uroczyście od-
słonili tablicę pamiątkową 
dedykowaną pierwszemu 
gwardianowi wejherowskiej 
wspólnoty franciszkańskiej. 
W wydarzeniu wzięli udział 
przedstawiciele lokalnych 
władz oraz zakonu oo. Fran-
ciszkanów, a także zaprosze-
ni goście. Aktu poświęcenia 
tablicy pamięci o. Grzego-
rza Gdańskiego dokonał o. 
Filemon Janka OFM, wi-

w wejherowie uhonorowano pierwszego gwardiana klasztoru

Ojciec grzegorz gdański zasłużony dla miasta
Na ścianie budynku Klasztoru Franciszkanów w Wejherowie zawisła tablica poświęcona o. Grzegorzowi Gdańskiemu OFM, założy-

cielowi wejherowskiej wspólnoty zakonnej. Jego postać i życie związane jest z historią powstającej  w XVII w. Wejherowskiej Woli.

kariusz Zakonu Braci Mniej-
szych w Poznaniu, która 
obejmuje swym zasięgiem 
Pomorze.

Po części oficjalnej, we 
wnętrzu kościoła pw. św. An-
ny, przypomniano historię 
życia zakonnika. Jego losy 
zebranym przedstawiła sta-
rosta Gabriela Lisius.

Reformata przybył do 
Wejherowa w 1647 r. na 
zaproszenie m.in. Jakuba 
Wejhera, by stworzyć no-
wą placówkę zakonną. Je-
go pierwsze lata pobytu w 
mieście ściśle związane by-
ły z nadzorowaniem budowy 

świątyni klasztornej, kościo-
ła św. Anny, przyklasztornej 
szkoły dla młodzieży kato-
lickiej i luterańskiej oraz 
sprawowaniem funkcji 
gwardiana. Wraz z upływem 
lat o. Grzegorz coraz bardziej 
angażował się w rozwój Wej-
herowa, życie społeczne mia-
sta i sprawy mieszkańców. 

Równolegle, tj. pomiędzy 
1648 r. a 1653 r. był admi-
nistratorem parafii Trójcy 
Świętej, ufundowanej przez 
Jakuba Wejhera jako akt 
wdzięczności za ocalenie w 
bitwie pod Białą. Zakonnik 
odegrał też kluczową rolę 

w obronie zamku w Pucku 
przed Szwedami. Odwie-
dzając wielokrotnie miasto 
odkrył spisek komendanta 
załogi i udaremnił go zawia-
damiając oficerów wiernych 
królowi Janowi Kazimierzo-
wi, którzy doprowadzili do 
aresztowania zdrajców. 

Podczas wystąpienia sta-
rosta zwróciła także uwa-
gę na działalność pisarską 
zakonnika, która stano-
wi cenne źródło informacji 
na temat historii powsta-
nia Wejherowa i klasztoru, 
osoby Jakuba Wejhera oraz 
istotnych wydarzeń społecz-

nych, religijnych i politycz-
nych  w tamtym czasie.

- Dzisiaj z dumą i 
wdzięcznością uznajemy o. 
Grzegorza Gdańskiego za 
Ojca naszej ponadparafial-
nej wspólnoty z ośrodkiem 
klasztornym i Sanktuarium 
Pasyjno-Maryjnym w Wejhe-
rowie, z Kalwarią Wejherow-
ską i Cudownym Obrazem 
Matki Bożej Wejherowskiej. 
Ojca wspólnoty, która spa-
ja i buduje naszą lokalną 
społeczność w wymiarze re-
ligijnym i kulturowym. Ojca 
wspólnoty, która z biegiem 
lat w procesie demokratyza-

cji i budowy społeczeństwa 
obywatelskiego stano-
wi współcześnie wspólnotę 
mieszkańców i wspólnotę ad-
ministracyjno-samorządową 
Powiatu Wejherowskiego - 
powiedziała starosta wejhe-
rowski Gabriela Lisius. 

Ostatnim punktem uro-
czystości była msza św. 
odprawiona w intencji o. 
Grzegorza Gdańskiego, fran-
ciszkanina, obrońcy wartości 
wiary, kronikarza Wejhero-
wa i człowieka mającego 
wpływ na rozwój Grodu Wej-
hera w pierwszych latach je-
go istnienia. 

morza” tom III-V oraz prof. 
Zenon Ciesielski za Cało-
kształt Twórczości 2019. 

