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W mniejszym gronie, z większym dystansem, w maseczkach, zgodnie z obostrzeniami epidemicznymi, 
wierni modlą się w Wielkim Poście na kalwaryjskich wzgórzach. Zgodnie z tradycją, piątkowe nabożeństwa  
Drogi Krzyżowej odbywają się m.in. na Kalwarii Wejherowskiej pod przewodnictwem Ojców Franciszka-
nów, opiekunów i gospodarzy Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Wejherowie. Uczestnicy nabożeństwa 
spotykają się bezpośrednio na Kalwarii, ponieważ zrezygnowano z procesji z kościoła św. Anny. 

Pamiętajmy cały czas o ostrożności i zachowaniu zasad bezpieczeństwa, także w Wielkim Poście i pod-
czas nadchodzących Świąt Wielkanocnych. Tym bardziej, że koronawirus niestety nie odpuszcza m.in. na 
Pomorzu i w powiecie wejherowskim. więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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MIASTO

Przyjęcie ustawy będzie 
miało ogromne znaczenie 
również dla naszego mia-
sta. Metropolia to korzyści 
nie tylko dla Trójmiasta, 
ale przede wszystkim dla 
mniejszych miejscowości, 
położonych w jego obrębie. 

- Przyjęcie ustawy metro-
politalnej to dla nas szan-
sa na wszechstronny rozwój 
– mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wejhe-
rowa. - Metropolia to przede 
wszystkim korzyści dla ca-
łego naszego obszaru, a 
szczególnie dla mniejszych 
samorządów. Dodatkowe 
środki dla Pomorza pozwolą 
na realizację kolejnych pro-
jektów i to nie tylko inwesty-
cyjnych i komunikacyjnych, 
ale także społecznych. Jed-
nakże najważniejszą rzeczą, 
jaką dałaby nam ustawa 
metropolitalna, to możli-
wość docelowego zintegro-
wania  systemu komunikacji 
publicznej w Metropolii. 

Co nam dadzą dodatko-
we fundusze dla Pomorza? 
Przede wszystkim pozwolą 
na: 

• koordynację działań 
dotyczących zarządzania 
transportem, 

• zakup dodatkowych 
autobusów, tramwajów, tro-
lejbusów i pociągów, 

• stworzenie nowych po-
łączeń i koordynację budo-
wy dróg. 

Jest to szczególnie waż-
ne dla małych samorządów 
i ich mieszkańców. 

ustawa metropolitalna szansą dla wejherowa

Razem możemy więcej
Nawet 200 mln każdego roku może trafiać na Pomorze dzięki ustawie metropolitalnej. 

Pieniądze te będą przeznaczone przede wszystkim na transport zbiorowy, nowe połą-
czenia, wspólny bilet, węzły przesiadkowe i drogi, na spójne planowanie przestrzenne, 
promocję, turystykę i ochronę środowiska. Ustawa niemal jednogłośnie została przegło-
sowana przez Senat i trafiła do Sejmu do dalszych prac. Teraz wszystko w rękach posłów. 

Rozbudowany system transportu publicznego to jedna z wielu korzyści z usankcjonowa-
nej prawnie metropolii. Związek metropolitalny łączy gminy, miasta i powiaty, dając możli-
wość wspólnego realizowania zadań, takich jak:

• planowanie inwestycji, np. lokalizacji większych osiedli, fabryk, dróg i tras rowerowych 
czy sieci ciepłowniczych, 

• współpraca przy realizowaniu tych inwestycji,

• promocja zespołu miast i gmin jako jednego organizmu,

• walka o czyste środowisko i powietrze.

Dodatkowy budżet prze-
łoży się na organizację co-
dziennego życia oraz, co 
bardzo ważne, na wyrówna-
nie standardu usług oświa-
towych i kulturalnych w 
małych i dużych gminach. 

Dobre skomunikowa-
nie z dużymi miastami dla 
mieszkańców małych miej-
scowości  oznacza poprawę 
dostępności do:

• ośrodków kultury, 

• szkół i uczelni,

• specjalistycznych po-
radni, szpitali, usług lekar-
skich,

• miejsc pracy.
Pieniądze, które zagwa-

rantuje naszemu regionowi 
ustawa metropolitalna po-
zwolą też na skoordynowa-
ne planowanie przebiegu 
dróg, terenów inwestycyj-
nych i mieszkaniowych oraz 
wspólną promocję gospodar-
czą i turystyczną naszych 
miast i gmin.

wspólny transport 
w Metropolii 
to oszczędność 
i wygoda

Najważniejszym zada-
niem metropolii będzie 
organizacja wspólnego 
transportu. Wielu z nas co-
dziennie dojeżdża z miej-
sca zamieszkania do pracy, 
szkoły, na uczelnię, korzy-
stając z autobusu czy po-
ciągu. Kilku przewoźników 
oznacza konieczność zakupu  

kilku  biletów. Często zasta-
nawiamy się, czy w danym 
pojeździe mamy uprawnie-
nie do przejazdów ulgowych, 
jaka jest dla nas najkorzyst-
niejsza taryfa itp. 

Lekarstwem na uspraw-
nienie transportu publicz-
nego, a co za tym idzie 
ułatwienie codziennych 
podróży jest powstanie 
usankcjonowanej prawnie 
Metropolii. Dzięki niej na-
stąpi połączenie wszystkich 
organizatorów transportu 
publicznego w jeden pod-
miot. Pozwoli to na urucho-
mienie wspólnego biletu, z 
prostą tabelą opłat za prze-
jazdy. Scalenie przewoźni-
ków przyniesie oszczędności 
w organizacji transportu, 
które będą mogły zostać 
przeznaczone na inne po-
trzeby mieszkańców. 

Podróż będzie tańsza i 
bardziej komfortowa. Dzię-
ki dodatkowym funduszom 
możliwe będzie zwiększenie 
częstotliwości połączeń po-
ciągów, czy  autobusów. 

korzyści z ustawy metropolitalnej

Powstaną kolejne węzły 
przesiadkowe, na których 
będzie można zostawić sa-
mochód i przesiąść się na 
jeden ze środków komuni-
kacji zbiorowej.  To kon-
kretne, codzienne korzyści 
dla mieszkańców. 

Jesteśmy coraz bliżej 
uchwalenia ustawy metro-
politalnej. Stawka jest wy-
soka. Dzięki ustawie co roku 
na Pomorzu zostanie ponad 
200 mln zł, które obecnie 
trafiają do budżetu pań-
stwa. Jaki jest następny 
krok?

ustawa 
metropolitalna 
w rękach posłów

Pod koniec lipca 2020 
roku projekt ustawy me-
tropolitalnej dla wojewódz-
twa pomorskiego przyjęły 
połączone komisje senackie 
- Ustawodawcza oraz Sa-
morządu Terytorialnego i 
Administracji. Projekt po-
zytywnie zaopiniowało też 
Ministerstwo Rozwoju. W 
pierwszej połowie września 
projekt ustawy trafił pod 
obrady Senatu RP. Senato-
rowie podczas trzeciego czy-
tania niemal jednogłośnie 
poparli projekt. Ustawa zo-
stała skierowana do prac w 
Sejmie.  O jej dalszym losie 
zdecydują posłowie podczas 
głosowania.

 Więcej informacji: www.
ustawametropolitalna.pl

Dotacje są przyznawane 
na realizację zadań publicz-
nych w różnych obszarach 
działalności. Głównym 
celem jest zaspokajanie 
potrzeb mieszkańców Wej-
herowa w dziedzinie kultu-
ry, ochrony zdrowia, sportu, 
przeciwdziałania alkoholi-
zmowi i innym patologiom 
społecznym, a także tury-
styki i ochrony środowiska.

- Organizowane przez 
stowarzyszenia i kluby wy-
darzenia, zajęcia i impre-
zy kierowane są do różnych 
grup społecznych, w tym do 
dzieci i młodzieży oraz do-
rosłych i seniorów, z czego 
bardzo się cieszymy. Ma-
my nadzieję, że przyznane 
środki zostaną w pełni wy-
korzystane ku zadowoleniu 
i satysfakcji naszych miesz-
kańców, gdyż w zeszłym ro-
ku utrudniła to pandemia 
koronawirusa - stwierdził 
zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz, który 
w imieniu prezydenta Wej-
herowa wręczył przedstawi-
cielom stowarzyszeń umowy 

Dotacje 
dla organizacji 
społecznych

Przedstawiciele 9 stowarzyszeń i klu-
bów podpisali z prezydentem Wejherowa 
umowy na realizację zadań publicznych 
na rzecz mieszkańców w 2021 roku. Suma 
zawartych już umów to 320 tys. zł. Łącznie 
prezydent przyznał dotacje na bieżący rok 
dla 53 organizacji pozarządowych na kwo-
tę ponad 950 tys. zł. Kolejne umowy będą 
sukcesywnie podpisywane.

Środki na realizację zadań publicznych otrzymały 
następujące organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie ,,Zdrowa Rodzina - Zdrowa gmina” 
     (4 umowy) - 170 000 zł
2. Akademia piłki Nożnej ,,Błękitni” - 38 000 zł
3. stowarzyszenie ,,Amazonki” - 6 500 zł
4. wejherowskie stowarzyszenie sportowe (2 umowy) 
    - 12 500 zł
5. uks ,,szóstka” (4 umowy) - 22 000 zł
6. Stowarzyszenie ,,Żyj godnie” (3 umowy) - 8 000 zł
7. Stowarzyszenie uniwersytetu trzeciego wieku - 6 000 zł
8. klub sportowy „tytani” (2 umowy) – 36 000 zł
9. klub sportowy „Maximus” (2 umowy) – 15 000 zł

na dotacje przyznane przez 
miasto.

- Pozyskane środki zosta-
ną przeznaczone na wyciecz-
ki dla naszych słuchaczy w 
ramach projektu „Seniorzy 
na Pomorzu”. Mimo pan-
demii sądzimy, że uda nam 
się zrealizować cel. Dotacja 
jest dla nas bardzo ważna, 
gdyż Wejherowski Uniwer-
sytet Trzeciego Wieku jest 
organizacją non profit, nie 
zarabia, utrzymując się z 
dotacji i opłat członkow-
skich – powiedziała Kry-
styna Laskowska, prezes 
Stowarzyszenia WUTW.

- W Akademii Piłki Noż-
nej  „Błękitni” trenuje oko-
ło 400 zawodników. Mamy 
już pierwsze znaczące efekty 
działalności. Kilku naszych 
wychowanków znalazło się 
w szerokiej kadrze „Gryfa”, 
a kilku naszych podopiecz-
nych trafiło do takich klu-
bów jak Pogoń  Szczecin, 
Legia Warszawa, Widzew 
Łódź – podkreślił Jakub 
Przybylski, wiceprezes 
APN „Błękitni”.
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Boisko przy Szkole Pod-
stawowej nr 11 powstanie 
do końca lipca br. na pod-
stawie projektu Izabeli 
Sikory. Boisko zostanie 
oświetlone czterema wyso-
ko zawieszonymi lampami. 
Koszt realizacji inwestycji 
wyniesie około 240 tys. zł.

