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Malowanie pod lipami

Co roku latem na wejherowskim rynku odbywają się warsztaty malarskie, prowadzone przez 
Stowarzyszenie Plastyków im. Stefana Lewińskiego, działające w ramach Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego - Oddział w Wejherowie. Tego lata malowanie w cieniu drzew otaczających 
rynek odbywa się już po raz siódmy.

Artyści malują obrazy, prezentują swoje prace i zachęcają przechodniów do spróbowania swoich sił przy 
sztalugach. Najchętniej z zaproszenia korzystają dzieci. Warsztaty pod patronatem prezydenta Wejherowa 
cieszą się zainteresowaniem przechodniów - mieszkańców i wakacyjnych gości. W pogodne środy i soboty 
na rynku możemy spotkać kilkoro malarzy.              Str. 6

Od lewej: Tadeusz Trocki, Teresa Uzdrowska, Jadwiga Piotrowicz, Eugenia Marmułowska.
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MIASTO

Zagospodarowanie i 
układ przestrzenny terenu 
nie są przypadkowe. Taki 
plan precyzuje, co właści-
ciele nieruchomości mogą 
na nich wybudować, jakie 
jest przeznaczenie danego 
terenu i jaką działalność 
można na nim prowadzić. 
Ponadto określa, jakie te-
reny przeznaczone są pod 
realizację inwestycji celu 
publicznego (drogi, tere-
ny zieleni, infrastruktura 
techniczna, itp.). 

Wśród zmienianych do-
kumentów planistycznych 
znajdują się m.in.:

• Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego fragmen-
tu miasta Wejherowa w 
rejonie ul. Dworcowej 
i Kwiatowej przewiduje 
przeznaczenie tego tere-
nu na cele komunikacyjne 
m.in. parking naziemny. 
Projekt jest obecnie przygo-
towywany do uzgodnienia z 
właściwymi instytucjami i 
organami.

• Kolejna zmiana doty-
czy obszaru położonego po 
południowej stronie ul. 
Roszczynialskiego, na 
odcinku od ul. Myśliw-

Zmiany w planie zagospodarowania 
przestrzennego konieczne 
ze względu na rozwój miasta

kształtowanie 
ładu przestrzennego

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to akt pra-
wa miejscowego, który ustala przyszłe przeznaczenie terenów 
oraz określa sposób ich zagospodarowania i zabudowy. Mówi o 
tym, jak będzie się kształtowało w przyszłości nasze otoczenie. 
Aktualnie w Wejherowie w trakcie opracowania znajduje się 12 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Mają 
one na celu dostosowanie ustaleń planistycznych do zmian prze-
pisów prawa oraz kształtowanie ładu przestrzennego i zrówno-
ważony rozwój miasta.

skiej do ul. Dąbka. Te-
ren zostanie przeznaczony 
na cele usługowe oraz in-
frastrukturę regulującą go-
spodarkę wodną na styku 
terenów leśnych i zurbani-
zowanych. 

Konieczne jest zabez-
pieczenie terenów na ko-
lejne zbiorniki retencyjne, 
gdyż woda spływająca w 
trakcie ulewnych nawałnic 
powoduje podtopienia nie-
ruchomości sąsiadujących 
z terenami leśnymi. 

Projekt jest obecnie 
przygotowywany do uzgod-
nienia z właściwymi insty-
tucjami i organami.

• Zmiana miejscowego 
planu zagospodarowania 
przestrzennego dotyczy tak-
że części północnej Śród-
mieścia Wejherowa (w 
obszarze ograniczonym 
ulicami Sienkiewicza, 
Św. Jana, Srebrny Po-
tok, Północną, Wałową 
i Sobieskiego). Plan nie 
przewiduje zmiany przezna-
czenia terenu na obszarze 
inwestycji Galerii Srebrna, 
natomiast przewiduje zmia-
ny dotyczące innych nieru-
chomości - głównie przy ul. 
Wałowej i Sobieskiego.

• Kolejnym obszarem 
objętym pracami mającymi 
ustanowić nowe warunki 
planistyczne jest rejon ulic 
Św. Anny i Mickiewicza. 
Przewiduje się aktualizację 
ustaleń planistycznych w 
zakresie obsługi komunika-
cyjnej związanej z nowym 
zagospodarowaniem par-
kingu przy ul. Mickiewicza 
jak i od strony ul. Parkowej 
oraz zasad zagospodarowa-
nia wzdłuż ciągu komuni-
kacyjnego ul. Św. Anny.

Po uzgodnieniu pro-
jektów planów, będą one 
wyłożone do publicznej 
wiadomości i odbędzie się 
dyskusja publiczna nad 
rozwiązaniami przyjętymi 
w projekcie planu. 

O wyłożeniu planu 
mieszkańcy informowani 
są poprzez ogłoszenia w 
prasie. W trakcie wyłożenia 
i po wyłożeniu (w terminie 
określonym przez Prezy-
denta Miasta) będzie moż-
na składać uwagi dotyczące 
projektu planu. 

Dokumenty dotyczące 
pozostałych zmian planów 
są w przygotowaniu. 

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

Zadaniem uczestników 
konkursu było wykonanie 
fotografii zachęcających 
mieszkańców do korzysta-
nia z wybudowanych roz-
wiązań komunikacyjnych, 
zwłaszcza wykorzystania 
ścieżek rowerowych i ko-
rzystania z komunikacji 
zbiorowej. 

Konkurs wiązał się z 
działaniami informacyj-
no-promocyjnymi, jakie 
podjęło miasto na rzecz 
popularyzacji transportu 
zbiorowego i niezmotory-
zowanego, w związku z re-
alizacją i przekazaniem do 

„odkorkuj miasto” 
- ekologiczna komunikacja

Rozstrzygnięto 
konkurs fotograficzny

Zastępcy prezydenta Wejherowa Beata Rutkiewicz i Arkadiusz-
Kraszkiewicz uhonorowali laureatów konkursu fotograficznego 
„Odkorkuj Miasto”. Nagrody w postaci akcesoriów rowerowych 
otrzymali: Izabela Minga, Władysław Krugliński i Wiesław Szornak.

użytku publicznego projek-
tu pn. „Budowa węzła in-
tegracyjnego Wejherowo 
Kwiatowa wraz z trasami 
dojazdowymi” współfinan-
sowanego ze środków Unii 
Europejskiej.

- Inwestujemy w ścieżki 
rowerowe na terenie Wej-
herowa, co jest ekologicz-
ne, ale również ważne dla 
naszego zdrowia. Dziękuje-
my wszystkim uczestnikom 
za udział w konkursie. Jest 
to dowód nie tylko zaan-
gażowania w życie miasta, 
ale dzięki takim konkur-
som mamy okazję spotkać 

się i porozmawiać – powie-
działa Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta ds. 
rozwoju miasta.

- Jeżdżę rowerem bardzo 
dużo, codziennie pokonuję 
ok. 30 km i jak obserwuję, 
infrastruktura rowerowa 
bardzo się w Wejherowie po-
prawiła - stwierdził  Wie-
sław Szornak, laureat 
konkursu.

W czerwcu br. wręczo-
no nagrody i wyróżnienia 
uczestnikom konkursu w 
kategorii klas I-III oraz IV-
-VIII szkół podstawowych.

Fot. Urząd Miejski
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Wyjaśniałem kiedyś, dlaczego używam pseudonimu Dr Puls. 
Tradycja pseudonimu jest prawie tak stara jak samo słowo pisa-
ne, a pseudonimy literatów czy publicystów to zjawisko znane, 
a nawet powszechne, od dawna. Pseudonimy mogą podkreślać 
jakieś swoiste cechy czy charakter działalności autora, dla przy-
kładu Dr Puls diagnozuje i opisuje puls życia miasta. 

Wielu wybitnych i popularnych autorów publikuje pod 
przybranym określeniem. Pseudonimy stosuje się m.in. w ce-
lach marketingowych dla zwiększenia atrakcyjności medialnej. 
Jednak obecnie widzę, że w moim przypadku jest to przede 
wszystkim konieczne w celu ochrony rodziny i najbliższych 
przed brutalnymi atakami.

Można mieć różne zdanie na tematy miejskie, lubić tych czy 
tamtych, popierać prezydenta Krzysztofa Hildebrandta lub nie. 
Ludzie mają odmienne poglądy i jest to naturalne, ale nie może 
być przyzwolenia na kłamstwa, obrażanie i hejt. Dyskusja pu-
bliczna nie może być prowadzona w takimi stylu. Uważam, że 
dyskusja powinna być merytoryczna, oparta na faktach, pro-
wadzona bez nienawiści i służyć rozwiązywaniu problemów. 
Wszyscy wiemy jak bardzo gorący jest konflikt polityczno-per-
sonalny w Polsce i jak głębokie podziały w społeczeństwie on 
powoduje. Media i internet pełne są mowy nienawiści. Ludzie 
czasami wręcz skaczą sobie do oczu. Nie można tego przenosić 
na poziom naszego miasta.

