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Miasto Wejherowo i Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wejherowie otrzymały tytuł „Modernizacja 
Roku 2021 i Budowa XXI wieku” w kategorii Ochrona Środowiska za budowę EKOFABRYKI w Wejherowie. 
Na terenie EKOFABRYKI mieści się Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), strefa 
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drzewnej – biblioteka z odzysku, skład rzeczy używanych, strefa recyklingu i upcyklingu, warsztaty do na-
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Z okazji pierwszej rocz-
nicy urodzin Wejherowskiej 
Karty Mieszkańca przygo-
towano dla jej pierwszych 
posiadaczy niespodziankę.

Przedłużona 
ważność karty
Uprawnienia do Pakietu 

Mieszkańca oraz Pakietu 
EKO, które tracą ważność 
w okresie od października 
2022 r. do maja 2023 r., zo-
staną przedłużone do ma-
ja 2023 r. bez konieczności 
ponownego wnioskowania. 
Jeżeli ktoś założył Kartę w 
październiku 2021 r. (lub 
później) nie będzie musiał 
jej przedłużać po upływie ro-
ku, a dopiero w maju 2023 r.

Jednocześnie należy 
przypomnieć, aby miesz-
kańcy przy składaniu kolej-
nej deklaracji podatkowej 
za 2022 r., pamiętali o za-
chowaniu dokumentów, 
które będą im potrzebne do 
przedłużenia Karty Miesz-
kańca na kolejny rok - kopia 
pierwszej strony PIT wraz 
z Urzędowym Poświadcze-
niem Odbioru PIT (UPO) 
lub Urzędowym Potwierdze-
niem Przedłożenia (UPP) za 
ostatni rok podatkowy

Nowe możliwości Wejhe-
rowskiej Karty Mieszkańca - 
Bezpłatny bilet dla uczniów 
szkół podstawowych w te-
lefonie. Od 1 października 
podróżując komunikacją 

To drugi elektryczny ze-
roemisyjny autobus marki 
Solaris Urbino 12.electric 
i bliźniaczy autobusowi od-
danemu do eksploatacji kil-
ka dni temu. 

– Drugi z czterech zaku-
pionych w tym roku przez 
MZK Sp. z o.o. w Wejhero-
wie to również pojazd elek-
tryczny, zeroemisyjny, cichy 
i spokojny, o wyjątkowej 
klasie bezpieczeństwa. Jest 
dwukrotnie droższy od au-
tobusu spalinowego, ale za 
wyższą cenę zakupu otrzy-
mujemy wyższy komfort a 
przede wszystkim efekt w 
postaci dbałości o czystość 
powietrza i ochronę środo-
wiska – wyjaśnia Czesław 
Kordel, prezes MZK Sp. z 
o.o. – Wprowadzenie auto-
busów elektrycznych nie po-
winno wpłynąć na poziom 
cen biletów, ale poprawi 

Kolejny „elektryk” wyruszył do pracy

Zeroemisyjny solaris 
już wozi mieszkańców

wejherowska Karta Mieszkańca ma już rok

Przypominamy 
o korzyściach

Drugi elektryczny Solaris Urbino 12 wyjechał na wejherowskie 
ulice. Jeżeli ktoś zauważy, że wsiada do pojazdu o numerze rejestra-
cyjnym GA-102HY to oznacza, że podróżuje drugim zeroemisyjnym 
autobusem wejherowskiej komunikacji miejskiej i podmiejskiej.

komfort jazdy i bezpieczeń-
stwo. Paliwo drożeje, a my 
kupując autobusy elektrycz-
ne, bo prąd aż tak drogi nie 
jest. Poziom wzrostu cen 
prądu, choć bolesny, jest do 
utrzymania za obecne ceny 
biletów.

Kierowcą drugiego nowe-

go autobusu elektrycznego 
został Daniel Wojewski, 
który jest z tego bardzo za-
dowolony.

–  W tym autobusie jest 
dużo ciszej i jest klimatyza-
cja. Nie ma w nim skrzy-
ni biegów, w związku z tym 
zagwarantowana jest płyn-
na jazda. Zespoły baterii 
umieszczonych na dachu 
wraz z precyzyjnym chło-
dzeniem, zapewniają za-
sięg jazdy autobusu na 300 
kilometrów –  mówi Daniel 
Wojewski.

W uroczystym przeka-
zaniu pojazdu do pracy w 
komunikacji publicznej 
uczestniczyli: przewodni-
czący Rady Miasta Wejhero-
wa Jacek Gafka, sekretarz 
miasta Bogusław Suwara 
i skarbnik miasta Anna Le-
wandowska.  

Od momentu wprowadzenia Wejherowskiej Karty Mieszkańca, 
mija już rok. Kartę ma już około 4 tysiące mieszkańców, którzy po-
siadają szereg ulg i zniżek dzięki 50 partnerom, którzy dołączyli 
do projektu. Program przez cały czas rozwija się, a wszystko po to, 
aby ułatwić mieszkańcom korzystanie z karty.

miejską w Wejherowie mo-
żemy posługiwać się wirtu-
alnym biletem. Wejherowo 
jako pierwsze na Pomo-
rzu, we współpracy z MZK, 
wprowadziło wirtualne 
uprawnienia bezpłatnych 
przejazdów komunikacją 
miejską dla dzieci w wieku 
szkolnym - „Mój bilet jest 
zawsze ze mną - w moim te-
lefonie”

• dzieci dojeżdżające do 
swoich szkół komunikacją 
miejską nie muszą posiadać 
przy sobie żadnych dodat-
kowych dokumentów i kart 
plastikowych;

• ich rodzice zyskują wy-
godne odnowienie ważności 
uprawnień do bezpłatnych 
przejazdów na kolejny rok 
szkolny Pomysłodawcy Kar-
ty zachęcają do zakładania 
aplikacji i wnioskowania o 

wirtualne uprawnienia bez-
płatnych przejazdów on-line 
na stronie www.wejherow-
skakarta.pl

Wniosek o Kartę upraw-
niającą do bezpłatnych 
przejazdów można również 
złożyć tradycyjnie (w for-
mie papierowej) w punkcie 
obsługi Urzędu Miejskie-
go przy ul. 12 Marca 195, 
tel. 58 677 70 00, 58 677 70 
55. W Urzędzie Miejskim 
można również doładować 
uprawnienia na kolejny rok 
szkolny na swojej Karcie. 
Nie ma konieczności wizyty 
w siedzibie MZK.

Kto może być 
posiadaczem 
Karty Mieszkańca
Posiadaczem Wejherow-

skiej Karty Mieszkańca mo-
że być każdy mieszkaniec 
Wejherowa, który m.in. roz-
licza w mieście podatek do-
chodowy, jest emerytem lub 
rencistą, a także jako osoba 
pełnoletnia posiada aktual-
ną legitymację studencką 
lub szkolną. 

Kartę należy 
przedłużać co rok
Pełna i aktualna oferta 

Partnerów jest zamieszczo-
na na stronie: www.wej-
herowskakarta.pl oraz w 
aplikacji posiadaczy Wejhe-
rowskiej Karty Mieszkańca 
i będzie na bieżąco aktuali-
zowana.

Fot. Urząd Miejski

Szkolenia „Pierwsza pomoc dla każdego” to projekt, którego autorem 
jest Katarzyna Dowgan. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą praktycz-
nych umiejętności prawidłowego postępowania w sytuacjach zagrożenia 
życia i zdrowia. Dodatkowo każdy uczestnik otrzyma saszetkę pierwszej 
pomocy oraz podręczną instrukcję udzielania pierwszej pomocy.

Zajęcia prowadzone będą w sali konferencyjnej Urzędu Miasta ul. 12 
Marca 195 w dniach: 22 listopada i 5 grudnia oraz w świetlicy Osiedla 

Sucharskiego w dniu 8 listopada. Szkolenia prowadzone będą w godzi-
nach 16.00-20.00. 

W każdym terminie w zajęciach może wziąć udział nie więcej niż 20 
osób - decyduje kolejność zgłoszeń.

Imienne zgłoszenia z podaniem swoich danych osobowych oraz wybra-
nym terminem szkolenia należy wysyłana adres mailowy: 

pierwszapomocwejherowo@gmail.com

Możesz pomóc sobie, swoim bliskim lub osobom spotkanym na ulicy. Podstawowa wiedza z zakresu udzielania pierw-
szej pomocy może ocalić komuś życie. Bezpłatne szkolenia odbywać się będą w ramach projektu, który uzyskał wsparcie 
finansowe w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Naucz się, jak udzielić pierwszej pomocy
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Nagroda to efekt ogól-
nopolskiego konkursu. 
Podczas uroczystej gali na 
Zamku Królewskim w War-
szawie nagrody odebrali: 
Beata Rutkiewicz i Ar-
kadiusz Kraszkiewicz 
- zastępcy prezydenta Wej-
herowa, Andrzej Gorczyc-
ki - prezes ZUK i Anna 
Lewandowska - skarbnik 
Wejherowa (zdjęcie obok).

Do 26. Edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu „Moderni-
zacja Roku 2021 i Budowa 
XXI wieku” zgłoszono 510 
realizacji, a wejherowska 
EkoFabryka znalazła się 
wśród 75 finałowych obiek-
tów konkursu. To kolejna w 
ostatnich latach nagroda dla 
Wejherowa za zrealizowane 
inwestycje miejskie.

– Nagrody w ogólnopol-
skim konkursie, świadczą 
o tym, że różne inwestycje 
w Wejherowie są doceniane 
przez niezależnych jurorów, 
specjalistów w swoich dzie-
dzinach – twierdzi Krzysz-
tof Hildebrandt, prezydent 
Wejherowa.

Kompleksowy system gospodarki odpadami i edukacja 

EKofAbRYKA z tytułem 
„Modernizacja Roku 2021”

Miasto Wejherowo i Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. w Wejherowie otrzymały 
tytuł „Modernizacja Roku 2021 i Budowa XXI wieku” w kategorii Ochrona Środowiska 
za budowę EKOFABRYKI w Wejherowie. 

Nowoczesna EkoFabryka powstała na terenie dawnych 
zakładów drzewnych w Wejherowie, w dzielnicy Przemy-
słowej, w rejonie ul. Fabrycznej i Ekologicznej. 

Na powierzchni ok. 2 hektarów  znajduje się m.in.  
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK), strefa recyklingu gruzu, myjnia do pojemników 
i pojazdów, a w budynku zaadaptowanym w hali dawnej 
fabryki drzewnej – biblioteka z odzysku, skład rzeczy uży-
wanych, strefa recyklingu i upcyklingu, warsztaty do na-
prawy przedmiotów i sprzętów, Centrum Edukacyjne oraz 
Biuro Obsługi Klienta. 