Z kolei mieszkańców 
osiedla Dzięcielskiego po-
winna ucieszyć informacja, 
że niebawem rozpocznie się 
tam budowa boiska do pił-
ki nożnej, według projektu 
Wejherowskiego Budżetu 
Obywatelskiego autorstwa 

Celem tego projektu jest 
zagospodarowanie zanie-
dbanego terenu zielonego w 
centrum Osiedla Tysiącle-
cia oraz stworzenie miejsca 
zabaw i rekreacji dla dzieci 
i odpoczynku dla dorosłych. 
Powstanie tam siłownia  ze-
wnętrzna z kilkoma urzą-
dzeniami do ćwiczeń, a dla 
najmłodszych zamontowane 
zostaną huśtawki, karuze-
la, linarium i bujaki. Teren 
placu zabaw będzie ogrodzo-
ny. Dodatkowo zostaną za-
montowane elementy małej 
architektury tj. ławki, kosze 
i stojak na rowery oraz na-
sadzenia zieleni. Koszt in-
westycji wyniesie 136 tys. zł.

- Łączenie placu za-
baw z siłownią to bardzo 
praktyczne rozwiązanie 
umożliwiające wspólne i 
aktywne spędzenie wolnego 
czasu dzieci i dorosłych – 
mówi Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wejhe-
rowa. - To już kolejne takie 
zagospodarowane miejsce w 
Wejherowie. Cieszymy się, że 
inicjatywa wychodzi od sa-
mych mieszkańców, którzy 

wejherowski Budżet obywatelski
powstaną dwa boiska... 

Dzięki podpisanym przez miasto umowom z wykonawcami w tym roku 
wybudowane zostaną dwa nowe ogólnodostępne boiska sportowe w opar-
ciu o projekty Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego. Będzie to boisko 
do piłki siatkowej przy Szkole Podstawowej nr 11 oraz do piłki nożnej na 
osiedlu Dzięcielskiego. Te boiska otrzymały najwięcej głosów mieszkańców 
w ramach Budżetu Obywatelskiego. Ich realizacji oczekują wejherowianie.

... i kolejny plac zabaw

radnego Mariusza Łupiny. 
Będzie to boisko z trawy na-
turalnej o wymiarach 20x40 
metrów z bramkami, ogro-
dzeniem i piłkochwytami o 
wysokości 6 i 4 metrów. Bu-
dowa zostanie ukończona do 
końca czerwca br. Z boiska 
będzie można korzystać do-
piero podczas wakacji, gdyż 
po utwardzeniu nawierzchni 
zostanie na niej posiana tra-
wa. Zanim zagrają na nim 
piłkarze trawa będzie mu-
siała się mocno ukorzenić. 
Koszt realizacji tej inwesty-
cji wyniesie około 300 tys. zł. 

- Budżet Obywatelski jest 
dostępny dla wszystkich 
mieszkańców, nawet wtedy 
jeżeli wykonywany jest na 
terenie szkół – wyjaśnia Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. - 
Jeżeli warunki pandemii 
nie spowodują opóźnień, to 
z boiska do piłki siatkowej 
na terenie SP nr 11, będzie 
można korzystać już w wa-
kacje, a z boiska do piłki 
nożnej na os. Dzięcielskie-
go późną jesienią, jak tylko 
będzie gotowa w pełni płyta 
trawiasta.

Na Osiedlu Tysiąclecia powstanie plac zabaw i siłownia zewnętrzna 
pn. „Wejherek – od przedszkolaka do seniora”. Autorem tego projektu 
Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego jest radny Leszek Szczypior.

najlepiej wiedzą jakiego ty-
pu infrastruktura sprawdzi 
się na ich osiedlu.

Zakończenie budowy pla-
cu zabaw i siłowni zewnętrz-
nej przewidziane jest na 
czerwiec br. 

- Bardzo cieszę się, że to 
miejsce zostanie zagospoda-
rowane, zwłaszcza, że takie-
go miejsca tutaj na osiedlu 
brakowało - mówi autor pro-
jektu Leszek Szczypior, 
radny Wejherowa. - Teren 
będzie służył wszystkim - od 
dzieci po osoby dorosłe. Dzię-
kuję wszystkim, którzy przy-
czynili się do tego, że ten 

obiekt powstanie – od etapu 
projektowania, przygotowa-
nia wniosku i głosowania 
na projekt.

Justyna Ostrowska, 
radna Wejherowa, która 
także zaangażowała się w 
budowę tego placu podkre-
śla, że takie miejsca zabaw 
i aktywności sportowej służą 
integracji mieszkańców. 

- Mam nadzieję, że będzie 
to wspaniała alternatywa 
dla spędzania czasu w domu 
- mówi Justyna Ostrowska. - 
Dzięki głosom mieszkańców 
kolejne miejsce w Wejhero-
wie wypięknieje.

Planowany termin od-
bioru przewidywany jest 
na koniec 2021 roku. Do-
tychczas mieszkańcy tego 
kwartału ulic dojeżdżali do 
swoich posesji z deptaku na 
ul. 12 Marca wąskim prze-
smykiem pomiędzy kamie-
nicami, co jest uciążliwe i 
niebezpieczne.

W przyszłości będą mieli 
dogodny dojazd z ul. Refor-
matów, jak również dojście 
do miasta z dwóch stron. Bę-
dzie to ciąg pieszo-jezdny z 
miejscami postojowymi. Po-
prawi się zagospodarowanie 
i wygląd podwórek.

- Inwestycja nie powin-
na być obecnie zbyt uciążli-
wa dla mieszkańców, gdyż 
przebicie będzie wykonywa-
ne w miejscu, z którego obec-
nie nikt nie korzysta. Trochę 
uciążliwości może pojawić 
się przy późniejszych pra-
cach - wyjaśnia Beata 

powstanie łącznik 12 Marca-Reformatów

Będzie wygodniej
Kolejna inwestycja zostanie zrealizowana w ramach projektu „Re-

witalizacja Śródmieścia Wejherowa”. W tym roku powstanie ciąg 
pieszo-jezdny, łączący ul. 12 Marca z ul. Reformatów wraz z zagospo-
darowaniem podwórek. Koszt prac wyniesie ponad 1,2 mln złotych, 
a na ten projekt władze miasta pozyskały dofinansowanie unijne.

Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa.

Zakres  inwestycji obej-
mie budowę ulicy o długo-
ści ok. 130 mb z miejscami 
postojowymi wraz z odwod-
nieniem, oświetleniem, 
kanalizacją. Będą tak-
że nasadzenia, m.in. lip i 
ozdobnych krzewów. Jest 

to pierwszy etap dużego 
projektu, który w kolejnym 
etapie obejmie przebudowę 
parkingu przy ul. Reforma-
tów oraz budowę ronda w 
ciągu  tej ulicy. Rondo umoż-
liwi dojazd do Sądu Rejono-
wego i na parking przy ul. 
Reformatów od strony Urzę-
du Miejskiego.

Ochotnicza Straż Pożar-
na w Wejherowie będzie 
mogła korzystać z nowocze-
snej kamery termowizyjnej, 
którą na ręce Kamila Gro-
tha, prezesa Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Wejhero-
wie i Dariusza Pollikeita, 
skarbnika OSP przekazał 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa. Urzą-
dzenie kosztowało 22 tys. zł, 
z czego 15 tys. zł przekazało 
miasto, a resztę sfinansowa-
ła OSP Wejherowo.

- Zależy nam, aby stra-
żacy mieli jak najlepsze wy-
posażenie, dzięki któremu 

Nowoczesna kamera dla strażaków

pomocna w akcjach 
Wejherowscy strażacy ochotnicy otrzymali od miasta nową ka-

merę termowizyjną. Urządzenie pomoże strażakom w pełnieniu 
służby, ułatwiając poszukiwanie osób poszkodowanych w zadymio-
nych pomieszczeniach, a także wykrywaniu ognisk zapłonu.

będą mogli ratować ludzi, a 
jednocześnie żeby sami byli 
bezpieczni - mówi Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wej-
herowa. - Znaczną część  wy-
jazdów strażaków stanowią 
pożary domów oraz obiektów 
produkcyjnych i magazyno-
wych. Kamera pozwoli sku-
teczniej walczyć z żywiołem.

W ub. roku jednostka by-
ła drugą w województwie 
pomorskim pod względem 
ilości wyjazdów do zagro-
żeń. Do pożarów strażacy 
ochotnicy wyjeżdżali 196 
razy.

- Jest to pierwsza kamera 

termowizyjna w naszej jed-
nostce, która sprawdzi się 
w przypadku pożarów, wy-
krywaniu ognisk zapłonu, 
czy przy poszukiwaniu osób 
i zwierząt, w zadymionych 
pomieszczeniach - powie-
dział Kamil Groth, prezes 
OSP. 

W przekazaniu sprzętu 
uczestniczyli: Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa, Bo-
gusław Suwara, sekretarz 
miasta oraz Andrzej Fedo-
ruk, szef Inspektoratu Bez-
pieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego.
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Znajdziemy dla Ciebie
najlepsze ubezpieczenie!

 

 
 

 

 

 
Więcej na: unilink.pl 

Unilink to największa Multiagencja Ubezpieczeniowa w Polsce i Lider Ubezpieczeń. 

Najlepsi Agenci znajdą dla Ciebie najkorzystniejsze ubezpieczenie z oferty ponad 

40 ubezpieczycieli. Teraz również zdalnie: przez telefon i internet. Sprawdź! 

Przyjdź do nas, do placówki, pokaż tą reklamę, a otrzymasz 
specjalny rabat. Zapraszamy!

Wejherowo 
ul. 3 Maja 9, 533 720 514

R E K L A M A

kierowca i narkotyki
Około godz. 3 w nocy policjanci otrzyma-

li zgłoszenie o zdarzeniu na ul. Harcerskiej w 
Bolszewie, gdzie 26-latek kierujący volkswa-
genem passatem, zjechał z drogi i uderzył 
w ogrodzenie. Z uwagi na obrażenia, został 
przewieziony do szpitala. 

Policjanci podczas oględzin w aucie zna-
leźli prawie 70 gramów MDMA oraz ponad 
5 gramów marihuany i amfetaminę. 26-latek 
był pod wpływem kilku różnych narkotyków. 
Mundurowi zatrzymali prawo jazdy kierow-
cy, a sprawą wypadku oraz kierowania pod 
wpływem narkotyków zajmują się policjan-
ci Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Ko-
mendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

trudna akcja ratunkowa
28-letnia kobieta weszła na częściowo za-

marznięty staw. Dzielnicowi próbowali prze-
konać ją do wyjścia z wody, ale kobieta nie 
reagowała i leżała na lodzie. Funkcjonariusze 
położyli drabinę na lodzie, na którą weszła 
dzielnicowa. Policjant stojąc w lodowatej 
wodzie przesuwał drabinę, aż sierż. sztab. 
Anna Piankowska mogła złapać za rękę leżą-
cą kobietę. Lód się jednak załamał i obie ko-
biety wpadły do lodowatej wody. 

Pogotowie zabrało ją do szpitala.

Funkcjonariusze w po-
wiecie wejherowskim każde-
go dnia prowadzą wzmożone 
działania na rzecz walki z 
wirusem Covid-19. Mundu-
rowych można spotkać m.in. 
w środkach komunikacji pu-
blicznej oraz placówkach 
handlowych. 