Organizację Kaszub-
skiej Nagrody Literackiej 
od jej powołania prowadzi 
Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie. Fun-

datorem Nagrody, która 
wynosi 15 tys. zł. brutto. 
jest Marszałek Wojewódz-
twa Pomorskiego. 

Laureatami pierwszych 
edycji Kaszubskiej Nagrody 
Literackiej byli: Stanisław 
Janke (2018 r.) oraz Kry-
styna Lewna (2019 r.). 

Fot. Starostwo w Wejherowie
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WYDARZENIA

Tych bestialskich zbrod-
ni szczególnie dokonywali 
miejscowi Niemcy i zdrajcy 
zrzeszeni w bandyckiej for-
macji selbstschutzu.

Po mszy św. w procesji za 
zmarłych uczestnicy uroczy-
stości nawiedzili poszczegól-
ne groby. Mszę św. odprawili 
i procesję poprowadzili ks. 
dziekan Daniel Nowak i 
ks. Marek Barański, któ-
ry m.in. odczytywał imiona, 
nazwiska i zawody zamor-
dowanych mieszkańców Po-
morza. Wśród ponad 12 tys. 
ofiar niemieckiej zbrodni, 
spoczywających w Lesie Pia-
śnickim znalazło się wielu 
mieszkańców Wejherowa i 
powiatu wejherowskiego

Modlitwa za ofiary zbrodni, spoczywające w lesie

Zaduszki Piaśnickie
Uroczystą mszą 

św. w Kaplicy Lasu 
Piaśnickiego rozpo-
częły się Zaduszki 
Piaśnickie, które 
odbyły się w Świę-
to Niepodległości 11 
Listopada. Data nie 
jest przypadkowa. 
Właśnie 11 listopada 
1939 roku Niemcy 
dokonali najliczniej-
szych egzekucji. 
Tego dnia w Lesie 
Piaśnickim rozstrze-
lano ponad 300 Pola-
ków, m.in. bł. siostrę 
Alicję Kotowską.

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

ukazał się nowy album

Las Piaśnicki

Mirosław Lademann - autor wspomnianego wydaw-
nictwa, które ukazało się w ubiegłym tygodniu, pisze m.in.: 
„W części narracyjnej album oferuje okolicznościowe Ad-
resy skierowane do Czcicieli Cmentarza Lasu Piaśnickie-
go, przesłanie tego miejsca, odczytane współcześnie przez 
Kustosza Sanktuarium piaśnickiego, Księdza Infułata 
Daniela Nowaka na gruncie nauczanie Świętego Jana 
Pawła II Papieża oraz autorskie komentarze historyczne 
(…). W części ilustracyjnej album jest zaproszeniem do du-
chowej, ale także rzeczywistej pielgrzymki i nawiedzenia 
wszystkich masowych grobów i miejsc pamięci na rozle-
głym obszarze Cmentarza Lasu Piaśnickiego.”

Pięknie wydany album zawiera zdjęcia poszczególnych 
grobów, opatrzone cytatami Psalmów i fragmentami Pia-
śnickiej Mszy Żałobnej Mariusza Sieraczkiewicza. 
Album powstał dzięki Sanktuarium Błogosławionej Mę-
czennicy  Alicji Kotowskiej i Towarzyszy oraz Stowarzy-
szeniu „Rodzina Piaśnicka”.  Mecenatem wydawniczym 
tę publikację objęła Starosta Wejherowski, przy wsparciu 
wydawniczym wójta gminy Krokowa. Wydawnictwo dofi-
nansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego (Fundusz  Promocji Kultury).

Las Piaśnicki to nie tylko miejsce maso-
wych egzekucji w latach 1939-1940, miej-
sce martyrologii, ale przede wszystkim 
wielki leśny cmentarz, kryjący szczątki 
kilkunastu tysięcy zmarłych. O tym wła-
śnie opowiada nowy album „Las Piaśnicki 
- cmentarz ofiar zbrodni niemieckiej okre-
su II wojny światowej w powiecie wejhe-
rowskim na Pomorzu Gdańskim”.

Fot. Anna Kuczmarska
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HISTORIA

- „Cmentarze nie są 
tylko grobami i zbioro-
wiskami martwych ciał. 
Są miejscami świętymi, 
uświęconymi, publicz-
nymi i odwiedzanymi…” 
– to cytat z Pańskiej pra-
cy, poświęconej nekro-
poliom w Wejherowie. 
Czym według Pana jest 
cmentarz?