Centrum otwarte jest dla każdego, kto interesuje się 
ekologią, recyklingiem, odnawianiem przedmiotów, na-
prawą sprzętów i stylem życia zero waste, czyli zero mar-
nowania. Inwestorem był Zakład Usług Komunalnych sp. z 
o.o., którego właścicielem jest miasto Wejherowo. 

Projekt dotyczący powstania EkoFabryki składa się 
z dwóch części. Pierwsza to otwarte obiekty w dzielni-
cy Przemysłowej, druga część to powstałe w 2021 roku 
na terenie Wejherowa podziemne gniazda, czyli punkty 
zbiórki odpadów.  

– Założeniem powstają-
cej EkoFabryki było to, aby 
większą część odpadów przy-
wrócić do powtórnego użycia 
–  dodaje Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezy-
denta. – Mam nadzieję, że 
mieszkańcy są zadowoleni i 
korzystają z tej możliwości. 
Liczymy też, że edukacja pro-
wadzona w tym obiekcie, a 
realizowana poprzez warsz-
taty, spotkania i konferen-
cje, daje już wymierne efekty 
i spowoduje, że odpadów bę-
dzie znacznie mniej. 

Zdaniem Beaty Rutkie-
wicz, zastępcy prezydenta 
Wejherowa, Ekofabryka i 
projekt mają usprawnić se-
lektywną zbiórkę odpadów 
i zachęcać mieszkańców do 
powtórnego wykorzysta-
nia przedmiotów, a przede 
wszystkim zwiększyć wie-
dzę z zakresu gospodarowa-
nia odpadami oraz rozwijać 
postawy proekologiczne. 

Pomysł powstania EkoFa-
bryki czyli budowy komplek-
sowego systemu gospodarki 
odpadami na terenie mia-

sta Wejherowa powstał w 
2015 r., a w 2016 r. złożono 
wniosek o dofinansowanie 
projektu. Jego autorem był 
ówczesny prezes ZUK - Ro-
man Czerwiński.

– EkoFabryka powstała 
w miejscu starego, zabytko-
wego, ale pozostającego w 
ruinie budynku, który zo-
stał całkowicie odnowiony 
i przywrócony do ponownej 
świetności – mówi Andrzej 
Gorczycki, prezes ZUK 
Spółka z o.o. – Niektóre ce-
gły fabryki pochodzą z cza-
sów tartaku, jak również 

udało się odnowić i zabezpie-
czyć niektóre drewniane kro-
kwie. Reszta to współczesne 
rozwiązania. EkoFabryka to 
miejsce, w którym znajduje 
się składownia niepotrzeb-
nych rzeczy, których ludzie 
już nie potrzebują, a które 
można przywrócić do użytko-
wania. Poprzez prowadzenie 
centrum edukacyjnego, sta-
ramy się zwiększać świado-
mość mieszkańców na temat 
zapobiegania powstawania 
odpadów, sposobów segrega-
cji odpadów i procesów odzy-
sku odpadów.

Centrum Edukacji Ekologicznej

Galeria Wejherowskie Klamoty „Wejrowsczé klamotë” 
to miejsce, w którym przedmioty dostają nowe życie. 

Impreza wchodzi w skład Pucharu Polski Nordic Walking 
2022. W opinii sędziów Nordic Walking, którzy wyznaczali 
trasę, lokalizacja zawodów została zaliczona do najlepszych 
w Europie. Zawody rozgrywane będą na trzech dystansach: 
5 km - finał Pucharu Polski, 10 km - finał Pucharu Polski i 
finał Pucharu Europy oraz 21,0975 km - finał Pucharu Pol-
ski i Mistrzostwa Europy w półmaratonie. 

– Bardzo się cieszę, że tak prestiżowa impreza sportowa 
odbędzie się w naszym mieście – mówi Arkadiusz Krasz-
kiewicz, zastępca prezydenta Wejherowa. – Nordic walking 
jest popularną dyscypliną w Wejherowie. Mamy tu wspania-
łe tereny, które niewątpliwie sprzyjają uprawianiu tej dyscy-
pliny, a trasy są wymagające i malownicze. Mam nadzieję, 
że docenią to także zawodnicy, którzy według zapowiedzi 
przyjadą z całej Polski i nie tylko. 

Trasa zawodów będzie przebiegała w leśnym komplek-
sie w okolicach ul. Roszczynialskiego i  szerokimi drogami 
gruntowymi. Miasteczko i biuro i zawodów zlokalizowane 
będzie w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 6 przy ulicy 
Śmiechowskiej 38 w Wejherowie. Start i meta zawodów zlo-
kalizowano na przedłużeniu ulicy Myśliwskiej w kierunku 
lasu, nieopodal dawnej leśniczówki. Organizatorzy przygo-
towali punkty nawadniania, cała trasa została oznakowana 
i nawet osoby o słabej orientacji przestrzennej nie mogą się 
zagubić w lesie. Pętla na której odbywają się zawody ma 
5 km długości. Trasę nadzorować będą sędziowie, którzy 
będą strzec bezpieczeństwa imprezy oraz przestrzeganie 
przez zawodników przepisów i regulaminów konkurencji. 
Pomiar czasu będzie dokonywany elektronicznie przez wy-
specjalizowaną firmę pomiarową.

– W zawodach może wystartować każdy, bez względu 
na wiek, płeć czy kondycję – mówi Olgierd Bojke, prezes 
Polskiej Federacji Nordic Walking. – Impreza promuje ak-
tywny tryb życia i zachęca całe rodziny do spędzania cza-
su na świeżym powietrzu. Jestem przekonany, że zawody 
dostarczą niezapomnianych wrażeń, pozwolą na nawiąza-
nie nowych kontaktów sportowych. Formuła zawodów jest 
na tyle szeroka, że obok siebie mogą stanąć profesjonaliści 
jak i absolutni amatorzy. Dla jednych będzie to zdobycie 
tytułów mistrzowskich, a dla innych przejście całej trasy i 
pokonanie własnych słabości. 

finał Pucharu Polski i Europy 
oraz Mistrzostwa Europy 

Nordic walking 
w wejherowie

W sobotę, 15 października w Wejherowie 
odbędzie się Finał Pucharu Polski Nordic 
Walking, Finał Pucharu Europy NW oraz 
Mistrzostwa Europy w Półmaratonie NW. 
Organizatorem zawodów jest Polska Fe-
deracja Nordic Walking i Urząd Miejski w 
Wejherowie.

ulga dla posiadaczy wejherowskiej Karty Mieszkańca

Opłata startowa wynosi od 40-65 zł (w zależności od termi-
nu zgłoszenia). Posiadacze Wejherowskiej Karty Mieszkańca 
będą mogli skorzystać z 50-procentowej ulgi.

Zaznaczyć należy, że  Wejherowo miało być organizatorem 
Mistrzostw Europy w Półmaratonie, natomiast Finał Pucha-
ru miał się odbyć w Ukrainie. Jednak wojna w Ukrainie spo-
wodowała, że wszystkie te finały odbędą się w Wejherowie.
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WYDARZENIA

Jesień 1939 roku koja-
rzy się każdemu Polakowi 
ze zbrodniczymi inwazjami 
wojsk niemieckich i sowiec-
kich na naszą Ojczyznę. Jed-
dną z największych zbrodni 
hitlerowskich  były maso-
we egzekucje w Piaśnicy w 
latach 1939-1940. Śmierć 
tysięcy niewinnych ludzi, 
głównie mieszkańców Ka-
szub i Pomorza, w tym Ziemi 
Wejherowskiej, jest przykła-
dem najwyższej ceny ponie-
sionej za bycie Polakami.

W niedzielę 2 październi-
ka Sanktuarium bł. Siostry 
Alicji Kotowskiej i Towa-
rzyszy w Lesie  Piaśnickim 
spotkali się mieszkańcy na-
szego regionu, przedstawi-
ciele władz samorządowych 
powiatu wejherowskiego, 
miasta i gminy Wejherowo 
oraz innych gmin, a także 
środowisk społecznych i poli-
tycznych Pomorza i Kaszub. 
Nie zabrakło służb mundu-
rowych i młodzieży szkolnej.

Uroczystej mszy św., po-
przedzonej ceremoniałem 
wojskowym, przewodniczył 
biskup pomocniczy Archi-
diecezji Gdańskiej Wiesław 
Szlachetka. Ksiądz biskup 
odwiedził Grób nr 1 i Grób 
nr 2, nad którymi straż ho-
norową pełnią prezydent 
Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt oraz staro-
sta wejherowski Gabrie-

uroczystość w Piaśnicy ku czci pomordowanych  

Modlitwa w rocznicę zbrodni
W Sanktuarium Piaśnickim 2 października odbyła się uroczystość upamiętniająca 

ludzi, zamordowanych bestialsko 83 lata temu przez Niemców. 

la Lisius (oboje obecni na 
uroczystości), a także grób 
Błogosławionej Siostry Ali-
cji Kotowskiej. Poświęcił 
także pięć odnowionych gro-
bów ofiar kaźni (rodziców, 
żołnierzy, niepełnospraw-
nych, członków Macierzy 
Szkolnej z Gdańska oraz 
mieszkańców Wejherowa i 
okolic), nad którymi opiekę 
objęły różne instytucje. 

Ks. biskup W. Szlachet-
ka w homilii nawiązał do 
źródeł fałszywych i niszczy-
cielskich ideologii, szcze-
gólnie w obliczu zbrodniczej 
inwazji Rosji na Ukrainę.

– Dwie najbardziej zbrod-
nicze ideologie, nazizm i 
komunizm, na wiele lat ode-
brały nam wolność, siejąc 
terror i śmierć na niespoty-
kaną skalę – powiedział bi-
skup Wiesław Szlachetka. 
– Jednak każde prawo wy-
mierzone przeciwko Bogu, 
prędzej czy później obróci 
się przeciwko człowiekowi. 
Dzisiaj Europie potrzebna 
jest modlitwa różańcowa do 
Matki Bożej w obliczu za-
grożenia ze strony imperium 
rosyjskiego. Pamiętajmy, że 
Ukraińcy bronią przed ro-
syjską agresją również naszą 

Ojczyznę i cały cywilizowa-
ny świat. Europie nie jest 
potrzebna zmiana płci, rede-
finicja małżeństwa i rodzi-
ny, czy rozszerzanie prawa 
do zabijania najsłabszych. 

