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Kilka dni temu w ośmiu ośrodkach tymczasowego pobytu dla obywateli Ukrainy w powie-
cie wejherowskim przebywało około 500 osób. Uciekający przed wojną Ukraińcy znaleźli 
również schronienie w wielu prywatnych domach. Samorząd powiatowy, władze Wejherowa 
i władze gmin organizują m.in. wsparcie materialne, pomoc psychologiczną, edukacyjną oraz 
językową. W miastach i gminach działają specjalne numery telefonów do kontaktu związa-
nego z pomocą dla uchodźców wojennych. 

Ogromną pomoc i wielkie serca okazują mieszkańcy Wejherowa i powiatu wejherowskie-
go, przekazując wiele potrzebnych rzeczy, oferując noclegi, a także pracę. Wielkie uzna-
nie należy się wolontariuszom, którzy dary zbierają, segregują, przewożą.              Str. 8–9
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Dotacje są przyznawane 
na realizację zadań publicz-
nych w różnych obszarach 
działalności: w dziedzinie 
kultury, ochronie zdrowia, 
sporcie, przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi i innym pato-
logiom społecznym, a także 
sztuce, turystyce i ochro-
nie środowiska. Prezydent  
Krzysztof Hildebrandt 
podziękował przedstawi-
cielom organizacji pozarzą-
dowych za ich codzienną 
działalność i zaangażowa-
nie na rzecz wejherowian. 
W podpisaniu umów wziął 
udział Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezy-
denta Wejherowa.

- Organizowane przez 
stowarzyszenia i kluby wy-
darzenia, zajęcia i impre-
zy kierowane są do różnych 
grup społecznych, od dzieci i 
młodzieży poprzez dorosłych i 
seniorów  - powiedział prezy-
dent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt. - Wejherowia-
nie otrzymują wsparcie w 
różnych dziedzinach życia, 
od  ochrony zdrowia, spor-
tu i rekreacji, kultury, aż do 
spraw społecznych. Nasza 
dotychczasowa współpraca 
pokazuje, że przekazane or-
ganizacjom pozarządowym 
środki są dobrze zainwesto-
wane 

Umowy dotacyjne na łącz-
ną kwotę prawie 100 tys. 
złotych 2 marca br. podpi-
sało 9 stowarzyszeń: Polskie 
Towarzystwo Stwardnienia 
Rozsianego, KS W Wejher, 
UKS „Basket - Ósemka”, 
Akademia Piłki Nożnej 
„Błękitni”, Stowarzyszenie 
Rodzicielstwa Zastępcze-
go „Nasze Gniazdo”, Sto-
warzyszenie SHOTOKAN, 
Fundacja Pomocy Tleniak, 
Wejherowskie Towarzystwo 
Tenisowe, Uczniowski Klub 
Sportowy „Parkour”. 

kolejne dotacje dla organizacji 

Miasto wspiera 
aktywnych mieszkańców

Miasto Wejherowo regularnie wspiera różnorodne stowarzysze-
nia społeczne i  kluby sportowe. Przedstawiciele kolejnych kil-
kunastu organizacji podpisali umowy dotacyjne z prezydentem 
Wejherowa Krzysztofem Hildebrandtem na kwotę prawie 100 tys. 
zł. Prezydent przyznał dotacje na 2022 rok dla 52. organizacji spo-
łecznych i sportowych na łączną kwotę ponad 1 mln zł.

- Stowarzyszenie Rodzi-
cielstwa  Zastępczego „Na-
sze Gniazdo" Wejherowo 
otrzymało dotację na reali-
zację projektu dotyczące-
go pracy z dzieckiem FAS 
- mówi Róża Plenkiewicz. 
- Środki te pozwolą na wspie-
ranie rodziców zastępczych i 
adopcyjnych. Dziękujemy 

serdecznie za to wsparcie. 
- Wejherowska Akade-

mia Piłki Nożnej „Błękit-
ni” działa od 11 lat, szkoląc 
dzieci i młodzieży, ale także 
organizując zawody, szkole-
nia, festyny - mówi Dariusz 
German, prezes WAPN. - 
Reprezentujemy miasto god-
nie i dziękujemy za dotację.

O faktycznym miejscu 
zamieszkania informuje się 
Urząd Skarbowy, wpisując 
właściwy adres w rocznym 
zeznaniu podatkowym PIT. 
Mieszkańcy, którzy płacą 
PIT w Wejherowie mogą z 
kolei korzystać z ulg i zni-
żek, które daje Wejherow-
ska Karta Mieszkańca.

Jednym z głównych 
źródeł dochodów miasta 
są podatki płacone przez 
mieszkańców z tytułu po-
datku dochodowego od osób 
fizycznych (PIT). Udział w 
podatku dochodowym od 

inwestycje, wydarzenia kulturalne, edukacja są finansowane z podatków

Rozlicz pit w wejherowie!
Jak co roku władze samorządowe Wejherowa zachęcają, aby rozliczać i płacić podatek PIT w miejscu zamiesz-

kania. Budowa i modernizacja dróg lokalnych, ścieżek rowerowych, chodników, placów zabaw, wydatki na kul-
turę i sport oraz oświatę, to zadania finansowane m.in. z podatków mieszkańców.

osób fizycznych (PIT) to 
ważne źródło pieniędzy w 
budżecie Wejherowa. Za-
chęcamy, aby płacić podat-
ki w miejscu zamieszkania 
(a nie zameldowania), bo 
płacąc podatki tam, gdzie 
się mieszka, można real-
nie wpłynąć na poprawę 
swojego codziennego życia 
i najbliższego otoczenia. Do 
budżetu miasta trafia ok. 38 
proc. całkowitej kwoty po-
datku dochodowego płaco-
nego przez jej mieszkańców 
- osoby fizyczne. Zatem jest 
istotne, gdzie rozliczamy 

swój podatek dochodowy. 
Wystarczy wpisać wejhe-
rowski adres zamieszkania 
w rocznym zeznaniu podat-
kowym PIT.

- To są pieniądze na re-
alne inwestycje, które mo-
gą podnieść standard życia 
wszystkich mieszkańców 
naszego miasta. Im większa 
kwota podatku wpłynie do 
miejskiej kasy, tym więcej 
będziemy mieli możliwości 
realizacji kolejnych inwe-
stycji i innych zadań - mówi 
Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa.

Tylko w samym 2021 r. 
ponad stu właścicieli pry-
watnych budynków w Wej-
herowie zdecydowało się 
skorzystać z dofinansowa-
nia w programie „Czyste 
Powietrze”.

W ramach tzw. uchwa-
ły antysmogowej, którą w 
2020 r. roku przyjął Sej-
mik Województwa Pomor-
skiego, w całym regionie 
trwa proces wymiany pie-
ców na paliwa stałe na 
bardziej ekologiczne źródła 
ogrzewania. Na wymia-
nę przestarzałych kotłów 
bezklasowych pozostały 
tylko dwa lata. Mieszkań-
cy Wejherowa, którzy są 
właścicielami domów jed-
norodzinnych, mogą skła-
dać wnioski do programu 
dofinansowania „Czyste 
Powietrze”, które przyzna-

program Czyste powietrze

wejherowianie 
wymieniają piece

Wymiana przestarzałych, szkodliwych dla środowiska kotłów 
węglowych na bardziej ekologiczne to w obecnych czasach prio-
rytetowe zadanie, aby podnieść jakość powietrza, którym wszyscy 
oddychamy. Wejherowski samorząd, tak jak inne samorządy na 
Pomorzu zabiega o wymianę pieców oraz poprawę jakości powie-
rza, którym oddychamy.

je Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej w Gdań-
sku. 

Na mocy zawartego poro-
zumienia między miastem 
a WFOŚIGW, właściciele 
budynków jednorodzinnych 
w Wejherowie mogą uzy-
skać pomoc bezpośrednio w 
Urzędzie Miejskim w Wej-
herowie, bez konieczności 
wyjeżdżania do Gdańska. 
Kontakt: tel. 58 677 71 06 
lub mailowo: czystepowie-
trze@um.wejherowo.pl.

W Wejherowie postępuje 
likwidacja tzw. kopciuchów 
w miejskich budynkach, 
również prywatni właści-
ciele likwidują stare piece. 
W 2021 roku wejherowia-
nie złożyli 102 wnioski o 
dofinansowanie z progra-
mu „Czyste Powietrze”, w 

tym 52 bezpośrednio w wej-
herowskim urzędzie. Pozo-
stałe złożono w WFOŚiGW 
w Gdańsku. 

Z kotłów CO oraz pieców 
na paliwa stałe można ko-
rzystać najpóźniej do lipca 
2035 roku (klasa 5 - najwyż-
sza). Piece i kotły o niższej 
klasie (3 i 4) należy wymie-
nić do września 2026 roku. 
Te, które nie mają określo-
nej klasy albo są w 1 lub 2 
kategorii, należy wymienić 
już do września 2024 r. 

Osoba niezameldowana 
na pobyt stały, ale miesz-
kająca w Wejherowie, mo-
że rozliczyć się w Urzędzie 

Skarbowym w naszym mie-
ście. Dzięki temu dochody z 
podatku dochodowego (PIT) 
zasilą budżet Wejherowa. 

Szczegółowe informa-
cje o programie oraz wnio-
sek o dofinansowanie jest 
dostepna na stronie inter-
netowej: 

https://portalbenefi-
cjenta.wfos.gdansk.pl/
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Konstrukcja nowego bu-
dynku jest już gotowa. Te-
raz rozpoczęły się prace 
wyposażeniowe wewnątrz 
obiektu. 

- Odbudowa pięciostano-
wiskowej hali warsztatowej 
dla autobusów MZK, zosta-
nie zakończona prawdopo-
dobnie w kwietniu 2022 r., 
a koszt inwestycji wyniesie 
około 2,4 mln zł. Inwesty-

Na terenie MZk budują nową halę

Nowoczesny warsztat 
naprawy autobusów

Na budynku wejherowskiej hali MZK zawisła wiecha, to znak, 
że trwa odbudowa wejherowskiej hali warsztatowej Miejskiego 
Zakładu Komunikacji sp. z o.o., która rok temu uległa zniszcze-
niu w wyniku pożaru.

cja znajduje się obecnie na 
etapie zamykania stanu su-
rowego budynków - poinfor-
mował prezes MZK sp. z o.o. 
Czesław Kordel. 

Arkadiusz Kraszkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. ekonomicznych 
i społecznych przypomniał, 
że wejherowski Miejski Za-
kład Komunikacyjny, jest 
firmą nowoczesną i teraz 

będzie miał nowoczesny 
obiekt techniczny. 

-  Cieszę się, że rok po po-
żarze, udało się odbudować 
ten budynek - powiedział 
Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.

W czasie pożaru hali 
warsztatowej spłonęły tak-
że dwa 20-letnie autobusy 
marki Solaris Urbino-12.