 
Dlatego od paru miesięcy piętnuję machinę pogardy uru-

chomioną przez zorganizowaną grupę kilku internetowych 
hejterów, którzy – zdaniem innych internautów – robią to za 
pieniądze. Nie tylko zajadle atakują prezydenta Wejherowa 
Krzysztofa Hildebrandta, ale także chamsko odnoszą się do 
tych mieszkańców, którzy mają inne niż oni zdanie na tema-
ty miejskie, popierają i głosowali na  prezydenta albo choćby 
nie zgadzają się na ataki w tak podłym stylu. Potem ci hejterzy 
mają jeszcze pretensje, że ludzie im emocjonalnie odpłacają.

W konsekwencji sam stałem się ofiarą wściekłej i zmasowa-
nej napaści oraz hejtu. Wynika to z faktu, że moje teksty celnie 
obnażają kłamstwa i oszczerstwa tych kilku nienawistników 
oraz pokazują prawdziwe intencje pseudo działaczy udających 
aktywistów Słusznej Sprawy. Nie ma żadnych wątpliwości, że 
taka sama agresja spotkałaby moich najbliższych, dlatego po-
zostanę jako Dr Puls. Grożą mi i atakują mnie ludzie, którzy nie 
mają żadnych hamulców i zasad, nie cofną się przed niczym, 
aby tylko dowalić i opluć, czy to prezydenta czy każdego, kto 
stanie im na drodze.

 
Zapewniam jednak, że nie dam się zastraszyć, a internetowi 

chuligani nie pozostaną bezkarni. Niech im się nie wydaje, że 
będą bez konsekwencji obrażać innych. To nie może być tak i 
nie będzie, że nikt im nie zwróci uwagi, nie wytknie manipulacji 
i świństw, których się dopuszczają. A co do obsesji jaką mają na 
moim punkcie, to jako Dr Puls zalecam: więcej ruchu na świe-
żym powietrzu dla rozładowania napięcia, więcej witaminy D 
ze słońca zamiast ciągłego siedzenia przed komputerem i pi-
sania bzdur oraz nervosol w rozsądnych dawkach na podwyż-
szony puls po przeczytaniu moich tekstów.

Dr Puls
 
Ps. Jak tylko Wielki Deweloper wróci z wakacji,  opowiadania 

polityczne oczywiście powrócą na łamy Pulsu. Będzie się działo.

Dr Puls: internetowym 
chuliganom 
zalecam nervosol

Choć zgodnie z umową 
termin odbioru przysta-
ni zaplanowano na koniec 
września br., korzysta-
nie z przystani prawdo-
podobnie będzie możliwe 
o miesiąc wcześniej. Wy-
konawca przebudował ist-
niejący zjazd z ul. Ofiar 
Piaśnicy (droga wojewódz-
ka nr 218) na teren przy-
stani, co wiązało się ze 
znacznym podniesieniem 
terenu i zapewnieniem od-
pływu wód deszczowych z 
drogi. Dobiega końca prze-
budowa parkingu leśnego, 
polegająca m.in. na utwar-
dzeniu jego nawierzchni 
oraz nawierzchni ciągów 
komunikacyjnych i miejsca 
do zawracania aut osobo-
wych z przyczepą na kajaki. 

Gotowy jest pomost z 
elementów kompozytowych 
wraz ze slipem do wodowa-
nia kajaków i podestem-
-dojściem na pomost. Na 
terenie przystani stanęły 
dwie wiaty, a znajdą się 
tam jeszcze ławko-stoły, 
stojak na rowery, rowero-
wy samoobsługowy zestaw 
napraw (ze wspornikiem na 
rower), kosze na śmieci, ta-
blice informacyjne, itp.

Wykonawca robót za-
pewnił, że zaawansowanie 
prac daje nadzieję, że wy-
kona inwestycję kilka tygo-
dni przed terminem. 

kolejna atrakcja turystyczno-rekreacyjna w wejherowie

Przystań kajakowa 
na rzece Redzie

Budowa przystani kajakowej na rzece Redzie przy moście na ul. Ofiar Piaśnicy w 
Wejherowie zbliża się do  końca. To będzie kolejna atrakcja w naszym mieście, z której 
będą mogli korzystać mieszkańcy i turyści.

Po zakończeniu robót 
budowlanych wykonawca 
będzie potrzebował trochę 
czasu na formalności o cha-
rakterze techniczno-doku-
mentacyjnym, aby uzgodnić 
termin odbioru inwestycji. 

- Wejherowska przystań 
na rzece Redzie powinna 
zadowolić kajakarzy. Do-
brym rozwiązaniem jest 
prosty i funkcjonalny slip 
umożliwiający wodowanie 
kajaku i wciąganie go na 
brzeg. Miejsce to powinno 
spodobać się również miło-
śnikom turystyki rowerowej 

Rzeka Reda płynąca na północnych obrzeżach Wejhe-
rowa zawsze wzbudzała zainteresowanie amatorów kaja-
karstwa turystycznego ze względu na rzadko spotykane 
meandrowanie rzeki. Od czasu, kiedy bardzo popularne sta-
ły się spływy kajakowe rzeką Piaśnicą, powstało wiele firm 
zajmujących się organizacją spływów. Zarówno organizato-
rzy, jak i przyszli uczestnicy spływów nie mogą się docze-
kać oddania do użytku przystani kajakowej na rzece Redzie.

oraz wszystkim mieszkań-
com uprawiającym sporty 
terenowe np. biegi rekre-
acyjne i nordic-walking 
- powiedziała w trakcie 

wizyty na budowie Beata 
Rutkiewicz, zastępca pre-
zydenta Wejherowa, która 
jest miłośniczką turystyki 
kajakowej.

Fot. Urząd Miejski
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W tym roku przypada Ju-
bileusz 25-lecia reaktywo-
wania działalności Okręgu 
Pomorskiego Zjednoczenia 
Kurkowych Bractw Strze-
leckich RP. Z tej okazji Pre-
zes Kurkowego Bractwa 
Strzeleckiego w Wejhero-
wie Tomasz Klas wraz z 
Królem Elektem Okręgu 
Pomorskiego Ludmiłą Go-
łąbek, wręczyli włodarzo-
wi powiatu okolicznościowe 
podziękowanie oraz medal 
za wieloletnią współpracę 
z wejherowskim Bractwem. 

- Serdecznie dziękuję za 
to wyróżnienie oraz za kul-
tywowanie wartości patrio-
tycznych - mówiła starosta.

Medal uznania dla starosty
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius została wyróżniona medalem za zaangażowanie 

i współpracę na rzecz ruchu brackiego. 

Projekt zakłada nadbudowę budynku o jedną kondy-
gnację, rozbudowę o szyb dźwigu windowego, przebudowę 
części istniejącego budynku m.in. o nowe stanowiska gara-
żowe oraz remont elewacji połączony z termomodernizacją 
całego budynku. 

Ponadto utworzona zostanie sala edukacyjna „Ognik”.
Celem inwestycji jest przeniesienie Komendy Powiato-

wej PSP do obiektów JRG 1.
Inwestycja została dofinansowana ze środków rządo-

wych. 

jednostka Rg nr 1
zostanie
rozbudowana

Na terenie JRG 1 w Wejherowie (ul. Tartaczna 
5) odbyło się podpisanie umowy z wykonawcą 
na realizację zadania pn. „Przebudowa, roz-
budowa i nadbudowa budynku Jednostki Ra-
towniczo-Gaśniczej Nr 1 Komendy Powiatowej 
Państwowej Straży Pożarnej w Wejherowie”.

Podczas wydarzenia wręczono m.in. mianowania na ko-
lejne stopnie służbowe oraz nagrody Starosty Wejherow-
skiego. Funkcjonariusze odebrali także życzenia, gratulacje 
i podziękowania za trud swojej codziennej służby.

- Proszę przyjąć wyrazy najwyższego szacunku za zaan-
gażowanie, ofiarność, realizację codziennych zadań, za po-
święcenie i odwagę, a przede wszystkim za zapewnienie 
bezpieczeństwa mieszkańcom powiatu wejherowskiego - mó-
wił Wicestarosta Wejherowski Jacek Thiel.

Powiatowe obchody 

Święto Policji
Z okazji przypadającego 24 lipca Święta 

Policji, na terenie Komendy Powiatowej 
Policji w Wejherowie odbyły się uroczyste 
obchody. Policjantom podziękowano za 
ich służbę i trud.