– Piaśnica to przestroga, 
do czego prowadzi zaśle-
pienie ideologiami mają-
cymi w pogardzie wartość 
życia ludzkiego, a ta bru-
talna lekcja jest teraz udzia-
łem narodu ukraińskiego 
– powiedział w swoim wy-
stąpieniu Przemysław 
Kiedrowski, wójt gminy 
Wejherowo. – Zbrodnia w 
Piasnicy była z premedyta-
cją zaplanowana, wymie-
rzona w samo serce narodu. 
Żaden powód nie jest wy-
starczający żeby podnieść 
rękę na drugiego człowieka. 
Żaden nie usprawiedliwia 
nienawiści i przemocy.

W imieniu Stowarzysze-
nia Rodzina Piaśnicka ks. 
infułat Daniel Nowak wrę-
czył medale pamiątkowe 
przedstawicielom instytu-
cji, które podjęły się Straży 
Honorowej nad odnowiony-
mi grobami ofiar. Kompania 
honorowa garnizonu Wej-
herowo wystawiona przez 
Batalion Dowodzenia Mary-
narki Wojennej oddała salwę 
honorową, a nad lasami pia-
śnickimi wypuszczono gołę-
bie jako symbol umiłowania 
wolności i pokoju.

Fot. Leszek Spigarskiwięcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Środki z PfRoN dla powiatu

Na realizację 
7 projektów

Blisko 600 tys. zł trafiło do Powiatu Wej-
herowskiego z Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
na realizację siedmiu projektów, m.in. za-
kup mikrobusów, przebudowę budynku 
internatu czy remont Warsztatów Terapii 
Zajęciowej.  Środki pochodzą z „Progra-
mu wyrównywania różnic między regio-
nami III”.

Celem strategicznym programu jest wyrównanie szans 
osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo 
rozwinięte gospodarczo i społecznie w dostępie do rehabili-
tacji zawodowej i społecznej. 

– Dzięki tym środkom możliwa będzie realizacja aż sied-
miu projektów, w tym czterech w powiatowych jednostkach, 
mających na celu poprawę jakości życia oraz obsługi osób 
niepełnosprawnych – podkreśla Starosta Wejherowski Ga-
briela Lisius.

Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup dwóch mikro-
busów do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby 
Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie i Strzebielinku, 
montaż platformy schodowej w Powiatowym Zespole Szkół 
nr 2 w Rumi oraz przebudowę budynku internatu i mon-
taż dźwigu osobowego w Powiatowym Zespole Kształcenia 
Specjalnego w Wejherowie. Dofinansowanie z PFRON na 
realizację tych projektów wyniosło 390 tys. zł. 

Ponadto Powiat Wejherowski będzie realizatorem trzech 
innych projektów w wysokości 205 tys. zł. Chodzi o zakup 
mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełno-
sprawnych dla Domu Pomocy Społecznej, prowadzonego 
przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. Wincentego 
Paulo w Wejherowie. 

Dofinansowanie otrzymało również zadanie, dzięki któ-
remu przeprowadzony zostanie remont Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej w Rumi. 

Środki z PFRON pozwolą także wesprzeć m.in. zakup i 
montaż systemów wspomagających słyszenie, co przyczyni 
się do zwiększenia komfortu obsługi osób słabosłyszących w 
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Wejherowie.

Czytaj nas również w internecie:
www.pulswejherowa.pl
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wiadomości ze starostwa Powiatowego 
w wejherowie

Twórcy, działacze kul-
tury, organizacje oraz 
przedstawiciele różnych 
obszarów aktywności arty-
stycznej zostali nagrodzeni 
medalami „Za zasługi dla 
Powiatu Wejherowskie-
go”. To wyraz szczególne-
go wyróżnienia i uznania 

Nagrody dla lokalnych 
działaczy kultury

W auli Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie, w ra-
mach obchodów Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego, odbyła 
się uroczysta Gala.  W trakcie wydarzenia nagrodzono osoby, 
które swoją działalnością przyczyniają się do upowszechniania 
kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu.

za wkład w dzieło rozwoju 
i promocji Powiatu Wejhe-
rowskiego

– Dziękuję działaczom 
kultury, regionalistom 
oraz organizacjom za upo-
wszechnianie i propago-
wanie kultury kaszubskiej, 
kultywowanie lokalnej tra-

dycji oraz przekazywanie w 
różnych formach bogatej hi-
storii Ziemi Wejherowskiej. 
To dzięki Wam Drodzy Lau-
reaci nasza tradycja i kul-
tura kaszubska jest wciąż 
żywa i niezmiennie urzeka 
nas swoim pięknem i uni-
katowością – powiedziała 
podczas Gali Starosta Wej-
herowski Gabriela Lisius.

W wydarzeniu udział 
wzięła delegacja z Rejonu 
Święciańskiego, z którym 
od wielu lat współpracuje 
Powiat Wejherowski. Go-
ście z zaprzyjaźnionego 
samorządu przyjechali z 
zespołem „Aukstaitija”, 
który wystąpił podczas 
Gali. Spotkanie uświetnił 
także występ chóru „Ca-
merata Musicale” pod 
dyrekcją Aleksandry Ja-
nus oraz pianisty Artura 
Sychowskiego.

W tym roku Rada Powiatu Wejherowskiego meda-
lami uhonorowała: wejherowski Chór Mieszany „Ca-
merata Musicale”, Klub hafciarski „tulpa”, jaromirę 
Labuddę, justynę Pomierską, Leszka walkowiaka, 
waldemara szczypiora, wandę Kantecką oraz Mie-
czysława formelę. 

Ponadto za osiągnięcia w dziedzinie twórczości ar-
tystycznej Nagrodę Remusa otrzymał Marek gerwa-
towski z Rumi. Wyróżnienie stanowi swoisty system 
motywacyjny i przyczynia się do wzrostu aktywności 
na polu kulturalnym, co owocuje nowymi dziełami i 
wzmaga zainteresowanie ofertą kulturalną u mieszkań-
ców powiatu.
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Czytaj nas również

w internecie:

www.pulswejherowa.pl

WYDARZENIA

Okazją do tak specjalnej 
prezentacji była 275 roczni-
ca urodzin Józefa Wybickie-
go, patrona wejherowskiej 
szkoły, wybitnego Polaka, 
patrioty, prawnika, pisa-
rza i polityka, autora Pieśni 
Legionów Polskich we Wło-
szech - późniejszego polskie-
go hymnu narodowego.

Opera i widowisko 
„Kmiotk” poświęcone jest 

Kaszubskie Czytanie wybickiego w sP nr 9

Pamięć o wybitnych Polakach

Fot. Leszek Spigarskiwięcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

W auli Szkoły Podstawowej nr 9 zaprezentowali się aktorzy amatorzy z kilku teatrów 
kaszubskich, aby zaprezentować widowisko połączone z premierowym czytaniem frag-
mentu opery „Kmiotk” autorstwa Józefa Wybickiego, wybitnego pomorzanina. 

sprawie chłopskiej, a poprze-
dził je wykład dr. Piotra 
Kąkola - adiunkta w Insty-
tucie Filologii Polskiej na 
Wydziale Filologicznym UG 
pt. „Wybicki mniej znany”. 
Dla uczczenia osoby autora 
słów „Mazurka Dąbrowskie-
go” uczestnicy odśpiewali 
wszystkie zwrotki polskie-
go hymnu, a uczennice SP 
nr 9 zatańczyły układ cho-

reograficzny z biało-czerwo-
nymi flagami przygotowany 
przez Barbarę Pawłowicz. 
Premierowe czytanie opery 
opracowała Paulina Wę-
sierska z Muzeum PiMKP 
w Wejherowie, a wystąpili 
aktorzy Amatorskiego Ze-
społu Teatralnego działają-
cego przy Domu Kultury w 
Strzelnie, Regionalnego Te-
atru Dramatycznego z Luzi-

na, Teatru „Zymk” i Teatru 
z Kamienicy Królewskiej. W 
gronie widzów obecni byli 
m.in. zastępca prezydenta 
Arkadiusz Kraszkiewicz, 
wicestarosta wejherowski  
Jacek Thiel, radna Justy-
na Ostrowska, dyrektor 
Muzeum PiMKP Tomasz 
Fopke, wicedyrektor WCK 
Waldemar Czaja, dyrek-
tor MBP  Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek, 
dyrektor SP nr 9 Olga To-
maszewska. Wydarzenie, 
zorganizowane przez Mu-
zeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko-Pomorskiej 
w Wejherowie  odbywało się 
pod patronatem prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta, starosty wejhe-
rowskiego Gabrieli Lisius 
oraz prezesa Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego Jana 
Wyrowińskiego w ramach 
obchodów Roku Józefa Wy-
bickiego. 

Prezes SWUTW Krystyna Laskowska poinformowa-
ła, że Uniwersytet liczy 220 członków, w tym 31 nowych 
słuchaczy. Zajęcia będzie prowadzić 33 wykładowców-
-wolontariuszy z 28 przedmiotów. Krystyna Laskowska 
w imieniu wszystkich studentów-seniorów podziękowała 
prezydentowi Wejherowa za udostępnienie Uniwersyte-
towi kolejnej sali wykładowej. Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt oraz Krystyna Laskowska wręczyli Statuetki 
„Super Senior” zasłużonym seniorkom: 92-letniej Ga-
brieli Michalskiej i 89-letniej Wiktorii Rocławskiej, 
która przez wiele lat prowadziła zajęcia z ekologii i orga-
nizowała wycieczki przyrodnicze. 

Pani prezes podziękowała Bożenie Krywald i Tere-
sie Malinowskiej za organizację wycieczek, a Beacie 
Myszce - za organizację IX Zlotu Turystów Seniorów i 
imprezy „W poszukiwaniu kaszubskiego ducha” realizo-
wanej w ramach Dni Kultury Powiatu.

Innego dnia w nowej sali wykładowej w budynku przy 
ul. Sobieskiego (dawny budynek Wydziału Ksiąg Wie-
czystych) zastępca prezydenta Wejherowa Arkadiusz 
Kraszkiewicz poprowadził wykład inaugurujący rok 
akademicki 2022/23 dla studentów SWUTW, podczas któ-
rego mówił, jak ważna jest kultura w naszym życiu i jak 
ogromny wpływ wywiera na jakość życia mieszkańców. 