- Przede wszystkim jest 
świadectwem społecznego, 
narodowościowego, wyzna-
niowego a nawet politycz-
nego urządzenia naszego 
miasta w przeszłości i te-
raźniejszości. Odzwiercie-
dla poziom twórczy i kulturę 
współżycia mieszkańców.

- Cmentarz nieod-
łącznie kojarzy się ze 
śmiercią, która w róż-
nych okresach była po-
strzegana w odmienny 
sposób. Na ogół śmierć 
budzi strach i smutek.

- Związana z obiektami 
wymazana z naszych współ-
czesnych obyczajów. Budzi 
strach. Tymczasem dawniej 
człowiek był ze śmiercią 
oswojony. Śmierć była bli-
ska, swojska, mniej tragicz-
na i pomniejszona. Takie 
postrzeganie nie ogranicza-
ło bynajmniej kultu cmenta-
rzy i grobów.

- Czy w Wejherowie 
znaleziono ślady cmen-
tarzy z okresu przed bu-
dową miasta?

– Owszem, dzisiejsze 
centrum Wejherowa by-
ło miejscem lokalizacji bli-
żej niezidentyfikowanego 
cmentarza. Na jego ślady 
natrafiono w 1643 roku w 
czasie kopania fundamen-
tów pod kościół parafialny 
– późniejszą Farę. Odkry-
to dużą liczbę szkieletów 
i kości ludzkich. Według 
ówczesnych przypuszczeń 
pochowano w tym miejscu 
ofiary wojny lub pomoru. 
Wykopane kości złożono pod 
krzyżem, a ich pozostałości 

Listopad jest miesiącem pamięci o naszych Bliskich Zmarłych i czasem, w którym odwiedzamy cmentarze. Wśród wejherowskich 
nekropolii jest cmentarz wyjątkowy, pełen pięknych zabytkowych nagrobków. Spoczywają na nim m.in. zasłużeni wejherowianie i 
mieszkańcy powiatu wejherowskiego. O Wejherowskich Powązkach oraz pozostałych miejscach pochówku w naszym mieście roz-
mawialiśmy z MIROSŁAWEM LADEMANNEM, historykiem, znawcą historii Wejherowa i autorem pracy o wejherowskich cmenta-
rzach. Tę rozmowę sprzed lat, opublikowaną w „Pulsie” w listopadzie 2011 roku, prezentujemy ponownie w nieco skróconej wersji, 
ponieważ historia nekropolii warta jest przypomnienia, zwłaszcza w listopadzie. Jest ważną częścią historii miasta i powiatu. 

Z archiwum „Pulsu wejherowa”. Rozmowa z Mirosławem Lademannem

wejherowskie Powązki i inne cmentarze

wydobywano jeszcze współ-
cześnie podczas rozbudowy 
pomieszczeń katechetycz-
nych parafii św. Trójcy.

- Ponieważ dawniej 
cmentarze urządzano 
przy kościołach, zapew-
ne później w tym rejonie 
też mieścił się cmentarz?

- Pierwszy cmentarz za-
łożono wokół kościoła para-
fialnego w rynku, w 1644 
roku. Dla porządku i zabez-
pieczenia grobów otoczono 
go ceglanym murem. Je-
go fragmenty znajdują się 
wciąż na tyłach wejherow-
skiej kolegiaty. Cmentarz 
liczył około 130 m długo-
ści i 70 m szerokości. Na 
jego terenie stanął krzyż, 
dzwonnica i kaplica grobo-
wa – kostnica. Cmentarz 
ten służył wiernym z Wej-
herowa i z pobliskich wsi, 
przynależnych do parafii 
wejherowskiej.

- To był jedyny cmen-
tarz w nowym mieście?

- Wiadomo, że we wcze-
snym okresie istnienia 
miasta użytkowano dwa 
przykościelne cmentarze, 
usytuowane w centrum mia-
sta. Dodatkowo pochówkom 
służyły krypty grobowe obu 
kościołów. Cmentarze przy-
kościelne dawały kościołom 
oprawę i stanowiły prze-
strzenne wprowadzenie 
do nastroju modlitewnego 
świątyni. Istotne było też są-
siedztwo relikwii świętych, 
których wpływ na dusze 
zmarłych miał być znaczący.

- Czy parafialny cmen-
tarz był przeznaczony 
wyłącznie dla katolików?