Treść e-maila brzmiała 
złowrogo (cyt.): „Mam sta-
re opony letnie w domu i 
jedną z nich, wypełnioną 
benzyną, założę na ciebie 
i podpalę byś spłonął jak 
czarnuch”,  „Zatem oczekuj 

Od ataku Rosji na Ukra-
inę życie polityczne i spo-
łeczne, a także media w 
Polsce zdominował temat 
wojny. Pomimo wszystkie-
go na drugi plan zeszły na-
sze wewnętrzne konflikty 
polityczne i dotychczasowe 
tematy sporów. 

Oczywiście tu i ówdzie 
pojawią się w mediach ataki 
polityków z jednej i drugiej 
strony barykady, a nawet 
wykorzystuje się w nich te-
mat Ukrainy, ale general-
nie temperatura rodzimej 
„wojenki” znacznie opadła. 

Być może politycy zrozu-
mieli, że w obliczu ogrom-
nego ryzyka zewnętrznego 
i gigantycznych proble-
mów wewnętrznych, to nie 
jest dobry czas na dotych-
czasowe przepychanki i 
trzeba skupić się na spra-
wach najważniejszych. Nie 
zniknęły podziały politycz-
ne, nie zniknęła historia 
ostatnich lat, ale dziś trze-
ba wspólnie przeciwdzia-
łać trudnościom. Dał temu 
wyraz Prezydent Andrzej 
Duda w swoim orędziu wy-
głoszonym w Sejmie, które 
spotkało się z ciepłym przy-
jęciem polityków opozycji 
m.in. Donalda Tuska. 

Rosyjskie 
trolle w akcji
Obecnie agresywnie 

działają u nas rosyjskie in-
ternetowe trolle, których 
zadaniem jest zdestabili-
zowanie sytuacji w Polsce. 
Są to zorganizowane grupy 
zależne od rosyjskich służb 
specjalnych, które szerzą 
tzw. fakenewsy, kłamstwa, 
manipulacje, spreparowa-
ne informacje i pseudosen-

wejherowscy hejterzy 
jak ruskie trolle

sacje. Celem takich działań 
jest m.in. podgrzewanie spo-
rów, podsycanie waśni, sia-
nie nienawiści, szczucie i 
napuszczanie Polaków na 
siebie, gdyż wtedy trudniej 
się bronić przed wrogiem 
zewnętrznym. To jest dziś 
broń Putina, abyśmy nie 
poradzili sobie z trudno-
ściami. 

Ogromne 
trudności
A te trudności są ogrom-

ne i będę coraz większe 
na wszystkich poziomach, 
również w samorządzie. To 
miasta i gminy muszą sobie 
poradzić w administracyjną 
obsługą w urzędach prawie 
2 mln uchodźców, zapewnić 
miejsca w szkołach i przed-
szkolach dla setek tysięcy 
dzieci z Ukrainy, zapew-
nić tysiące tymczasowych 
miejsc noclegowych, skoor-
dynować ogrom działań w 
zakresie zakwaterowania, 
pobytu, pomocy, pracy itd. 
I nie wiadomo czy samorzą-
dy otrzymają na to wystar-
czające środki od rządu. A 
wszystko przy szybko ro-
snącej inflacji i ogromnym 
kryzysie finansów samo-
rządowych. Problemy we-
wnętrzne wywołane agresją 
Rosji na Ukrainę mogą do-
bić polskie samorządy.

Wejherowscy hejterzy 
sieją nienawiść
Niestety niektórzy w na-

szym mieście wydają się 
chyba cieszyć z tego za-
grożenia, a nawet próbu-
ją wykorzystać rozhuśtane 
emocje ludzi w celach po-
litycznych i biznesowych. 
Kilku wejherowskich hej-
terów ostatnio podgrzewa 

ataki na prezydenta miasta 
Krzysztofa Hildebrandta, a 
także jego współpracowni-
ków, radnych i generalnie 
wszystkie osoby, które w 
jakikolwiek sposób popie-
rają prezydenta czy wyra-
żają wobec niego sympatię. 

Ci hejterzy działają od 
wielu miesięcy, ale ostatnio 
nasilili za pośrednictwem 
swoich portali, facebook’a 
i gazetek publikowanie fa-
kenewsów, kłamstw, ma-
nipulacji, pseudosensacji, 
a nawet spreparowanych 
zdjęć, które mają szczuć na 
prezydenta i jego zwolenni-
ków oraz napuszczać wejhe-
rowian na siebie.

Władze Wejherowa 
wspólnie  z mieszkańcami 
mierzą się dziś z organizo-
waniem pomocy dla Ukra-
ińców i przygotowaniem na 
przyjęcie uchodźców, a nie 
rodzimymi „wojenkami”. To 
nie czas na to. 

Wejherowscy płatni hej-
terzy nic nie rozumieli z tego 
co się obecnie dzieje w Pol-
sce i na Ukrainie i działają 
się jak ruskie płatne trolle. 
Jak nie napiszą czegoś nie-
nawistnego na prezydenta, 
to nie dostaną przecież wy-
płaty. Proste. I żałosne. 

Liczy się 
biznes i kasa
Dla mocodawców rodzi-

mych hejterów, czyli lobby 
deweloperskiego, które chce 
w Wejherowie przejąć wła-
dzę i hasać sobie do woli, na-
wet obecnie biznes i kasa są 
widać najważniejsze. W ta-
kich właśnie chwilach, w ta-
kiej sytuacji okazuje się jak 
mali i nikczemni są to ludzie. 

     Dr Puls

kto za tym stoi?

kolejne groźby wobec 
prezydenta wejherowa

Do Urzędu Miejskiego wpłynął e-mail, którego autor grozi pre-
zydentowi Wejherowa Krzysztofowi Hildebrandtowi śmiercią. 
Prezydent normalnie wykonuje swoje obowiązki.

godziny śmierci swojej”. 
Autor podpisał się: 

„Morderca z Wejhero-
wa”. Z uwagi na liczne 
wulgaryzmy cała treść 
pogróżek nie nadaje się 
do publikacji.

Sprawa została już prze-
kazana policji. 

To już kolejna groźba 
zamordowania Krzyszto-
fa Hildebrandta, poprzed-
nia została skierowana 16 
sierpnia ubiegłego roku.

Fot. Urząd Miejski

Bezpłatne badania dla kobiet
Firma LUX MED Diagnosty-

ka zaprasza na bezpłatne ba-
dania mammograficzne dla 
pań w wieku 50-69 lat, finanso-
wane przez NFZ w ramach Pro-
gramu Profilaktyki Raka Piersi.

Mobilna pracownia mam-
mograficzna (tzw. mam-
mobus) będzie stała w 
Wejherowie 21 i 22 marca 

br. w godz. -10.00-17.00 przy 
Centrum Handlowym Kaszu-
by, ul. I Bryg. Pancernej WP 28. 

W badaniach mogą uczest-
niczyć Panie w wieku 50-69 
lat, które są ubezpieczone i 
nie miały mammografii w cią-
gu ostatnich 24 miesięcy lub 
są w grupie ryzyka.

Programem nie są obję-

te kobiety, u których wcze-
śniej zdiagnozowano zmiany 
nowotworowe o charakterze 
złośliwym w piersi. Badanie 
nie wymaga skierowania. 

Pacjentki proszone są o 
wcześniejszą rejestrację tele-
foniczną lub na stronie. 

58 666 24 44 
www.mammo.pl/formularz
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wiadomości ze starostwa powiatowego 
w wejherowie

Remont drogi powiato-
wej Reda - Gniewowo o dłu-
gości 1,7 km, przebiegającej 
przez las będzie polegał na 
utwardzeniu nawierzch-
ni i wyłożeniu jej płyta-
mi IOMB. To kontynuacja 
zadania rozpoczętego w 
2016 r., które zdecydowa-
nie poprawi komunikację 
mieszkańców Gniewowa, 
Zbychowa i Nowego Dworu 
Wejherowskiego oraz Redy.

– Otrzymaliśmy 50 pro-
cent dofinansowania na 
budowę tej drogi, drugą 
część wyłoży Powiat i Gmi-
na Wejherowo. Jesteśmy już 
po przetargu, wkrótce wyło-
niony zostanie wykonawca, 
dlatego prace rozpoczną się 
niebawem – wyjaśnia Wice-
starosta Wejherowski Ja-
cek Thiel.

Dofinansowanie na budowę powiatowych dróg
Powiat Wejherowski otrzymał blisko 3 mln zł dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dwa zadania drogowe – remont 

drogi Reda – Gniewowo w Gminie Wejherowo oraz budowę nowego odcinka ulicy Chylońskiej w Koleczkowie w Gminie Szemud. 

Drugim zadaniem, któ-
re będzie realizowane przy 
wsparciu środków rządo-
wych jest budowa nowego 
odcinka ulicy Chylońskiej w 
Koleczkowie. Powiat Wejhe-
rowski zaprojektował tę in-
westycję wraz z rondem na 
drodze wojewódzkiej 218. 

– To jest bardzo ważna in-
westycja ze względu na po-
wstającą Trasę Kaszubską. 
Ruch na ulicy Chylońskiej 
już jest bardzo wzmożony, 
a po oddaniu trasy na pew-
no jeszcze wzrośnie. Nowy 
przebieg ulicy i budowa 
ronda ten ruch rozładują. 
Na razie mamy na ten pro-
jekt niewielką kwotę, ale 
przy oszczędnościach prze-
targowych na innych zada-
niach funduszowych powiat 
otrzyma pełną wnioskowa-

ną kwotę czyli około 3 mln zł 
– mówi Starosta Wejherow-
ski Gabriela Lisius. – Bu-
dowę ronda zadeklarował 
marszałek województwa, 
który zgłosił tę inwestycję 
do programu Polski Ład.

W ramach prac poprowa-
dzony zostanie nowy przebieg 
ulicy Chylońskiej i wyremon-
towany stary odcinek.

– Nowy, 740-metrowy od-
cinek drogi Chylońskiej bę-
dzie przebiegał częściowo 
starym fragmentem ulicy 
oraz 300-metrowym nowym 
odcinkiem, który będzie pro-
wadził do przyszłego ronda i 
połączenia z ulicą Kieleńską 
i dalej w kierunku drogi S6 
– wyjaśnia Dyrektor Zarzą-
du Drogowego dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego 
Robert Lorbiecki. 

oddano hołd Żołnierzom wyklętym
Uroczystą mszą św. oraz Apelem Pamięci przy Bramie Piaśnickiej, uczczono w Wejhe-

rowie Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Organizatorem wydarzenia po raz 
kolejny był Samorząd Powiatu Wejherowskiego.

Tegoroczne Obchody Na-
rodowego Dnia Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych odby-
ły się w cieniu dramatycz-
nych wydarzeń na Ukrainie. 
Mszę św. w kościele pw. 
Chrystusa Króla i Bł. Alicji 
Kotowskiej w Wejherowie 
poprzedził występ arty-
styczny w wykonaniu mło-

dzieży z powiatowych szkół, 
który był hołdem dla Żołnie-
rzy Niezłomnych oraz wyra-
zem wsparcia i solidarności 
z narodem ukraińskim. Na-
stępnie odprawiono nabo-
żeństwo w  intencji  Żołnierzy 
Wyklętych i Ojczyzny pod 
przewodnictwem ks. infuła-
ta Daniela Nowaka. 