Ryby na jezdni
Na drodze krajowej nr 6 w rejonie skrzyżo-

wania z ulicą Orzeszkową późnym wieczorem 
z samochodu ciężarowego wypadły ryby, co 
zablokowało ruch aut. Kierowca samochodu 
scania, przewożący około 2 ton ryb, jechał w 
kierunku Lęborka, a ładunek nie był popraw-
nie zabezpieczony. W wyniku gwałtownego 
hamowania, na jednię wypały ryby. Policjanci 
ukarali 28-letniego kierowcę samochodu cię-
żarowego mandatem karnym.

Śmiertelne potrącenie
Wieczorem w Kębłowie na ul. Lęborskiej 

(DK nr 6) doszło do śmiertelnego potrącenia 
39-letniego pieszego przez kierującego samo-
chodem audi. Pieszy w wyniku uderzenia au-
tem zmarł na miejscu. 

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 29-letni 
kierowca audi potrącił pieszego, który praw-
dopodobnie przekraczał jezdnię w miejscu 
niedozwolonym i nie miał elementów odbla-
skowych. Kierowca był trzeźwy. 

Dzielnicowi zatrzymali
Dzielnicowi z Wejherowa zatrzymali dwie 

osoby poszukiwane. Zarówno 22-latek jak i 
62-latek zostali zatrzymani w swoich domach. 
Obaj poszukiwani zostali przetransportowani 
do aresztu.

trudna walka z koronawirusem
Policjanci systematycznie 

prowadzą działania w miej-
scach publicznych, związane 
z zapobieganiem rozprze-
strzeniania się koronawi-
rusa. Policjanci otrzymali 
wezwanie interwencyjne, 
bo autobusie pasażer awan-
turował się i nie chciał za-

kryć ust i nosa. Na miejsce 
okazało się, że 21-latek za-
kłócał porządek publiczny i 
nie chciał zasłonić ust i nosa. 
W związku z tym, że popeł-
nił dwa wykroczenia, został 
ukarany mandatami karny-
mi. Podobnych interwencji w 
powiecie było ponad 30. 

Insp. Beata Perzyńska, 
która przeszła na emerytu-
rę po ponad 29 latach służby 
w policji, stanowisko komen-
danta w Wejherowie pełniła 
od września 2015 roku.

W obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku 
nadinsp. Andrzeja Łapińskiego oraz gości, ze sztandarem wejhe-
rowskiej komendy pożegnała się insp. Beata Perzyńska, która zło-
żyła meldunek o zdaniu stanowiska. Komendantem Powiatowym 
Policji w Wejherowie został mł. insp. Ireneusz Szmurło, dotych-
czasowy I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Lęborku.

Podziękowania oraz życze-
nia ochodzącej komendant 
złożyli m.in. starosta wej-
herowski Gabriela Lisius 
oraz prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. 

Również dotychczasowa 
szefowa wejherowskich stró-
żów prawa podziękowała 
władzom samorządowym za 
wieloletnią współpracę.

Z POLICJI
Mł. insp. i. szmurło zastąpił insp. B. perzyńską

Nowy komendant
policji w wejherowie
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Organizatorem konkur-
su była Powiatowa Stacja 
Sanitarno-Epidemiologicz-
na w Wejherowie, a współ-
organizatorem Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie. 
Konkurs polegał na stwo-
rzeniu przez młodzież szkół 
ponadpodstawowych memu 
internetowego lub nagra-
niu i zmontowaniu spotu ra-
diowego lub telewizyjnego, 
o tematyce dotyczącej pro-
mocji szczepień przeciwko 
covid-19 wśród kadry peda-
gogicznej szkół.

- Nagrodzeni uczniowie 
wykazali się wielką pomy-
słowością i kreatywnością – 
mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. – Bardzo 
się cieszę, że młodzi ludzie 
wzięli udział w konkursie 
promującym szczepienia 
wśród nauczycieli.

konkurs promujący 
szczepienia wśród nauczycieli

Starosta Wejherowski wręczyła nagrody laureatom konkursu 
dla młodzieży szkół ponadpodstawowych z terenu powiatu wej-
herowskiego, na spot lub mem promujący szczepienia przeciwko 
covid-19 wśród kadry pedagogicznej szkół. 

wYNiki koNkuRsu:
I miejsce – Mikołaj Farion – I LO im. Książąt Pomorskich w 
Rumi, praca „Bieg do normalności”,
II – Natalia Nadolska – I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w 
Wejherowie, praca „Nauczyciele i szczepionka na covid-19”,
III – Anna wieczorek – PZS w Redzie, praca „Miś Mirek”,
Wyróżnienie – Mateusz poniatowski – PZS nr 2 im. Boha-
terskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie, praca „Wybieram 
lepsze jutro”.

Po prawej: zwycięska 
praca Mikołaja Fariona z 
I LO w Rumi

W Starostwie Powiato-
wym w Wejherowie odbyło 
się wręczenie umów promo-
cyjnych przedstawicielom lo-
kalnych  klubów sportowych. 

- Sport jest jednym z 
podstawowych elemen-
tów zdrowego trybu życia, 
kształtuje charakter, uczy 
odpowiedzialności oraz wy-
trwałości w dążeniu do ce-
lu. Dlatego każdego roku 
wspieramy sportowców i 
kluby zaangażowane w pra-
cę na rzecz sportowego wy-
chowania dzieci i młodzieży i 
odnoszące sukcesy sportowe - 
mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius.

 Jak mówią przedstawi-
ciele klubów sportowych, 

kluby sportowe 
promują powiat

Powiat Wejherowski wsparł finansowo działania promocyjne 
klubów i stowarzyszeń sportowych działających w obszarze kultu-
ry fizycznej i sportu na terenie powiatu wejherowskiego. Łącznie 
na ten cel przeznaczono 110 tys. zł.

to bardzo znacząca pomoc, 
bez której trudno byłoby 
trenować i jeździć na zawo-
dy. Powiat Wejherowski od 
lat systematycznie wspiera 
działalność klubów i stowa-
rzyszeń sportowych działa-
jących na terenie powiatu.

Otrzymane wsparcie fi-
nansowe kluby przeznaczą 
m.in. na pokrycie wydat-
ków w związku z realizacją 
programów szkoleniowych 
sportowców, przygotowa-
nia zawodników do udziału 
w rozgrywkach sportowych 
czy zakup sprzętu i odzie-
ży sportowej. Jednak w 
ramach otrzymanych pie-
niędzy drużyny zobowiąza-
ne są m.in. do promowania 

Wśród klubów, które otrzymały wsparcie znalazły się: 
Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”, Klub Sportowy „Tyta-
ni” Wejherowo, Akademia Piłki Siatkowej Rumia, Akade-
mia Tenisa Stołowego „Małe Trójmiasto” Stowarzyszenie 
Sportowe z siedzibą w Rumi, Stowarzyszenie Wejherowski 
Klub Bokserski „Gryf”, Uczniowski Klub Sportowy Tri-Team 
Rumia,  Wejherowski Klub Kulturystyczny i Sportów Siło-
wych „Apollo” oraz Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-
-Kulturalne z Luzina. 

Powiatu Wejherowskiego 
na zawodach sportowych, 
zarówno w rozgrywkach li-
gowych jak i pucharowych, 
umieszczania na swo-
ich halach sportowych, w 
miejscach widocznych dla 
widzów, banerów z herbem 
Powiatu Wejherowskiego.

Warto przypomnieć, że 
co roku Powiat Wejherow-
ski przeznacza także środki 
finansowe na nagrody dla 
sportowców i trenerów z te-
renu powiatu wejherowskie-
go, którzy osiągają wysokie 
wyniki w międzynarodo-
wym lub krajowym współ-
zawodnictwie .

- Wspieranie i upowszech-
nianie kultury fizycznej to 
jedno z ważnych zadań po-
wiatu, dlatego zachęcamy 
uczniów i mieszkańców do 
uprawiania sportu, wspiera-
my różnorodne formy aktyw-
ności fizycznej, doceniamy 
osiągnięcia sportowe zawod-
ników i ciężką pracę trene-
rów, a także rozbudowujemy 
infrastrukturę sportową - 
mówi Wicestarosta Wejhe-
rowski Jacek Thiel.
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- W kwietniu wybory i 
Pana drugie podejście do 
wójtowskiego urzędu.

- Sądzę, że będzie bar-
dziej udane :). U mieszkań-
ców dojrzała chęć do zmiany 
dotychczasowej polityki spo-
łeczno-inwestycyjnej gminy. 
Swoją wieloletnią pracą na 
rzecz społeczeństwa wyka-
załem, że skutecznie podo-
łam temu zadaniu. 

Z sukcesami pełniłem 
funkcję radnego powiato-
wego i gminnego, działałem 
w związkach zawodowych, 
w radzie sołeckiej i stowa-
rzyszeniach lokalnych – 
np. współzałożyłem Nasze 
Bolszewo. Nigdy nie wy-
stępowałem jako zwolennik 
wąskich grup interesów, 
deweloperów czy przedsię-
biorców. Jestem zwykłym 
człowiekiem, działającym 
dla zwykłych ludzi. Chciał-
bym wykorzystać mój 
zapał, wiedzę i zaangażo-
wanie na rzecz szybszego 
rozwoju naszej gminy.

- Co przyjął Pan do 
programu wyborczego, 
oprócz modnej walki ze 
smogiem?

- Walka ze smogiem to 
nie moda, to konieczność. 
Jako wójt wprowadzę pro-
gram wspierający założe-
nie fotowoltaiki, wymianę 
systemów grzewczych na 
ekologiczne i ekonomiczne 
w połączeniu z termomo-
dernizacją budynków. Pro-
gram ten ma na celu nie 
tylko ograniczenie emisji 
szkodliwych substancji, ale 
i zmniejszenie zapotrzebo-
wania na energię elektrycz-
ną i cieplną. A to oznacza, że 
więcej pieniędzy zostanie w 
kieszeni mieszkańców. 

Zamierzam skuteczniej 
sięgnąć po wsparcie z po-
mocowych funduszy rządo-
wych dla gmin. W ostatnich 
latach niektóre samorządy 
ustawiły się w opozycji do 
rządu – nawet te „niepar-
tyjne”. Nie korzystają one z 
funduszy pomocowych, aby 

Rozmowa z MARKIeM KLASeM,  kandydatem na Wójta Gmi-
ny Wejherowo w przyśpieszonych wyborach, które odbędą się 
11 kwietnia br.

W posiedzeniu uczest-
niczyli prezes Zarzą-
du Małego Trójmiasta 
Kaszubskiego Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa oraz Jacek Gaf-
ka, przewodniczący Rady 
Miasta Wejherowo. Redę 
reprezentowali: Krzysztof 
Krzemiński, burmistrz Re-
dy, Kazimierz Okrój, prze-
wodniczący Rady Miejskiej w 
Redzie oraz Andrzej Bycz-
kowski, wiceprzewodniczą-
cy Rady Miasta Redy. Rumię 
reprezentowali: Michał Pa-
sieczny, burmistrz oraz za-
stępca prezesa MTK radny 
miejski Piotr Bartelke.

nie podbijać wyników rządu. 
Przykładem program Miesz-
kanie Plus, na który są środ-
ki, ale brakuje partnerów do 
realizacji. Ja takich oporów 
nie mam – pieniądze są po 
to, by służyły obywatelom. 
Dlatego będę korzystał ze 
środków rządowych, by bu-
dować w gminie Wejherowo 
nowe mieszkania dla osób 
niezamożnych, nowe drogi 
– np. tak potrzebną obwod-
nicę Bolszewa, oraz by lepiej 
przystosować infrastrukturę 
dla osób niepełnosprawnych. 