- Cmentarz ten był kato-
licki. Jednak za pisemnym 
zezwoleniem Jakuba Wej-
hera wydzielono na nim 
miejsce dla pogrzebów 
zmarłych protestantów, 
utrzymywane przez nich.

- Przykościelny cmen-
tarz zniknął jednak z 
krajobrazu miasta.

- Kolejne rozbudowy ko-
ścioła pomniejszyły znacz-
nie jego powierzchnię. 
Użytkowano go do począt-
ku XIX wieku, kiedy to 
ostatecznie się wypełnił. 
W pierwszych latach po za-
mknięciu był zadbany, ale z 
biegiem lat uległ dewasta-
cji. Pod koniec XIX wieku 
znajdowały się na nim nie-
liczne stare groby i płyty po 
zniszczonych nagrobkach. 
W latach 1926-1928 roze-
brano trzy skrzydła cmen-
tarnego muru wraz ze starą 
kostnicą i uporządkowano 
teren dawnego cmentarza. 
Część zabudowano nowym 
transeptem i prezbiterium 
kościoła Farnego, a na skra-
ju południowym urządzono 
niewielki zieleniec.

- Czy to obecny skwer 
św. Jana Pawła II?

- Tak. Dawny zieleniec 
przebudowano na gustow-
ny skwer, który oświetlono 
i wybrukowano. W miejscu 
tym wystawiono Pomnik – 
Krzyż Pamięci i kapliczkę. 
Źródła pisane identyfiku-
ją nam dzisiaj jedynie trzy 
groby pochowanych na tym 
cmentarzu zmarłych.

- Wspomniał Pan, że w 
XVII-wiecznym Wejhe-
rowie były dwa przyko-
ścielne cmentarze.

- Drugi cmentarz przy-
kościelny założyli ojcowie 
reformaci przy kościele 
klasztornym w 1651 roku. 
Stanowił on południową, 
część zamkniętego placu. 
Tradycyjnie wystawiono 
na jego obszarze cmentar-
ny krzyż. Konsekracji tego 
cmentarza dokonano w 1663 
roku. Cmentarz liczył około 
30 na 60 m. Źródła pisane 
określają go jako cmentarz 
należący do klasztoru. Cho-
wano więc na nim klasztor-
nych dobrodziejów, jak też 
osoby związane ze wspólno-
tą zakonną, dla których nie 
starczyło miejsca w kościele.

W związku z rosnącym od-
działywaniem klasztoru na 
miasto i okolicę, cmentarz 
zaczął spełniać rolę drugie-
go cmentarza parafialne-
go. Co istotne, pozostawał 
cmentarzem jednowyzna-
niowym. Na początku XIX 
wieku ostatecznie się wy-
pełnił. Jednak jeszcze w 
1829 roku władze policyjne 
wydały zezwolenie na po-
chowanie na nim zmarłych 
braci. Cmentarz zamknię-
ty został najpewniej w 1834 
roku, kiedy po raz pierwszy 
wypędzono zakonników z 
klasztoru i miasta. 

- Co się stało z terenem 
cmentarza?

- Powiększono plac dla 
wiernych i połączono budyn-
ki klasztoru z jezdnią. Na po-
łudniowym skraju dawnego 
cmentarza i ogrodów wydzie-
lono w XIX w. działkę pod 
budowę szkoły, obecnego do-
mu Sióstr Zakonnych Zmar-
twychwstania Pańskiego.

- W międzyczasie w 
zwyczajach grzebal-
nych zaszły zmiany. Po-

wszechnie wiadomo, że 
cmentarze zakładano 
już nie wokół kościołów, 
ale na uboczu lub wręcz 
poza obrębem miasta.

- Tak działo się od począt-
ku XIX wieku, a powodem 
zmian była dbałość o warun-
ki sanitarne i estetyczne oraz 
przepełnienie nekropolii. 
Nowe cmentarze zyskiwa-
ły bogatą oprawę roślinną, 
wręcz parkową. Co ciekawe, 
w tym okresie zakładano 
konsekwentnie cmentarze 
wyznaniowe. A trzeba pa-
miętać, że Wejherowo było 
typowym miastem pogra-
nicza, w którym mieszkali 
przedstawiciele kilku nacji. 
Mozaikę autochtonicznych 
Kaszubów, Polaków i Niem-
ców uzupełniali osiedlający 
się w mieście Żydzi. Ludność 
miasta dzieliła się na katoli-
ków i protestantów - luteran. 
Trzecią grupę stanowili wy-
znawcy judaizmu.