Po mszy nastąpił uroczy-
sty przemarsz pod Bramę 
Piaśnicką przy akompania-
mencie Orkiestry Dętej Gmi-
ny Wejherowo, gdzie odbyły 
się dalsze uroczystości. 

– Dziś oddajemy hołd 
polskim żołnierzom, ofi-
cerom, działaczom poli-
tycznym i tym wszystkim, 

którzy po zakończeniu II 
wojny światowej nie złoży-
li broni i nadal prowadzili 
walkę o pełną niepodległość 
Polski. Dzisiejszy dzień to 
także wyraz naszej pamięci 
dla żołnierzy drugiej kon-
spiracji, za świadectwo mę-
stwa, odwagi i niezłomnej 
patriotycznej postawy – po-
wiedziała Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius.

Władze Powiatu Wejhe-
rowskiego złożyły kwiaty  
na grobie ostatniego Do-
wódcy Tajnej Organizacji 
Wojskowej „Gryf  Pomor-
ski” por. Augustyna West-
phala ps. „Echo”.

71 lat temu, 1 marca 1951 
r. w więzieniu na warszaw-
skim Mokotowie, władze 
komunistyczne rozstrzela-
ły przywódców IV Zarządu 
Zrzeszenia Wolność i Nie-
zawisłość - płk. Łukasza 
Cieplińskiego i jego sześciu 
towarzyszy walki. Tworzyli 
oni kierownictwo ostatniej 

ogólnopolskiej konspira-
cji kontynuującej od 1945 
r. dzieło Armii Krajowej. 
Na mocy ustawy, od 2011 

r. rocznica tej zbrodni ob-
chodzona jest jako Narodo-
wy Dzień Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. 
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KULTURA I EDUKACJA

Spośród rywalizujących 
w konkursie 15 drużyn z 14 
szkół z powiatu wejherow-
skiego i nie tylko, najlepiej 
zaprezentowała się druży-
na ze Szkoły Podstawo-
wej nr 9 w Wejherowie, 
której opiekunem była Lu-
cyna Kozielecka. W skład 
drużyny weszli: Weronika 
Rost, Patryk Grochowski 
i Jakub Kosecki.

Drugie miejsce zdobyła 
drużyna z Zespołu Szkół 
im. Jana Pawła II w Łe-
bieniu, trzecie wywalczy-
ła Szkoła Podstawowa 
im. Sportowców Pol-
skich w Trzebielinie, 
a wyróżnienia otrzymały 
drużyny Zespołu Szkół 
im. Męczenników Mar-
szu Śmierci KL Stutthof 
w Garczegorzu i Szkoły 
Podstawowej nr 11 im. T. 
Bolduana w Wejherowie. 

Dyplomy i nagro-
dy laureatom wręczali: 
przewodnicząca jury Bar-
bara Ziemann, prof. Ire-

W konkursie zwyciężyła 
drużyna Szkoły Podsta-
wowej nr 9. Drugie miejsce 
zajęła reprezentacja Szko-
ły Podstawowej nr 11, a 
trzecie drużyna Społecznej 
Szkoły Podstawowej nr 1. 

W skład zwycięskiej dru-
żyny z „dziewiątki” wchodzi-
li: Agata Eremus, Milena 
Kłosowska i Ania Piotro-
wicz. Opiekunem drużyny 
SP nr 9 była Katarzyna 
Kowalewska.

22 marca zaplanowa-
no spotkanie z Mikołajem 
Grynbergiem - artystą 
fotografem, pisarzem i re-
porterem, podczas którego 
odbędzie się projekcja filmu 
przygotowanego we współ-
pracy z Muzeum Polin pt. 
„Dowód tożsamości”.

26 marca odbędzie się  
pierwszy wiosenny spacer 
zielarski. Jego uczestnicy 
poszukają wiosennych zio-
łowych nowalijek, przyjrzą 
się pąkom drzew i pozna-
ją podstawy gemmoterapii, 
a także odszukamy wcze-
snowiosenne grzyby. Po-
rozmawiają przy tym ze 
specjalistą o właściwo-
ściach ziół, przeznaczeniu i 
możliwości wykorzystania. 
Spacer poprowadzi fitote-
rapeuta - Michał Konkel.

Zbiórka o godz. 12.00 
przed biblioteką przy ul. Ka-
szubskiej 14 w Wejherowie. 

Miejska Biblioteka ser-
decznie zaprasza.

Miejska Biblioteka publiczna zaprasza

spotkanie, film 
i spacer przyrodniczy

Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie jeszcze w marcu za-
prasza na dwa ciekawe wydarzenia, podczas których m.in. będzie 
można obejrzeć ciekawy film dokumentalny oraz wybrać się na 
poszukiwanie wiosennych ziół.

józef Rufin wybicki i jego epoka

wojewódzki konkurs 
w sp nr 9 w wejherowie

Józef Wybicki jest patronem Szkoły Podstawowej nr 9 w Wej-
herowie. Z okazji 200. rocznicy śmierci autora słów polskiego 
Hymnu wspomniana szkoła zorganizowała Wojewódzki Konkurs 
„Józef Rufin Wybicki i jego epoka”. 

na Kadulska, zastępca 
prezydenta Wejherowa Ar-
kadiusz Kraszkiewicz i 
dyrektor SP nr 9 Olga 
Tomaszewska. Ponadto 
prof. Irena Kadulska z 
Gdańskiego Towarzystwa 
Naukowego trzem najlep-
szym drużynom przyznała 
medale ufundowane przez 

rodzinę Kadulskich.
W części artystycznej 

wystąpiła dr Witosława 
Frankowska z oraz chór 
SP nr 9 pod kierunkiem 
Aleksandry Janus. Kon-
kurs zorganizowały: Alek-
sandra Rohde i Barbara 
Ziemann, a prowadziła go 
Izabela Grzenkowicz.

Zwycięska drużyna SP nr 9 podczas konkursu.

w miejskich podchodach zwyciężyła drużyna sp nr 9

uczniowie znają historię miasta
W ratuszu i na ulicach Wejherowa rywalizowali uczniowie kilku miejskich szkół pod-

stawowych. Szkoła Podstawowa nr 9 zorganizowała miejskie podchody, a bazą imprezy 
był tradycyjnie Ratusz Miejski. Tam uczniowie zwiedzili m.in. wspaniałą salę historycz-
ną, szukając odpowiedzi na związane z nią i z historią miasta pytania.

Czwarte miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 8, 
piąte - Szkoła Podstawowa 
nr 6, a szóste - Szkoła Pod-
stawowa nr 5. 

Turniej zorganizowały 
Bożena Wójcik i Karolina 
Nalepka. Podchody otwo-
rzył prezydenta Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, 
zastępca prezydenta Ar-
kadiusz Kraszkiewicz 
i sekretarz miasta Bogu-
sław Suwara. 

Podczas konkursu 
uczniowie m.in. poszuki-
wali w mieście miejsc o 
znaczeniu historycznym. 
Odpowiedzi na konkurso-
we pytania szukali również 
w sali historycznej ratusza. 
Zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz pogra-
tulował zawodnikom i ich 
opiekunom znakomitego 
przygotowania do rywali-
zacji, zarówno pod wzglę-
dem wiedzy historycznej, 

jak i znajomości przestrze-
ni miasta. Zapytał też 
uczniów o skalę trudności 
zadań konkursowych. Oka-
zało się, że wszyscy uznali je 
za średnio trudne i zgodzili 
się, aby za rok podwyższyć 
skalę trudności tych zadań. 
Przyznano również, że naj-
ważniejszą była atrakcyjna 
i pożyteczna zabawa, w któ-
rej wszyscy, bez względu na 
zdobyte miejsca, czują się 
zwycięzcami.

Uczestnicy miejskich podchodów w sali historycznej 
wejherowskiego ratusza.

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa
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WYDARZENIA

W ubiegłych latach w trady-
cyjnych imprezach z okazji Dnia 
Kobiet na scenę wychodzili głów-
nie mężczyźni. Tym razem zde-
cydowano, aby ten wyjątkowy 
dzień uświetniła swym występem 
wszechstronnie utalentowana ko-
bieta - Katarzyna Pakosińska. 
Koncert zorganizowany przez Bi-
bliotekę i Centrum Kultury Gmi-
ny Wejherowo dedykowany był 
głównie dla przedstawicielek płci 
pięknej, jednakże wśród licznie 
przybyłej publiczności można by-
ło zauważyć wielu mężczyzn. 

Wydarzenie rozpoczęło się od 
złożenia życzeń wszystkim kobie-
tom przez wójta gminy Wejherowo 
Przemysława Kiedrowskiego.

- Składam Wam gorące po-
dziękowania za to, że jesteście w 
naszym życiu i wspieracie nas, 
mężczyzn w każdej sytuacji. Ży-
czę Wam, abyście codziennie 
doświadczały szacunku, zrozu-
mienia i życzliwości, na które za-
sługujecie. Spełniajcie się w życiu 
prywatnym i zawodowym! - po-
wiedział Wójt.

Wszystkie przybyłe Panie zo-
stały obdarowane przez wójta i 
radnych gminy kwiatami.

Z okazji Dnia Kobiet w hali widowiskowo-sportowej w Bolsze-
wie wystąpiła Katarzyna Pakosińska- znana artystka kabaretowa 
i teatralna. Wstęp na wydarzenie był bezpłatny.

koncert w gminie wejherowo

serdeczne życzenia 
i podziękowania dla pań

W wejherowskim pała-
cu  goście mogli wysłuchać 
recitalu Natalii Modze-
lewskiej, a potem odbyła 
się konferencja popular-
nonaukowa z udziałem 
dziennikarzy kulinarnych, 
pracowników Muzeum i 
działaczy kaszubskich. W 
wydarzeniu wzięła udział 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius.

Ciekawe wystąpienia do-
tyczyły kuchni na Pomorzu, 
zwyczajów kulinarnych i 
historii, np. ziemniaka. 

Kolejnym punktem pro-
gramu Sabatu Kaszub-
skiego był pokaz mody z 
haftem kaszubskim w ro-
li głównej. Podczas sabatu 
zaprezentowano również 
wystawę aranżacji stołu z 
wykorzystaniem przepięk-
nych haftów kaszubskich, 
a na koniec uczestników 
czekała degustacja kaszub-
skich potraw regionalnych 
przygotowanych przez Ko-
ło Gospodyń Wiejskich z 
Bolszewa.