- Już wszczął Pan sta-
rania o budowę przystan-
ku SKM w Bolszewie.

- Jako pracownik PKP do-
strzegłem możliwości jakie 
zapewnia program moder-
nizacji linii kolejowej Gdy-
nia-Słupsk. Udało mi się 
pozyskać poparcie Marcina 
Horały dla budowy przy-
stanku. Z panem ministrem 
rozmawiałem ostatnio o 
problemach komunika-
cyjnych gminy, a także o 
pomyśle zmiany planów za-
gospodarowania w rejonie 
gościcińskiej górki. Niebez-
piecznym, bo umożliwia-

jącym zabudowę cennych 
przyrodniczo siedlisk pod 
uciążliwy przemysł. Oczy-
wiście, że inwestycje i zakła-
dy pracy są nam potrzebne, 
ale musimy dbać o środo-
wisko naturalne. Dlatego 
jako wójt będę dbał o zrów-
noważony rozwój gminny z 
poszanowaniem przyrody. 
Zamierzam też inwestować 
w infrastrukturę rekreacyj-
ną by lepiej wykorzystywać 
nasze turystyczne walory – 
jeziora i rzeki.

Jestem otwarty na 
wszystkie pomysły dobre 
dla gminy i mieszkańców. 
Nie przypinam nikomu poli-
tycznych łatek i będę współ-
pracował ze wszystkimi. Bo 
moim marzeniem jest spo-
łeczeństwo obywatelskie, 
zintegrowane bez wzglę-
du na pochodzenie, poglą-
dy, czy staż zamieszkania 
w gminie. Nie zapominam 
również o rolnikach którzy 
powinni wiedzieć, że mają 
moje wsparcie, a ich cięż-
ka praca powinna być doce-
niana na co dzień poprzez 
pomoc w wypełnianiu wnio-
sków dla pozyskania fundu-
szy rządowych i unijnych. 

Działam 
dla zwykłych ludzi

Marek Klas.

stowarzyszenie Małe trójmiasto 
kaszubskie podsumowało działalność

to był trudny rok
W Filharmonii Kaszubskiej spotkali się członkowie zarządu Sto-

warzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto Kaszubskie”. Podczas spo-
tkania podsumowali miniony rok działalności stowarzyszenia i 
przedstawiono plany na najbliższe miesiące.

Arkadiusz Kraszkiewicz, 
prezes Zarządu Małego 
Trójmiasta Kaszubskiego, 
podkreślił, że miniony i 
obecny rok jest szczególny 
dla wszystkich samorzą-
dów, ze względu na panują-
cą epidemię koronawirusa 
SARS-Cov-2. 

W ubiegłym roku pod pa-
tronatem MTK odbyły się 
tylko Mistrzostwa Polski 
Federacji Tańca Sportowe-
go w 10. Tańcach w Ru-
mi. Pozostałe zaplanowane 
wydarzenia sportowe, kul-
turalne i rekreacyjne, ze 
względu na bezpieczeństwo 
mieszkańców, zostały od-
wołane. 

Jak zgodnie przyznają 
samorządowcy, trudno też 
mówić szczegółowo o pla-
nach na ten rok.

- Rumia, Reda i Wejhero-
wo współpracują w ramach 
stowarzyszenia na polu wy-
darzeń kulturalno-sporto-
wych, inwestycji, funduszy 
unijnych, promocji – mówił 
Arkadiusz Kraszkiewicz. 
– Wspólnie można wie-
le osiągnąć i wiele rzeczy 
zrealizować. Chociaż ten 
czas jest dla nas wszyst-
kich szczególny, wszyscy 
borykamy się z wieloma 
problemami, ale staramy 
się wymieniać doświadcze-
niami i współpracować na 
wielu płaszczyznach.

gmina wejherowo

Charytatywny 
kiermasz w kąpinie

- Dnia 7 marca 2021 roku (niedziela) za-
praszamy Was drodzy kąpiniacy oraz Wasze 
rodziny i znajomych do wspólnego przeży-
wania III Niedzieli Wielkiego Postu - Rado-
snej Niedzieli dla Szymonka - czytamy na 
„Kąpino Info - portal dla mieszkańców” na 
facebooku.

Na kiermaszu, zorganizowanym w godzi-
nach od 8:30 do 13:00, będzie można otrzy-
mać za drobny datek pyszne, domowe ciasto 
i kawę, a także kupić wyroby lokalnych 
twórców - wspaniałe przedmioty prawdziwe-
go  rękodzieła, wykonane przez mieszkań-
ców Kąpina. Zaplanowano również loterię z 
fantami.

Organizatorzy zapraszają kąpinian i nie 
tylko w niedzielę 7 marca do wiaty grillowej 
w Kąpinie.

„Radosna Niedziela dla Szymona” to hasło wydarzenia, zaplano-
waego na najbliższą niedzielę 7 marca w Kąpinie koło Wejherowa 
(gmina Wejherowo). Dochód z tradycyjnego kiermaszu dobroczyn-
nego, zorganizowanego przez mieszkańców wsi zostanie przezna-
czony na zakup wózka specjalistycznego dla Szymonka.
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Radni Klubu Wspólny Po-
wiat w Radzie Gminy Wej-
herowo złożyli też projekt 
uchwały w sprawie kontro-
li przez Komisję Rewizyjna 
realizacji zadań zwianych 
z likwidacją zanieczyszcze-
nia powietrza. W Planie Go-
spodarki Niskoemisyjnej do 
roku 2020 przyjętym pod-
czas sesji Rady Gminy w 
dniu 25.11.2015 roku uję-
to wiele działań mających 
na celu ograniczenie zanie-
czyszczenia środowiska. 

1 procent 
zrealizowanych 
zadań

Zdaniem radnych z Klu-
bu Wspólny Powiat w Ra-
dzie Gminy Wejherowo za 
szumnymi zapowiedziami 
byłego wójta i jego ekipy nie 
poszły działania. W planie 
zapisane zostało, iż Gmina 
Wejherowo przeznaczy w la-
tach 2015-2020 kwotę 4 mi-
lionów złotych z budżetu na 
dopłaty dla mieszkańców do 
wymiany węglowych kotłów 
na gaz i biomasę. Finalnie 
w latach 2015-2020 Gmi-
na Wejherowo przeznaczy-

gmina wejherowo

Radni walczą o czyste powietrze
Radni z Klubu Wspólny Powiat w Radzie Gminy Wejherowo działający pod przewodnictwem 

Przemysława  Kiedrowskiego złożyli 17 lutego br. wniosek do p.o. wójta w sprawie uruchomie-
nia na Urzędzie Gminy punktu informacyjnego, który pomoże mieszkańcom pozyskać dofinan-
sowanie na wymianę starych pieców z programu Czyste Powietrze. Pełniący obowiązki wójta 
Mikołaj Ochman pozytywnie odniósł się do tego wniosku. Zdaniem radnych wnioskodawców 
temat poprawy jakości powietrza był przez wiele lat zaniedbywany przez byłego wójta Heryka 
Skwarło oraz jego ugrupowanie Gospodarna Gmina i dopiero teraz coś zaczyna się zmieniać.  

- Kiedy pojawiły się rzą-
dowe programy wsparcia 
dla osób chcących wymie-
nić źródło ciepła na bardziej 
ekologiczne i efektywne, nie 

ła na ten cel… 45 tys. zł, 
czyli nieco ponad 1% prze-
widzianych środków! Plan 
zakładał ponadto powołanie 
koordynatora do realizacji i 
monitorowania Planu Go-
spodarki Niskoemisyjnej, 
co także nie miało miejsca. 
Zapytanie jednego z rad-
nych, Artura Czai podczas 
sesji rady gminy w dniu 
29.11.2017 roku odnośnie 
zaawansowania realiza-
cji planu, nie doczekało się 
odpowiedzi ze strony wło-
darzy Gminy. Podobnie po-
traktowane były wnioski o 
zainstalowanie czujników 
jakości powietrza.

który kandydat 
jest wiarygodny?

Temat pojawił się w obec-
nej kampanii wyborczej na 
stanowisko Wójta Gminy 
Wejherowo. Kandydat na 
wójta Krzysztof Seroczyń-
ski, były radny z Klubu Go-
spodarna Gmina związany 
przez wiele lat z byłym wój-
tem Henrykiem Skwarło, 
a nawet przez 2 miesiące za-
stępca wójta, na początku 
stycznia 2021 roku publicz-
nie stwierdził: „W planach 

Gminy Wejherowo było 
wprowadzenie dotacji dla 
mieszkańców, którzy likwi-
dują stare piece węglowe.”, 
„Dodatkowo chcemy stwo-
rzyć stanowiska w urzędzie, 
aby pomagać i doradzać 
mieszkańcom z jakiego do-
finansowania zewnętrznego 
najbardziej opłaca się sko-
rzystać.” Jednak  tak się nie 
stało. Takie działania nie zo-
stały również podjęte przez 
Krzysztofa Seroczyńskiego.
Zdaniem wielu mieszkań-
ców i radnych K.Seroczyń-
ski wyłącznie na potrzeby 
kampanii wyborczej stawia 

się obecnie w pozycji obroń-
cy czystego powietrza. 

Brak działań w gminie 
zmienił dopiero wspomnia-
ny wniosek radnych z Klubu 
Wspólny Powiat w Radzie 
Gminy Wejherowo (Prze-
mysł Kiedrowski, Tade-
usz Danilczyk, elżbieta 
Dettlaff,  Marek Miotk, 
Artur Wensierski). Pra-
ca radnego i kandydata na 
wójta Przemysława  Kie-
drowskiego już przenosi 
efekty. W Gminie Wejhe-
rowo zaczynają się realne 
działania w walce o czyste 
powietrze.

Czyste powietrze to jedno z ważniejszych zadań
pRZeMYsŁAw kieDRowski – radny i kandydat na wójta gminy wejherowo w przyśpieszonych 

wyborach zaplanowanych na 11 kwietnia 2021 roku:

nastąpiła żadna zmiana w po-
dejściu władz Gminy Wejhero-
wo do tego niezwykle istotnego 
tematu. 

Kiedy pojawił się program 
„Czyste powietrze” prowadzo-
ny przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska, Gmina 
nie podjęła się pomocy miesz-
kańcom w skomplikowanej 
procedurze pozyskania dofi-
nansowania. Wiele gmin wo-
jewództwa pomorskiego, np. 
sąsiednie miasto Wejhero-
wo, podpisało porozumienia 

z WFOŚ w zakresie wspólnej 
realizacji programu „Czyste 
Powietrze”. Gminy zostały włą-
czone w proces weryfikacji i 
przyjmowania wniosków o 
dofinansowanie. Urzędnicy 
pomagają mieszkańcom po-
prawnie złożyć wnioski oraz 
skompletować wymagane za-
łączniki. Doradzają i udziela-
ją niezbędnych informacji na 
temat programu „Czyste Po-
wietrze”. Niestety, nie w naszej 
gminie, w której temat zanie-
czyszczenia powietrza był lek-

ceważony. Postanowiłem 
to zmienić razem z radny-
mi Klubu Wspólny Powiat w 
Radzie Gminy Wejherowo. 
Złożony  wniosek o urucho-
mienie punktu informacyj-
nego to tylko pierwszy krok. 