- Kiedy powstały w 
Wejherowie współcze-
sne, istniejące do dzisiaj 
cmentarze?

- W 1822 roku w niewiel-
kim oddaleniu od miasta 
założono cmentarz dla ka-
tolików. Odpowiedni teren 
podarowała Kościołowi wdo-
wa, pani Karolina Rogocka. 
Liczył on 210 stóp długości i 
100 stóp szerokości. 

Teren cmentarza okolono 
drewnianym płotem , podzie-
lono na kwatery i obsadzono 
drzewami. W następnych 
latach kilkakrotnie go po-
większano w oparciu o nowe 
darowizny i zakupy sąsied-
nich gruntów, a w 1859 r. 
podjęto kompleksowy re-
mont nekropolii. Wykonano 
wówczas nowe drewniano-
-kamienne ogrodzenie oraz 
studnię. W roku 1873 wy-
mieniono cały drzewostan 
cmentarza, a w 1898 roku 
zaopatrzono cmentarz w że-
lazną bramę.

- Chodzi zapewne o 
cmentarz przy ul. 3 Ma-
ja. Jak długo chowano 
tam zmarłych mieszkań-
ców Wejherowa?

Dokończenie na str. 13
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- Na początku XX wieku 
dokonano dalszych zaku-
pów gruntów przyległych 
do cmentarza, jednak po-
jawiały się alarmujące ra-
porty o jego przepełnieniu. 
Ponawiano je w 1939, 1945 i 
1949 roku. Rozbudowa była 
już niemożliwa. Decyzją Ku-
rii Biskupiej w Pelplinie w 
1956 r. cmentarz zamknięto. 
Dzisiaj cmentarz ten, zwany 
„Starym” jest dla Wejhero-
wa bezcennym zabytkiem. 
Znajdują się na nim groby 
wielu znanych i zasłużonych 
wejherowian. Jest on pełen 
pięknych pomników i gro-
bowców. O jego bogactwie, 
pięknie i sławie świadczy 
miano „Wejherowskich Po-
wązek”, którym określa się 
dzisiaj ten cmentarz.

- Mówił Pan wcześniej, 
że w XIX wieku w Wejhe-
rowie powstawały cmen-
tarze wyznaniowe. Dotąd 
mówiliśmy tylko o kato-
lickim.

- Oczywiście nie mo-
gło zabraknąć w mieście 
cmentarza ewangelickie-
go. Wejherowscy protestan-
ci - luteranie założyli swój 
cmentarz na zachód od mia-
sta. Cmentarz powstał w 
1823 roku, w tym samym 
czasie co pierwsza ewange-
licka świątynia. Liczył 70 
na 150 m. Obsadzony został 
drzewami i ogrodzony. Teren 
był na tyle duży, że przez 125 
lat użytkowania nie był po-
większany. Pozostawał nie-
zmieniony aż do 1951 roku 
kiedy został zamknięty.

- Wówczas to władze ko-
munalne zamieniły go na 
park, łączący dziś ul. So-
bieskiego i Strzelecką?

- Tak. W tym samym cza-
sie rozebrano stającą na 
cmentarzu ceglaną kapli-
cę. Wcześniej cmentarz był 

skutecznie niszczony i okra-
dany. Po ostatniej wojnie 
funkcjonował w świadomo-
ści wielu mieszkańców jako 
„poniemiecki” i bezpański.

- Czy przed II wojną 
światową były w Wejhe-
rowie inne nekropolie?

- Było ich jeszcze kilka, 
m.in. cmentarz zmarłych 
na cholerę. Ofiary epidemii, 
przywleczonej przez wę-
drujące oddziały wojska 
pruskiego w 1831 roku, cho-
wano na polu folwarku Na-
nice w odległości 1 km od 
miasta. W 1835 r. cmentarz 
uporządkowano, a w latach 
późniejszych obsadzono go 
drzewami i wybudowano ma-
łą kostnicę. Mimo upływu lat 
i zatarcia śladów teren tego 
cmentarza w rejonie ul. Gra-
nicznej nazywany jest przez 
najstarszych mieszkańców 
Wejherowa „cholerą”.

W roku 1884 r., na skra-
ju miasta w kierunku Bol-
szewa urządzono cmentarz 
Zakładu Opiekuńczego z 
przeznaczeniem na pochów-
ki zmarłych psychicznie cho-
rych pacjentów.