Fot. Starostwo w Wejherowie
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wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Dzięki rozbudowie, nad-
budowie i przebudowie 
szkoła zyska nowe pomiesz-
czenia dydaktyczne, sani-
tarne i pomocnicze oraz 
windę. Szacunkowy koszt 
inwestycji to 4,8 mln zł, z 
czego 3 mln zł pokryje do-
finansowanie z rządowego 
Funduszu Inwestycji Lo-
kalnych. 

- Prace prowadzone są 

trwa rozbudowa I Lo w wejherowie
W Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie, w skład któ-

rego wchodzi I Liceum Ogólnokształcące im. Króla III Jana Sobie-
skiego, trwają intensywne prace budowlane. Oddanie inwestycji 
planowane jest na 1 września 2022 r.

zgodnie z harmonogramem, 
z czego bardzo się cieszymy, 
bo to oznacza, że od przyszłe-
go roku szkolnego ucznio-
wie będą mogli uczyć się już 
w nowym warunkach. Dzię-
ki modernizacji powstanie 
sześć dodatkowych sal dy-
daktycznych m.in. mate-
matyczna, informatyczna i 
fizyczna, węzeł cieplny oraz 
winda - mówi Starosta Wej-

herowski Gabriela Lisius. 
- Na tym jednak nie koniec. 
W tej chwili staramy się po-
zyskać kolejne środki rzą-
dowe na remont drugiego 
skrzydła placówki. Zależy 
nam, aby cała szkoła zo-
stała kompleksowo rozbu-
dowana i zmodernizowana, 
dzięki czemu cały budynek 
PZS nr 1 zyska nowy stan-
dard - dodaje starosta. 

Jeśli samorząd otrzyma 
dofinansowanie to przepro-
wadzony zostanie gruntow-
ny remont drugiej części 
budynku. Wymienione zo-
staną okna, instalacja elek-
tryczna, wyremontowane 
pomieszczenia, a ponadto 
szkoła zyska nową elewację.

- Z roku na rok uczniów 
przybywa. Największy przy-
rost nastąpił w roku szkol-
nym 2019/2020 ze względu 
na kumulację roczników 
i od tej pory nie mieścimy 

się w istniejącym budynku 
szkoły. Z tego powodu część 
zajęć odbywa się w Kaszub-
sko-Pomorskiej Szkole Wyż-
szej - mówi Dyrektor PZS nr 
1 w Wejherowie Katarzy-
na Bojke. 

Po rozbudowie po-
wierzchnia użytkowa szko-
ły zostanie zwiększona o 
790 metrów kwadratowych. 
Warto dodać, że w ramach 

inwestycji przewidziano 
także prace dodatkowe. 
Placówka zyska nową ele-
wację, co zdecydowanie 
poprawi wygląd szkoły, a 
teren wokół PZS nr 1 zosta-
nie zagospodarowany.

- W ostatnim czasie roz-
budowaliśmy Liceum Ogól-
nokształcące im. Książąt 
Pomorskich w Rumi. Biorąc 
jednak pod uwagę ogromne 

potrzeby jeśli chodzi o szkol-
nictwo, w tym szkolnictwo 
branżowe to w planach 
mamy kolejne inwestycje. 
W tej chwili opracowywana 
jest dokumentacja związa-
na z rozbudową Powiatowe-
go Zespołu Szkół w Redzie 
oraz Powiatowego Zespołu 
Szkół nr 2 w Rumi – mówi 
Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel.

1 sierpnia punktualnie o 
godzinie 17.00 w całej Pol-
sce zawyły syreny alarmo-
we. Pod pomnikiem Armii 
Krajowej w Rumi przed-
stawiciele władz miasta 
wraz z radnymi oraz de-
legacja powiatu - Wicesta-
rosta Wejherowski Jacek 
Thiel i Członek Zarządu 
Powiatu Wejherowskie-
go Jolanta Król, złożyli 
kwiaty oddając hołd pole-
głym powstańcom. 

- To jest nasz dług 
wdzięczności wobec wszyst-
kich, którzy walczyli i ginęli 
za naszą wolność. Dlatego 
naszym obowiązkiem jest 
pielęgnować pamięć o na-

Delegacja Powiatu wejherowskiego 
oddała hołd Bohaterom powstania

W 77. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego w Rumi uczczono pamięć poległych. 
W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele Zarządu Powiatu Wejherowskiego. 

szych Bohaterach, aby ni-
gdy nie zginęła – mówił 
Wicestarosta Wejherowski 
Jacek Thiel. 

Warto dodać, że dzię-
ki współpracy miasta z 
Muzeum Powstania War-

szawskiego przy pomniku 
stanęły tablice z biogra-
mami dwóch zasłużonych 
Powstańców z Rumi, Bo-
gumiła Zygmunta Sabił-
ły i Aleksandry Jadwigi 
Dąbrowskiej.

Fot. Maksymilian Bronk

Fot. Maksymilian Bronk
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- Każdy może przyjść, 
obejrzeć nasze prace, popa-
trzeć jak malujemy, a nawet 
spróbować swoich umiejęt-
ności przy sztalugach - mó-
wi Tadeusz Trocki (na 
zdjęciu obok), pomysłodaw-
ca i inicjator warsztatów, 
które będą trwały do wrze-
śnia. - Odwiedzają nas za-
równo mieszkańcy, jak i 
turyści. Mamy też wiernych 
sympatyków, takich jak 
nasz dobry duch, pani Ur-
szula Hewelt, która spędza 
z nami czas na rynku. 

Warsztatom towarzyszy 
plenerowa wystawa obrazów. 

Na wejherowskim rynku odbywają się warsztaty malarskie, 
prowadzone przez Stowarzyszenie Plastyków im. Stefana Lewiń-
skiego, działające w ramach Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego - 
Oddział w Wejherowie. 

Malowanie na rynku
Fot. Leszek Spigarski

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

W niedzielne popołudnie 
w Parku Miejskim w Wejhe-
rowie w ramach KONCER-
TóW LETNICh 25 lipca 
wystąpił wejherowianin 
Andrzej Marczyński, a 1 
sierpnia - Paweł Nowak z 
zespołem Klezmoret. 

W niedzielę 8 sierpnia na 
małej scenie zaplanowano 
koncert Pinky Loops. 15 
sierpnia na rynku odbędzie 
się Potańcówka Miejska, 
a 22 sierpnia  w parku za-
grają The Missing Part.  
29 sierpnia zaplanowano 
spektakl dla dzieci: „Bak-
teriusz i Próchniak” w wy-

konaniu Teatr Komedii 
Valldall. 

W KINIE PLENERO-
WyM w amfiteatrze (w 
czwartki o godz. 21.30) za-
planowano kolejne seanse: 5 
sierpnia - „Urwis”, 12 sierp-
nia - „Żegnajcie głupcy”, 19 
sierpnia - „(Nie)znajomi”.

W wakacyjne niedziele 
o godz. 9.30 odbywają  się 
zajęcia JOGI na świeżym 
powietrzu. Dzięki dofinan-
sowaniu z Urzędu Miejskie-
go, ćwiczenia na trawniku 
za Pałacem są darmowe 
i otwarte dla wszystkich. 
Uczestnicy muszą przynieść 

własną matę lub koc. 
Zajęcia prowadzą: Mag-

da Kamińska, Paula Krze-
mińska, Alicja Mazgajczyk, 
Marcin Lubowicz.

Na tarasie Pałacu dzia-
ła LETNIA BIBLIOTE-
KA (Miejska Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie), 
w ramach której odbywa-
ły się „Literackie środy”. 
W ub. tygodniu gościł tam 
Artur Jabłoński (na zdję-
ciu poniżej), a wczoraj, na 
ostatnim spotkaniu lite-
rackim tego lata - pisarka 
Kasia Keller oraz Bogna 
Zubrzycka. 

Muzyka, kino i książki
Wśród wielu wakacyjnych propozycji władz miasta dla miesz-

kańców Wejherowa oraz dla turystów znalazły się niedzielne kon-
certy letnie w parku i czwartkowe seanse filmowe w amfiteatrze.  
Na tarasie Pałacu działa też letnia biblioteka, a na trawniku nieco 
dalej w niedzielne poranki odbywają się zajęcia jogi.

Na małej scenie w parku wystąpił z recitalem m.in. wejherowianin Andrzej 
Marczyński
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Fot. Urząd Miejski

kulTuRA

Rozstrzygnięcie kon-
kursu nastąpiło w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej 
w Wejherowie, która orga-
nizuje konkurs pod patro-
natem Prezydenta Miasta 
Wejherowa. W tej edycji 
konkursu zgłoszono 35 ty-
tuły książkowe. Jury wy-
brało najlepsze książki w 
kategorii literatura popu-
larno-naukowa oraz lite-
ratura piękna. Dotychczas 
bowiem wszystkie gatunki 
literackie oceniano w jednej 
kategorii i jurorom trudno 
było dokonywać porównań 
np. między powieścią, zbio-
rem wierszy a opracowa-
niem historycznym. 