Coroczny Sabat Kaszubski, organizowany przez Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie no-
sił tytuł: Wokół kaszubskiego stołu. Wydarzenie zorganizowano 
razem z klubem haftu kaszubskiego „Tulpa”, działającym przy 
Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim oddział Wejherowo.

sabat kaszubski w pałacu

tradycja w kuchni
i na kaszubskim stole

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Starosta wejherowski 
Gabriela Lisius oraz Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie byli organi-
zatorami i gospodarzami 
wernisażu wystawy z oka-
zji jubileuszu Franciszka 
Sychowskiego. Wystawa z 
okazji 50 lat pracy twórczej 
tego artysty nosi tytuł „Od 
twórcy ludowego do artete-
rapeuty dyplomowanego”. 

Więcej o twórczości Fran-
ciszka Sychowskiego napi-
szemy wkrótce.

Franciszek sychowski tworzy od 50 lat

jubileuszowa wystawa

Fot. Leszek Spigarski

Fot. Leszek Spigarski
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Mieszkańcy wejherowa i powiatu wejherowskiego pomagają ukrainie i ukraińcom

Ratownicy pojechali tam 
karetką, którą wraz z leka-
mi przekazał wejherowski 
Szpital (Szpitale Pomorskie 
Sp. z o.o). Niebawem zorga-
nizowany zostanie kolejny 
wyjazd z zespołem wolon-
tariuszy na pomoc ludziom 
uciekającym z Ukrainy. 
Są to ludzie starsi, niepeł-
nosprawni fizycznie, dzie-
ci oraz matki z dziećmi, 
wszyscy bardzo wycieńcze-
ni przebiegiem wojny oraz 
długotrwałą podróżą. Wraz 
z tą ekipą na granicę poje-
dzie kolejny transport ze-
branych środków pomocy.

- Staram się, aby akcja 
niesienia pomocy dla Ukra-
iny była należycie skoordy-
nowana we współpracy z 
Miastem i Powiatem, ośrod-
kami pomocy społecznej 
- miejskim i gminnym, wy-
działem zarządzania kry-
zysowego, strażakami OSP 
Wejherowo, Aresztem Śled-
czym oraz grupą Widzialna 
Ręka - mówi koordynator 
akcji Michał Parzych, 
szef PGPR „Gryf”. - Mamy 
szeroką siatkę kontaktów z 
ratownikami i instytucjami 
świadczącymi usługi me-

Na terenie gminy Luzino przebywa około 160 gości z 
Ukrainy , którzy mieszkają na terenie Muzeum Techniki 
Wojskowej Gryf w Dąbrówce oraz w prywatnych domach. 
Sztab zarządzania kryzysowego powołany przez Urząd 
Gminy w Luzinie prosi o przekazywanie darów tylko z li-
sty, opublikowanej na stronie internetowej Urzędu. Tam 
również zarówno mieszkańcy gminy, jak i Ukraińcy mogą 
znaleźć wszelkie potrzebne informacje. 

Zbiórka pieniędzy oraz darów rzeczowych prowadzona 
jest również w Gminie Łęczyce. Dla uchodźców przygo-
towano m.in. świetlicę w Kisewie.

W Gminie Szemud, obok podobnych akcji, zorgani-
zowano koncert charytatywny pt. „Artyści Gminy Sze-
mud dla Ukrainy”. Podczas tego wydarzenia 13 marca w 
Kielnie zbierano fundusze dla osób, które zmuszone były 
zostawić cały swój dotychczasowy świat i znalazły schro-
nienie w tej gminie.

Od 28 lutego Gmina Wejherowo uruchomiła specjal-
ny adres e-mail w sprawie pomocy obywatelom Ukrainy, 
którzy przyjechali z terenu objętego wojną: dlaukrainy@
ugwejherowo.pl.  Dzięki temu zbierane są informacje od 
obiektów hotelarskich oraz od mieszkańców,  którzy mogą 
przyjąć lub już przyjęli uchodźców pod swój dach, w celu 
koordynacji i wspierania akcji pomocy. Zbierane są też 
informacje od przedsiębiorców prowadzących działalność 
gastronomiczną, którzy są w stanie zapewnić wyżywienie 
uchodźcom oraz wielu innych osób które mogą pomóc (far-
maceutów, psychologów, psychoterapeutów, itp.).

Wójt Gminy Gniewino zgłosił 200 miejsc zakwatero-
wania w Hotelu Mistral Sport, do którego są kierowani 
uchodźcy z punktów recepcyjnych. Przed tygodniem w 
Hotelu przebywało 60 uchodźców, a w całej Gminie było 
ponad 100 obywateli ukraińskich. W GOPS, w remizach, 
domach sołeckich, szkołach trwają zbiórki pomocy rze-
czowej. W minioną sobotę z Gniewina wyruszył konwój z 
pomocą dla zaprzyjaźnionego miasta Kołomyja. Dary, w 
tym m.in. 100 materacy, 50 łóżek rozkładanych, 100 śpi-
worów, 200 skarpet wełnianych, 100 apteczek pierwszej 
pomocy, kaszki, obiadki i desery dla dzieci przekazano na 
granicy Charytatywnej Fundacji „Pokuttia” z Kołomyji.

Akcje zbiórki darów oraz środków finansowych prowa-
dzą również Gmina Choczewo i Gmina Linia, których 
mieszkańcy są zaangażowani w pomoc dla uciekających 
przed wojną Ukraińców. Tam również założono specjalne 
konta bankowe, na których zbierane sa pieniądze. Prowa-
dzona jest ewidencja miejsc noclegowych oraz pracodaw-
ćów, którzy mogą zatrudnić obywateli Ukrainy.

Wszelkie informacje można znaleźć na stronach 
internetowych gmin oraz w urzędach.

Akcję rozpoczęto w ostatni weekend lutego, 
czyli tuż po agresji rosyjskiej na Ukrainę. Sa-
mochód z przyczepą, ustawiony na parkingu 
Starostwa Powiatowego szybko okazał się nie-
wystarczający, ponieważ wejherowianie licznie 
zjawili się z torbami, pakunkami, zgrzewkami 
wody, walizkami. Góra darów wypełniła świe-
tlicę OPS przy ul. 3 Maja. 

Zbiórkę prowadzono tam również w pierw-
szy marcowy weekend, a potem wolontariusze, 
m.in. harcerze i druhowie OSP segregowali 
dary i zawieźli je do punktów dystrybucji w 
Trójmieście.  Pomógł w tym Zakład Usług Ko-
munalnych w Wejherowie Sp. z o.o.  udostępnia-
jąc pojazd do transportu darów.

Brawo wejherowianie!

uchodźcy 
i akcje pomocy 
w gminach

góry darów podczas zbiórek
od ofiarnych mieszkańców

We współpracy z władzami miasta i powiatu, z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 
zespołem Widzialna Ręka Wejherowo Reda Rumia oraz Pomorską Grupą  Poszukiwawczo-
-Ratowniczą GRYF, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wejherowie zorganizowali 
zbiórkę darów dla uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy.

Akcję pomocy dla Ukrainy na terenie bazy przy ul. Sikorskiego 42 w Wejherowie prowa-
dzą ratownicy Pomorskiej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej GRYF. Trwa akcja zbierania 
środków medyczno-opatrunkowych i innych potrzebnych rzeczy, a w międzyczasie zespół 
PGPR GRYF udał się do Przemyśla, gdzie udziela pomocy osobom przybywającym z Ukrainy. 

Dary dla Ukrainy dystrybuowane przez PGPR GRYF przyj-
mowane są w Instlalert, przy ul. Sikorskiego 42 w Wejhero-
wie oraz w punktach w Rumi. Zainteresowanym niesieniem 
pomocy poszkodowanym mieszkańcom Ukrainy kierujemy 
na stronę internetową, gdzie znajduje się lista potrzeb oraz 
konto finansowe „Zrzutka”: 

https://www.facebook.com/pgprgryf.org

dyczne. Ostatnio wydele-
gowaliśmy pojazd Szpitali 
Pomorskich Sp. z o.o. z Wej-
herowa na pomoc Ukrainie z 
załogą ratowników. Naszym 
celem było wyposażenie tej 
karetki w środki medyczno-
-opatrunkowe i inne pomoce 
zebrane w ramach akcji spo-
łecznej na rzecz Ukrainy .

Cały czas prowadzona 
jest zbiórka darów, które 
trafiają nie tylko na dwo-
rzec w Przemyślu i na gra-
nicę, ale również do osób z 
Ukrainy przebywających na 
terenie Wejherowa. 

Na zdjęciu: Michał 
Parzych (po pra-
wej) z ratownikiem 
Markiem Kukuczką, 
który pojechał z ze-
społem karetki do 
Przemyśla, aby tam 
udzielać pomocy.

Różnego rodzaju pomoc dla Ukraińców 
udzielają też samorządy, organizacje i miesz-
kańcy gmin powiatu wejherowskiego. Niemal 
w każdej gminie udostępniono numery ra-
chunków, na które można wpłacać pieniądze 
na rzecz poszkodowanych z powodu wojny, 
a w gminnych ośrodkach kultury lub gmin-
nych ośrodkach pomocy społecznej prowa-
dzone są zbiórki darów. Mieszkańcy gmin i 
instytucje udzielają schronienia uchodźcom.
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Jak informowała na po-
czątku marca br. Emilia 
Marzejon, zastępca dyrek-
tora Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Wejhe-
rowie, w mieście przebywa-
ło 126 obywateli Ukrainy, w 
tym 63. dzieci. Z tej grupy ok. 
60 osób znalazło dach nad 
głową w Domu Pielgrzyma 
przy ul. Reformatów. Pozo-
stali zamieszkali w prywat-
nych mieszkaniach, które 
zaoferowali wejherowianie. 
Kilka dni temu w Wejhero-
wie przebywało około 300 
obywateli Ukrainy.

Uchodźców 
wciąż przybywa
- Ta liczba się wciąż zmie-

nia, ponieważ do Wejherowa 
napływają nowi uchodźcy - 
mówi Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa ds. społecznych i 
ekonomicznych. - Działamy 
interwencyjnie i nie pozo-
stawimy bez pomocy żadnej 
potrzebującej osoby z Ukra-
iny. Mieszkańcy Wejherowa 
aktywnie włączają się w po-
moc mieszkańcom Ukrainy. 
W mieście organizowane są 
zbiórki i różnego rodzaju 
pomoc uchodźcom, w tym w 
zakresie opieki medycznej, 
edukacji, wsparcia języko-
wego czy psychologicznego. 
Wejherowianie, którzy chcą 
przyjąć uchodźców pod swój 
dach, są proszeni o kontakt z 
Urzędem Miasta w Wejhero-
wie pod nr telefonu: 58 677 
71 37. Tylko mając pełną 
wiedzę o liczbie obywateli 
z Ukrainy, będziemy w sta-
nie zapewnić konkretną dla 
każdej rodziny pomoc.