- To był mały cmentarz?
- Wręcz przeciwnie, za-

równo cmentarz ten, jak i 
sam ośrodek, był inwestycją 
śmiałą i olbrzymią. Głębo-
ki jar między wzniesienia-
mi przedzielono groblą. W 
jej centralnym punkcie wy-
stawiono okazałą kostnicę. 
Cmentarz podzielono na trzy 
tarasy, obsadzono drzewami, 
zaopatrzono w brukowaną 
aleję i żelazną furtę, ozdo-
bioną kamiennymi stallami. 
Pod względem architekto-
nicznym był najokazalszym 
cmentarzem w Wejherowie. 
Było tam ponad 700 mogił, 
w większości z jednakowymi, 
„państwowymi” pomnikami. 
W późniejszych latach z po-
wodu przepełnienia cmen-

tarza pokryto grobami kilka 
sąsiadujących wzgórz. Cmen-
tarz zamknięty w latach 30. 
XX wieku, ulega obecnie de-
wastacji i zarastaniu.

- To wszystkie dawne 
wejherowskie nekropolie?

- Trzeba pamiętać o jesz-
cze dwóch cmentarzach, 
związanych z Wejherowem. 
W parku okalającym pałac, 
hrabiowska rodzina Keyser-
lingk urządziła miejsce ro-
dzinnego grobu. Cmentarz 
znajdował się na skraju po-
lany w południowej części 
parku. Świadkowie pamię-
tają w tym miejscu co naj-
mniej cztery groby, usunięte 
w początku lat 50. XX w. Je-
dyną pozostałością nekropo-
lii Keyserlingków jest dziś 
odosobniony grób hrabianki 
Adeli przed kaplicą Trzech 
Krzyży na Kalwarii.

Wejherowianie użytkowa-
li także cmentarz żydowski 
przy sąsiedniej miejscowości 
Bolszewo. Funkcjonował on 
prawdopodobnie już w XVIII 
wieku. Został zniszczony 
przez Niemców w 1939 roku. 
Gruzem ze świadomie prze-
mielonych macew wysypano 
drogi w sąsiednich wioskach.

- Jak i kiedy powstał 
cmentarz w Wejherowie 
Śmiechowie?

- Cmentarz w Śmiecho-
wie został założony przez 
Niemców w 1942 roku, z 
przeznaczeniem dla Pola-
ków. Wykonano wówczas 
szczegółowe plany i rozpo-
częto budowę drogi z cmen-
tarza do miasta. Inwestycję 
zakończono przed końcem 
wojny, a pierwsze pochówki 
odbyły się w 1944 roku.

Mimo że po zakończeniu 
wojny parafia katolicka po-
szukiwała innego miejsca 
na nowy cmentarz, w 1949 
roku przejęła cmentarz w 
Śmiechowie. Wyremonto-

W dawnym kościele św. Trójcy w dwóch kryptach grobowych pod zakrystią i nawą złożo-
no 14 pierwszych proboszczów parafii wejherowskiej. Na krótko pochowano tam także dwie 
córki Jakuba Wejhera.  Wejście do krypty znajdowało się pierwotnie w kościele, w posadzce 
zakrystii przykryte kamieniem. Po rozbudowie w 1927 roku wykonano do niej zewnętrzne 
wejście zabezpieczone drzwiami i stylowym płotkiem.

Prawie pod całym kościołem klasztornym św. Anny wybudowano grobowe podziemia. 
Inwentarz z 1659 roku wymienia w nich jeden grobowiec dla braci zakonnych i trzy grobow-
ce dla świeckich. W 1672 roku do czterech istniejących dobudowano piąte mauzoleum – 
dla świeckich. Po wypędzeniu zakonników z Wejherowa w 1875 roku krypty te pozostawały 
szczelnie zamknięte. Otwarto je dopiero w latach 30. XX wieku.

W krypcie grobowej zakonników pod prezbiterium kościoła złożono co najmniej 22 oj-
ców i braci wejherowskiego Konwentu. Dziś w krypcie tej eksponuje się pamiątki wydobyte 
ze starych trumien. W krypcie pod kaplicą św. Jakuba – dzisiaj św. Józefa – według życzenia 
Jakuba Wejhera usytuowano mauzoleum dla rodziny fundatora. W grobie tym złożono 15 
trumien ze zwłokami członków rodziny Wejhera oraz osób bliskich. Dzisiaj w udostępnionej 
dla zwiedzających krypcie eksponuje się 7 spośród nich.