– W latach trzydziestych w 15-tysięcznym wówczas 
Wejherowie znajdowało się m.in. aż sześć sal kinowych, 
Sala Prusińskiego, strzelnica Kurkowego Bractwa Strze-
leckiego – popularne miejsce spotkań, w której znajdowały 
się restauracja, sala taneczna, muszla koncertowa, krę-
gielnia, plac zabaw i salka konferencyjna – przypomniał 
Arkadiusz Kraszkiewicz, który nawiązał również do 
oddanej w 2013 r. Filharmonii Kaszubskiej - Wejherow-
skiego Centrum Kultury, która to instytucja wpisuje się 
w rozwój kultury nie tylko miasta, ale również Kaszub 
i Pomorza.

17. rok działalności swutw

Inauguracja
i pierwszy 
wykład

W auli Szkoły Podstawowej nr 9 w Wej-
herowie kolejny, już 17. rok działalności 
oraz nowy rok akademicki zainaugurowa-
li członkowie Stowarzyszenia Wejherow-
skiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Fot. Urząd Miejski

KOMUNIKAT 
dotyczący organizacji pracy 

Urzędu Miejskiego w Wejherowie 
 

 
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. 

 
 
 

O G Ł O S Z E N I E
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Fot. Starostwo w Wejherowie

AKTUALNOŚCI

Stosowna umowa między 
Gminą Wejherowo a Zakła-
dem Usług Komunalnych 
w Wejherowie została pod-
pisana w dniu 29 września. 
Na jaj mocy mieszkańcy 
mają możliwość bezpłat-
nego oddania odpowiednio 
posegregowanych odpadów. 
Dotychczas na terenie gmi-
ny istniał tylko jeden ta-
ki punkt, zlokalizowany w 
Ekodolinie w Łężycach. 

 Wjazd do PSZOK oraz 
do PZON znajduje się od 
ul. Ekologicznej 7 w Wej-
herowie.

Ekofabryka dostępna 
dla mieszkańców 
gminy wejherowo

Na okres próbny 3 miesięcy, od dnia 1 października 2022 r. miesz-
kańcy Gminy Wejherowo mogą korzystać z Punktu Selektywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) oraz Punktu Zbiórki Od-
padów Niebezpiecznych (PZON) w EkoFabryce w Wejherowie

Jak co roku w pierwszą niedzielę października, w piaśnickim Sanktuarium odbyły się 
obchody, mające na celu uczczenie pamięci pomordowanych w latach 1939-1940. Na zapro-
szenie wójta gminy Wejherowo Przemysława Kiedrowskiego oraz proboszcza parafii pw. 
Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej w Wejherowie ks. infułata Daniela Nowaka, przyby-
li parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele duchowieństwa, służb mundurowych, 
instytucji państwowych oraz rodziny ofiar, aby oddać hołd pomordowanym.

Uroczystość rozpoczęła się od nabożeństwa oczekiwania, które poprowadzili uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Górze. 

Relacja z uroczystości w Lesie Piaśnickim na str. 4

uroczystość w Piaśnicy

Materiał informacyjny Powiatu

W wydarzeniu wziął 
udział wicemarszałek wo-
jewództwa pomorskiego 
Leszek Bonna. Podczas 
spotkania przedstawiono 
planowane w najbliższym 
czasie działania oraz aktu-
alny stan zaawansowania 
infrastruktury towarzyszą-
cej. Informacje na ten temat 
przedstawili reprezentanci 
Generalnej Dyrekcji Dróg 
Krajowych i Autostrad, Pol-
skich Kolei Państwowych 
oraz Polskich Sieci Elek-
troenergetycznych. 

– Można powiedzieć, że 
prace nabierają tempa. 
Rozstrzygnięto już przetarg 
na dokumentację drogi do-
jazdowej do elektrowni. Po-
znaliśmy więcej szczegółów 
dotyczących przebiegu linii 
kolejowej oraz raportu śro-
dowiskowego. To bardzo 
ważne kwestie, dlatego po-
stanowiliśmy powołać trzy 
grupy robocze. Pierwsza 
zajmie się szczegółowo kon-
sultacjami związanymi z 
raportem oddziaływania na 
środowisko, druga przebie-
giem linii kolejowej, a trze-

Powstanie infrastruktura, 
towarzysząca budowie elektrowni

Prace nabierają tempa
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie, z inicjatywy spół-

ki Polskie Elektrownie Jądrowe oraz Starosty Wejherowskiego, 
odbyło się spotkanie w sprawie planowanej budowy pierwszej 
w Polsce elektrowni jądrowej na terenie gminy Choczewo. Było 
to trzecie posiedzenie sygnatariuszy porozumienia, dotyczącego 
współpracy przy realizacji tej inwestycji. 

cia przebiegiem planowanej 
drogi krajowej do elektrow-
ni jądrowej – powiedziała 
starosta wejherowski Ga-
briela Lisius. 

Podczas spotkania sze-
roko dyskutowano m.in. na 
temat dwóch wariantów li-
nii kolejowej. Zastrzeżenia 
w tej sprawie przedstawił 
wójt gminy Choczewo, któ-
ry stwierdził, że preferowa-
ny wariant linii kolejowej 
zniszczy walory turystycz-
ne gminy i zahamuje jej 
rozwój. 

– Głównym celem linii 
kolejowej będzie obsługa i 
realizacja elektrowni jądro-
wej, ale drugim ważnym ce-
lem, jest, aby społeczeństwo 
z linii kolejowej korzystało. 
Możliwość jednego z wa-
riantów, który prowadzi 
bezpośrednio do Łeby umoż-
liwia nam szybki przejazd 
pomiędzy Trójmiastem, 
Wejherowem i Łebą i po-
zwala na modernizację linii 
kolejowej nr 229 pomiędzy 
Łebą a Lęborkiem. Uważa-
my, że transport kolejowy 
jest transportem niskoemi-

syjnym, a więc obawy sa-
morządu Choczewa wydają 
się dla nas na wyrost, acz-
kolwiek celem jest znalezie-
nie kompromisu i na pewno 
będziemy go szukać w za-
kresie opracowania linii 
kolejowej – wyjaśnia Rafał 
Banaszkiewicz z PKP Pol-
skie Linie Kolejowe.

W najbliższym cza-
sie planowane są kolejne 
spotkania w gminach lo-
kalizacyjnych powiatu wej-
herowskiego i lęborskiego 
oraz konwenty samorządo-
we w trzech powiatach. 

Warto przypomnieć, 
że sygnatariuszami po-
rozumienia o współpra-
cy, zawartego na początku 
bieżącego roku, jest sześć 
gmin wiejskich: Choczewo, 
Gniewino, Łęczyce, Kroko-
wa, Nowa Wieś Lęborska, 
Wicko, jedna gmina miej-
ska - Miasto Łeba oraz trzy 
powiaty - wejherowski, puc-
ki, lęborski. 

Celem wspólnego działa-
nia jest przede wszystkim 
troska o interesy mieszkań-
ców i zasoby samorządów. 
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KULTURA I EDUKACJA

W Miejskiej Bibliote-
ce przy ul. Kaszubskiej na 
uczestników czekało wy-
jątkowe zadanie - musieli 
odnaleźć sprawcę zbrodni 
popełnionej w bibliotece! 
Zarówno młodsi, jak i star-
si czytelnicy znakomicie 
spisali się w rolach detek-
tywów i przestępcy zostali 
ujęci.  Odbyły się także dwa 
seanse filmu „Biuro detek-
tywistyczne Lassego i Mai. 
Pierwsza tajemnica”, któ-
re zamieniły Zakątek Wy-
obraźni w prawdziwe kino! 

W Galerii na Piętrze 
można było przetestować 
gry planszowe, a w sali 
konferencyjnej miłośnicy 
gier RPG stawiali swoje 
pierwsze kroki w grach fa-
bularnych. Tego wieczora 
budynek biblioteki tętnił 
życiem. Odwiedziło go po-
nad 80 osób.

W Powiatowej Biblio-
tece przy ul. Dworcowej 

Fot. Powiatowa Biblioteka Publiczna

Pełna wrażeń kolejna edycja Nocy Bibliotek miała miejsce w 
dwóch placówkach w Wejherowie: Miejskiej oraz Powiatowej Bi-
bliotece Publicznej. Atrakcji i emocji nie brakowało.

w Noc Bibliotek odbył się 
emocjonujący turniej gry 
planszowej Mitrys . Uczest-
nicy wzięli też udział w 
spotkaniu z autorem gry, 
pisarzem Pawłem Kopije-
rem. Mogli się też wcielić 
w jedną z dobrze znanych 
postaci z cyklu Kroniki. 

Podczas turnieju walka 
była zawzięta, a zdobywcą 
największej ilości punktów  
i zwycięzcą turnieju został 
Jan Plata-Przechlewski. 
Gratulujemy! Dla wszyst-
kich uczestników rozgrywek 
czekały książki „Mrok we 
krwi” z dedykacją autora.

Fot. Miejska Biblioteka Publiczna

Noc bibliotek w wejherowie

Detektywi w akcji
i turniej gry Mitrys

wszystkie materiały archiwalne  „Pulsu wejherowa
znajdziesz w internecie:  www.pulswejherowa.pl

Fot. Powiatowa Biblioteka Publiczna

To był wyjątkowy wieczór, poświęcony 
pamięci zmarłego przed dwoma laty Mi-
rosława Odynieckiego, który był pomy-
słodawcą i wieloletnim redaktorem tego 
wydawnictwa. Na przestrzeni ponad 10 lat 
ukazało się 7 tomików nazwanych Zeszyta-
mi. Kontynuacji tej inicjatywy podjęła się 
dziennikarka i poetka Lilli Wilczyńska-
-Czerniawska, która zachęciła 28 poetów  
do publikacji swoich wierszy.

Ósmą z cyklu pozycję otwiera portret 
Mirosława Odynieckiego autorstwa Danu-
ty Rutkowskiej (również autorki obrazu 
wejherowskiego dworca na okładce). Grafi-
ki do wierszy stworzyła Marta Płomin, a 
składu komputerowego dokonał Krzysztof 
Szkurłatowski. Spotkanie uświetnił wy-
stęp zespołu Tomasza Szlagowskiego i 
Szymona Prangi.