W kategorii literatu-
ra piękna nagrodę ode-
brał Stanisław Janke za 
książkę „Cësk”, wydaną 
przez Zrzeszenie Kaszub-

gryf Literacki przyznany po raz czternasty

Sławina kosmulska i Stanisław janke
lauretami nagrody

Sławina Kosmulska i Stanisław Janke zostali laureatami czter-
nastej edycji nagrody Gryfa Literackiego 2020. Stanisław Janke 
otrzymał „Gryfa Literackiego” za książkę „Cësk”, a Sławina Ko-
smulska za książkę „(Nie)znane życie figuranta Lecha Bądkow-
skiego”, którą napisała o własnym ojcu.

sko-Pomorskie. 
Nagrodę w kategorii li-

teratura popularno-nauko-
wa otrzymała Sławina 
Kosmulska za książkę 
„(Nie)znane życie figuran-
ta Lecha Bądkowskiego”, 
którą wydało Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie i Wojewódzka i 
Miejska Biblioteka Publicz-
na w Gdańsku.

- Bardzo dziękuję kapi-
tule nagrody za tak wielkie 
wyróżnienie mojej powieści - 
powiedział Stanisław Jan-
ke, który podziękował także 
Sławinie Kosmulskiej za 
książkę o życiu i pracy Le-
cha Bądkowskiego - niefor-
malnego przywódcy ruchu 
kaszubsko-pomorskiego.

- Jest to dla mnie ogrom-
ne wyróżnienie, tym bar-

dziej, że książka którą 
napisałam dotyczy mojego 
ojca Lecha Bądkowskie-
go - powiedziała Sławina 
Kosmulska. - Postawiłam 
sobie za cel przekazywa-
nie następnym pokoleniom 
wartości, które on sam sobą 
zaświadczał. 

Gratulacje laureatom w 
imieniu Krzysztofa hil-
debrandta, prezydenta 
Wejherowa, złożył Arka-
diusz Kraszkiewicz, za-
stępca prezydenta.

- Laureatom życzę nie-
ustającej weny twórczej, aby 
kolejne dzieła, które będzie-
cie Państwo tworzyć także 
były doceniane - powiedział 
Arkadiusz Kraszkiewicz. 
- Gryf Literacki jako kon-
kurs odbywa się już czter-
nasty raz i pięknie promuje 
autorów i ich dzieła.

„Cësk”

W powieści obserwujemy życie 
Gùsta Kaszëbòwsczégò (pol. Augustyn 
Kaszubowski), od chwili narodzin w 
1908 r., przez dzieciństwo i młodość w 
dwudziestoleciu międzywojennym, po 
wyzwania dorosłości, z jakimi przycho-
dzi mu się zmierzyć w czasie II wojny 
światowej i w pierwszej dekadzie lat 
powojennych. Stanisław Janke po raz 
drugi otrzymał nagrodę Gryf Literacki.

(Nie)znane życie figuranta 
Lecha Bądkowskiego

Książka to osobiste refleksje autorki, 
przeplatane zachowaną korespondencją, 
wspomnieniami i fragmentami powieści 
Lecha Bądkowskiego, wspomnieniami ma-
my i babci autorki, a także licznymi dono-
sami na L. Bąkowskiego sporządzonymi w 
okresie PRL dla Służby Bezpieczeństwa, 
których kopie Sławina Kosmulska otrzy-
mała z Instytutu Pamięci Narodowej

Laureaci nagrody z (od lewej) przewodniczącym Rady Miasta Jackiem Gafką, 
zastepcą prezydenta Arkadiuszem Kraszkiewiczem oraz dyrektor Miejskiej  Bi-
blioteki Publicznej w Wejherowie - Eweliną Magdziarczyk-Plebanek.

Patrząc w oczy rybaka
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomor-

skiej w Wejherowie zaprasza do obejrzenia wystawy ma-
larstwa Kamy Kuik pt. „Patrząc w oczy rybaka”.

Bilety są do nabycia w budynku Książnicy prof. Gerarda Labudy w cenie 
10 zł (normalny) i 5 zł (ulgowy). Wystawę można zwiedzać w Pałacu przy 
ul. Zamkowej 2a do końca 2021 roku.

Godziny otwarcia: poniedziałek, środa: godz. 9.00-21.00, wtorek, czwar-
tek, piątek: godz. 9.00-15.00, sobota - niedziela: godz. 10.00-18.00. Fot. Leszek Spigarski

Zajęcia będą się odbywać na terenie obok Pałacu, w każdy 
piątek sierpnia, czyli  6.08, 13.08, 20.08 i 27.08 w godzinach 
od 17 do 18. - Przyjdźcie z dziećmi i dajcie się porwać ryt-
mom kaszubskiej zumby! - zachęcają organizatorzy i Anna 
Cupa, które te bezpłatne zajęcia poprowadzi. 

kaszubska zumba 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-

morskiej w Wejherowie zaprasza na zajęcia tanecz-
no-ruchowe pt. „Kaszubska Zumba Rodzinna”.
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Trener Tadeusz Cia-
pa podziękował wszystkim 
młodym zawodnikom za ak-
tywność i sportową posta-
wę, a władzom miasta za 
wsparcie letnich zajęć. 

Akcja Lato z „Błękitny-
mi” w Wejherowie organi-
zowana jest od dziewięciu 
lat dzięki finansowemu 
wsparciu Urzędu Miasta 
Wejherowo. W zakończe-
niu letnich wakacji z piłką 
na „Jamajce” wziął udział 
m.in. Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa. 

- Dziękuję Wejherowskiej 
Akademii Piłki Nożnej, 
w tym waszym trenerom, 
opiekunom i rodzicom, za 
to, że mogliście atrakcyj-
nie spędzić część wakacji 
w mieście grając w piłką 
nożną. A wam dziękuję za 
to, że odłożyliście tablety i 
smartfony na bok, żeby po-
żytecznie spędzić czas na 
wolnym powietrzu i dosko-
nalić umiejętność zespoło-
wej gry w piłkę – powiedział 
Arkadiusz Kraszkiewicz.

Podczas zakończenia 
zajęć dzieci otrzymały pa-
miątkowe medale, słodycze 
i zdjęcia biorących udział w 
zajęciach drużyn.

Atrakcyjne lato z Błękitnymi na jamajce

Mali piłkarze na boisku
Przez dwa wakacyjne tygodnie grupa najmłodszych miłośników piłki nożnej miała 

wiele okazji do dobrej zabawy, rywalizacji i emocji. Zakończył się letni cykl zajęć pił-
karskich, zorganizowany przez Wejherowską Akademię Piłki Nożnej „Błękitni” na bo-
isku „Jamajka” przy ul. Partyzantów na Osiedlu Kaszubskim.

Przewodnicy starają się zainteresować zarówno star-
szych, jak i młodszych uczestników zwiedzania, wybiera-
jąc najatrakcyjniejsze miejsca pełne ciekawych historii, 
pięknej architektury i zabytków. Uczestnicy wycieczek 
zwiedzają m.in. Kalwarię Wejherowską, Klasztor i Kościół 
franciszkański pw. Matki Bożej Uzdrowienia Chorych na 
Duszy i Ciele i św. Anny, gdzie znajduje się obraz Matki 
Bożej Wejherowskiej Uzdrowicielki na Duszy i Ciele z dru-
giej połowy XVII wieku. Trasa zwiedzania prowadzi przez 
Park Miejski, Pałac Przebendowskich i Keyserlingów oraz 
Szlakiem Nut Kaszubskich. 

Podczas wycieczki, uczestnicy poznają także ratusz miej-
ski. W zabytkowym budynku na turystów czekają m.in. sa-
la historii i tradycji, cela więzienna, makiety miasta oraz 
Kalwarii Wejherowskiej, a także multimedialna Sala Hi-
storyczna „Wejherowo okresu międzywojennego”. Ratusz 
dostępny jest dla zwiedzających tylko o pełnych godzinach: 
od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -15.00, a w soboty 
i niedziele w godz. 11.00-15.00 (ostatnie wejście godz. 14).

Zgłoszenia grup zorganizowanych przyjmowane są pod 
nr tel. 58 677 70 58.

Przewodnik czeka codziennie

Bezpłatne 
wycieczki 
po wejherowie

Władze Wejherowa oraz przewodnicy za-
praszają wszystkich, którzy chcą dowie-
dzieć się więcej o Grodzie Wejhera, poznać 
jego zabytki i inne atrakcje. Bezpłatne 
wycieczki odbywają się codziennie do 22 
sierpnia, a zbiórkę wyznaczono  o godzi-
nie 11:00 przy pomniku Jakuba Wejhera. 