Poprawa czystości po-
wietrza, w tym dotacje na 
wymianę starych pieców na 
bardziej ekologiczne będą 
jedynym z priorytetów, je-
śli mieszkańcy powierzą mi  
wyborach urząd wójta na-
szej gminy.

Zgodnie z uchwałami 
przyjętymi przez radnych 
Sejmiku Województwa Po-
morskiego założono trzy 
daty graniczne wymiany 
starych kotłów w zależności 
od długości ich lat użytko-
wania.

W przypadku najstar-
szych kotłów, które nie ma-
ją określonej klasy, należy 
je wymienić już do 1 wrze-
śnia 2024 r. Z kolei do 1 
września 2026 roku nale-
ży wymienić piece i kotły o 
klasie (3 i 4), najpóźniej do 
1 lipca 2035 roku należy 
wymienić piece klasy 5. W 
mieście, w pierwszej kolej-
ności będzie obowiązywała 
konieczność podłączenia się 
do sieci ciepłowniczej lub 
gazowej, o ile będzie taka 
możliwość.

- Skala problemu jest gi-
gantyczna. W województwie 
pomorskim mamy ok. 100 
tys. kotłowni i emitorów wy-
sokoemisyjnych zanieczysz-
czających powietrze - mówił 
marszałek województwa 
Mieczysław Struk. - Warto 
wspomnieć o powiązaniu za-
nieczyszczenia środowiska z 
chorobami cywilizacyjnymi. 
Pyły w powietrzu wpływają 
choćby na choroby układu 
oddechowo-krążeniowego.

Coraz bliżej do terminów wymiany sta-
rych kotłów, zgodnie z uchwałami anty-
smogowymi, przyjętymi przez radnych 
Sejmiku Województwa Pomorskiego. Do-
tyczą one zmiany ogrzewania domów w 
celu redukcji zanieczyszczenia powietrza. 
Mają one przyczynić się do poprawy jako-
ści powietrza w naszym regionie. 

Czym nie można palić od 1 stycznia 2021 r.?
• mułem węglowym  • flotokoncentratami  • węglem 
brunatnym  • paliwami zawierającymi biomasę o wilgot-
ności powyżej 20 proc. 

Czym ogrzewać dom?
• paliwem gazowym   • z miejskiej sieci ciepłowniczej 
• gazem płynnym LPG  • lekkim olejem opałowym   •bio-
masą stałą o wilgotności poniżej 20 proc.  • ogrzewaniem 
elektrycznym OZE  • węglem dobrej jakości (wymagana 
kopia świadectwa jakości)

- Dofinansowaniem na 
wymianę pieców zajmuje się 
Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospo-
darki Wodnej w Gdańsku, 
który posiada środki - jak 
sam twierdzi - na wsparcie 
mieszkańców miast w tym 
zakresie – podkreśla Be-
ata Rutkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa ds. 
rozwoju miasta. - Aby przy-
spieszyć pracę i ułatwić do-
stęp do tych środków Miasto 
zdecydowało się podpisać 
porozumienie z WFOŚiGW, 
na mocy którego od stycznia 
2020 r. mieszkańcy Wejhe-
rowa mogą uzyskać pomoc 
na miejscu, bez konieczności 
wyjazdu do Gdańska.

Czy można palić w komin-
ku? Tam, gdzie jest dostęp 
do sieci ciepłowniczej, do-
puszcza się jedynie okazjo-
nalne używanie kominków, 
o ile spełniają wymagania w 
zakresie ekoprojektu, a ich 
eksploatacja nie powoduje 
uciążliwości, w tym zady-
mienia, na terenach sąsia-
dujących.

Więcej na: 
www.pomorskie.eu/

polityka-antysmogowa
Masz pytania? Napisz: 

powietrze@pomorskie.eu

uchwały antysmogowe

stare kotły 
do wymiany
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KULTURA

Celem konkursu jest 
m.in. upowszechnianie in-
formacji na temat aktual-
nie ukazującej się na rynku 
wydawniczym literatury 
regionalnej, jak i promocja 
autorów publikacji regio-
nalnych. 

Do konkursu można zgła-
szać wydawnictwa, któ-
re ukazały się w czwartym 
kwartale 2019 lub w 2020 ro-
ku. Muszą one być związane 
z powiatem wejherowskim: 
wydane na terenie powiatu 
wejherowskiego lub ich au-
tor pochodzi z regionu, bądź 
też tematyka książki doty-
czy naszego powiatu. 

Wszystkie 33 tytuły pu-
blikacji nominowanych do 
nagrody umieszczone są 
stronie internetowej Bi-
blioteki, w zakładce „Gryf 
Literacki"”

https://biblioteka.wej-

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie jak co 
roku organizuje konkurs Gryf Literacki pod patronatem Prezydenta Miasta Wejhero-
wa Krzysztofa Hildebrandta. Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach: litera-
tura piękna i literatura popularno-naukowa. Jeszcze przez dziesięć dni, do 14 marca 
br. można zgłaszać do konkursu wydawnictwa, odpowiadające kryteriom literackiej 
rywalizacji. Dotąd do tegorcznej nagrody nominowano 33 tytuły.

wydawnictwa można zgłaszać do 14 marca

gryf Literacki 2020

herowo.pl/.../3133-gryf-li-
teracki-2020

Publikacje do konkursu 
można zgłaszać do 14 mar-
ca 2021 roku, drogą mailo-
wą na adres: krzysztof.p@
biblioteka.wejherowo.pl 

Kapituła Konkursu skła-
da się z laureatów wcze-
śniejszych edycji plebiscytu, 
dyrektora MBP oraz kie-
rownika Wydział Kultury, 
Spraw Społecznych, Promo-
cji i Turystyki UM w Wej-
herowie. Osoby te poprzez 
głosowanie zdecydują, która 
pozycja zostanie zwycięzcą 
roku 2020 i zdobędzie sta-
tuetkę Gryfa Literackiego. 

Rozstrzygnięcie Konkur-
su planowane jest na kwie-
cień 2021 roku, a jego forma 
uzależniona jest od sytuacji 
epidemiologicznej. Informa-
cje o wynikach konkursu zo-
staną ogłoszone na stronie 

internetowej Biblioteki.
Z regulamiem konkursu można zapoznać się na stro-

nie Biblioteki:  https://biblioteka.wejherowo.pl/ima-
ges/2021/PDF/Gryf_Literacki_2020_regulamin.

Oswoić nieznane to hi-
storia dwóch sióstr i ich re-
lacji, w której pojawia się 
temat lęku przed ciemno-
ścią. Ciemności boją się nie 
tylko młodsze dzieci, ale 
także starsze. Kiedy widzo-
wie poznają Panią Ciemno-
ści oraz Cienie, przestają 
się ich bać! 

W spektaklu wzięła 
udział młodzież z Teatru 
Na Styku Światów, czyli 
grupy teatralnej działają-
cej w Wejherowskim Cen-
trum Kultury oraz osoby 
dorosłe. Scenariusz, teksty 

Na scenie Filharmonii Kaszubskiej wystawiono spektakl dla mło-
dych widzów, zatytułowany „Oswoić nieznane” w reżyserii Alicji 
Araszkiewicz. Widzowie, którzy mieli okazję zobaczyć to wspaniałe 
przedstawienie nie szczędzili pochwał i wyrazów uznania! 

piosenek, reżyserię, pro-
jekty kostiumów stworzy-
ła Alicja Araszkiewicz. 
Karolina Szczepańska 
skomponowała i przygoto-
wała aranżację podkładów 
muzycznych, a elżbieta 
Czeszejko - choreografię 
piosenki siostrzanej. Lal-
ki wykonała Katarzyna 
Schulz, a kostiumy uszy-
ła Joanna Paczoska. 
Przygotowaniem wokal-
nym zajęła się Katarzy-
na Bierecka. Scenografię 
wyczarowali Mateusz 
Czech oraz Jacek Roga-

lewski, który tworzy także 
oprawę świetlną. Podczas 
spektaklu zaprezentowano 
ilustracje Lilianny Wy-
sokiej oraz Aleksandry 
Burchardt. Za dźwięk 
odpowiedzialni byli Piotr 
Smentoch oraz Radosław 
Bach. Patrick Doyle, Ran-
dy Newman, John Williams 
przygotowali podkłady mu-
zyczne do ruchu sceniczne-
go i tańca, a wizualizacją 
zajęli się Waldemar Cza-
ja, Tomasz Bortkiewicz.

Wszystkim należą się 
wielkie brawa!

spektakl bardzo podobał się młodym i dorosłym widzom

„oswoić nieznane” na deskach Filharmonii

Dyrektor WCK Jolanta Rożyńska dziękuje wykonawcom i twórcom spektaklu.

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie ogłasza VIII Ogólnopolski Konkurs 
Kompozytorski na chóralny utwór pasyjny do tek-
stu w języku kaszubskim. Nagrody pieniężne czekają!

Regulamin i inne dokumenty do pobrania  na stronie: 
https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualno-

sci/komunikaty/viii-ogolnopolski-konkurs-kompo-
zytorski-na-choralny-utwor-pasyjny-do-tekstu-w-
jezyku-kaszubskim/

 Projekt jest dofinansowany ze środków dotacji Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz ze środków Po-
wiatu Wejherowskiego.

Do 3 września 2021 r. można zgłaszać kandydatów do 
Kaszubskiej Nagrody Literackiej za rok 2020. Zgło-
szenia wraz z uzasadnieniem należy nadsyłać do Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie pocztą (ul. Zamkowa 2a, 84-200 Wejherowo) lub 
mailowo: sekretariat@muzeum.wejherowo.pl.

Regulamin na stronie: 
https://www.muzeum.wejherowo.pl/d/aktualnosci/

kaszubska-nagroda-literacka/kaszubska-nagroda-
literacka-zapraszamy-do-zgaszania-kandydatur/

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej w Wejherowie ogłasza kon-
kursy w różnych dziedzinach. W poprzednim 
wydaniu „Pulsu” pisaliśmy o XXII Ogólnopol-
skim Konkursie Literackim im. Jana Drzeż-
dżona. Poniżej zaproszenie do dwóch innych 
rywalizacji: konkursu dla kompozytorów 
oraz nagrody dla autorów książek.

kaszubska Nagroda Literacka
i konkurs kompozytorski

Muzeum zaprasza
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LUDZIE I ICH PASJE

- Czy jest Pani wejhe-
rowianką od urodzenia?

- Niestety nie, a szkoda że 
nie mieszkałam tu w dzie-
ciństwie, bo Wejherowo daje 
dużo możliwości jeśli chodzi 
o rozwój artystyczny. Jako 
bardzo młoda osoba na pew-
no bym z tego skorzystała. 
Urodziłam się w Redzie, w 
czasie studiów mieszkałam 
w Słupsku i w Gdańsku, a 
w Wejherowie mieszkam już 
trzeci rok i bardzo chwalę 
sobie to miasto. Uwielbiam 
też przebywać w Warszawie, 
gdzie miewam dodatkowe 
zlecenia artystyczne. Sto-
lica daje energię do działa-
nia, natomiast gdy wracam 
do Wejherowa - wyciszam 
się i skupiam na twórczości. 

- Czy od dziecka lubi-
ła pani śpiewać, a może 
grać na instrumentach?