Pod nieistniejącą dziś kaplicą Matki Bolesnej - później św. Anny znajdował się jeden z czte-
rech grobów dla świeckich. Po 1720 roku przeznaczyli go na miejsce spoczynku kolejni wła-
ściciele Wejherowa – Przebendowscy. Dziś wspomina się w nim w zamkniętym betonowym 
sarkofagu dwoje zmarłych z tego rodu. Wiadomo jednak, że po otwarciu tej krypty zastano 
w niej więcej zniszczonych już przez czas trumien.

Trumny ze zwłokami 38 zmarłych złożono w czwartym i piątym grobowcu dla świeckich 
między rokiem 1652 a 1796.

wano go w 1957 roku, ale 
długo trwały starania o wy-
kończenie drogi do miasta 
oraz wybudowanie kaplicy 
i domu przedpogrzebowego.

- Było to od początku 
cmentarz katolicki.

- Tak, ale w 1959 roku de-
cyzją ustawy państwowej 
cmentarz w Śmiechowie 
przestał być wyznaniowym. 
Nadzór nad nim odebra-
no Kościołowi. Katolicki 
cmentarz pełnił rolę cmen-
tarza komunalnego. Admi-
nistrowany przez wspólnotę 
Trójcy Świętej, cmentarz 
był i jest użytkowany przez 
wszystkie parafie oraz wła-
dze miejskie. Chowa się na 
nim zmarłych wszystkich 
wyznań oraz niewierzących. 
(od niedawna w sąsiedztwie 
funkcjonuje nowy cmentarz 
komunalny - dop. redakcji)

- Nieopodal, przy ul. ks. 
Roszczynialskiego znaj-

Dokończenie ze str. 12
duje się cmentarz żołnie-
rzy radzieckich.

- To jeden z cmentarzy mi-
litarnych w Wejherowie, sta-
nowiących pamiątkę wojen. 
Na leśnym wzgórzu złożono 
728 żołnierzy Armii Czerwo-
nej poległych w czasie walk 
w rejonie Wejherowa. 

Z kolei na „starym” cmen-
tarzu katolickim urządzono 
na przełomie 1939/1940 ro-
ku kwaterę żołnierzy Woj-
ska Polskiego. Spoczywa w 
niej 41 polskich żołnierzy.

Poza tym na południo-
wym skraju cmentarza 
ewangelickiego urządzono 
w latach okupacji cmen-
tarz wojenny poległych żoł-
nierzy Wehrmachtu. Było 
tam 320 grobów oraz obe-
lisk upamiętniający żołnie-
rzy niemieckich I i II wojny 
światowej. Większość mo-
gił Niemcy ekshumowali i 
ewakuowali. W pierwszych 

latach XXI wieku przepro-
wadzono wtórną ekshuma-
cję tam pochowanych.

- Wejherowianie po-
chowani są cmentarzach, 
nie tylko w naszym mie-
ście. Na początku wojny 
tysiące osób spoczęły na 
zawsze w Lasach Pia-
śnickich.

- Dlatego ważnym mo-
mentem był rok 1987. Wów-
czas to staraniem księdza 
prałata, dziekana wejhe-
rowskiego Bogusława Żu-
rawskiego przy kaplicy 
cmentarnej w Śmiechowie 
odsłonięto obelisk, upa-
miętniający wszystkich 
zmarłych, poległych i po-
mordowanych mieszkańców 
Wejherowa.

- Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska

Artykuł z 3.11.2011 r.

SPOCZYwAjĄ w  kOŚCIeLNYCh  kRYPTACh

Stary cmentarz przy ul. 3 Maja, pełen interesujących zabytkowych nagrobków, nie bez powodu nazywany jest Wejherowskimi Powązkami.

HISTORIA
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KONDOLENCJE

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

RYSZARDA CZARNECKIEGO
Przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego w latach 2014 – 2018

wyrazy głębokiego współczucia 
Rodzinie i Bliskim

składa 

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”
Ks. J. Twardowski

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”. 
      ks. Jan Twardowski

Z ogromnym smutkiem i wielkim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci 

Ryszarda Czarneckiego

wieloletniego i oddanego samorządowca, 
Przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego V kadencji (2014-2018),

Radnego Rady Powiatu Wejherowskiego III kadencji (2006-2010),
Wicewójta Gminy Wejherowo, Przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo 

oraz Radnego Gminy Wejherowo

Niech spoczywa w pokoju.