W Powiatowej Bibliotece Publicznej w Wejherowie odbyła się 
promocja „Antologii poetów Ziemi Wejherowskiej 2022”. Jest to 
kontynuacja poprzedniego cyklu antologii z lat 2006-2017 pod 
redakcją Mirosława Odynieckiego. Postać tego poety, satyrka i 
dziennikarza wspominano podczas spotkania w bibliotece.

wiersze poetów Ziemi wejherowskiej

Antologia po raz ósmy

V Rodzinny Przegląd Pieśni Seniora odbędzie się 16 paździer-
nika br. (niedziela) o godzinie 14.00 w siedzibie Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej przy ul. Zamkowej 2A. 

w niedzielę w pałacu

Przegląd Pieśni seniora

Organizatorzy ze Stowarzyszenia Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Seniorów „Żyj 
godnie” w Wejherowie promują to wydarzenia pod hasłem: „Łączymy pokolenia!” i zapra-
szają do uczestnictwa w festiwalu całe rodziny. Wprawdzie rejestracja tegorocznych wyko-
nawców już sie zakończyła, ale z pewnością można zasiąść na widowni i świetnie się bawić.
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AKTUALNOŚCI

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

Panu
Piotrowi Litwinowi

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej Nr 6
im. Tadeusza Kościuszki w Wejherowie

wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia,
które choć na chwilę niech dają ukojenie 

w trudnych dniach po śmierci 

O J C A 
 

składają

Arkadiusz Kraszkiewicz
Zastępca Prezydenta 
Miasta Wejherowa

Krzysztof Hildebrandt 
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

k O N d O l E N c j E

 „Nie umiera ten
kto trwa w pamięci żywych…”

Słowa szczerego żalu i głębokiego współczucia 

Piotrowi Litwin
Dyrektorowi Szkoły Podstawowej nr 6 w Wejherowie 

z powodu śmierci TATY
Nie ma słów, które ukoją ból, ale nasze myśli są z Tobą,

niech przyniosą wsparcie i poczucie, że nie jesteś sam w tak bolesnej chwili…
składają

Zastępca Prezydenta Miasta Wejherowa, Dyrektorzy oraz Pracownicy 
placówek oświatowych w Wejherowie

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. 
Zygmunta Kiedrowskiego

samorządowca i społecznika, 
radnego Gminy Wejherowo w latach 1973-1988 oraz 1990-1998,  

członka Zarządu Gminy Wejherowo, 
wieloletniego kierownika szkoły podstawowej w Górze

RODZINIE
szczere wyrazy współczucia

składają

Sekretarz Gminy Wejherowo
Małgorzata Niemirska- Thiel
wraz ze współpracownikami

Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo
Hubert Toma

wraz z radnymi

k O N d O l E N c j E

Prezydent Wejherowa Krzysztof 
Hildebrandt, któremu towarzy-
szył zastępca prezydenta Arka-
diusz Kraszkiewicz, uhonorował 
Andrzeja Zieleniewskiego naj-
wyższym wyróżnieniem - Medalem 
Miasta Wejherowa. 

– Jako dyrektor tej placówki był 
pan niezwykle skuteczny w pozyski-
waniu środków zewnętrznych na 
rozwój szpitala, stawiając go jedno-
cześnie na bardzo wysokim pozio-
mie – powiedział prezydent miasta. 
–  Dziś wejherowski szpital jest 
ważnym ogniwem bezpieczeństwa 
zdrowotnego mieszkańców miasta i 
okolicznego regionu. Dziękujemy za 
wszystko, co dobrego pan uczynił 
dla naszej społeczności.

Również prezes zarządu Szpita-

Andrzej Zieleniewski emerytem

Medal Miasta dla 
dyrektora szpitala

W wejherowskim szpitalu pożegnano odchodzące-
go na emeryturę Andrzeja Zieleniewskiego, dyrektora 
szpitala i wiceprezesa zarządu Szpitale Pomorskie Sp. 
z o.o. Odchodzący na emeryturę prezes, dyrektor i le-
karz otrzymał podziękowania i dowody wdzięczności od 
współpracowników i pracowników szpitala, w którym 
przepracował ponad 46 lat.

li Pomorskich sp. z o.o. Jolanta So-
bierańska-Grenda wysoko oceniła 
współpracę z Andrzejem Zieleniew-
skim i podziękowała mu za lata jego 
pracy na rzecz szpitala, ale przede 
wszystkim na rzecz pacjentów.

Rada Nadzorcza Szpitali Pomor-
skich sp. z o.o. powołała nowego wi-
ceprezesa spółki. 

Został nim Jacek Pilarczyk, do-
tychczasowy dyrektor ds. medycz-
nych Szpitala Specjalistycznego im. 
F. Ceynowy w Wejherowie. Jacek Pi-
larczyk jest absolwentem Wydziału 
Lekarskiego Akademii Medycznej w 
Gdańsku. Nowy wiceprezes posiada 
wieloletnie doświadczenie na stano-
wiskach zarządczych.

Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo
Hubert Toma

wraz z radnymi

Wójt Gminy Wejherowo
Przemysław Kiedrowski 

wraz ze współpracownikami

Łącząc się w bólu z Rodziną i Bliskimi,

Aleksandrze Dobrzańskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

O J C A
składają

Nekrologi i kondolencje w „Pulsie wejherowa”  606 101 502
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KULTURA

W wejherowskiej bi-
bliotece odbywają się zaję-
cia edukacyjne, takie jak 
nauka języka polskiego i 
ukraińskiego, kompeten-
cje przyszłości STEAM, 
majsterkowanie, podsta-
wy programowania, zajęcia 
muzyczne, ruchowe i pla-
styczne, a także kluby wie-
dzy - elastyczna forma 
zdobywania umiejętności 
w dowolnym zakresie. Re-
alizowana jest też formuła 
TeamUp, pozwalająca od-
budować poczucie spokoju 
i bezpieczeństwa oraz na-
wiązywać relacje z innymi 
uczestnikami. Zajęcia pro-
wadzą doświadczeni anima-
torzy, a także odpowiednio 
przeszkoleni bibliotekarze. 

Biblioteka otrzyma-
ła wsparcie merytoryczne 
i finansowe, a także sprzęt 
niezbędny do realizacji pro-
gramu, w tym komputery, 
interaktywne roboty, zesta-
wy muzyczne i edukacyjne. 
Biblioteka stworzyła także 
przestrzeń do nauki w szko-
le online dla dzieci i młodzie-
ży z Ukrainy, ale w formie 
stacjonarnej, umożliwiającej 
integrację i kontakty z rówie-
śnikami oraz wsparcie na-
uczyciela. Będzie to Cyfrowe 
Centrum Edukacji, dostępne 
10 godzin tygodniowo. 

„Projekt „Biblioteka dla 
wszystkich. Różni. Rów-
ni. Ważni” jest realizowa-
ny przez Fundację Rozwoju 
Społeczeństwa Informacyj-
nego w partnerstwie z Save 
the Children International.

W ramach projektu dzie-
ci i młodzież z Ukrainy i z 
Polski oraz ich opiekunowie, 
korzystają z nowoczesnej 
oferty programowej, nawią-
zując przyjaźnie, a nawet 
ucząc się wzajemnie swo-
ich języków i kulturowych 
zwyczajów. Do pilotażowej 
edycji programu zaproszo-
ne zostały  placówki, które 
wyróżniają się bogatą ofer-
tą kulturalną i edukacyjną 

Fragmenty poezji Iwo-
ny Klein zaprezentowa-
ły aktorki grupy teatralnej 
„Errata”, natomiast utwo-
ry muzyczne, związane 
z twórczością Iwony, wy-
konała Agata Jasińska-
-Krajnowska. Montaż 
recytatorsko-muzyczny za-
prezentował także ks. Zyg-
munt Słomski z Nadola, 
który nagrał płytę z recy-
tacjami Iwony. Wystawę 
pamiątkowych zdjęć przy-
gotowali wspólnie mąż poet-
ki Adam Klein oraz Agata 
Jasińska-Krajnowska.

– Poezja Iwony Klein jest 
oniryczna z pogranicza ba-
śni, fantastyki i snu, dotyka 
tego co w nas nieskończo-

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Wejherowie zaprezentowa-
no poezję zmarłej w tym roku Iwony Klein - polonistki i animator-
ki teatrów szkolnych. Promocja tomiku wierszy „Cud życia lśnij” 
była wzruszającym wspomnieniem autorki.

ne – powiedziała Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek, 
dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Wejhero-
wie. – Ważnym motywem, 
do którego sięga w swoich 
wierszach jest motyl i je-
go transformacja wiecz-
nej przemiany. Iwona była 
nauczycielką, animatorką 
teatrów szkolnych oraz in-
scenizatorką uroczystości 
patriotyczno-historycznych 
miasta Wejherowa. Kocha-
ła dzieci i młodzież, wpa-
jając im miłość do słowa 
poetyckiego, zwłaszcza mó-
wionego, wypowiadanego 
w inscenizacjach szkolnych. 
Pod koniec życia odkryła w 
sobie talent poetycki, pisząc 

nieustannie i pospiesznie. 
Dzięki wsparciu prezydenta 
Wejherowa Krzysztofa Hil-
debrandta i grona przyja-
ciół, zbiór wierszy otrzymał 
postać starannie wydanej 
książki.

wiersze i wspomnienie Iwony Klein

tomik  „Cud życia lśnij” 
bogata oferta zajęć dla dzieci i dorosłych 

biblioteka dla wszystkich
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie, jako jedna z dwudzie-

stu bibliotek w kraju, zaproszona została do pilotażowego projektu  
„Biblioteka dla wszystkich. Różni. Równi. Ważni.” To innowacyjny 
projekt edukacyjno-społeczny, integrujący i inkluzywny, umożliwia-
jący dzieciom i młodzieży zarówno z Ukrainy, jak i z Polski wspólną 
naukę, zabawę i nawiązywanie relacji.  W bibliotece odbywają się 
również zajęcia i aktywności dla osób dorosłych. 

oraz prowadzą działania ka-
talizujące integrację polsko-
-ukraińską.

Save the Children Inter-
national to międzynarodowa 
organizacja humanitarna, 
która pomaga dzieciom i ich 
rodzinom na całym świecie, 
zwłaszcza zagrożonym spo-
łecznych wykluczeniem lub 
mieszkającym na terenach 

szczegółowy plan zajęć:
Dla dzieci - do południa lekcje biblioteczne dla grup 

zorganizowanych 
- w czwartki w godz. 16.00-18.00 - zajęcia popołudnio-

we: plastyczne, robotyka, ruchowe, team-up itp.
- Cyfrowe Centrum Edukacji - środy, czwartki 15.00-

18.00, soboty 10.00-14.00
W Centrum uczniowie i uczennice z Ukrainy otrzymają 

wsparcie w nauce ukraińskiej i polskiej podstawy progra-
mowej. Możliwa jest tu także nauka języka polskiego jako 
języka obcego.