Autobusem
za darmo
Obywatele z Ukrainy 

mogą bezpłatnie korzystać 
z komunikacji miejskiej 
na podstawie ukraińskie-
go paszportu (ze stemplem 
wjazdu nie wcześniejszym 

Mieszkańcy wejherowa i powiatu wejherowskiego pomagają ukrainie i ukraińcom

W naszym mieście przebywa kilkuset obywateli Ukrainy. Wejherowianie przyjmują 
uciekających przed wojną Ukraińców w swoich domach. Uchodźców zakwaterowano 
również w Domu Pielgrzyma u Ojców Franciszkanów. Miasto zorganizowało wspar-
cie materialne, pomoc psychologiczną oraz w tłumaczeniu. Działają specjalne numery 
telefonów do kontaktu związanego z pomocą dla uchodźców wojennych. Ukraińskie 
dzieci zostaną przyjęte do miejskich szkół i przedszkoli.

Powiat Wejherowski koordynuje działalnia związane z 
pomocą dla Ukrainy i przybywających na teren powiatu 
uchodźców. Wszyscy, którzy chcieliby wesprzeć uchodź-
ców, proszeni są o składanie deklaracji chęci pomocy do 

powiatowego Centrum Zarządzania kryzysowego:  
 nr tel.  58 572 94 40  (czynny całą dobę).

W programie narady znalazły się ustalenia w sprawie 
koordynacji działań podejmowanych przez środowiska 
szkolne - uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów w zakre-
sie wsparcia uchodźców z objętej wojną Ukrainy. Starosta 
zaapelowała o pełną mobilizację szkolnego wolontariatu i 
szkolnych Kół Caritas do przemyślanej, zorganizowanej i 
dedykowanej zgodnie z potrzebami pomocy, realizowanej 
w zgodności z wytycznymi Powiatowego Centrum Zarzą-
dzania Kryzysowego. 

Podczas spotkania potwierdzono gotowość powiatowych 
szkół do przyjęcia uczniów oraz konieczność wsparcia języ-
kowego, przedmiotowego i psychologiczno-pedagogicznego. 

- Dzieci i młodzież z Ukrainy w wieku 7-18 lat mogą kon-
tynuować naukę w Polsce na tych samych warunkach, jak 
dzieci polskie . Wystarczy, że rodzice zgłoszą się do danej 
placówki i wypełnią stosowne dokumenty. Do powiatowych 
szkół już przyjęci zostali pierwsi uczniowie z Ukrainy. Bę-
dziemy starali się otoczyć ich opieką, tak żeby ten proces 
przystosowania się do naszych warunków przebiegał jak 
najszybciej. Na pewno w pierwszej kolejności zostaną zor-
ganizowane dodatkowe zajęcia z języka polskiego - mówi 
starosta wejherowski Gabriela Lisius. 

Starosta podziękowała także społeczności szkolnej – 
zwłaszcza młodzieży, za spontaniczny odruch serca i zryw 
solidarności wobec potrzebującej pomocy ludności Ukrainy. 

Miasto wejherowo prowadzi 
szeroką akcję pomocy

powiatowe 
szkoły gotowe
na przyjęcie
uczniów z ukrainy

niż z 24. lutego), karty po-
bytu uchodźcy lub tym-
czasowego zaświadczenia 
tożsamości. 

Informacji w zakresie 
pomocy uchodźcom udzie-
la Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, który wspólnie 
z Pomorską Grupą Poszuki-
wawczo-Ratowniczą GRYF 
organizuje zbiórkę (piszemy 
o niej na sąsiedniej stronie).

Zbiórki w szkołach 
Z szeroką pomocą ruszy-

ły wejherowskie szkoły, or-
ganizując zbiórkę środków 
czystości, środków higie-
ny osobistej, materiałów 
opatrunkowych, wody bu-
telkowanej oraz żywności, 
a także wielu innych nie-
zbędnych przedmiotów. W 
SP nr 6 do akcji włączyło się 
szkolne Koło Wolontariatu, 
w SP nr 8 w akcję włączyła 
się Rada Rodziców i Samo-
rząd Szkolny, natomiast w 
SP nr 9 Samorząd Uczniow-
ski prowadzi zbiórkę wspól-
nie z Kołem PCK. 

Ważne telefony
W wejherowskim MOPS 

jest zapewniona pomoc w 
zakresie wsparcia języ-
kowego dla mieszkańców 
Ukrainy oraz wsparcie psy-

chologa - nr telefonu: 58 677 
79 60. MOPS uruchomił 
także specjalny numer: 798 
552 795 dla osób, które chcą 
pomóc uchodźcom oraz dla 
mieszkających w Wejhero-
wie Ukraińców, którzy chcą 
sprowadzić tu swoją rodzinę.

Wejherowianie, którzy 
chcą przyjąć uchodźców pod 
swój dach, są proszeni o kon-
takt z Urzędem Miasta w 
Wejherowie, aby określić za-
kres oferowanej pomocy - nr 
telefonu: 58 677 71 37. 

Pomoc językowa
W Domu Społecznym 

przy ul. Dworcowej 12 pro-
wadzonym przez Stowarzy-
szenie Przyjaciół Rodziny, 
od 14 marca prowadzone są 
bezpłatne lekcje języka pol-
skiego. Konwersacje w języ-
ku polskim odbywają się od 
poniedziałku do czwartku 
dla kobiet w godz. 10-12, 
a dla dzieci i młodzieży w 
godz. 15.30-17.30. 

- Spotkania konwersacyj-
ne poświęcone są nie tylko 
nauce języka polskiego, ale 
także integracji i wsparciu 
w tym trudnym dla nich 
czasie - mówi Zofia Kuster-
ska, prezes Stowarzyszenia 
Przyjaciół Rodziny. 

Pomoc
w zatrudnieniu
W Powiatowym Urzędzie 

Pracy w Wejherowie urucho-
miono punkt informacyjny 
dla uchodźców. Pracownicy 
PUP informują i pomagają 
im w znalezieniu zatrud-
nienia. Pracodawcy nato-
miast otrzymują informację 
o aktualnych zasadach za-
trudniania obywateli Ukra-
iny- nr tel. tel. 58 677 63 07, 
58 677 63 09; e-mail: pra-
codawcy.posrednictwo@pu-
pwejherowo.pl.

Nauczanie
i adaptacja
Samorząd Wejherowa or-

ganizuje naukę dla najmłod-
szych Ukraińców, którzy 
trafili do naszego miasta. 
Zastępca prezydenta Wej-
herowa Arkadiusz Krasz-
kiewicz spotkał się w tej 
sprawie z dyrektorami placó-
wek i urzędnikami, odpowie-
dzialnymi za koordynowanie 
pomocy uchodźcom.

- Jak przekonujemy się 
w ostatnim czasie, konflikt 
zbrojny na Ukrainie spowo-
dował, że polska edukacja 
stanęła przed naprawdę du-
żym wyzwaniem - mówi Ar-
kadiusz Kraszkiewicz. - W 
Wejherowie wciąż nie wiemy, 
ile mniej więcej miejsc musi-
my przygotowywać. Jednak 
jedno jest pewne, w tym trud-
nym czasie musimy zapewnić 
godne warunki nauczania 
oraz adaptacji najmłodszym 
obywatelom Ukrainy, którzy 
do nas przyjeżdżają. Spo-
tykamy się z dyrektorami 
szkół i przedszkoli i staramy 
się na bieżąco podchodzić do 
tego tematu. Oprócz zapew-
nienia obowiązku szkolnego 
wszystkim małym obywate-
lom z Ukrainy, planujemy 
inne formy pomocy m.in. 
spotkania organizowane np. 
w miejskiej bibliotece dla 
obywateli z Ukrainy.

Starosta wejherowski Gabriela Lisius 
zwołała nadzwyczajną naradę z dyrektora-
mi publicznych szkół i placówek oświato-
wo-wychowawczych prowadzonych przez 
Powiat Wejherowski. Tematem spotka-
nia było omówienie szczegółów przyjęcia 
uczniów pochodzących z Ukrainy do po-
wiatowych szkół publicznych.

Komenda Główna Policji uruchomiła telefony dyżurne 
oraz kontakty drogą mailową dla osób, które chcą przekazać 
informacje o przypadkach handlu ludźmi, przestępstwach 
na tle seksualnym oraz zaginięciach uchodźców i ich rodzin, 
przebywających na terenie Polski .

Centrum poszukiwań osób Zaginionych Komendy 
Głównej Policji uruchomiło numer tel.:  47 72 123 07 (dla 
osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 123 07) oraz skrzyn-
kę e-mail: cpozkgp@policja.gov.pl

wydział do walki z handlem Ludźmi Biura Kryminalne-
go KGP informuje, że na adres: handelludzmibsk@policja.
gov.pl można przesłać informacje o przejawach handlu ludź-
mi. Dodatkowo działa infolinia pod nr tel.: 47 72 56 502 (dla 
osób dzwoniących zza granicy +48 47 72 56 502). 

Pod tym numerem przyjmowane są także informacje o 
przestępstwach seksualnych, pedofilii i innych.

policja pomoże w niebezpiecznych sytuacjach
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"Czas jest najlepszym lekarstwem na smutek, 
a wspomnień nikt nam nie odbierze,

 zawsze będą z nami”

Panu 
Grzegorzowi Wrońskiemu

pracownikowi
Urzędu Miejskiego w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia 
oraz słowa otuchy i wsparcia

z powodu śmierci

O J C A
 

składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

W nieutulonym żalu 
zawiadamiamy, 

że w dniu 14 marca 2022r. 
w wieku 63 lat odeszła od nas 

Iwona Klein z d. Nowak
Najukochańsza Żona, Matka i Babcia; 

polonistka i animatorka 
życia teatralnego Redy i Wejherowa.

  Pogrążeni w smutku
  mąż, dzieci i wnuki

     Prosimy o nieskładanie kondolencji

N E K R O L O G

Z wielkim żalem i bólem 
przyjęliśmy wiadomość 

o śmierci

Pani Iwony Klein
wspaniałego pedagoga 

i inicjatora życia kulturalnego.

Mężowi Adamowi, Dzieciom, Wnukom
oraz Bliskim

składamy wyrazy szczerego współczucia

Dyrekcja i pracownicy
Szkoły Podstawowej nr 5

w Wejherowie

K O N d O L E N c j E

O G Ł O S Z E N I E

UWAGA! 
Ważny komunikat dotyczący organizacji pracy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie od dnia 1 marca 2022 r. 

 
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych 
ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2022 r. poz. 473), 
w Urzędzie Miejskim w Wejherowie istnieje obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. 
 
SKŁADANIE PISM: 
Kancelaria podawcza znajduje się na parterze Magistratu przy ul. 12 Marca 195 (tel. 58 677-70-00, e-mail: 
miasto@wejherowo.pl) - czynna w poniedziałek w godz. 7.30 – 17.00, od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30). 
Pisma przyjmowane są przez pracowników bezpośrednio w punktach obsługi, na wniosek będą wydawane 
potwierdzenia złożenia pisma). 
Zachęca się Mieszkańców do składania wniosków/pism za pośrednictwem platformy ePUAP 
(ePUAP: /6119kdkwc7/skrytka). 
   
 
OBSŁUGA INTERESANTÓW: 
Przyjmowanie interesantów odbywa się wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. Wykaz 
telefonów: www.wejherowo.pl/kontakt.html. 
 