Rodzinie i Bliskim szczere wyrazy współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy 
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef  Reszke 
wraz z Radnymi

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Krystyny Wojnar-Klawikowskiej

szanowanej i oddanej swojej pracy oraz pacjentom lekarki

Pogrążonej w żalu Rodzinie i Bliskim
wyrazy współczucia

składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

"Można odejść na zawsze, by stale być blisko …"
Ks. J. Twardowski

Ojcu dr Markowi Janusowi 
Proboszczowi Parafii Rzymskokatolickiej 

pw. Matki Bożej i Uzdrowienia Chorych na Duszy i na Ciele 
i Św. Anny w Wejherowie

 wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

Ojca

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

składa

„Sługo dobry i wierny… wejdź do radości twego Pana”.                    (Mt 25,21)

O. Markowi Janusowi
proboszczowi parafii 

pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na Duszy i Ciele i św. Anny
najszczersze wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci

OJCA
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Nekrologi i kondolencje w „Pulsie wejherowa”
606 101 502
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godziny pracy

  Poniedziałek    7.00-17.00
  Wtorek              7.00-15.00       
  Środa                 7.00-15.00       
  Czwartek          7.00-15.00       
  Piątek                7.00-13.00   
   

godziny przyjęć 
interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów po wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
    07.00-08.00
    16.00-17.00

  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731-008-506

Znajdujący się czołów-
ce tabeli rozgrywek III 
ligi Bałtyk doznał niespo-
dziewanej klęski. Pomimo 
że podczas spotkania na 
Wzgórzu Wolności goście 
sprawiali lepsze wrażenie, 
ale to wejherowianie strze-
lali gole. Pierwszą bramkę 
zdobyli tuż przed końcem 
pierwszej części. 

Druga odsłona to ataki 
gdynian i kontrataki go-
spodarzy. Bałtyk nie wy-
korzystał rzutu karnego, a 
dla odmiany Poręba zdobył 
drugą bramkę dla Gryfa. 
W końcówce wejherowianie 
grali z przewagą zawodnika 
i dzięki temu strzelili trze-
ciego gola. 

Natomiast w Kleczewie, 
w meczu z tamtejszym So-

Sukces osiągnęła walcząc 
w kategorii do 52 kg. Medal 
jest podwójnym sukcesem 
wejherowskiej bokserki, bo 
mistrzowski tytuł obroni-
ła drugi raz z rzędu. Julia 

Piłka nożna. gryf

Dwa 
zwycięstwa

Wreszcie kibice Gryfa Wejherowo do-
czekali się zwycięstw. Niespodziewanie 
wejherowianie pokonali wyżej notowany 
Bałtyk Gdynia 3:0. Natomiast w Kleczewie 
zwyciężyli Sokoła 1:2.

kołem,  piłkarze Gryfa Wej-
herowo zgrali z rozwagą, 
broniąc własnego przedpo-
la i kontratakując. 

Już w pierwszej części 
zdobyli dwie bramki dzięki 
celności Hołtyna. Druga od-
słona pojedynku nie zmie-
niła obrazu gry, a goście 
czyli wejherowianie, dzięki 
skutecznej grze obrony po-
zwolili na strzelenia tylko 
jednej bramki. 

Przed przerwą zimową 
wejherowian czeka jesz-
cze rozegranie zaległego 
spotkania z Kotwicą Koło-
brzeg, które odbędzie się 
(oby!) 21 listopada w Koło-
brzegu. 

Gryf Wejherowo zajmuje 
19 miejsce w tabeli rozgry-
wek III ligi.

Boks

julia wasiakowska 
mistrzynią Polski

Julia Wasiakowska, trenująca boks w WKB Gryf Wejherowo wy-
walczyła złoty medal na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w 
Kraśniku. 

Wasiakowska stoczyła dwie 
walki, w półfinale wygrała 
decyzją sędziów, a w fina-
le zwyciężyła stosunkiem 
głosów 4 do 1. Do zawodów 
organizatorzy wybrali w tej 

kategorii 4 najlepsze pię-
ściarki w Polsce, które wal-
czyły potem w dwóch seriach 
eliminacyjnych. J. Wasia-
kowska przygotowuje się te-
raz do Mistrzostw Europy.
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