Dla dorosłych - piątki w godz. 9.00-10.30 - kurs języka 
polskiego jako obcego.

dotkniętych konfliktami. 
Więcej: https://www.save-
thechildren.net/about-us 

Fundacja Rozwoju Spo-
łeczeństwa Informacyjnego 
to organizacja pozarządowa 
utworzona w 2008 r. przez 
Polsko-Amerykańską Fun-
dację Wolności. 

Więcej informacji na: 
https://frsi.org.pl/o-nas/

Fot. Urząd Miejski

Wernisaż wystawy odbę-
dzie się w piątek 14 paź-
dziernika o godz. 18.00 
w siedzibie Muzeum (pałac) 
przy ul. Zamkowej 2a.

 Beata Horyńska jest 
absolwentką Państwowe-
go Liceum Sztuk Plastycz-
nych w Gdyni Orłowie oraz 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejhe-
rowie zaprasza na wernisaż wystawy akwarel Beaty Horyńskiej pt. 
„Istoty niewątpliwie jasne”.

Akwarele na wystawie w pałacu

Istoty niewątpliwie jasne

Akademii Sztuk Pięknych w 
Gdańsku. Obie szkoły ukoń-
czyła dyplomami z wyróżnie-
niem. Artystka ma na swoim 
koncie kilka projektów w 
ramach wystaw zbiorowych 
oraz dwie ekspozycje indy-
widualne. Jest stypendyst-
ką Marszałka Pomorskiego 

oraz Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowe-
go. Motywem przewodnim 
jej prac są anioły, posta-
cie fantastyczne, baśniowe. 
Ulubioną formą wypowiedzi 
Beaty Horyńskiej jest akwa-
rela, którą cechuje lekkość i 
finezja opracowania. 



12

www.pulswejherowa.pl13 października 2022

LUDZIE I ICH PASJE

–  Kiedy na stronie Aka-
demii Muzycznej prze-
czytałam pani biogram, 
pomyślałam: to niemoż-
liwe! Jak tak młoda oso-
ba mogła tyle dokonać? 
Jak Pani łączy wszystkie 
pracę zawodową i twór-
czą, koncerty, współor-
ganizowanie wydarzeń 
muzycznych? Czy jest 
czas na życie prywatne i 
na odpoczynek?

–  W moim życiu sporo 
się dzieje, ale było ono od 
zawsze wypełnione inten-
sywną pracą, wcześniej stu-
diami na trzech kierunkach, 
pracą zawodową, koncer-
tami czy próbami. Jednak 
muszę znaleźć czas na to, 
co kocham najbardziej, czy-
li na komponowanie. Nie 
jest łatwo, ponieważ proces 
twórczy potrzebuje czasu 
i spokoju. No i oczywiście 
moje życie prywatne. Zna-
leźć balans pomiędzy tym 
wszystkim jest trudno, ale 
staram się. Wielką pomocą 
są dla mnie moi bliscy: mąż 
Błażej, który sam jest mu-
zykiem oraz moja rodzina i 
przyjaciele, którzy wykazu-
ją się w stosunku do mnie 
dużą cierpliwością.

– Pracuje Pani na Aka-
demii Muzycznej im. S 
Moniuszki w Gdańsku, 
ale najpierw dość dłu-
go pani tam studiowała. 
Kończąc trzy kierunki, 
uzyskuła Pani tytuły: 
magistra:  instrumenta-
listyki (w klasie fortepia-
nu), edukacji muzycznej 
oraz teorii i kompozycji. 
Która specjalność jest 
pani najbliższa? Czym 
pani się zajmuje najbar-
dziej (najwięcej)?

– Zawsze mam problem, 
żeby odpowiedzieć na to 
pytanie, bo wszystkie trzy 
specjalności czyli kompo-
zycja, instrumentalistyka 
(fortepian) i chóralistyka 
wzajemnie się przeplatają. 
Mam to szczęście, że mogę 
pracować na tych wszyst-
kich płaszczyznach i sta-
ram się wykorzystywać 
umiejętności i doświadcze-
nie, które nabywam w pracy 
z ludźmi. Nie ukrywam, że 
najwięcej czasu pochłania 

mi kompozycja, mam spo-
ro zamówień, które muszę 
realizować sama, w mojej 
pracowni, tworząc utwo-
ry dla moich wykonawców. 
Na co dzień pracuję także 
jako pianistka w Akademii 
Muzycznej oraz w Zespole 
Szkół Muzycznych w Gdań-
sku, więc to także praca in-
dywidualna (ćwiczenie) a 
potem praca ze studentami 
i uczniami na zajęciach. W 
końcu praca z Zespołem Wo-
kalnym Art’n’Voices, nasze 
próby i koncerty, wspólne 
wyjazdy na trasy koncer-
towe. Nie potrafię wybrać 
tego, co jest mi najbliższe. 
Wszystko inspiruje i dzię-
ki tej różnorodności, mogę 
znaleźć świeże spojrzenie 
na to, co robię. 

– Znakomity Zespół 
Wokalny Art’n’Voices 
świętował w zeszłym ro-
ku 10-lecie działalno-
ści. Pani śpiewa w nim 
od początku, była pani 
jedną z założycielek ze-
społu. Czy śpiewanie w 
Art’n’Voices przynosi ra-
dość i satysfakcję?

– To niewątpliwie ważny 
rozdział mojego życia. Zakła-
daliśmy tę grupę jeszcze w 
czasach studenckich razem z 
Tomaszem Chyłą i Julianną 
Danielewicz, chcąc spróbo-
wać zrobić „coś swojego”. Już 
wtedy czuliśmy, że rozpoczy-

namy przygodę na dłuższy 
czas, że to nie będzie chwi-
lowy etap. Przez ponad 10 
lat w zespole śpiewało wielu 
ludzi. Trzy osoby są z nami 
od początku. Mam na myśli 
Tomasza Chyłę, Mateusza 
Warkusza i siebie. Myślę, 
że doświadczenie śpiewa-
nia w kameralnym składzie 
każdemu z nas daje coś in-
nego. Mnie ta droga dopro-
wadziła finalnie do studiów 
z kompozycji. Dzięki zespo-
łowi uświadomiłam sobie, że 
chcę tworzyć. Moje pierwsze 
próby kompozytorskie są 
związane z Art’n’Voices. To 
dla mnie bezcenne, że mogę 
śpiewać w zespole, ze wspa-
niałymi ludźmi i  tworzyć dla 
nich ambitną muzykę. 

–  Wiadomo, że od 
dziecka grała Pani na 
fortepianie, a kiedy za-
częła pani komponować?

– Jeszcze będąc uczen-
nicą w szkole próbowałam 
swoich sił aranżując cove-
ry na zespół szkolny. Pod-
czas studiów w Akademii 
Muzycznej im. Stanisława 
Moniuszki w Gdańsku spo-
tkałam wiele osób, którzy 
wskazali mi tę drogę twór-
czą. Pamiętam historię ze 
śp. prof. Eugeniuszem Głow-
skim, który namawiał mnie 
na studia z kompozycji (by-
łam wówczas studentką wy-
działu instrumentalnego). 

Na propozycję profesora, 
aby podjąć studia z kompo-
zycji, odpowiedziałam: „nie, 
profesorze, nie jestem zainte-
resowana muzyką współcze-
sną”. Profesor Głowski nie 
odpowiedział nic, tylko się 
uśmiechnął. Kilka lat póź-
niej, kiedy spotkał mnie na 
egzaminach wstępnych na 
kompozycję, zapytał: „na-
dal nie jest Pani zaintereso-
wana muzyką współczesną i 
komponowaniem?” wówczas 

to ja się uśmiechnęłam i nic 
nie powiedziałam… Profe-
sor to przewidział. 

Czasem się zastana-
wiam, dlaczego wcześniej 
nie zdecydowałam się na 
studia z kompozycji. Wi-
docznie moja droga musiała 
się tak ułożyć. Cieszę się ze  
zdobytych nowych doświad-
czeń z instrumentalistyki i 
dyrygentury chóralnej. Sta-
ram się łączyć w kompozycji 
wszystko to, co udało mi się 
nauczyć. Czuję się bogatsza 
o te doświadczenia.

– Muzyka wypełnia Pa-
ni życie i zapewne zawsze 
tak było, skoro wychowa-
ła się Pani w muzycznej 
rodzinie. Również Pani 
mąż jest muzykiem. Pro-
szę opowiedzieć trochę o 
swojej rodzinie.

– Moi rodzice są muzyka-
mi. Tato, prof. Marek Ro-
cławski, jest dyrygentem 
chóralnym i na co dzień 
wykłada w Akademii Mu-
zycznej im. S. Moniuszki w 
Gdańsku, piastując funk-
cję prorektora tej uczelni. 
Mama, Ewa Rocławska, 
również dyrygentka chó-
ralna, związana jest z chó-
ralistyką dziecięcą. Pracuje 
w Państwowej Szkole Mu-
zycznej I st. im. F. Chopina 
w Wejherowie, od lat pro-

wadząc tam chór. Jest też 
kuratorką regionu pomor-
skiego w ramach programu 
„Śpiewająca Polska”, akty-
wującego chóry szkolne do 
różnych projektów koncer-
towych. Moja młodsza sio-
stra Małgorzata, której 
korzenie muzyczne również 
sięgają Art’n’Voices, to so-
listka teatru operowego we 
Flensburgu (Niemcy), śpie-
waczka, zajmująca się mu-
zyką nie tylko operową, ale 
także kameralną. Najmłod-
sza siostra Karolina, mimo 
że zawodowo nie zajmuje się 
muzyką, to jednak jej pasja 
śpiewania pozostała i ak-
tywnie uczestniczy w życiu 
chóralnym Poznania, gdzie 
mieszka i studiuje prawo. 
Mój mąż  Błażej Musiał-
czyk jest koncertującym w 
Polsce i za granicą organi-
stą oraz dyrektorem kilku 
festiwali muzycznych. Jest 
także pierwszym organistą 
Archikatedry Oliwskiej, a  
w Zespole Szkół Muzycz-
nych w Gdańsku, prowadzi 
klasę organów. 

–  Skoro mowa o rodzi-
nie i dorastaniu, proszę 
powiedzieć coś o rodzin-
nym Wejherowie. Lubi 
Pani swoje miasto? 

Miałkość to dla mnie najgorszy stan... 
Rozmowa z ANNą ROCłAWSKą-MUSIAłCZYK, kompozytorką, pianistką, członkinią Zespołu Wokalnego „Art’n’Voices” oraz laure-

atką konkursów kompozytorskich i chóralnych, prezesem Stowarzyszenia Młodych Artystów Ziemi Wejherowskiej, wejherowianką.