Fot. Urząd Miejski

Fot. Urząd Miejski
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Fot. Leszek Spigarski

Pielgrzymi 
w wejherowie

więcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Jak co roku pielgrzymi wyruszyli 25 lipca z Helu, aby po 
noclegu w Swarzewie, drugiego dnia pielgrzymki dotrzeć 
do Duchowej Stolicy Kaszub. Z wejherowa poszli do Sia-
nowa, gdzie znajduje się kolejne znane kaszubskie Sank-
tuarium. Po 19 dniach niełatwej wędrówki, 12 sierpnia 
br. wejdą na Jasną Górę i pokłonią się Matce Bożej Czę-
stochowskiej. W sumie podczas najdłuższej pieszej piel-
grzymki w Polsce przejdą prawie 640 kilometrów.

W tym roku, z powodu jubileuszu oraz Roku św. Jakuba 
Apostoła, pielgrzymka nie dla wszystkich skończy się w 
Częstochowie. 100-osobowa grupa pielgrzymów z Kaszub 
pojedzie autokarami do Hiszpanii, aby tam przejśc ponad 
100-kilometrową Drogą św. Jakuba do Sanktuarium w 
Santiago de Compostella. Pielgrzymi pojadą też do Fati-
my i do Lourdes.

26 lipca do Wejherowa dotarli uczestni-
cy jubileuszowej 40. Kaszubskiej Pieszej 
Pielgrzymki na Jasną Górę. Ze śpiewem na 
ustach przeszli ulicami miasta do kościoła 
Trójcy Świętej, gdzie modlili się wspólnie 
w mieszkańcami Wejherowa i ks. prałatem 
Tadeuszem Reszką.
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„Nie umiera ten
 - kto trwa w pamięci żywych…”

Słowa szczerego żalu i głębokiego współczucia 

MAGDALENIE WÓJCIK
z powodu śmierci TATY

Nie ma słów, które ukoją ból, ale nasze myśli są z Tobą,
niech przyniosą wsparcie i poczucie, że nie jesteś sama 

w tak bolesnej chwili…

składają

Dyrektor wraz z pracownikami 
Wejherowskiego Centrum Usług Wspólnych

K O N D O L E N C J E

Z POLICJI  * Z POLICJI

Torba medyczna wypo-
sażona jest w butlę tlenową 
z reduktorem i maskami 
twarzowymi do podawania 
tlenu, zestaw kołnierzy 
ortopedycznych, zestaw 
rurek ustnogardłowych, 
aparat do płukania oka, 
opatrunki medyczne, itp. 
Torba będzie służyła stra-
żakom z OSP Gościcino do 
udzielania pierwszej pomo-

Strażacy z OSP Gościcino otrzymali torbę medyczną ze sprzę-
tem  ratownictwa medycznego od Oddziału Regionalnego KRUS 
w Gdańsku. Taki sprzęt bardzo się przyda do udzielania pierw-
szej pomocy przedlekarskiej osobom poszkodowanym.

cy osobom poszkodowanym 
w wypadkach drogowych, 
a także mieszkańcom wsi 
Gościcino, zwłaszcza rolni-
kom, którzy ulegli wypad-
kom podczas prac polowych 
czy prac mechanicznych w 
obejściach. 

- W wielu przypadkach 
strażacy OSP są pierwsi na 
miejscu zdarzenia, to też 
wykorzystanie podstawo-

wego sprzętu medycznego i 
udzielenie pierwszej pomo-
cy przedlekarskiej osobom 
poszkodowanym na pewno 
przyczyni się do uratowa-
nia życia ludzkiego, które 
jest najważniejsze - mówi 
prezes OSP Gościcino dh 
Jerzy Sawoniuk - Dlate-
go jesteśmy wdzięczni dy-
rekcji OR KRUS za taki 
prezent.

gdański kRuS obdarował strażaków oSP

Sprzęt do ratowania
poszkodowanych

Ratował się łapówką
Za próbę wręczenia korzyści majątkowej 

policjantom odpowie 37-letni mieszkaniec 
gminy Szemud. Kierowca daewoo został za-
trzymany do kontroli drogowej, a badanie 
alko-testem wykazało prawie 3 promile w 
organizmie. Mężczyzna najpierw znieważał 
policjantów, następnie naruszył ich nietykal-
ność, a potem zaoferował policjantom pie-
niądze. 

Za kierowanie samochodem w stanie 
nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wol-
ności do lat 2. Mężczyzna poniesie także 
konsekwencje związane ze znieważaniem 
policjantów oraz naruszeniem ich nietykal-
ności cielesnej. Kierowca musi się też liczyć z 
karą za próbę wręczenia korzyści majątkowej.

Motocyklista z zakazem
W Gościcinie na ul. Słonecznej doszło do 

zderzenia forda, kierowanego przez 34-latkę 
oraz motocykla suzuki, którym kierował 19-la-
tek mający sądowy półroczny zakaz kierowa-
nia wszelkimi pojazdami mechanicznymi. 

Kobieta jadąc ul. Dworską na skrzyżowa-
niu z ul. Słoneczną, prawdopodobnie nie 
udzieliła pierwszeństwa przejazdu motocy-
kliście i doszło do zderzenia. Motocyklista zo-
stał przetransportowany do szpitala. 

Policjanci apelują! Pamiętajmy o rozsąd-
ku na drodze oraz kierowaniu z wyobraźnią. 
Jedźmy wolniej, a bezpieczniej.

Na czerwonym świetle
W Redzie na ul. Gdańskiej motocyklista ja-

dąc w kierunku Rumi, prawdopodobnie nie 
zareagował na palące się czerwone światło i 

skręcając w lewo uderzył w osobowego for-
da. Obaj kierowcy, którzy byli trzeźwi, trafili 
do szpitala. 

Zderzenie w Bożympolu
W niedzielę 1 sierpnia w Bożympolu (gmi-

na Łęczyce) na drodze krajowej nr 6 około 
godziny 18.30 doszło do wypadku drogo-
wego. Samochód ciężarowy zderzył się z 
osobowym. Zdaniem policjantów, najpraw-
dopodobniej kierowca seata nie ustąpił 
pierwszeństwa przejazdu kierowcy samo-
chodu ciężarowego man, powodując wypa-
dek. Poszkodowany kierowca osobówki trafił 
do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi.

w trosce o bezpieczeń-
stwo mieszkańców oraz 
turystów, policjanci z ko-
mendy Powiatowej Policji 
w wejherowie wspólnie z 
funkcjonariuszami, którzy 
zostali delegowani z od-
działów Prewencji Policji 
w gdańsku do zabezpie-
czenia sezonu letniego do 
gmin Choczewo i gniewi-
no, przeprowadzili akcję 
profilaktyczno-edukacyj-
ną na plaży w Lubiatowie. 

Podpalili auta
Kryminalni z KPP w Wejherowie zatrzyma-

li 33 i 40-latka, którzy w nocy na parkingu na 
os. Kaszubskim podpalili samochód, w wyni-
ku czego spaleniu uległy jeszcze dwa sąsied-
nie auta. W wyniku prowadzonych czynności 
ustalili tożsamość sprawców, których na dru-
gi dzień zatrzymali. 

Dwa z samochodów nie nadają się do dal-
szej eksploatacji.

Fot. Facebook/wejherowo998

Profilaktyka

Akcja 
na plaży Narkotyki 

na placu zabaw
1 sierpnia po godzinie 22 dyżurny straży miejskiej za-

uważył cztery osoby (dwóch mężczyzn i dwie kobiety), 
które na placu zabaw w Parku Majkowskiego w Wejhe-
rowie zaczęły raczyć się jakimś proszkiem. Wysłany na 
miejsce patrol wylegitymował te osoby i znalazł przy nich 
narkotyki. 

Wszyscy przyznali się do ich zażywania. Jeden z męż-
czyzn miał w plecaku zawiniątko z białym proszkiem. 
Podejrzanych o posiadanie i zażywanie narkotyków prze-
wieziono do Komendy Powiatowej Policji, która prowadzi 
dalsze czynności w tej sprawie.

Nielegalne pojemniki
W kilku rejonach miasta ustawiono pojemniki na odzież 

używaną, które nie posiadają logo firmy ani numeru kon-
taktowego do właściciela. Do pojemników nie przyznają się 
organizacje prowadzące działalność charytatywną tj. Cari-
tas Diecezji Gdańskiej, Zarząd Okręgowy PCK. Wcześniej ta-
kie same kontenery zostały przez Urząd Miasta wywiezione. 

Póki co, Straż Miejska do uprzątnięcia terenu wzywa wła-
ściciela terenu, bo tak stanowią przepisy. Przy takich anoni-
mowych kontenerach tworzą się dzikie wysypiska śmieci. 