- Muzykę kocham od za-
wsze! Gdy miałam około 6 lat, 
zobaczyłam teledysk w ma-
łym, czarnobiałym telewizo-
rze i …kompletnie straciłam 
głowę dla muzyki. Tańczy-
łam, śpiewałam, dawałam 
domowe „koncerty”. W przed-
szkolu były zajęcia muzyczne 
i pierwsze występy na scenie, 
którą uwielbiałam, pomimo, 
że z natury jestem nieśmiała. 
Od początku wiedziałam, że 
sztuka wymaga ciężkiej pra-
cy i uparcie tworzyłam swoje 
piosenki. W tamtym czasie 
krótko uczyłam się gry na 
pianinie, a przez kolejne la-
ta samodzielnie ćwiczyłam 
gamy, pasaże, rozczytywa-
łam utwory według wska-
zówek mojego pierwszego 
nauczyciela. Dopiero na stu-
diach muzycznych mogłam 
się kształcić u znakomitych 
pedagogów. To był najlepszy 
czas w moim życiu. 

- Gdzie i co Pani stu-
diowała?

- Jestem absolwent-
ką Akademii Muzycznej w 
Gdańsku oraz Akademii 
Pomorskiej w Słupsku na 
kierunku Edukacja Arty-
styczna w zakresie sztuki 
muzycznej. Niestety, mimo 
nalegań mojego nauczycie-
la pianina, w dzieciństwie 
nie posłano mnie do szko-

ły muzycznej. A to mogło 
być przeszkodą w realizacji 
moich marzeń. Na szczę-
ście, w odpowiednim mo-
mencie dowiedziałam się o 
studiach w Słupsku, potem 
w Gdańsku. Zdałam egza-
miny i mogłam studiować 
ukochaną muzykę.

- Czy poza zdobyciem 
konkretnego wykształce-
nia i zawodu, miała Pani 
możliwości występowa-
nia na scenie, przede 
wszystkim śpiewania?

- Okazało się, że mam z 
tym wielki problem. Pod-
czas studiów nie byłam w 
stanie stanąć na scenie z po-
wodu stresu. Bałam się, że 
wszystkich zawiodę. Teraz 
już wiem, że za dużo od sie-
bie wymagałam. Z czasem, 
mimo stresu, pracowałam 
nad sobą i podejmowałam 
nowe wyzwania. Chciałam 
przełamać swój strach przed 
występami publicznymi. W 
ten sposób wypracowałam 
w sobie ogromny spokój i 
wiarę w siebie. Mogę powie-
dzieć, że zrobiłam wszyst-
ko co w mojej mocy, by móc 
spełniać swoje marzenia. 
Może dlatego, dzisiaj po-
magam ludziom w przezwy-
ciężaniu przeszkód w ich 
rozwoju artystycznym. Dla 
mnie nie ma słowa „niemoż-
liwe”. Jeśli czegoś chcemy, 

Rozmowa z Wiesią Szypelt, mieszkanką Wejherowa, utalentowaną wokalistką i autorką piosenek, laureatką konkursów, w 
tym pierwszego miejsca na Międzynarodowym Konkursie „Talents of europe” w Hiszpanii. 

to trzeba działać. 
Swoje doświadczenie 

zdobywałam latami i inwe-
stowałam w siebie. Kiedy 
dowiedziałam się o moż-
liwości zdobycia doświad-
czenia na planie produkcji 
muzycznej w Krakowie, po-
jechałam w ciemno. Tak 
właśnie znalazłam się na te-
ledysku Krzysztofa Zalew-
skiego „Miłość, miłość”. To 
była wspaniała przygoda. 
Nie mogę też nie wspomnieć 
o zespole Non Stop z Gdy-
ni, z którym występowałam 
śpiewając polski bigbit na 
dużych scenach. 

-  Pracuje Pani z dzieć-
mi lub młodzieżą? 

- Tak, jestem trenerem 
wokalnym w Szkole Muzycz-
nej Yamaha w Wejherowie. 
Mam cudownych uczniów, 
kocham patrzeć jak rozwija-
ją się pod moimi skrzydłami. 
Prywatnie jestem również 
mentorem artystycznym, po-
magam ludziom rozwijać ich 
potencjał twórczy. Obecnie 
pracuję z osobami w różnym 
wieku, a ostatnio coraz więcej 
dorosłych chce rozwijać swoje 
pasje. To mnie bardzo cieszy!

- Jest Pani wokalistką 
i autorką. Jakie piosen-
ki Pani proponuje swoim 
słuchaczom? 

- Piszę po prostu o tym co 

czuję, o swoich doświadcze-
niach i emocjach, czasem bar-
dzo trudnych. Prosty tekst, 
prosty aranż, pianino - tyle 
mi wystarczy. Cieszę się, że 
mogę wyrażać siebie  w sztu-
ce, to bardzo potrzebne. Moje 
piosenki dotyczą przemia-
ny, zmian, pracy nad sobą. 
Zdarza się, że dostanę wia-
domość, że moja piosenka 
komuś pomogła. To jest dla 
mnie największa nagroda. 
Chcę dawać ludziom coś od 
siebie, pokazywać, że można 
walczyć o swoje marzenia. 
Wcześniej eksperymentowa-
łam, poszukiwałam swojego 
stylu. Śpiewałam m.in. rock, 
bigbit, klasykę, piosenkę ak-
torską, musicalową. Ale naj-
lepiej czuję się w utworach 
na wokal i pianino. Wróci-
łam do sposobu śpiewania, 
przy którym się nie męczę, i 
który czuję całą sobą. 

- Pani piosenek można 
posłuchać na youtube. 
Można też tam znaleźć 
mnóstwo pochlebnych 
opinii, co wcale mnie nie 
dziwi. Do muzycznych za-
chwytów dałabym jeszcze 
pochwałę za znakomitą 
dykcję. Wśród Pani pre-
zentacji są oczywiście 
piosenki autorskie.

- Przyznaję, że moich au-
torskich piosenek jest tam 

na razie mało, ale z pewno-
ścią się poprawię. Jak na ra-
zie są m.in. piosenki „Tlen”, 
„W próżni” czy „Fioletowe 
rafy”, oraz moja ulubiona 
piosenka „Roztańczona mi-
mochodem”, z którą udało mi 
się wygrać parę konkursów. 
Są też moje piosenki ze spek-
taklu „Mała Księżniczka” w 
reż. Alicji Araszkiewicz.

 
- No właśnie, skąd wziął 

się pomysł na udział w ta-
kich wydarzeniach? 

- Pandemia i izolacja zmo-
tywowały mnie do nowych 
działań i do rozwoju arty-
stycznego. Przecież każda 
sytuacja, nawet ta zła, daje 
jakąś szansę, trzeba tylko 
to zauważyć. Nieco wcze-
śniej zostałam laureatką 
Plebiscytu „Pokaż Talent” 
Dziennika Bałtyckiego, a 
potem również Trójmiej-
skiego Przeglądu Zespołów 
Muzycznych. Bardzo dobrze 
zostały odebrane moje autor-
skie piosenki. Wtedy poczu-
łam, że moja muzyka może 
się komuś spodobać i zaczę-
łam szukać konkursów onli-
ne, ponieważ obecnie tylko 
takie wydarzenia są możli-
we. Kolejnym sukcesem by-
ło zwycięstwo   w konkursie 
wokalnym Waszej Sceny 
Muzycznej, gdzie spodobała 
się moja piosenka „Roztań-

czona Mimochodem”.
Podczas dalszych poszu-

kiwań trafiłam na konkurs 
na Litwie, gdzie z piosen-
ką „Fioletowe rafy” zdoby-
łam  Nagrodę Publiczności. 
Poczułam wtedy ogromnie 
wsparcie i to było najcenniej-
sze! W konkursie teledysk 
zdobył II miejsce. Potem 
udało mi się zająć III miej-
sce w  Konkursie „Muzikos 
Talentu Lygos” na Litwie, 
ale w kategorii „musical and 
cinema songs”. 

- Niedawno odniosła 
Pani większy sukces.

- Tak, na początku tego 
roku otrzymałam I nagro-
dę w finale dwuetapowego 
Konkursu Międzynarodo-
wego „Talents of Europe” w 
Hiszpanii, gdzie zaprezento-
wałam piosnkę „Roztańczo-
na Mimochodem”. To była 
ogromna radość. W planach 
mam udział w kolejnych 
konkursach, ale chciałabym 
również bardziej się skupić 
na tworzeniu i nagrywaniu 
piosenek. Co ciekawe, mój 
najintensywniejszy rozwój 
muzyczny zaczął się właśnie 
w czasie pandemii. Para-
doksalnie, dzięki konkur-
som i wydarzeniom online, 
pojawiło się więcej nowych 
możliwości.

Dokończenie na str. 11

pokonała wiele przeszkód, dzisiaj pisze o tym piosenki
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Tragiczne losy silnej kobiety uwikłanej w 
Historię XX wieku – 6 i 7 marca w Operze Bał-
tyckiej w Gdańsku.

„Olga” – opera skomponowana przez Jorge Antunesa 
do libretta Gersona Vale – to historia silnej i pełnej pa-
sji kobiety, która poddała się ułudzie pięknych idei. Olga 
Benário Prestes, działaczka komunistyczna żydowskiego 
pochodzenia, całe swoje życie poświęciła walce o to, w co 
wierzyła – wolność jednostki. Aresztowana i zgładzona 
przez nazistów stała się jednym z symboli rewolucji.

Jorge Antunes -profesor Uniwersytetu w Brazylii, 
pionier muzyki elektronicznej – napisał operę „Olga” w 
latach 1987–1997, ale zobaczyć ją mógł dopiero w 2006 
roku, kiedy wystawiono ją po raz pierwszy na scenie The-
atro Municipal de São Paulo. 

Pomysłodawcą inscenizacji jest dyrygent José Maria 
Florêncio, dyrektor muzyczny Opery Bałtyckiej. Spek-
takl wyreżyserował dyrektor naczelny Opery – Romuald 
Wicza-Pokojski. Za scenografię odpowiada Hanna Wój-
cikowska- Szymczak.

Spektakle 6 i 7 marca w siedzibie Opery, transmisja 
live 7 marca. Bilety i kody do transmisji dostępne na 

 www.operabaltycka.pl 

Mamy bilety dla Czytelników!

„olga” w operze 
Bałtyckiej

konkurs dla Czytelników
Mamy dwa podwójne zaproszenia na spektakl „olga” 

w operze Bałtyckiej w gdańsku na niedzielę 7 marca na 
godzinę 17.00. 

Aby zdobyć zaproszenie (2 bilety) trzeba na adres na-
szej redakcji:  redakcja@pulswejherowa.pl wysłać odpo-
wiedź na pytanie oraz podać swoje imię i nazwisko:

Z jakiego kraju pochodzi autor opery „olga” - jorge 
Antunes?

Na odpowiedzi czekamy do jutra, czyli do piątku 5 mar-
ca do godziny 18.00. Wieczorem wylosujemy dwoje zwy-
cięzców konkursu i odpowiemy osobom, które wygrały 
bilety. Przekażemy też informację, jak je odebrać. Na wszel-
ki wypadek proszę podać w e-mailu numer telefonu.