Fot. Anna Świeczkowska

Fot. Maciej Lieder
Dokończenie na str. 13
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–  Oczywiście. Przy każ-
dej okazji staram się pod-
kreślać, że pochodzę z 
Wejherowa, że tu miesz-
kam. To tu zaczęła się moja 
edukacja muzyczna w Pań-
stwowej Szkole Muzycznej I 
st. Ciepło wspominam tak-
że lata spędzone w szko-
łach ogólnokształcących, 
szczególnie w LO nr 1 im. 
Króla Jana III Sobieskiego, 
gdzie również działałam ar-
tystycznie. 

– Od dwóch lat razem 
z Zespołem Wokalnym 
Art’n’Voices organizu-
je Pani w Wejherowie 
Festiwal ArteFonie. Te-
goroczna edycja pod ha-
słem „Na styku tradycji 
z nowoczesnością” odby-
ła się niedawno. Inaugu-
rujący go koncert Leszka 
Możdżera w Filharmonii 
Kaszubskiej z udziałem 
zespołu Art’n’Voices, jak 
i pozostałe koncerty były 
ciekawymi wydarzenia-
mi muzycznymi. 

– Chcemy zaktywować 
kulturalnie nasze miasto, 
rozszerzyć ofertę kultural-
ną, na którą wejherowianie 
zasługują. Przy tej oka-
zji chciałam podziękować 
wszystkim, bez których ten 
festiwal nie doszedłby do 
skutku, wszystkim insty-
tucjom i sponsorom. 

– Zdobyła Pani indy-
widualnie lub z zespo-
łem wiele nagród. Nie 
wiem, czy można je jakoś 
klasyfikować, ale czy ja-
kiś sukces lub nagroda 
były dla Pani szczegól-
nie ważne?

– Myślę, że ta najważ-
niejsza to zdecydowanie 
Nagroda Akademii Fono-
graficznej - Fryderyk 2021 
w dziedzinie muzyki po-
ważnej za album „Midni-
ght Stories. Contemporary 
Music of Polish Composers” 
dla Zespołu „Art’n’Voices”. 

To najwyższa, prestiżo-
wa statuetka przyznawana 
za najlepsze płyty wydane 
w Polsce. Utwierdziła nas 
w przekonaniu, że podąża-
my właściwą drogą. Nie bę-
dę oryginalna mówiąc, że 
najbardziej cieszą nas jed-
nak koncerty, wypełnione 
publicznością. To jest naj-
ważniejsze. Śpiewamy dla 
ludzi i cieszymy się, kiedy 
nasza muzyka wypełnia 
sale koncertowe i rozbu-
dza emocje wśród ludzi. 
Nie muszą być one zawsze 
pozytywnie odbierane, naj-
ważniejsze, żeby muzyka 
poruszała i nie pozostawa-
ła obojętną. Miałkość to dla 
mnie najgorszy stan… 

–  Zajmuje się Pani 
muzyką poważną, ka-
meralną, chóralną. Czy 
słucha Pani także innej 
muzyki?

– Nie ukrywam, że naj-
bliższa jest mi muzyka 
klasyczna, w szczególności 
współczesna. Staram się 
jednak nie ograniczać i być 
otwartą na nowe propozy-
cje i inne gatunki muzyki. 
Dużo jeżdżę samochodem, 
więc dużo słucham. Spoti-
fy jest niezwykle bogaty, 
więc jest w czym wybierać. 
Często przypadkowy wybór 
jednego utworu podsuwa 
ciekawe propozycje nowych 
wykonawców. Uwielbiam 

Fot. Maciej Lieder

Dokończenie ze str. 12 to uczucie zaskoczenia, 
dlatego tak bliska jest mi 
muzyka współczesna, któ-
ra determinuje do aktyw-
nego słuchania, nie jest 
schematyczna i jest nie-
przewidywalna. 

–  Czy ma Pani poza-
muzyczne zaintereso-
wania? Jak pani lubi 
spędzać wolny czas albo 
wakacje?

– Muzyka pochłania 
większość mojego czasu. 
Kiedy jednak znajdę wolny 
okres, to nadrabiam go czy-
taniem książek, oglądaniem 
filmów oraz podróżami. 

– Czy jest Pani doma-
torką, ceniącą sobie spo-
kój w domowym zaciszu, 
czy woli życie towarzy-
skie, imprezy, wyjścia 
do restauracji lub kina?

– Różnie, to zależy od 
tego, czego w danym cza-
sie potrzebuję. Lubię spo-
tykać się z moją rodziną i 
przyjaciółmi. Mam zawsze 
wrażenie, że za mało czasu 
poświęcam na te spotkania, 
więc każda chwila spędzo-
na z bliskimi jest dla mnie 
niezwykle ważna. Celebru-
je ten czas. Kompozytor 
potrzebuje wyjść ze swojej 
„strefy” i zdystansować się 
do tego, co robi, także po-
przez rozmowy z najbliższy-
mi. A spokój? Muszę „dbać” 
o niego w mojej pracy, w 
końcu muzyka rodzi się w 
ciszy… 

–  Bardzo dziękuję za 
rozmowę i życzę kolej-
nych sukcesów.

Rozmawiala
Anna Kuczmarska

Uczestnicy Konkursu im. 
J. Drzeżdżona mieli do wy-
boru cztery kategorie: utwór 
poetycki, opowiadanie lub 
esej, utwór sceniczny bądź 
tłumaczenie wierszy Tara-
sa Szewczenki na j. kaszub-
ski. Prace oceniało jury w 
składzie: prof. Dušan-Vla-
dislav Paždjerski, Bogu-
miła Cirocka oraz Roman 
Drzeżdżon. 

Laureatami w katego-
rii utwór poetycki w języku 
kaszubskim zostali: I miej-
sce - Adela Kuik-Kalinow-
ska, II miejsce - Mateusz 
Radziejewski, III - Anna 
Różek. W kategorii opo-
wiadanie lub esej w języku 
kaszubskim: I miejsca nie 
przyznano, II miejsce – Kry-
styna Lewna, III miejsce 
-Aleksandra Majkowska 
oraz Adam Lubocki. W 
kategorii utwór sceniczny: 
I miejsce - Dariusz Maj-
kowski, II miejsca nie 
przyznano, III - Hanna Ma-
kurat-Snuzik. W kategorii 

wieczór z Literaturą Kaszubską

Literacka rywalizacja
w dwóch konkursach

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie po raz 23. zaprosiło piszących w języku kaszubskim do 
wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. Jana 
Drzeżdżona. Rozstrzygniecie konkursu odbyło się w ramach Dni 
Kultury Powiatu Wejherowskiego, podobnie jak ogłoszenie wyni-
ków IV Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego im. Jana Trepczy-
ka na tekst piosenki dla dzieci w języku kaszubskim.

tłumaczenie wierszy Tarasa 
Szewczenki na język kaszub-
ski: I miejsce zajął Dariusz 
Majkowski, II miejsca nie 
przyznano, III - Krystian 
Turzyński. 

Podczas Wieczoru z Lite-
raturą Kaszubską ogłoszono 
również wyniki Konkursu 
Literackiego im. Jana Trep-
czyka na tekst piosenki dla 
dzieci w języku kaszubskim. 
Decyzją jury w składzie: 
prof. dr hab. Daniel Ka-
linowski, Anna Dunst i 
Mirela Fiedorowicz przy-
znano nagrody i wyróżnie-
nie następującym osobom: 
I nagrodę Adeli Kuik-Ka-
linowskiej za utwór „W 
remionach mëmczi”, II na-
grodę Justynie Pranszke 
za utwór „Prosba do Tat-
ka”, III nagrodę Hannie 
Makurat-Snuzik za utwór 
„Krôsniãta są wszãdze”. 
Wyróżnienie otrzymał Ka-
zimierz Jastrzębski za 
utwór „Dzecynny spiéw”.

Spotkanie uświetnił wy-

stęp mezzosopranistki Ka-
roliny Borowczyk, przy 
akompaniamencie Witosła-
wy Frankowskiej. Goście, 
wśród których buła staro-
sta wejherowski Gabriela 
Lisius,  mogli wysłuchać 
m.in. premierowego wyko-
nania utworu W. Frankow-
skiej do słów J. Drzeżdżona 
„Sklëniané pôcorë”. Galę po-
prowadził Piotr Lessnau. 

XXIII Ogólnopolski Kon-
kurs Literacki im. Jana 
Drzeżdżona został dofinan-
sowany ze środków dotacji 
Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji oraz 
środków Powiatu Wejhe-
rowskiego.

IV Ogólnopolski Kon-
kurs im. Jana Trepczy-
ka zrealizowało Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie, przy wsparciu 
finansowym Powiatu Wej-
herowskiego. Sekretarzem 
Konkursu była Małgorza-
ta Wiszowata.

Laureaci Konkursu Literackiego im. Jana Drzeżdżona. Fot. Leszek Spigarski
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Do PSZOK przyjmujemy:

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

PRZEDMIOTY
DO PONOWNEGO

UŻYCIA

OGŁOSZENIA I SPORT

Reda
zmiany w komunikacji
od soboty, 1 października 2022 r.

Podjazdy do Ciechocina będą odbywać się w obu kierunkach, ale wyłącznie 
w wybranych kursach (z oznaczeniem w rozkładzie jazdy: „C - kurs z podjazdem 
do Ciechocina”). Podjazdy do os. Fenikowskiego odbywać się będą bez zmian 
(tj. każdorazowo).

Zlikwidowane zostaną warianty skrócone do przystanku Reda Aquapark - tym samym 
wszystkie kursy będą do/z krańca C.H. „Port Rumia”.

Dodatkowo na granicy Redy i Rumi w kierunku Wejherowa uruchomiony zostaje nowy 
przystanek Bosmańska 01.

Skorygowane zostają godziny odjazdów w popołudniowym szczycie komunikacyjnym 
oraz wieczorem.

Skorygowany zostaje rozkład jazdy ważny w dni powszednie zapewniając większe 
możliwości dojazdu do szkół. Na prośby pasażerów w soboty, niedziele i święta 
zmienione zostają godziny odjazdów z krańca Reda Cmentarz umożliwiając powroty 
z Cmentarza Komunalnego przy ul. Gniewowskiej.

Zmieniony zostaje przystanek początkowy na pętli Reda Dworzec PKP. Odjazdy 
odbywać się będą z przystanku Reda Dworzec PKP 01 (stanowisko linii       i       
w kierunku Wejherowa przy DK 6).