 

 
Magistrat 

ul. 12 Marca 195 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o kierowanie się do 
Kancelarii Ogólnej znajdującej się na parterze (obsługa klientów odbywa się na parterze 
w wyznaczonych stanowiskach obsługi). 

Ratusz 
Pl. Jakuba Wejhera 8 

- interesanci zgłaszający się na umówioną telefonicznie wizytę proszeni są o korzystanie 
z wejścia do Straży Miejskiej w Wejherowie. 

 

Nekrologi 
i kondolencje 

w  „pulsie wejherowa”
606 101 502

RekLAMY 

i

ogŁosZeNiA

w  puLsie 

wejheRowA

redakcja@pulswejherowa.pl

606  101 502

W każdy piątek Wiel-
kiego Postu nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej odby-
wają się nie tylko w ko-
ściołach, ale również na 
Kalwarii Wejherowskiej. 

Na zdjęciu obok pierwsza 
w tym roku wielkopostna 
Droga Krzyżowa na Kalwa-
rii. Na kolejne, trzecie już 
nabożeństwo Ojcowie Fran-
ciszkanie zapraszają jutro, 
w piątek 18 marca. Proce-
sja z kościoła klasztornego 
św. Anny wyruszy po mszy 
św. o godz. 15, a nabożeń-
stwo na Kalwarii rozpocznie 
się około godz. 16.00 przy 
kaplicy Pałac Piłata. 

Fot. Leszek Spigarski

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

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

PANU 
ADAMOWI KLEIN

Byłemu Dyrektorowi 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Wejherowie

wyrazy najgłębszego współczucia 
i słowa otuchy w tych trudnych chwilach 

po śmierci 

Ż O N Y

składa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N d O L E N c j E

wielki post
na kalwarii
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JEvGENII BELOv 
jest już w Polsce ponad 7 
lat. Wcześniej mieszkał 
m.in. w Gdyni i w Świno-
ujściu. Ponad 3 lata temu 
dołączyła do niego żona Ju-
lia, a potem urodziła się im 
córeczka. Trzyletnia dziś 
Oleksandra przyszła na 
świat w Szczecinie, a teraz 
uczęszcza do przedszkola w 
Wejherowie.

Ponad dwa lata temu ro-
dzina zamieszkała w Wej-
herowie. Rosyjski atak na 
ich ojczyznę wywołał duży 
stres i strach, zwłaszcza o 
rodzinę pozostawioną na 
Ukrainie.

- Pochodzę w miasta 
Chust w obwodzie zakar-
packim, gdzie na razie jest 
dość spokojnie, ale sytuacja 
wciąż się zmienia i oba-
wiamy się, co będzie dalej 
- mówi Jevgenii Belov. - Ro-
dzina żony mieszka w ob-
wodzie chmielnickim, bliżej 
Kijowa i tam już od począt-
ku słychać bombardowania 
i działania wojenne.

Jevgenii razem z kole-
gą planowali wyjazd na 
Ukrainę, byli już nawet w 
drodze, ale obaj z wielu po-
wodów zrezygnowali.

- Chciałem jechać, żeby 
walczyć i bronić kraju, ale 
musiałbym zostawić nie 
tylko żonę i dziecko, ale też 
własną firmę z 15 pracow-
nikami, którzy też mają ro-
dziny. Mam zobowiązania, 
kredyty, jestem za to odpo-
wiedzialny, trudno zosta-
wić żonę z tym wszystkim 

Boją się o ojczyznę i o rodzinę, są wdzięczni za pomoc dla rodaków w polsce

Z dalekiej ukrainy do wejherowa
Uchodźcy z Ukrainy przyjeżdżają do miast i miejscowości w całej Polsce, m.in. do Wejherowa. Ukraińcy mieszkają jednak w Polsce 

od wielu lat, także w naszym mieście. Oddaleni od rodzin i ojczyzny, bardzo przeżywają agresję rosyjską na Ukrainę, walkę toczoną 
przez ukraińskich żołnierzy, cierpienia ludności cywilnej i to co najgorsze - rosnąca liczbę ofiar.

-  mówi J. Belov, który kie-
dyś już był w wojsku. Służył 
w ukraińskiej armii cztery 
lata, ale został zwolnio-
ny ze względu na zły stan 
zdrowia.

Jevgenii Belov, który 
prowadzi Agencję Pracy 
Tymczasowej przy ul. Wa-
łowej 20 w Wejherowie, 
funkcjonuje jako podwy-
konawca różnych zadań 
i inwestycji. Pracownicy 
agencji, głównie przybysze 
z Ukrainy, m.in. spawa-
ją kontenery dla Szwecji. 
Ukraińcy w Polsce od wie-
lu lat potrzebowali wspar-

cia i takiego udzielał im 
Jevgenii. 

Teraz stara się pomagać 
swoim rodakom - ofiarom 
wojny. Prowadzi zbiórkę 
m.in. lekarstw i innych 
środków medycznych, za-
wozi je samochodem do 
punktu odbioru w Gdań-
sku. Tak jak wszyscy, ca-
ły czas śledzi sytuację na 
wschodzie.

- Rosji od dawna nie 
podobało się, że Ukraina 
chce do Europy, że jest de-
mokratycznym państwem. 
Niestety Rosjanie wierzą 
propagandzie Putina - tłu-

maczy Ukrainiec. - Mamy 
więc takiego kleszcza, który 
ciągnie z nas krew. Jestem 
patriotą, dumnym z naszego 
mądrego prezydenta i jestem 
pod wielkim wrażeniem od-
wagi naszych żołnierzy, któ-
rzy bronią ojczyzny. Jestem 
też wdzięczny Polakom za 
wielką pomoc dla Ukrainy i 
Ukraińców, m.in. tu, w Wej-
herowie.

WOŁODYMYR vOIN-
SKYI przyjechał do Wej-
herowa dwa tygodnie temu 
razem z rodziną, która 
uciekła z Ukrainy. 

Pan Wołodymyr pracu-
je w Polsce i za granicą od 
około siedmiu lat. Jest kie-
rowcą ciężarówek i jeździ 
po Europie, co jakiś czas 
odwiedzając żonę i dzieci 
we Lwowie. Małżonkowie 
mają trzech synów w wie-
ku 16, 14 i 3 lat: Jurija, 
Aleksandra i Dawida. 

Pod koniec lutego br. W. 
Voinskyi wracał z wizyty 
w domu i był już w Polsce, 
kiedy dowiedział się o agre-
sji rosyjskiej na Ukraine. 
Skontaktował się z żoną i 
zawrócił po rodzinę. Umó-
wili się na granicy, gdzie 
pani Halyna dojechała z sy-
nami samochodem, zresztą 
nie bez przygód. Dwie no-
ce spędzili w zimnym au-
cie, które się zepsuło, a na 
zewnątrz temperatura wy-
nosi minus 5 stopni C. Ko-
bieta najbardziej bała się o 
małego Dawida, ale w koń-
cu udało się dotrzeć do celu.

- Pakowałam się pół go-
dziny, wzięłam szybko to, 
co najbardziej potrzebne 
i uciekaliśmy do Polski - 
wspomina pani Halyna. 
- We Lwowie, gdzie miesz-
kaliśmy było jeszcze spo-
kojnie, ale i tak wieczorem 
wyły syreny alarmowe i 
na noc ludzie schodzili do 
piwnic i do schronów. Bar-
dzo się baliśmy. Podróż 
była trudna, żeby przekro-
czyć granicę, trzeba długo 
czekać. Staliśmy w korku 
o długości ponad 40 kilo-
metrów. Dobrze, że ludzie, 
jeszcze po ukraińskiej stro-
nie przynosili nam ciepłe 
napoje. Oczywiście tutaj 
w Polsce też otrzymali-
śmy pomoc, za co jesteśmy 
wdzięczni

Wcześniej pan Wołody-
myr mieszkał w Pruszczu 
Gdańskim razem z inny-
mi kolegami - kierowcami. 
Teraz wraz z rodziną trafił 
do Wejherowa, gdzie dzię-
ki pomocy wejherowskiego 
MOPS otrzymali lokal.

Codziennie kontaktują 
się z rodziną, a siostra pa-
ni Halyny ze swoim dziec-
kiem w momencie naszej 
rozmowy była już w drodze 
do Wejherowa.

- Jesteśmy bezpieczni, 
ale i tak żyjemy w stresie 
- mówi Wołodymyr Voin-
skyi. - Nie  śpimy w nocy, 
denerwujemy się. To bar-
dzo smutny i nerwowy czas. 
Nikt nie wie, co się jeszcze 
wydarzy.

Anna Kuczmarska

Jevgenii Belov w swoim biurze.

Rodzina voinskyi w komplecie: Wołodymyr, Halyna, 
Jurij, Aleksander i Dawid.

Jesz, jesz, a ciągle jesteś 
głodny? Wypijasz litry wody 
jak wielbłąd przed pójściem 
na pustynię, a nie możesz uga-
sić pragnienia? Chodzisz spać 
wcześniej niż Twoje dzieci? 

gdyńskie Centrum Zdrowia w partnerstwie z powiatem wejherowskim realizuje na terenie wejherowa projekt 
„program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie powiatów: gdyńskiego, wejherowskiego  i puckiego”. wystarczy 
poświęcić 2 minuty i wypełnić na stronie www.niecukrzymy.pl ankietę, żeby dołączyć do programu zdrowotnego.

Twoja waga jest zbyt wysoka 
albo ostatnio gwałtownie spa-
dła? To mogą być pierwsze ob-
jawy cukrzycy typu 2. 

Cukrzyca typu 2 została 
uznana za chorobę cywilizacyj-

ną. Rozwija się latami, dlatego 
często na początku jej objawy 
są dla nas zupełnie niezauwa-
żalne. Dopiero później zaczy-
nają się nasilać. Najczęściej 
występuje u osób dorosłych, 

zwłaszcza po ukończeniu 30. 
roku życia. Wcześnie wykryta 
jest uleczalna. Niezdiagnozo-
wana i nieleczona może być  
„cichym zabójcą”.

Osoby zakwalifikowane do 

grupy zagrożonej cukrzycą w 
ramach wspomnianego p[ro-
gramu zostaną zaproszone na 
bezpłatne przesiewowe bada-
nie krwi pod kątem cukrzycy 
typu 2.  Wynik badania wska-
zujący na stan przedcukrzy-
cowy uprawni do dalszego 
udziału w kompleksowym pro-
gramie edukacyjnym. 

Przez rok nad Twoim zdro-
wiem i zmianą nawyków bę-
dzie czuwać profesjonalna 
ekipa fizjoterapeutów, die-
tetyków i lekarzy.  Bezpłatny 
projekt skierowany jest do 
osób pełnoletnich.