Nie lubią wiat 
przystankowych
Dwóch mieszkańców Trójmiasta zdewastowało wiatę 

przystankową przy ulicy 12 Marca. Zauważył ich dyżurny 
monitoringu i skierował tam patrol. W tym czasie krewka 
para oddaliła się, jednak po penetracji pobliskiego terenu 
zatrzymali młodego mężczyznę. 

20-letni mieszkaniec Gdańska ukarany został manda-
tem karnym. Odpowie te  przed sądem za uszkodzenie 
wiaty i poniesie koszty jej naprawy.

STRAŻ MIEJSKA

Mundurowi rozmawiali  z 
rodzinami, a w szczególności 
z dorosłymi o zasadach bez-
piecznego zachowania na 
plaży i w trakcie kąpieli, a tak-
że sprawowania właściwego 
nadzoru nad dziećmi podczas 
wodnych zabaw. Policjanci roz-
dali ulotki informacyjne, a naj-
młodszym opaski niezgubki i 
elementy odblaskowe.

SłuŻby w wejherowie:
PolicjA 
58  672 97 22 
 StrAŻ  PoŻArnA
58  677 61 00
StrAŻ MiejSkA
58  677 70 40

BEZPIEcZEŃSTWO
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luDZIE I IcH PASJE

Dokończenie na str. 13

- Jest Pani bardzo ak-
tywną osobą, uczestniczą-
cą w wielu wydarzeniach 
kulturalnych i uroczy-
stościach w naszym mie-
ście. Teraz, latem można 
Panią spotkać na wejhe-
rowskim rynku, gdzie w 
gronie innych artystów 
maluje Pani obrazy. Czy 
zainteresowanie malo-
waniem pojawiło się już 
w młodości?

- Nie, moje artystyczne pa-
sje, wśród których malowa-
nie zajmuje najważniejsze 
miejsce obudziły się kilka-
naście lat temu, dokładnie 
w 2007 roku. Kiedy poczu-
łam potrzebę malowania, 
zapisałam się do Stowarzy-
szenia Artystów Plastyków 
i Rękodzieła „Kunszt” w Re-
dzie, gdzie uczestniczyłam w 
warsztatach malarskich. W 
2013 roku zaangażowałam 
się w działalność wejherow-
skiego oddziału Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego. 
Uczestniczę w różnych wy-
darzeniach i uroczystościach 
tej organizacji, ale przede 
wszystkim udzielam się ar-
tystycznie. Obecnie jestem 
prezesem Stowarzyszenia 
Plastyków ZK-P w Wejhero-
wie im. Stefana Lewińskie-
go, zasłużonego malarza.

- Czym zajmuje się sto-
warzyszenie?

- Organizujemy warsz-
taty, plenery, wystawy, 
podczas których staramy 
się propagować piękno Zie-
mi Kaszubskiej, przyrody, 
architektury, kultury. Od 
siedmiu lat prezentujemy 
naszą twórczość podczas let-
nich warsztatów na rynku.

- Co Pani najchętniej 
maluje?

- Tematami moich ob-
razów są m.in. pejzaże 
kaszubskie oraz portery. 
Maluje też obrazy religij-
ne, m.in. kopię ikony Matki 
Bożej Częstochowskiej oraz 
Figurę Matki Bożej Królo-
wej Polski w Śmiechowie, 
która jest mi szczególnie 
bliska.

- Z Figurą, która stoi 
u zbiegu ulic Gdańskiej 
i Świętopełka, przy 
głównej trasie komuni-
kacyjnej w Wejherowie 
związana Pani rodzina. 
Opowiada Pani o tym w 
książce Mirosława Lade-
manna pt. „Figura Mat-
ki Bożej Królowej Polski 
w Śmiechowie”. W tej 
dzielnicy mieszka Pani 
od urodzenia?

- Tak, mieszkam na po-
sesji, gdzie stał nasz ro-
dzinny dom. Pierwszy dom 
w tym miejscu zbudowali 
moi dziadkowie - Maria i 
Jan Piwniccy. W 1935 roku 
otrzymali oni w Śmiecho-
wie działkę ogrodową i tam 
zamieszkali. Wychowali 
tam sześcioro dzieci, w tym 
moją mamę Annę.  W tym 
samym domu mieszkali moi 
rodzice, a ja się w nim wy-
chowałam. W obecnym do-
mu, zbudowanym na tej 
posesji mieszkam z moim 
synem i synową.

- Czy wspomnieni 
dziadkowie mieli ka-
szubskie korzenie?

- Nie, dziadek urodził się 
w Warszawie, a babcia by-
ła Niemką z okolic Olszty-
na. Najpierw mieszkali w 
Działdowie, a w 1933 ro-
ku przeprowadzili się do 
Wejherowa. Dziadek był 
społecznikiem, należał do 
Towarzystwa Ogródków 
Działkowych, angażował 
się w działalność w parafii 
oraz w życie nowego, roz-
wijającego się osiedla. Był 
jednym z inicjatorów po-
stawienia w Śmiechowie 
Figury Matki Bożej Królo-
wej Polski, zbierał fundu-
sze na zrealizowanie tego 
pomysłu, bo figurę zbudo-
wano ze składek miesz-
kańców osiedla. Kiedy już 
stanęła, moja babcia Maria 
podjęła służbę przy dzwo-
nie, do którego chodziła 
trzy razy dziennie i dzwo-
niła na Anioł Pański. 

Po jej śmierci w 1968 
roku tego zadania podję-
ła się jej synowa, Wiktoria 

Piwnicka. Kiedy zmarła 
w 2016 roku, służbę przy 
Figurze przejęła jej cór-
ka, moja kuzynka, Janina 
Pustelnik aż do śmierci w 
2019 roku. 

-  Ze wspomnianej pu-
blikacji M. Lademanna 
dowiedziałam się, że Pani 
rodzina została wyrzuco-
na z domu i z Wejherowa 
przez Niemców.

- Tak, ponieważ dzia-
dek był patriotą, który w 
1939 roku odmówił przyję-
cia niemieckiej listy naro-
dowościowej. Mieli jednak 
szczęście, bo kiedy eses-
mani popędzili ich pieszo 
na dworzec w Wejherowie 
i stłoczyli z innymi wysie-
dlonymi w pociągu, żołnie-
rze Wermachtu  zatrzymali 
ten pociąg i odesłali ich z 
powrotem do domu. 

Niestety, w maju 1940 
roku rodzina dziadka jed-
nak została wysiedlona do 
Lublina w Generalnej Gu-
berni, a potem do Essen w 
Niemczech na roboty przy-
musowe. Do Polski, a po-
tem do Śmiechowa wrócili 
w październiku 1945 roku. 

To nie był jednak ko-
niec ich problemów. Po woj-
nie Jan Piwnicki za obronę 
krzyża w szkole został aresz-
towany przez Urząd Bez-
pieczeństwa i przesiedział 
kilka miesięcy w areszcie 
na ul. Kopernika. Po powro-
cie nie doszedł już do siebie. 
Zmarł w 1955 roku.

- Wspomniała Pani, 
że Figura Matki Bożej 
w Śmiechowie jest Pani 
szczególnie bliska.

- Do Matki Bożej Kró-
lowej Polski chodziłam w 
dzieciństwie z babcią Marią 
i to ona zaszczepiła mi sza-
cunek do Figury. Kiedy po 
latach zaczęłam malować 
i pisać, moje wiersze oraz 
obrazy poświęcałam m.in. 
Figurze w Śmiechowie. Za 
namową śp. ks. Zygmunta 
Malińskiego, byłego pro-
boszcza parafii NMP Kró-
lowej Polski, napisałam też 

kronikę Figury. Poza wie-
loma faktami, które zna-
łam z opowiadań dziadków 
i mamy, zebrałam wiele 
nowych wiadomości od ro-
dziny, sąsiadów i innych 
mieszkańców Śmiechowa. 
Przy tej figurze odbywa-
ły się m.in. nabożeństwa 
majowe i różańcowe, przez 
wiele lat prowadzone przez 
moją ciocię Wiktorię Piw-
nicką. Mieszkańcy Śmie-
chowa gromadzili się w tym 
miejscu i modlili, stanowiąc 
jedną rodzinę. Wszyscy się 
znali, wspierali, trzymali 
razem. Ta piękna historia 
z czasów mojego dzieciń-
stwa i młodości mówi nam 
o znaczeniu Figury Matki 
Bożej w Śmiechowie. Tym-
czasem właśnie w tym mie-
siącu mija 85. rocznica jej 
postawienia.

- Pani zainteresowa-
nia historią Wejherowa, 
a zwłaszcza Śmiechowa, 
dotyczą też Szkoły Pod-
stawowej nr 5, której 

Rozmowa z TERESą UZDROWSKą - malarką, poetką, społecznikiem, wejherowianką od urodzenia, mieszkanką 
Śmiechowa

kronikę Pani napisała. 