Wybrane kursy w dni powszednie odbywać się będą na wydłużonej trasie do krańca 
C.H. „Port Rumia” ulicami Młyńską i Morską w Redzie oraz Kosynierów w Rumi.

W tenisie stołowym zwycię-
żył Ryszard Lipowski z Wej-
herowa przed Waldemarem 
Konikiem z Redy i Gabrielą 
Andrzejewską z Rumi.

W szachach najlepszy był 
Adam Hebel Adam z Wejhero-
wa przed Jerzym Gajewskim z 
Rumi i Beatą Siemann z Ro-
bakowa.

Natomiast w Niechorzu roze-
grano zawody o Puchar Polski 
Niepełnosprawnych w Szachach 
Klasycznych. Puchar rozegrano 
systemem szwajcarskim, a do 
turnieju zakwalifikowano 44 za-
wodników z całej Polski. 

W kategorii seniorów zwy-
ciężył Jerzy Kot z ISS „START” 
Wejherowo, który w ostatniej 
rundzie pokonał po zaciętym 
pojedynku Tadeusza Twaro-
giela z Gorzowa. 

W kategorii ranking do 1900 
pkt. najlepszy był Mariusz Ha-
gel z ISS „START” Wejherowo. 

W kategoria „OPEN” 7 miej-

tenis stołowy i szachy

sukcesy niepełnosprawnych
sportowców

W Jastrzębiej Górze odbyły się Zawody Sportowe Osób Niepełnospraw-
nych w Tenisie Stołowym i Szachach pod patronatem i o Puchar Dyrek-
tor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wejherowie (ze środków 
PFRON). W szachy rywalizowano również w nadmorskim Niechorzu.

sce zajął Jerzy Kot, 12 był Mariusz Hagel, 29 - Józef Że-
łajtys i 34 - Tadeusz Panek.

Wyjazd zawodników ISS „START” Wejherowo sfinanso-
wał Pomorski Związek Organizacji Sportu Niepełnospraw-
nych w Gdańsku ze środków Urzędu Marszałkowskiego w 
Gdańsku.
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W konkurencji kata złoty medal wywalczyła Maja 
Wenta i Agata Ziemann, a srebrny Barbara Brylowska. 
Pozostali zawodnicy zaliczyli dobre starty: Emilia Meh-
ring wywalczyła piąte miejsce w kumite indywidualnym. 
Wszyscy medaliści oraz zdobywcy 5 i 7 miejsca zdobywa-
ją punkty w Ministerialnym Programie Sportu Młodzie-
żowego. Trenerami wejherowskich karateków są Rudolf 
Simenak i Maria Pieper. W zawodach w Tczewie wzięło 
udział prawie 300 zawodników z 13 klubów. 

Karate

trzy medale
Młodzi zawodnicy Stowarzyszenia Sportów 

Walki i Lekkiej Atletyki „Shotokan” i L.A. Wejhe-
rowo podczas Międzywojewódzkich Mistrzostw 
Młodzików Polskiej Unii Karate w Tczewie wy-
walczyli dwa złote medale i jeden srebrny. 

Od początku pierwszego meczu widać było chęć powro-
tu na zwycięską ścieżkę ekipy z Luzina. Już w 7. minucie 
czerwoną kartkę otrzymał bramkarz gości. W 16. minucie 
Siemaszko strzelił pierwszą bramkę, a w 39 - Dąbrowski. 
Druga część to skuteczna gra gospodarzy i kolejne gole strze-
lili: Dąbrowski, Opłatkowski i 17-letni Pruszyński-Raban.

Natomiast wejherowski Gryf powoli pnie się w górę ta-
beli. Kolejne zwycięstwo wywalczyli w pojedynku z Pogo-
nią Lębork, strzelając dwa gole (2:0). Pierwsza połowa była 
bardzo wyrównana, choć to bramkarz gryfitów musiał dwa 
razy wykazać się wyjątkową skutecznością. Druga połowa 
rozpoczęła się od gola strzelonego błyskawicznie przez M. 
Leske. Wejherowianie nadal atakowali bramkę gości i po 
15 minutach Leske strzelił kolejną bramkę. Goście ruszyli 
wtedy do kontrataków, ale nie potrafili sforsować skutecznie 
grającej obrony.

W tabeli rozgrywek IV ligi Wikęd Luzino jest liderem, a 
Gryf Wejherowo z 19 punktami zajmuje 8. miejsce.

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

Tytani Wejherowo nie-
spodziewanie pokonali fa-
worytów Szynaka Meble 
Jeziorak Iława 30:27 (14:9). 
Gospodarze praktycznie ca-
ły mecz kontrowali przebieg 
gry. Wygrali pierwszą część 
pojedynku, a w drugiej poło-
wie utrzymywali bezpieczną 
przewagę i mimo naporu go-
ści bramkarz D. Nowosad, 
linia obrony skutecznie od-
pierali ataki Jezioraka. Sa-
ma końcówka spotkania 
była dość nerwowa, bo go-
ście za wszelką cenę chcieli 
wywieźć z Wejherowa choć-

Piłkarze ręczni promują nasze miasto
Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof hildebrandt 

podpisał umowę z prezesem Zarządu Klubu Sportowego 
„Tytani” Remigiuszem sałatą na sportową promocję Wej-
herowa przez klub w rozgrywkach I Ligi Piłki Ręcznej Męż-
czyzn na szczeblu centralnym. 

Klub otrzyma na ten cel kwotę 65 tys. zł. Głównym celem 
klubu jest rozwój i wdrażanie młodzieży do rozgrywek piłki 
ręcznej na wysokim poziomie.

W turnieju wystąpiło w nim 19 zawodników, a najlep-
szym okazał się Tomasz Siudek, który w finale pokonał 
Michała Klassę. Trzecie miejsce zajęła Katarzyna Płotka, 
a czwarty był ubiegłotygodniowy zwycięzca turnieju Zbi-
gniew Kuziemkowski.

Już dziś, w czwartek 13 października o godz. 18.00 w 
hali sportowej GOSRiT przy ul Szkolnej 13 w Luzinie od-
będzie kolejny turniej.  Dołącz do rywalizacji. 

Piłka nożna. IV liga

wikęd i gryf 
wygrywają

Piłka ręczna. tytani zwycięzcy

Pokonali lidera z Iławy

Liderujący rozgrywkom IV ligi Wikęd Luzino 
rozgromił u siebie MKS Czarni Pruszcz Gdań-
ski 5:0,  a Gryf Wjherowo na Wzgórzu Wolności 
pokonał Pogoń Lębork 2:0.

Tytani Wejherowo walczyli o punkty w nowym sezonie z liderującym 
rozgrywkom  Jeziorakiem Iława. Hala sportowa w Wejherowie pękała w 
szwach, a kibice dodawali animuszu i odwagi wejherowskiej drużynie.

Fot. Leszek Spigarskiwięcej zdjęć na: facebook.com/Pulswejherowa

Pingpongowe czwartki
Zakończył się już piąty Turniej o Puchar Wój-

ta Luzina w tenisie stołowym. Jednak rozgrywki 
pinpongowe trwają nadal.

by remis. Na pochwałę za-
służyła jednak cała drużyna, 
której kibice na zakończenie 
zgotowali owacje. 

Dzięki ważnemu zwycię-

stwu Tytani awansowali na 
piąte miejsce w tabeli, a Je-
ziorak spadł na drugą pozy-
cję. Liderem została drużyna 
USAR Kwidzyn.

 Kursy kat.  AM, A1,  A2,  A,  B 
oraz szkolenia okresowe 

i kwalifikacje wstępne 
dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy
Arkadiusz 
Żukowski

Wejherowo,  ul. Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
58 677 31 56,   504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

REKLAMY 

I

ogŁosZENIA

w  PuLsIE 

wEjhERowA

redakcja@pulswejherowa.pl

606  101 502
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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

7 i 8 października - dwa 
dni festiwalowych spotkań 
i imprez turystycznych ob-
fitowały w ciekawe prezen-
tacje, dyskusje, prelekcje 
podróżnicze, wystawy fo-
tografii, stoiska z literatu-
rą podróżniczą, konkursy z 
atrakcyjnymi nagrodami, 
itp. Dla chętnych przygoto-
wano imprezy rekreacyjne, 
m.in. spływ kajakowy rze-
ką Redą.

Festiwal Przygody skie-
rowany jest do szerokiego 
grona odbiorców, zaintere-
sowanych podróżami, tu-
rystyką oraz aktywnymi 
formami spędzania wol-
nego czasu. O swoich 
podróżach opowiadali: 
Aleksandra i Karol Le-
wandowscy (Turcja na 
dziko z dzieckiem), Joan-
na i Gaja Nowak (Somos 
Dos – podróże Małej i Du-
żej), Adela Tarkowska 
i Krzysztof Józefowski 

Dla podróżników, ciekawych świata i dla aktywnych

festiwal Przygody wANogA w wejherowie
Podróżnicy oraz miłośnicy opowieści o dalekich wyprawach 

spotkali się w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie. Festiwal 
Przygody WANOGA to jedna z największych tego typu imprez, zor-
ganizowanych w północnej Polsce, nie tylko w Filharmonii, ale tak-
że w wejherowskich lasach i na rzece Redzie. To była jubileuszowa, 
bo 10. edycja festiwalu.

(Rowerami dookoła świa-
ta), Piotr Hercog (Her-
cog Mountain Challenge) i 
Monika Witkowska (K2 – 
szczyt marzeń).

Obok festiwalu funkcjo-
nuje Akademia Wanoga, 
proponująca udział spotka-
niach oraz w grach tereno-
wych dla dzieci i młodzieży 
szkolnej, organizowanych 
przez Wejherowskie Cen-
trum Kultury we współ-
pracy z Polskim Klubem 
Przygody. 

Jutro, 14 październi-
ka w godz. 17.30-19.00  w 
Filharmonii Kaszubskiej 
odbędzie się prelekcja mo-
tywacyjna Michała  Wit-
kiewicza „Wyjdź w świat”.

Dzień później 15 paź-
dziernika zaplanowano 
terenowe warsztaty bu-
shcraft „Zanocuj w lesie” 
przygotowane przez Polski 
Klub Przygody, a 21 paź-
dziernika w godz. 17.30-

19.30, warsztaty rowerowe 
„Rowerem w świat”, które 
w Filharmonii Kaszubskiej 
poprowadzi  Marcin Ko-
rzonek.

Cykl zakończy gra tere-
nowa „Wanoga”, która od-
będzie się  22 października 
w godz. 10.00-16.00 w wej-
herowskich lasach pod kie-
runkiem Polskiego Klubu 
Przygody.

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