Fot. Krzysztof Mystkowski

 - Osobną Pani aktyw-
nością jest udział w pro-
gramach telewizyjnych. 
Można było zobaczyć 
Panią m.in. w takich 
produkcjach jak „Gli-
niarze”, „Rodzinny Inte-
res”, „Ukryta Prawda”, 
„Na ratunek”. Jak Pani 
tam trafiła?

- To kolejna długa histo-
ria, ale mówiąc najkrócej, 
pojechałam do Warszawy na 
casting, musiałam odegrać 
zadaną mi scenkę. Uwiel-
biam improwizować, więc 
nie miałam z tym najmniej-
szego problemu. Występy 
przed kamerą to wspaniała 
przygoda, ale też koniecz-
ność zmierzenia się z ogrom-
nym stresem, presją czasu. Z 
każdym kolejnym zleceniem 
zdobywałam coraz większą 
pewność siebie, poczułam 
się doceniona. Poza tym to 
ogromna frajda zobaczyć sie-
bie na ekranie w różnych ro-
lach. Podobnie było z moim 
udziałem we wspomnianym 
teledysku Krzysztofa Zalew-
skiego, chciałam po prostu 
zobaczyć jak kręci się tele-
dyski. Nadal wspominam to 
jako wspaniałą przygodę.

- Występuje Pani rów-
nież we własnych teledy-
skach...

- W przygotowywaniu 
teledysków do swoich pio-
senek wykorzystuję m.in. 
doświadczenia z Warszawy 
czy Krakowa.  Udało mi się 
zrealizować teledysk retro 
pt. „Heaven” oraz teledysk 
do piosenki „Fioletowe rafy”  
wraz z Agencją Kreatyw-
ną Creo. Ostatnio z grup-
ką dziewczyn nakręciłyśmy 
ujęcia do teledysku „Znajdę 
Łaka”. Wszystkie te produk-
cje reżyseruję sama, według 
własnego pomysłu.

- Są naprawdę intere-
sujące, warto zajrzeć na 
youtube. Dziękując za 
rozmowę, życzę dalszych 
wspaniałych utworów i 
ciekawej, satysfakcjonu-
jącej twórczości. 

Anna Kuczmarska 

Rozmowa 
z wiesią 
szypelt
Dokończenie ze str. 10

O G Ł O S Z E N I E
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1 marca 1951 roku w więzieniu Urzędu 
Bezpieczeństwa przy ul. Rakowieckiej w 
Warszawie od strzału w tył głowy zginął 
ppłk Łukasz Ciepliński ps. „Pług”, ostatni 
dowódca IV Zarządu Zrzeszenia Wolność 
i Niezawisłość. Ta data została wybrana na 
święto - Narodowy Dzień Pamięci Żołnie-
rzy Wyklętych, ustanowione w 2011 roku.

Większość ofiar stalinowskich zbrodni 
została zrehabilitowana w 1956 roku, ale 
nigdy nie ujawniono, gdzie znajdują się 
ciała zamordowanych ludzi. Szczątki nie-
licznych po latach odnaleziono.

Święto Żołnierzy wyklętych

Obchody święta Żołnie-
rzy Wyklętych ze względu 
na pandemię koronawiru-
sa miały skromny charak-
ter. Jednak w godny sposób 
upamiętniono tych, którzy 
po wojnie w okresie lat sta-
linowskich oddali życie za 
Ojczyznę, nie ulegając wła-
dzy komunistycznej narzu-
conej Polsce. W kościele pw. 
Chrystusa Króla i Bł. Alicji 
Kotowskiej w Wejherowie 
odprawiono mszę świętą, 
podczas której ks. prałat Da-
niel Nowak przypomniał 
m.in. księdza Alfonsa Żur-
ka, prefekta wejherowskich 
szkół, duszpasterza młodzie-
ży. Ten niezłomny kapłan z 
kościoła pw. św. Stanisława 
Kostki w latach 50-tych zo-
stał dotkliwie pobity i nigdy 
nie wrócił do zdrowia. 

Po mszy złożono kwiaty i 
zapalono znicze pod Bramą 
Piaśnicką. 

oddano hołd Żołnierzom wyklętym
1 marca w Wejherowie uczczono pamięć żołnierzy antykomunistycznego i niepodległo-

ściowego podziemia. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatu i miasta 
Wejherowa, służb mundurowych, organizacji, instytucji oraz młodzież ze szkoły mundu-
rowej w Redzie.

- Po raz kolejny mamy 
możliwość uczcić pamięć 
polskich żołnierzy, oficerów, 
działaczy politycznych i tych 
wszystkich, którzy w nierów-
nej walce zdecydowali się 
trwać i walczyć z bronią w 
ręku za niepodległą Polskę 
po 1945 r. - mówiła staro-
sta wejherowski Gabriela 
Lisius. - Historia tysięcy 
ludzi powinna być inspira-
cją dla nas wszystkich i bu-
dować naszą patriotyczną 
świadomość. 

Na terenie powiatu wej-
herowskiego także działa-
ła powojenna partyzantka. 
Ich członkowie stawiali 
czynny opór obcej przemo-
cy. Wśród nich był Dowódca 
Tajnej Organizacji Wojsko-
wej „Gryf  Pomorski” por. 
Augustyn Westphal, na 
grobie którego również zło-
żono wiązanki kwiatów 
(zdjęcie powyżej). O tym za-

służonym mieszkańcu Wej-
herowa piszemy również na 
sąsiedniej stronie.

 *  *  *
Upamiętnieniu Żołnie-

rzy Wyklętych służy też wy-
stawa, na którą zaprasza 
Stowarzyszenie Wspólnota 

Fot. Starostwo w Wejherowie

Pokoleń w Wejherowie. W 
Domu im. św. Jana Pawła II 
obok Kolegiaty można obej-
rzeć ciekawe zdjęcia i opisy, 
przygotowane przez IPN w 
Gdańsku. Wystawę obejrze-
li już m.in. żołnierze z wej-
herowskiej jednostki.

W imieniu władz miasta kwiaty złożyli: zastępca prezydenta Arkadiusz 
Kraszkiewicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Leszek Szczypior oraz 
komendant Straży Miejskiej Zenon Hinca.                 Fot. UM

Wiązanki kwiatów i wieńce złożono na rondzie im. Żoł-
nierzy Wyklętych w Wejherowie. 

W wieczornej kameralnej uroczystości wzięli udział 
radni powiatowi: Witold Reclaf i Marcin Skulski, radni 
miejscy Piotr Reszke i Marcin Drewa oraz radny i kan-
dydat na wójta gminy Wejherowo - Marek Klas.

Zebrani złożyli też kwiaty pod pomnikiem Brama Pia-
śnicka w Wejherowie.

W Narodowy Dniu Pamięci Żołnierzy Wy-
klętych mieszkańcy wraz z radnymi powia-
towymi i miejskimi złożyli hołd polskim 
Bohaterom na Rodzie ich imienia. 

Na Rondzie Żołnierzy wyklętych

kwiaty i znicze 
ku czci Bohaterów

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa

Kwiaty składa starosta wejherowski Gabriela Lisius i 
wicestarosta Jacek Thiel.       Fot. Starostwo

Hołd Bohaterom oddaje dwoje wiceprzewodniczących 
Rady Powiatu: Bogdan Tokłowicz i Genowefa Słowi 
oraz członek Zarządu Powiatu Ludwik Zegzuła.
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Przed wojną oba budynki 
przy obecnej ulicy Koperni-
ka pełniły funkcję mieszkal-
ną, tak jak obecnie. Tuż po 
wojnie, przez kilka tygodni 
w domu przy ul. Kopernika 
15 znajdowała się placów-
ka NKWD, a do sąsiednie-
go budynku z numerem 13 
wprowadził się Powiatowy 
Urząd Bezpieczeństwa Pu-
blicznego, który powstał w 
drugim kwartale 1945 r.

Po likwidacji siedziby 
NKWD, opuszczone po-
mieszczenia w kamienicy z 
numerem 15 również zajął 
polski aparat bezpieczeń-
stwa. Jak czytamy w albu-
mie „Śladami Zbrodni”, UB 
funkcjonowało tam prawdo-
podobnie do 1956 roku. W 
piwnicach mieścił się areszt 
(pod schodami w budynku 
nr 13 był też karcer), na 
górze pokoje administracji 
i referatu śledczego. We-
dług informacji zawartych 
w książce, od stycznia do 
marca 1947 roku zamordo-
wano tam 7 osób.

Jedną z ofiar był Le-
on Kowalewski, żołnierz 
Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie, który powrócił 
do ojczyzny, na Kaszuby i 
do rodzinnego Zelewa. O 
tej postaci, podobnie jak o 
funkcjonowaniu UB przy 
ul. Kopernika 15 pisa-
ła wcześniej Regina Oso-
wicka, m.in. w „Bedekerze 
Wejherowskim”.

Wprawdzie oprawcy 
twierdzili, że L. Kowalew-
ski popełnił samobójstwo, 
ale dzięki staraniom jego 
żony Anastazji przeprowa-
dzono ekshumację zwłok 
oraz przesłuchano świad-
ków. W 1959 roku (jeszcze 
w okresie tzw. odwilży) Sąd 

Obszerny album pt. „Śladami Zbrodni. Przewodnik po miejscach komunistycznych 
represji 1944-1956”, wydanym w 2013 przez Instytut Pamięci Narodowej – Komisję Ści-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zawiera informacje na temat siedzib 
urzędów bezpieczeństwa oraz więzień stalinowskich w Polsce. Wśród pomorskich ka-
towni znajdujemy tam siedzibę UB w Wejherowie, przy ówczesnej ul. Marszałka M. 
Roli-Żymierskiego, dzisiejszej Kopernika. Okazuje się, że dwie sąsiadujące ze sobą ka-
mienice na tej ulicy mają w swojej historii ponury epizod. Pisaliśmy o tym w „Pulsie” 
w marcu 2013 roku, tuż po ukazaniu się wspomnianego albumu. Dziś, z okazji święta 
Żołnierzy Wyklętych, przypominamy Czytelnikom ten smutny i tragiczny czas.

Z archiwum „pulsu wejherowa”

Śladami zbrodni

Wojewódzki w Gdańsku 
uznał, że Leon Kowalewski 
- pochowany na cmentarzu 
przy ul. 3 Maja w Wejhero-
wie - zmarł w wyniku po-
bicia przez funkcjonariuszy 
UB. Miał m.in. zmasakro-
wane pięty…

W tamtych latach nie 
ujawniano nazwisk opraw-
ców i morderców z UB, ale 
w najnowszym wydawnic-
twie IPN znalazła się infor-
macja, że Kowalewskiego 
(w książce jego nazwisko 
brzmi Kowalski) przesłu-
chiwał śledczy Tadeusz Si-
kora, zwolniony ze służby w 
marcu 1947 r.

Od października 1945 do 
maja 1946 kierownikiem 

PUBP w Wejherowie był 
Przemysław Garczyński, 
który osobiście bił areszto-
wanych – zwolniony dyscy-
plinarnie za przestępstwa 
kryminalne i obyczajowe.