Gdyńskie Centrum Zdro-
wia,  tel. 58 880 83 17

www.niecukrzymy.pl

program profilaktyki cukrzycy w powiecie wejherowskim
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MUZYKA

Niezwykły performance, 
zaplanowany na 31 mar-
ca jest jednym wydarzeń 
w ramach wiosennej tra-
sy koncertowej, obejmują-
cej również m.in. koncert w 
ciemności w Warszawie i w 
Zamku Jana III Sobieskie-
go w Rzucewie.

Wejherowianin Artur 
Sychowski jest jednym z 
najbardziej utalentowanych 
i poszukiwanych artystów 
młodej generacji. Koncer-
tuje w Polsce i za granicą, 
wszędzie zachwyca i intry-
guje publiczność innowa-
cyjną interpretacją muzyki, 
zarówno klasycznej, jak i 
współczesnej.

MUZYKA 
OTWIERA SERCA
Zaopatrzony tylko w for-

tepian i marzenia, Artur 
Sychowski występuje pod 
pseudonimem artystycz-
nym ARTur, zainspirowa-
nym imieniem oraz mottem 
„your art. your style”.

- Jako twórca chcę roz-
przestrzeniać dobre intencje 
- dlatego tworzę - mówi AR-
Tur. - Muzyka otwiera serca 

i potrafi wyzwolić miłość. 
Zmieniając podejście do 
muzyki i sztuki w wyjąt-
kowe emocjonujące wyda-
rzenie, chciałbym pokazać 
światu nowe wymiary i oży-
wić to czym naprawdę może 
być doświadczanie muzyki. 
Moja sztuka jest dla ludzi, 
nie dla mnie i pragnę ją w 
taki sposób transformować. 

Podczas „Koncertu w 
ciemności”, artysta wpro-
wadza słuchaczy w stan 
relaksu. Każdy spektakl 
muzyczny jest improwi-
zacją. Program koncertu 
bazuje na emocjach i wraż-
liwości pianisty, który pro-
wadzi publiczność przez 
świat dźwięków. 

TALENT I MISJA
Artur Sychowski rozpo-

czął grać na fortepianie, 
kiedy miał cztery lata. Mu-
zyka tak go pochłonęła, że 
ukończył Szkołę Muzyczną 
II stopnia rok szybciej. Na 
drodze do szczęścia stanęła 
ciężka choroba, jednak mu-
zyk postanowił, że musi ją 
przezwyciężyć.

- Byłem dobrej myśli i 

Niezwykły performance w Filharmonii kaszubskiej

ARtur Moon zagra w ciemności

ciągle ćwiczyłem grę na for-
tepianie - wspomina Artur 
Sychowski. - Nie mogłem 
koncertować, bo byłem po-
ważnie chory. Ostatecznie 
pomogła medycyna chiń-
ska, a po wyzdrowieniu 
byłem gotowy by sięgać po 
nagrody na konkursach 
pianistycznych w Europie. 
To był dla mnie prawdziwy 
życiowy rewanż i dowód na 
to, że mam talent i mogę wy-
pełniać swoją misję. 

Zaledwie 27-letni piani-
sta z Wejherowa osiągnął 
już bardzo wiele. Wystę-
pował na scenach m.in. w 
USA, Zjednoczonych Emi-
ratach Arabskich, Wielkiej 
Brytanii, Włoszech, Grecji, 
Francji, Szwajcarii, Niem-
czech, Rosji, Litwy, Mal-
cie, Cyprze, Serbii, Gruzji, 
Indonezji, na Filipinach a 
także w Polsce. 

KRóLEWSKIE 
PIEŚNI 
W tym roku ARTur Mo-

on został zaproszony do 
wykonania koncertu przed 
tronem królewskim w Taj-
landii. W tajskiej telewizji 

31 marca w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie odbędzie się niezwykły koncert 
fortepianowy. W rodzinnym mieście wystąpi znakomity pianista ARTUR SYCHOWSKI,  
który dla wejherowskiej publiczności zagra w zupełnej w ciemności. Dlaczego? Bo słu-
chanie w ciemności wyostrza zmysł słuchu i dostarcza odbiorcom nowym doznań i do-
świadczeń artystycznych. 

przy okazji święta narodo-
wego ku czci pamięci Króla 
Ramy IX, najdłużej panu-
jącego monarchy na świe-
cie, wyemitowano utwory 
skomponowane przez wład-
cę Tajlandii, wykonane 
przez Artura Sychowskie-
go w wejherowskim pałacu. 
Dzięki uprzejmości dyrekto-
ra Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie 
Tomasza Fopke, pianista 
nagrał królewskie pieśni na 
koncertowym fortepianie. 

Dzięki temu powstała 
spójna artystycznie całość 
wzbogacająca współpra-
cę kulturalną pomiędzy 
dwoma państwami. Na-
grania uwieczniła siostra 
artysty, wejherowska ar-
tystka Aleksandra Ma-
zurkiewicz. Wideo można 
obejrzeć (i wysłuchać) na 
kanale YouTube artysty 
(youtube.com/arturmoon).

PROMOCJA 
WEJHEROWA
Jesienią ub. roku na za-

proszenie Instytutu Pol-
skiego w New Delhi Artur 
Sychowski koncertował w 
Indiach, a potem w Mek-
syku, gdzie zaprezento-
wał autorskie  koncerty w 
ciemności.

Jego muzyka doceniana 
jest w kolejnych krajach i 
tym samym rozsławia Wej-
herowo i nasz region.

MUZYK 
I WIZJONER
ARTur jest wizjonerem 

przenoszącym swoje pomy-
sły w realny świat, a jego 
unikalny styl sceniczny 
został doceniony przez od-
biorców.

Na swojej artystycznej 
trasie Artur Sychowski ma 
nie tylko unikalne, jedyne 
w swoim rodzaju koncerty 
w ciemności (Darkness Im-
pression) ale też inne cie-
kawe muzyczne propozycje. 
Choćby takie jak HeART 
Impression - ekstrawa-
gancki spektakl łączący ta-
niec, muzykę i grę świateł; 
Piano Impression - koncert 
łączący utwory klasyczne 
ze standardami jazzowymi, 
improwizacją i własnymi 
kompozycjami; Classic Im-
pression prezentujący ele-
gancką muzykę klasyczną 
z nutą improwizacji oraz 

Chillout Impression - elek-
tronicznie wzbogaconym 
performance’m słuchanym 
na leżąco, dzięki któremu 
można poczuć efekty muzy-
koterapii.

IMPROWIZACJA 
Koncerty w ciemności 

były już zaprezentowane 
w kilku miastach w Polsce, 
m.in. w Warszawie, Grodzi-
sku Mazowieckim, Wrocła-
wiu, Toruniu, Karpaczu. W 
zeszłym roku wykonywane 
były również w Meksyku i 
Indiach. Każdy z koncer-
tów jest unikatowy przez 
niepowtarzalne koncepcje 
artysty dla każdego miasta 
i miejsca. 

- Każdy koncert jest two-
rzony przeze mnie podczas 
spektaklu pod wpływem 
natchnienia i emocji. Dzię-
ki improwizacji każdy 
spektakl muzyczny brzmi 
wyjątkowo, a wyostrzony 
zmysł słuchu powoduje, że 
stajemy się muzyką - prze-
konuje Artur Sychowski.

Anna Kuczmarska

Fot. Aleksandra Mazurkiewicz

Fot. Stanisław Składanowski

Na wystawie można po-
dziwiać folkowe instrumen-
ty, a wernisaż był okazją do 
spotkania z kulturą ludową, i 
jej twórcami. W Filharmonii 
gościli m.in.: Andrzej Staś-
kiewicz - rzeźbiarz i muzy-
kant, Paweł Gruba - twórca 
bazun, lutniczka Katarzy-
na Bednarz, Przemysław 
Fick - multiinstrumentali-
stę, budowniczy instrumen-
tów i Hubert Połaniewicz 
- twórca instrumentów i Zbi-
gniew Butryn – rekonstru-
ator m.in. suki biłgorajskiej.

We wtorek 15 marca w galerii Filharmonii Kaszubskiej odbył 
się wernisaż wystawy „Tradycje po mistrzowsku”.

wystawa w galerii wCk

tradycje po mistrzowsku
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EKOLOgIA

Do PSZOK przyjmujemy:

MATERAŁY POBUDOWLANE
(wełna mineralna, styropian
budowlany, rury PCV)

PRZEDMIOTY
DO PONOWNEGO

UŻYCIA

O G Ł O S Z E N I E

wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
komunalnych

Nip 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 
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

Po obiekcie gości oprowa-
dzał prezes ZUK Sp. z o.o. 
Roman Czerwiński w to-
warzystwie dyrektora An-
drzeja Gorczyckiego.

- Staramy się żyć ekolo-
giczni, według zasady zero 
waste, więc z okazji Świa-
towego Dnia Recyklingu od-
wiedziliśmy wejherowską 
Ekofabrykę - mówi Alicja 
Orszulak ze Stowarzysze-
nia WUTW. -  Jesteśmy pod 
wielkim wrażeniem pięknie 
odrestaurowanego zabyt-
kowego budynku - daw-
nego zakładu drzewnego i 
ogromnego terenu, na któ-
rym znajduje się EKOFA-
BRYKA. Zwiedzanie było 
bardzo ciekawe.

Słuchacze WUTW obej-
rzeli nowoczesne sale z 
biblioteką z odzysku i  przed-
miotami, które mają szanse 
na drugie życie. Obejrzeli 
też prezentację, przygotowa-
ną przez Magdalenę Pio-
trzkowską, specjalistę  ds. 
edukacji i promocji w ZUK 
Spółka z o.o. w Wejherowie.

Seniorzy ze Stowarzyszenia Wejherowski Uniwersytet Trzecie-
go Wieku odwiedzili EKOFRABRYKĘ, funkcjonującą w ramach 
Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Z okazji Światowego Dnia Recyklingu

seniorzy w ekoFABRYCe

więcej zdjęć na: facebook.com/pulswejherowa

Od 1 marca Punkt Selektywnej Zbiórki Od-
padów Komunalnych (PSZOK) działa w nowej 
lokalizacji. Jego siedziba mieści się przy ul. 
Ekologicznej 7 w Wejherowie. 

Tam przeniesiono dotychczasową siedzibę przy ul. 
Obrońców Helu 1. D ojazd do ul. Ekologicznej możliwy 
jest od ul. Szkutników lub od ul. Budowlanych.

Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 
18:00, w soboty od 8:00 do 13:00.

Biuro Obsługi Mieszkańców znajduje się w EKO-
FABRYCE przy ul. Fabrycznej 10.

Godziny otwarcia: poniedz. od 7:00 do 18:00, od wtorku 
do piątku od 7:00 do 15:00

Kontakt: tel. 58 676 95 50, 608 624 891,
e-mail:  bok@zukwejherowo.pl

Na ulicy ekologicznej
psZok w nowym miejscu
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O G Ł O S Z E N I E

Sąsiad z ligowej tabeli okazał się trudnym przeciwni-
kiem. Wejherowianie objęli prowadzenie 2:0, ale goście 
szybko wyrównali. Druga połowa była walką o przewagę i 
wypracowanie okazji do strzelenia gola. Szczęście uśmiech-
nęło się do M. Koszałki, który dał gospodarzom zwycięstwo.