- Bardzo zależy mi na 
upamiętnieniu historii na-
szej dzielnicy i jej miesz-
kańców, ale także ważnych 
placówek, do których na-
leży szkoła. Funkcjonowa-
ła ona najpierw w baraku 
obok Figury Matki Bożej. W 
tym budynku, który posta-
wiono zaraz po wojnie było 
też przedszkole. Mieszkań-
cy zabiegali o budowę w 
tym miejscu kościoła, ale 
nic z tego nie wyszło. Do-
wiedziałam się, że w latach 
powojennych odprawiono 
tam nawet Pasterkę dla 
mieszkańców Śmiechowa. 
Znalazłam zdjęcia tego ba-
raku, a nawet go namalo-
wałam. Obraz przekazałam 
szkole nr 5.

- W 2019 roku została 
Pani uhonorowana Me-
dalem „Za Zasługi dla 
Powiatu Wejherowskie-
go”, o czym pisaliśmy 
na łamach „Pulsu Wej-

herowa”. Czy to wyróż-
nienie przyniosło Pani 
satysfakcję?

- Oczywiście, jestem z nie-
go bardzo dumna. Uroczyste 
wręczenie medalu odbyło 
się w Miejskim Domu Kul-
tury w Rumi podczas wer-
nisażu mojej wystawy pt. 
„Malowane marzeniami”. 
Wyróżnienie wręczyli mi: 
wicestarosta wejherowski 
Jacek Thiel i wiceprzewod-
niczący Rady Powiatu Bog-
dan Tokłowicz w obecności 
Sekretarza Miasta Bogu-
sława Suwary oraz prezesa 
ZKP Mirosława Gaffki.

Wystawa w Rumi była 
kolejnym miejscem, gdzie 
mogłam zaprezentować 
swoje prace. Uczestniczy-
ły one także w wielu in-
nych wystawach, zarówno 
lokalnych, krajowych jak 
i międzynarodowych. Tego 
rodzaju wydarzenia arty-
styczne również są powodem 

Maluję piękne kaszubskie krajobrazy

Teresa Uzdrowska podczas warsztatów malarskich na wejherowskim rynku, 
o których piszemy również na str. 6.
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HISTORIA MIASTA

Historia tego miejsca 
sięga 1934, kiedy powoła-
no do życia Wejherowskie 
Towarzystwo Ogródków 
Działkowych Małych Osie-
dli Podmiejskich w Śmie-
chowie. Koncepcję pomnika  
nakreślił prezes wspomnia-
nego Towarzystwa - Alek-
sander Jankowski. Projekt 
ten, jako obiekt kultu reli-
gijnego zatwierdził ks. Ed-
mund Roszczynialski. W 
dzieło właczył się osobiście 
burmistrz Teodor Bolduan, 
udzielając pomocy finan-
sowej i administracyjnej. 
Projekt spotkał się z życzli-
wym przyjęciem mieszkań-
ców, którzy uczestniczyli w 
zbiórce publicznej (na po-
trzeby akcji wydrukowano 
specjalne „cegiełki”). 

Budowę figury pierwot-
nie nazywaną  Figurą Mat-
ki Bożej Królowej Korony 
Polskiej, rozpoczęto wio-
sną 1936 r. wmurowując w 
postument kamień węgiel-
ny. Figurę wyrzeźbił Igna-
cy Zelek z Torunia. Obok 
figury stanęła dzwonnica z 
dzwonem o wadze 100 kg, 
który wzywał mieszkańców 
do modlitwy o godzinie 6, 
12 i 18.

20 września 1936 r. 
podczas podniosłej uro-
czystości Figurę  Matki 
Bożej poświęcił ks. pra-
łat Edmund Roszczy-
nialski. Wśród licznych 
gości byli m.in.: bur-
mistrz Wejherowa Teo-
dor Bolduan i Starosta 
Morski Antoni Potocki. 

W 1939 r. Niemcy zabra-
li dzwon, przetapiając go na 
cele militarne i zamierzali 
zniszczyć figurę. Nie udało 
im się rozwalić jej młotami. 
Ostatecznie, wykorzystując 
więźniów Zakładu Karne-

do dumy i satysfakcji. Bar-
dzo się cieszę, że mogę pre-
zentować moje obrazy, które 
podobają się odbiorcom. 

- Oprócz malowania i 
pisania wierszy, a tak-
że spisywania historii 
obiektów i wydarzeń w 
Śmiechowie, ma Pani 
jeszcze inne zaintere-
sowania? Jak Pani lubi 
spędzać wolny czas?

- Od kilku lat morsuję 
w gronie przyjaciół i zna-
jomych, a jesienno-zimowe 
kąpiele z pewnością dodają 
energii. Latem biorę udział 
w plenerach malarskich, 
niedawno wróciłam z kil-
kudniowego spotkania w 
kaszubskiej Stężycy. Gru-
pa malarzy upodobała sobie 
również Dębki, gdzie spo-
tykamy się dwa, trzy razy 
w roku i malujemy piękne 
nadmorskie pejzaże. Poza 
tym wolny czas chętnie spę-
dzam z moją rodziną.

- Czy może Pani po-
wiedzieć więcej o naj-
bliższych?

- Mam dwoje dorosłych 
dzieci: córkę Alicję Hebel i 
syna Daniela Szlagowskie-
go, a także czterech wnu-
ków i czterech prawnuków. 
Jest też synowa Jolanta 

Teresa Uzdrowska odbiera Medal „Za Zasługi dla Powiatu Wejherowskiego” 
z rąk  wicestarosty wejherowskiego Jacka Thiela i wiceprzewodniczącego 
Rady Powiatu Wejherowskiego Bogdana Tokłowicza.

i zięć Andrzej. O tym jak 
ważna jest dla mnie rodzi-
na świadczy fakt, że byłam 
organizatorką rodzinnych 
zjazdów, napisałam też 
krótką sagę rodu Piwnic-
kich. Staram się pielęgno-
wać pamięć o dziadkach, 
którym poświęciłam album.

- Wiele osób przez wie-
le lat znało Panią jako 
Teresę Szlagowską. To 

nazwisko nosi również 
Pani syn i synowa.

- Owszem, tak nazy-
wał się mój pierwszy mąż 
Czesław Szlagowski, a na-
zwisko Uzdrowska mam 
po drugim mężu, Alfonsie. 
Niestety, dwukrotnie zo-
stałam wdową.

- Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska

Rozmowa z teresą uzdrowską
Dokończenie ze str. 12

Matka Boża królowa Polski

85 lat Figury
w Śmiechowie

Figura Matki Bożej Królowej Polskiej, widoczna z głównej 
drogi krajowej nr 6 (ul. Gdańska) stoi w Śmiechowie od 85 lat. 
Rocznica powstania Figury przypada wkrótce, bo 20 września br. 
Wiąże się z nią ciekawa historia, która jest jedną z kart historii 
Wejherowa, a także dziejów parafii pw. NMP Królowej Polski.

go, zakopali figurę wraz z 
postumentem.

W 1946 roku figurę od-
kopano i odnowiono. Głów-
nymi inicjatorami byli: Jan 
Piwnicki, Tadeusz Ma-
liński, Teodor Sikora, 
Jan Szulc, Florian i Jan 
Kierznikowicz oraz Jan 
Kitowski.

W 2001 po modernizacji 
drogi krajowej nr 6 figura 
znalazła się poniżej pozio-
mu drogi. Dzięki staraniom 
mieszkańców Śmiecho-
wa i wsparciu prezydenta 
Krzysztofa hildebrand-
ta, figura została usta-
wiona na podwyższonym 
fundamencie i odnowiona 
pod okiem konserwatora 
zabytków.

W kolejnych latach od-
nowiono teren wokół fi-
gury oraz przywrócono 
oryginalny wygląd drew-

nianej dzwonnicy. W jej 
wnętrzu wbudowano nowy 
mechanizm uruchamiający 
automatycznie dzwon. Po-
złocono też korony Matki 
Bożej i Dzieciątka. Przez 
wszystkie lata figura by-
ła otoczona opieką miesz-
kańców, zwłaszcza Wandy 
Piwnickiej, Janiny Pu-
stelnik i Teresy Uzdrow-
skiej. 

 *  *  *
Obecnie figura znajduje 

się pod opieką prezydenta 
Wejherowa i pod nadzorem 
służb miejskich: Zakładu 
Usług Komunalnych oraz 
Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunal-
nych.

Na podstawie książki 
„Figura Matki Bożej Królo-
wej Polski w Śmiechowie” 
Mirosława Lademanna.