Prześladowania dotknę-
ły wielu innych miesz-
kańców Wejherowa. 
Ofiarą represji był m.in.  
Augustyn Westphal. Ten 
przedwojenny sekretarz 
Starostwa, w okresie mię-
dzywojennym polski dzia-
łacz społeczno-kulturalny, 
a w ostatnim roku II wojny 
komendant naczelny Taj-
nej Organizacji Wojskowej 
„Gryf Pomorski” został po 
wojnie aresztowany przez 
UB. Po brutalnych przesłu-

chaniach w siedzibie UB 
przy ul. Kopernika i uszko-
dzeniu nerki, A. Westphal 
zmarł 27 września 1946 
roku. Grób A. Westphala 
znajduje się na tzw. Wejhe-
rowskich Powązkach, czyli 
na starym cmentarzu przy 
ul. 3 Maja. 

O mogile (odnowionej w 
2017 r. z inicjatywy Ka-
szubsko-Kociewskiego Sto-
warzyszenia TOW Gryf 
Pomorski oraz Stowarzy-
szenia Sympatyków i By-
łych Żołnierzy Jednostki 
Wojskowej w Wejherowie) 
pamiętają i dbają o nią 
przede wszystkim władze 
powiatu wejherowskiego.

Anna Kuczmarska

Okazała kamienica przy ul. Kopernika 15 oraz sąsiadujący z nią budynek z nume-
rem 13 mają w swojej historii ponury epizod. Tutaj mieściła się siedziba PUBP, w
której więziono, torturowano, a nawet mordowano niewinnych ludzi.

Czym jest podcast? To miks bloga, audiobooka i audycji 
radiowej dostępny w Internecie 24h/7, w formacie pliku mp3.

- Proponujemy Państwu audycje radiowe dostępne przez 
Internet „na żądanie”, których możesz słuchać kiedy chcesz i 
gdzie chcesz. To kolejna po prasie, obecność w lokalnej telewi-
zji i mediach społecznościowych forma promowania gminy, 
ale i co najważniejsze informowania mieszkańców - mówi 
Jarosław Wejer, wójt Gminy Luzino.

Duet prowadzących zaznacza, że podcast będzie miał cha-
rakter luźnej pogawędki, ale nie zabraknie także wywiadów. 
Wszystko w zależności od zapraszanych gości i poruszanych 
tematów. Jedna z części audycji zostanie poświęcona nietu-
zinkowym gościom m.in. ze świata kultury.

 - Podcast kierujemy do szerokiego grona odbiorcy. W luź-
nych, często zabawnych, ale zawsze emocjonalnych dysku-
sjach chcemy zwrócić uwagę na istotę szeroko pojętej kultury 
i sztuki w naszym życiu. W pierwszej części audycji zapro-
ponujemy rozmowy okołokulturowe. Zaproszeni goście będą 
tzw. „ludźmi kultury”, specjalistami w zakresie aktorstwa, 
tańca, muzyki, ale nie tylko. O podobne tematy będą pytani 
goście w segmencie publicystyki. Musimy się jeszcze dużo 
nauczyć, choćby w sprawach technicznych, ale liczymy, że 
słuchacze wybaczą nam błędy - mówi Rafał Płotka.

Kolejny moduł podcastu będzie miał charakter informa-
cyjny.

- W części dedykowanej informacjom będziemy poru-
szać bieżące fakty. W poszczególnych odcinkach będziemy 
informować o nadchodzących wydarzeniach, istotnych dla 
mieszkańców Gminy Luzino, ale i nie tylko - mówi Marle-
na Wilkowska. - Chcemy, by sprawy, które dzieją się wokół 
nas komentowali eksperci z naszego regionu. Będziemy także 
rozmawiać o tematach typu lifestyle, wszystko w odniesieniu 
do naszego podwórka - gminy, powiatu, regionu. 

Pierwszy odcinek podcastu Dzień Dobry Luzino opubliko-
wany został opublikowany  18 lutego. Rozmawiano wówczas 
z Adamem Heblem - dziennikarzem, aktorem i propaga-
torem kaszubszczyzny oraz z dr Piotrem Pelcerem - kie-
rownikiem Kliniki Zdrowia w Luzinie. 

Ten i kolejne podcasty są dostępne w popularnej aplika-
cji Spotify, na stronie https://anchor.fm/dziendobryluzi-
no, www.youtube.com oraz w mediach społecznościowych 
urzędu i GOK.

podcast urzędu gminy i gok

Dzień Dobry 
Luzino

Podcast o nazwie to nowy projekt reali-
zowany przy współpracy Urzędu Gminy 
wraz z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Lu-
zinie.  Audycje prowadzić będą: Rafał Płot-
ka - dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury 
w Luzinie oraz Marlena Wilkowska - pod-
inspektor ds. promocji i informacji publicz-
nej Urzędu Gminy Luzino. 

Materiały archiwalne 
„pulsu wejherowa” 

znajdziesz  na stronie internetowej:  
www.pulswejherowa.pl
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„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci”.
      (Wisława Szymborska)

Z wielkim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

śp. Mariusza Brudniewicza
właściciela wielopokoleniowej firmy rodzinnej z Wejherowa,

promotora kształcenia zawodowego w powiecie wejherowskim.

Najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie i Bliskim
składają:

KONDOLENCJE
„Umarłych wieczność dotąd trwa,

Dokąd pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

Z głębokim żalem oraz smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 

MARIUSZA BRUDNIEWICZA
wieloletniego wejherowskiego przedsiębiorcy

nominowanego do Pomorskiej Nagrody Rzemiosła

aktywnego działacza społecznego, dbającego o rozwój  i pozytywny wizerunek miasta.
Żegnamy pracodawcę, który dbał o swoich pracowników, ale też kładł duży nacisk 

na podnoszenie kwalifikacji zawodowych młodego pokolenia wejherowian.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom, 
którzy opłakują śmierć Mariusza Brudniewicza

wyrazy najgłębszego współczucia składa

Krzysztof  Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Nekrologi i kondolencje w „pulsie wejherowa”
606 101 502

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane w „pulsie  wejherowa” znajdziesz na:   www.pulswejherowa.pl

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef  Reszke 
wraz z Radnymi
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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 oraz 16.00-17.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na wZNk

tel. 731-008-506O G Ł O S Z E N I E

SPORT

STRAŻ MIEJSKA
     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagrożeniem 
rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie z roz-
porządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2020 r. poz. 2316 z późn. 
zm.) 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 numerem 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

O G Ł O S Z E N I E

więcej porzucanych aut
W mieście przybywa porzucanych aut. Problem powstał 

z chwilą, gdy złomowiska obniżyły cenę skupu lub nie chcą 
na własny koszt kasować wraków lub żądają zapłaty za ska-
sowanie. Od nowego roku straż miejska prowadzi czynności 
wyjaśniające dotyczące 17 porzuconych pojazdów na dro-
gach publicznych, parkingach oraz terenach miejskich. 

Dziesięć pojazdów, których stan wskazuje na to, że nie są 
używane, zostaną odholowane na koszt właściciela na do-
zorowany parking. Siedem pojazdów zakwalifikowano jako 
odpad niebezpieczny dla środowiska. Pojazdy stoją na te-
renach miejskich i utworzonym dzikim „cmentarzysku wra-
ków” w pobliżu ul. Batalionu Morskiego. 

Za większość tych pojazdów właściciele nie płacą obo-
wiązkowego OC i w takim przypadku straż miejska informu-
je Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, który nakłada 
na właściciela pojazdu grzywnę w kwocie 5600 złotych. Tyl-
ko w 2020 roku, strażnicy w tego typu sprawach podjęli 50 
interwencji. Szesnaście wraków pojazdów odholowano, a 
34 właścicieli usunęło je w trybie nakazu..

skuteCZNA RekLAMA 
w puLsie wejheRowA

606  101 502       redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI

wtBs sp. z o.o.   wejherowo,  ul. parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

wejherowskie towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMiNistRAtoR
NieRuChoMoŚCi

O G Ł O S Z E N I E

potrzebne do zdalnego nauczania

komputery dla dzieci
Trzy wielodzietne rodziny z Wejherowa otrzymały komputery w 

ramach kampanii #dzielmysiedobrem. Fundatorem sprzętu jest Port 
Gdynia, a jego przekazanie odbyło się w siedzibie Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w obecności dyrektor Anny Kosmalskiej i zastępcy 
prezydenta Wejherowa Arkadiusza Kraszkiewicza. 

Część dzieci i młodzieży 
wciąż bryka się z brakiem 
sprzętu, za pomocą które-
go mogliby uczestniczyć w 
zdalnie prowadzonych lek-
cjach. Aby zapobiec wyklu-
czeniu uczniów, którzy nie 
mogą brać udziału w za-
jęciach, redakcja jednej z 
trójmiejskich gazet wraz z 
Portem Gdynia uruchomiła 
akcję, w ramach której prze-
kazuje uczniom komputery. 
Sprzęt trafia do tych, którzy 
najbardziej go potrzebują.

- Zapotrzebowanie jest 
duże, wybraliśmy trzy 
wielodzietne rodziny, dla 
których ten sprzęt jest na-
prawdę potrzebny - mówi  
Anna Kosmalska, dyrek-
tor MOPS. - Mam nadzie-
ję, że ta współpraca się 
rozszerzy i będziemy mogli 
obdarować więcej potrzebu-
jących rodzin. 

- Miasto przekazało dla 
szkół 105 laptopów. Sprzęt 
trafił do najbardziej potrze-
bujących uczniów z nasze-

go miasta, w tym uczniów 
z rodzin wielodzietnych, w 
sytuacji konieczności pro-
wadzenia przez szkoły 
nauczania zdalnego – po-
wiedział Arkadiusz Krasz-
kiewicz. - W obecnej trudnej 
sytuacji, jak najwięcej dzie-
ci, musi posiadać sprzęt 
komputerowy, aby nie czu-

ły się pokrzywdzone i miały 
równy dostęp do wiedzy.

- Mam czwórkę dzieci w 
wieku 15 lat, 13, 9 i 3,5 ro-
ku - mówi pani Agnieszka 
z Wejherowa. - Do tej pory 
mieliśmy jeden komputer, Z 
tego nowego będzie korzysta-
ła córka. Bardzo się cieszę z 
takiej pomocy.

O G Ł O S Z E N I E

Bezpłatne badania mam-
mograficzne będzie można 
wykonać w:

Luzinie  - 17 marca w 
godzinach od 8.30 do 11.30 
przy Hali Sportowej, ul. A. 
Mickiewicza 22), 

Łęczycach  - 17 mar-
ca w godzinach od 13.30 do 
17.00 przy budynku szkoły, 
ul. Topolowa 1), 

Bezpłatne badania
Od 17 do 19 marca panie w wieku 50-69 lat będą mogły sko-

rzystać z bezpłatnych badań mammograficznych w ramach Po-
pulacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi. Do 
Luzina, Łęczyc i Gniewina przyjedzie mammobus.

Gniewinie - 19 mar-
ca w godzinach od 8.00 
do 14.00 przy Ochotniczej 
Straży Pożarnej, ul. Stra-
żacka 2) 

Organizatorzy proszą o 
wcześniejszą rejestrację pod 
numerem telefonu 58 666 24 
44 lub na stronie interneto-
wej. Call Center czynne jest 
od poniedziałku do soboty. 

Mammografia trwa kilka 
minut i polega na zrobieniu 
czterech zdjęć rentgenow-
skich. Pozwala na rozpozna-
nie i wykrycie tzw. zmian 
bezobjawowych (guzków 
oraz innych nieprawidło-
wości w piersi) w bardzo 
wczesnym etapie rozwoju, 
co bardzo istotnie zwiększa 
szansę wyleczenia.