W miniony weekend piłkarze Gryfa wybrali się do Ustki, 
aby zmierzyć się z będącym niżej w tabeli Jantarem. Gryf 
pokonał gospodarzy 1:4. Dwie bramki strzelił M. Dampc, a 
po jednej M. Koszałka i R. Jahn. 

Kolejny mecz wejherowianie zagrają na Wzgórzu Wol-
ności. W sobotę, 19 marca Gryf zmierzy się ze Spartą Sy-
cewice. Początek spotkania o godz. 15:00.

piłka nożna. gryf

Dwa zwycięstwa
Piłkarze Gryfa Wejherowo w inaugurują-

cym wiosennym meczu Iv ligi wygrali z Choj-
niczanką Chojnice II 3:2.

Mecz zaczął się po myśli Wikędu, którego zawodnicy 
strzelili dwa gole i mogli strzelić kolejne. Wszyscy spodzie-
wali się pogromu bramkowego, a tu niespodziewanie w 86 
minucie padło wyrównanie. W grę wkradło się zdenerwo-
wanie. Trzy minuty później R. Siemaszko, jak to bywało 
w „lepszych” czasach, strzelił zwycięską bramkę na 3:2, a 
swoją drugą w tym meczu. Kolejne spotkanie Wikęd zagra 
20 marca (niedziela) na wyjeździe z Aniołami Garczegorze.

W pojedynku z ostatnim 
w tabeli Mazurem, Tytani 
wypracowywali przewagę 
bramkową, aby błyskawicz-
nie ją tracić i dzięki temu 
goście w końcówce zdobyli 
5 bramek, tracąc jedną. Na 
całe szczęście udało się Ty-
tanom utrzymać prowadze-
nie jedną bramką. 

Mecz w Gryfinie miał 
wiele twarzy: bezapelacyj-
na przewaga, nerwowość, 
błędy w rozegraniu i „zgu-
bienie” skuteczności, ale 
na końcu wejherowianie 
opanowali grę, zwłaszcza w 
obronie i „wystrzelali” zwy-
cięstwo 26:31. 

To kolejny już mecz, któ-
ry rozgrywany jest przez 
wejherowian tak samo. 
Na początku zespół zaczy-
na bardzo dobrze, gra sku-
piony i wykonuje zadania 

Luzinianki wystąpiły w Mistrzostwach Pomorza Se-
niorek w tenisie stołowym, rozgrywanych na obiektach 
MRKS Gdańsk. Dwa brązowe medale indywidualnie oraz 
w grze podwójnej wywalczyła Magda Płotka, natomiast 
Katarzyna Płotka zdobyła brąz w grze podwójnej. 

piłka nożna. wikęd Luzino

powoli na szczyt
Wikęd Luzino wywalczył ważne zwycięstwo 

i dzięki temu zajmuje wysokie trzecie miejsce 
w tabeli Iv ligi. Na własnym boisku pokonali 
GKS Kowale 3:2.

piłka ręczna. i liga

pasmo zwycięstw
tytanów

Tytani Wejherowo pokonali na wyjeździe 
Spartę Oborniki 23:31, a na swoim parkiecie 
wywalczyli jednobramkowe zwycięstwo z Ma-
zurem Sierpc 29:28. W ostatni weekend Tytani 
wygrali na wyjeździe z PGE KPR Gryfino. 

tenis stołowy

sukces w gdańsku
Kolejny sukces zanotowały tenisistki stołowe 

GOSRiT Mar Bruk Luzino: Magda i Kasia Płotka, 
które zdobyły trzy brązowe medale. 

Na hali GOSRiT w Luzinie odbył się Festyn Rodzinny Kickboxing Kaszub Cup, zorganizowany przez Rafała Karcza. Na imprezie 
zjawiło się kilkuset młodych adeptów tej dyscypliny sportu, którzy wraz ze swoimi rodzinami stworzyli wspaniałą zabawę. Na 
matach walczyło ponad 150 zawodników z Luzina i Wejherowa.  Na młodych sportowców czekało wiele atrakcji.

Festyn Rodzinny kickboxing kaszub Cup w Luzinie

taktyczne. Po czym coś za-
czyna zgrzytać, następuje 
rozluźnienie, wkrada się 
nerwowość, co od razu wy-
korzystują przeciwnicy. 

W Gryfinie przez całe spo-
tkanie Tytani walczyli, choć 
i tam nie ustrzegli się błędów 
w grze obronnej i ataku. Raz 
było dobrze, a nawet dosko-
nale, ale za chwilę rozluźnie-
nie, zgubienie skuteczności 
i niepotrzebna nerwowość. 
Dzięki zwycięstwu wejhe-
rowianie umocnili się na 
czwartej pozycji w tabeli I li-
gi szczypiorniaka. 

Tytani wystąpili w skła-
dzie: Nowosad, Cholcha - 
Warmbier, Jurkiewicz, M. 
Sałata, R. Sałata, Szafrań-
ski, Rompa, Wejher, Bartoś, 
M. Wicki, Klaman, R. Wicki, 
Przymanowski, Pałkowski.
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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

AKTUALNOŚCI

Wulgarne napisy, celo-
we uszkodzenia urządzeń i 
elementów zapewniających 
bezpieczeństwo, wyrwane 
części zabawek, umyślnie 
rozerwane piłkochwyty, 
zdemolowane piaskownice 
- to tylko część ze zniszczeń 
na placach zabaw. Nie są to 
efekty eksploatacji, ale ce-
lowego demolowania.

Apel o czujność
i inwerwencję
Obiekty sportowe i re-

kreacyjne są regularnie 
kontrolowane i nadzoro-
wane przez administratora 
pod kątem porządku i bez-
pieczeństwa. Niestety żad-
na kontrola ani nadzór nie 
zastąpi osobistej odpowie-
dzialności i czujności osób, 
które z nich korzystają. To 
my, mieszkańcy musimy  
reagować i zwracać uwagę. 

- Robimy wszystko w mie-
ście, aby place zabaw by-
ły kolorowe, nowoczesne i 
atrakcyjne, powstaje ich co-
raz więcej, bo zależy nam, 
aby były ulubionym miej-
scem wypoczynku dla dzieci 
i ich opiekunów – podkreśla 

połamane huśtawki i piłkochwyty, zdemolowane piaskownice 

Dewastacje na placach zabaw
Wejherowskie place zabaw, na których dzieci mają bezpiecznie bawić się na świe-

żym powietrzu oraz wypoczywać razem z rodzicami, są regularnie dewastowane przez 
chuliganów. 

Beata Rutkiewicz, zastęp-
ca prezydenta Wejherowa 
ds. rozwoju miasta. - Jednak 
place zabaw to często miej-
sce niepożądanych spotkań, 
które kończą się bezmyślną 
dewastacją urządzeń i oto-
czenia. Lista uszkodzonych 
obiektów jest długa. Apelu-
jemy do mieszkańców - jeśli 
ktokolwiek jest świadkiem 
dewastacji lub niewłaści-
wych zachowań na placach 
zabaw, prosimy o interwen-
cję. Dbajmy o nasze dobro 
wspólne, tym bardziej jeżeli 
chcemy, by dzieci bawiły się 
w bezpiecznych i komforto-
wych warunkach. Mają słu-
żyć naszym dzieciom, a nie 
wandalom. Wyposażenie 
placów zabaw i ich bieżące 
utrzymanie jest bardzo kosz-
towne, a koszty napraw po-
noszą wszyscy mieszkańcy.

Zniszczone huśtawki 
i piaskownice 
Na nowym boisku do 

piłki nożnej przy os. Dzię-
cielskiego wyłamana zosta-
ła tablica regulaminowa, a 
przy boisku celowo uszko-
dzono huśtawkę. Na placu 

zabaw przy ul. Iwaszkie-
wicza zniszczone zostały 
urządzenia zabawowe - 
złamana została huśtawka 
typu „ważka” oraz umyśl-
nie uszkodzono siedzisko 
huśtawki łańcuchowej. Na-
stępne akty wandalizmu 
stwierdzono na placu im. 
R. Jakubka przy ul. Most-
nika, gdzie uszkodzona zo-
stała baszta. Na boisku do 
koszykówki przy ul. Sikor-
skiego kolejny raz doszło do 
celowego rozerwania piłko-

chwytu. Również na placu 
zabaw przy ulicy Judyckie-
go doszło do przypadków 
dewastacji - zdemolowane 
zostały elementy siedziska 
piaskownicy oraz wyrwa-
ny odbojnik huśtawki typu 
„ważka”.

Na terenie rekreacyj-
nym na ulicy Konopnickiej 
uszkodzona została wiata 
piknikowa. Wandale zde-
molowali, wybili jedną z 
jej ścian, naruszając kon-
strukcję wiaty.

Szkoła Podstawowa nr 9 na os. 1000-lecia PP 15 w 
Wejherowie zaprasza dzisiaj, 17 marca w godz. 16.00-
18.00 na Dzień Otwarty, podczas którego można będzie 
zwiedzić sale i pracownie przedmiotowe, obejrzeć występy 
dzieci z klas 0-III, wziąć udział w licytacji prac uczniów 
oraz w kiermaszu ozdób wielkanocnych. 

Zaplanowano również gry i zabawy dla każdego, pokazy 
pierwszej pomocy, rozgrywki w ping-ponga, a także mini 
podchody z okazji Dnia św. Patryka.

Na Dzień Otwarty zaprasza również Szkoła Podstawo-
wa Sióstr Zmartwychwstanek w Wejherowie przy ul. 
Klasztornej 9. Zainteresowanych rodziców i dzieci placów-
ka zaprasza 26 marca br. (sobota) w godz. 11.00-14.00.

W programie: lekcje otwarte z języka angielskiego, robo-
tyki, zajęć sportowych, bibliotecznych i muzycznych. 

Więcej informacji na  www.szkolazmartwychwstanek.pl.

Dni otwarte w szkołach
informacje, 
zwiedzanie i zabawa

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie oraz Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie zapraszają społeczność zrzeszoną oraz 
sympatyków języka i kultury kaszubskiej na „Ma-
raton Pieśni Kaszubskiej”, wpisujący się w obchody 
„Dnia Jednotë Kaszëbów”. 

W siedzibie Muzeum przy ul. Zamkowej 2a, Wejherowo, 
20 marca (niedziela) o godz. 17:00, wspólne, dwugo-
dzinne muzykowanie poprowadzą: Weronika Korthals, 
Kaszubskie Duo Artystyczne oraz zespół „Nadolanie”. Do 
śpiewu wykorzystany będzie „Kaszubski Śpiewnik Domo-
wy” pod red. Witosławy Frankowskiej, do nabycia na 
miejscu przed rozpoczęciem Maratonu w cenie 25 zł/szt. 
lub w internecie.

Maraton pieśni