Fot. Starostwo w Wejherowie

Teresa Uzdrowska podczas jednego z plenerów.
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SPORT I REkREAcJA

O G Ł O S Z E N I E

Przed zawodnikami z na-
szego powiatu wielka szan-
sa na start w zmaganiach 
olimpijskich. Obecnie w 
Luzinie działa Klub Kick-
boxingu GOSRiT Luzino, a 
w Wejherowie - Wejherow-
skie Stowarzyszenie Spor-
towe. Oba Kluby zrzeszone 
są w Polskim Związku Kick-
boxingu i są członkami po-
morskiego Zrzeszenia LZS. 
W gminie Luzino prekurso-
rem powstania kickboxingu 
był Piotr Klecha, dyrektor 
GOSRiT Luzino, który ścią-
gnął do Luzina trenera Rafa-
ła Karcza, obecnego trenera 
Kadry Narodowej juniorów 
w kickboxingu. 

Najbardziej utytułowany-
mi sportowcami w tej dyscy-
plinie są: Paulina Stenka, 
mistrzyni Świata juniorów, 
medalistka MŚ seniorek 
oraz Zuzanna Kalbarczyk, 
medalistka Mistrzostw Eu-
ropy i Świata (obie na zdję-
ciu z trenerem R. Karczem). 

kickboxing w Luzinie i wejherowie

Szansa na olimpiadę
Międzynarodowy Komitet Olimpijski w Tokio oficjalnie zaak-

ceptował kickboxing pod auspicjami WAKO (Światowej Organiza-
cji, do której należy Polski Związek Kickboxingu) jako dyscyplinę 
olimpijską. W 2018 r. był przyjęty w poczet MKOl tymczasowo. 

Obie zawodniczki to wielo-
letnie kadrowiczki Polski i 
stypendystki gminy Luzino. 

Na zajęcia kickboxingu 
można zapisać się przy oka-

zji rozpoczęcia nowego sezo-
nu od września br., pod nr 
tel. 695 650 914 lub email: 
rafal.karcz@sportwejhe-
rowo.pl.

Seniorzy brali udział w 
sześciu konkurencjach, po-
dzielonych na trzy kategorie 
wiekowe 55+, 65+ oraz 75+.

Pierwsze miejsce w bie-
gu na 50 metrów z prze-
szkodami kobiet w swoich 
kategoriach wiekowych, 
zajęły Maria Białczak oraz 
Urszula Grzenkowicz. 

W marszu Nordic Wal-
king spośród trzech re-

Senioriada LZS

Ekipa z Luzina na medal
Reprezentacja gminy Luzino przywiozła spory bagaż pucharów 

i medali z IV Wojewódzkiej Senioriady LZS w Skarszewach. 

prezentantek gminy, dwie 
stanęły na podium. Zwy-
ciężczynią okazała się Ma-
ria Białczak, a trzecie 
miejsce zajęła Ewa Hewelt. 

W tenisie stołowym trze-
cie miejsce wywalczyła Kry-
styna Dudziak, która zdobyła 
również brązowy medal w 
biegu na 50 metrów. 

W rzucie lotką do celu 
drugie miejsce zajęła Ste-

fania Miller, a trzecie Bar-
bara Ziemann. 

W rzucie ringiem trzecie 
miejsce przypadło Helenie 
Dzwonkowskiej. 

Pani sołtys Łucja To-
karska wywalczyła trzecie 
miejsce w slalomie z piłką 
na czas. 

Opiekunem drużyny by-
ła Jolanta Radecka.
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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. 731-008-506
O G Ł O S Z E N I E

SPORT I OGŁOSZEnIA

   W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagroże-
niem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w spra-
wie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w 
związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r. poz. 861) 
Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość za-
dań 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 Pu-
blicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

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

Dziękujemy za zrozumienie

URZąD MIEJSKI W WEJhEROWIE 
INFORMUJE

ogŁoSZENIA, REkLAMY, koNDoLENCjE
w  PuLSIE wEjhERowA

606  101 502     redakcja@pulswejherowa.pl

W turnieju tradycyjnej kaszubskiej gry karcianej, roze-
granym w siedzibie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w 
Wejherowie, wzięło udział piętnaścioro zawodników, w tym 
jedna kobieta - Brygida Skrzypczak z Wejherowa, która za-
jęła 4. miejsce. 

Zwycięzca turnieju Władysław Dominik jest mieszkań-
cem gminy Puck. Jerzy Szreder jest z Wejherowa i odebrał 
także Puchar Wójta Gminy Wejherowo, a wejherowianin 
Mieczysław Bryła odebrał Puchar Prezesa ZKP Wejherowo. 
Gratulacje zwycięzcom i uczestnikom turnieju złożył Miro-
sław Gaffka prezes ZKP/O Wejherowo. 

Kolejne miejsca zajęli: piąte - Józef Dorsz z Mrzezina, 
szóste - Stanisław Bresiński z Żelistrzewa, a siódme - Kazi-
mierz Kreft z Wejherowa.

tradycyjna gra kaszubska

turniej skata
Władysław Dominik zwyciężył 23. Tur-

niej Skata Sportowego i odebrał Puchar 
Prezydenta Miasta Wejherowa. Drugie 
miejsce zajął Jerzy Szreder, a trzecie Mie-
czysław Bryła.
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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

WYDARZEnIA
Stowarzyszenie „kunszt”

wystawa ceramiki
W Fabryce Kultury w Redzie odbył się 

wernisaż wystawy ceramiki „Sięgaj do 
Przeszłości”. Prace powstały podczas 
warsztatów prowadzonych przez Stowa-
rzyszenie Twórców Sztuki i Rękodzieła 
Artystycznego „Kunszt”. 

Prace zaprezentowane podczas wystawy powarsztatowej 
powstały pod okiem instruktora – Beaty Wysockiej-Tu-
rek. W wydarzeniu wziął udział wicestarosta wejherowski 
Jacek Thiel oraz członek Zarządu Powiatu Wejherow-
skiego Ludwik Zegzuła. Warsztaty zostały dofinansowa-
ne przez Urząd Miasta Redy oraz Starostwo Powiatowe w 
Wejherowie.

- Samorząd każdego roku w ramach otwartego konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych dla podmiotów pro-
wadzących na terenie powiatu wejherowskiego działalność 
pożytku publicznego, dofinansowuje działania związane 
m.in. z kulturą. Konkurs ma na celu wspieranie ciekawych 
projektów, które przyczyniają się do integracji różnych grup 
społecznych - podkreśla wicestarosta Jacek Thiel.

Wystawę można oglądać w Fabryce Kultury przy ul. 
Łąkowej 59A w Redzie do 19 sierpnia.

wakacyjne atrakcje w Choczewie
Po raz kolejny mieszkańcy Choczewa i okolic angażują się we wspólne działanie na 

rzecz powstania Centrum Integracji i Aktywizacji Międzypokoleniowej. W ramach pro-
jektu hybrydowy Inkubator Kultury organizowane są ciekawe spotkania kulturalne, 
artystyczne i rekreacyjne dla mieszkańców i turystów nadmorskiej gminy.

Zbiórka środków na 
szczytny cel, prowadzo-
na podczas wydarzeń, jest  
również okazją do świetnej 
zabawy oraz atrakcyjnego 
spędzenia czasu w czasie 
wakacji. W minioną sobotę 
31 lipca w Choczewie odbył 
się Uliczny Stragan Ku-
linarny (na zdjęciu), pod-
czas którego można było 
skosztować lokalnych spe-
cjałów i nie tylko. Gościem 
specjalnym wydarzenia by-
ła pochodząca z Choczewa 
finalistka programu Ma-
sterchef Sylwia Garska-
-Chmarycz.

Dzisiaj, 5 sierpnia w 
Choczewie startuje kolej-
na impreza - trzeci Mię-
dzypokoleniowy Plener 
Malarski, który odbędzie 
się już po raz trzeci. In-
tegralną częścią pleneru 
trwającego do 8 sierpnia, 
będzie licytacja wykona-
nych podczas jego trwania 
prac. Na zakończenie sezo-
nu tj. 4 września odbędzie 
się Nadbałtycki Marsz 
Nordic Walking.

- Udział w cyklu im-
prez organizowanych w 

ramach tego projektu sta-
nowi przepis na udane 
wakacje w Choczewie i 
okolicach - twierdzi Piotr 
Zarzeczny, przedstawi-
ciel Stowarzyszenia Carpe 
Diem Semper, które jest 
organizatorem wydarzeń 
w ramach Hybrydowego 
Inkubatora Kultury.

Hybrydowy Inkubator Kultury to projekt skupiają-
cy kilkaset osób. Został dofinansowany przez Gminę 
Choczewo w ramach programu współpracy z organi-
zacjami pozarządowymi na 2021r. Na terenie gminy są 
i będą  realizowane wydarzenia, służace aktywizacji i 
integracji  mieszkańców, czyli lokalnego środowiska, 
a także turystów, odwiedzających nadmorskie tereny.

Fot. Michał Kaczmarek


