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lato pełne wrażeń

Absolutorium
i szabla 

Najpierw Szabla Kilińskiego od wejherowskich 
rzemieślników, a potem absolutorium od miejskich 
radnych za wykonanie budżetu w 2011 roku.

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt 
został podwójnie wyróżniony w czasie obrad Rady 
Miasta.         Str. 3 i 5

Dalekie podróże są najlepszym sposobem na udane lato, ale nawet wakacje spędzone w mieście 
mogą być atrakcyjne. O pełne wrażeń lato w Wejherowie zadbały m.in. takie instytucje, jak Biblio-
teka, Wejherowskie Centrum Kultury, Urząd Miasta. Plenerowe imprezy będą się odbywały głównie 
w parku, w którym nie brakuje też innych atrakcji. Wystarczy spojrzeć na nasze zdjęcie - m.in. tak 
przyjemnie wejherowianie spędzali pierwszy wakacyjny weekend.
O atrakcjach, przygotowanych nie tylko dla dzieci i młodzieży piszemy na str. 8 i 9.

Kilka tysięcy uczniów 
wejherowskich szkół poże-
gnało się z klasą i nauczy-
cielami na czas wakacji. 

Niektórzy żegnali się 
ze szkołą defitywnie. Tak 
było m.in. w Gimnazjum 
nr 4 w Śmiechowie (zdjęcie 
obok) podczas uroczystego 
pożegnania absolwentów.

       Str. 10

pożegnanie
ze szkołą „Mapa sieci komunikacyjnej na obszarze działania 

Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki 
Gdańskiej” obejmuje obszar, w którego skład wchodzi 13 
miast i gmin województwa pomorskiego. 

Możemy w niej znaleźć wszystkie linie autobusowe, tram-
wajowych i trolejbusowe wraz z nazwami i oznaczeniem 
pętli, organizowane przez ZTM w Gdańsku, ZKM w Gdyni, 
MZK Wejherowo, a także trasę i przystanki pociągów SKM w 
Trójmieście oraz tramwajów wodnych. 

Zintegrowana informacja, dotycząca sieci komunikacyj-
nej została uzupełniona o informacje o bilecie metropolital-
nym. Przygotowaną przez MZKZG mapę można bezpłatnie 
otrzymać w wejherowskim ratuszu. 

Komunikacja na mapie

Straż Miejska w Wej-
herowie zamierza skie-
rować do sądu sprawę, 
dotyczącą zaniedbanych 
dróg powiatowych na te-
renie miasta. Zdaniem 
komendanta SM, Zeno-
na Hincy, nie ma innego 
sposobu na brudne ulice.

        Str. 6

Brudne ulice 
w sądzie

Więcej zdjęć na www.pulswejherowa .pl
w Galerii, w folderze: Niedziela w parku
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AKTUALNOŚCI

Ostatnia sesja Rady Miasta Wejherowa była ciekawa, ale nie 
za sprawą poziomu dyskusji, tylko zdarzeń medialnych. Obra-
dy zostały zdominowane przez dające do myślenia przerwy w 
transmisji „na żywo” w jednej z wejherowskich telewizji. Otóż na 
czas wystąpienia prezydenta Krzysztofa Hildebrandta, w którym 
prezentował sprawozdanie za 2011 rok i zeszłoroczne dokona-
nia, transmisja została przerwana. Przekaz został wznowiony na 
pierwsze z wystąpień radnych opozycyjnych z Platformy Obywa-
telskiej, ostro krytykujących prezydenta i to, co w Wejherowie zre-
alizowano w 2011 roku. 

Widzowie mieli więc „na żywo” wyłącznie obraz krytyki bez 
możliwości poznania drugiej strony.  Telewizja tłumaczyła to – 
zresztą razem z radnymi PO – awarią. Tyle tylko, że awaria została 
usunięta dosłownie co do sekundy przed wystąpieniem radnego 
opozycji Jacka Gafki. No cóż, wyjątkowy przypadek...

Ostatnią sesję z uwagą śledzili obserwatorzy wejherowskiej 
polityki, bowiem już wcześniej pojawiały się doniesienia o prze-
rwach w transmisji lub zaniku głosu w momentach niekorzyst-
nych dla wjherowskiej opozycji. Dlatego tym razem nic nie uszło 
uwadze i na sesji zrobiła się prawdziwa burza. 

Radni „Wolę Wejherowo” oskarżyli telewizję o manipulację i 
przegłosowali powtórzenie punktu porządku obrad  „Sprawoz-
danie prezydenta”. Krzysztof  Hildebrandt raz jeszcze musiał je 
zaprezentować, podobnie jak przewodnicząca Komisji Rewizyj-
nej raz jeszcze zaprezentowała wyniki pracy komisji oceniającej 
prezydenta. Ostatecznie prezydent otrzymał absolutorium za 
poprzedni rok.

Opozycja uznała, że prezydent chce wpływać na media i chce, 
aby go pokazywano w telewizji. Prezydent podkreślił, że chce 
uczciwego przekazu i aby każdy miał możliwość  prezentacji i 
swoich dokonań oraz poglądów. Pojawiały się na sali głosy, że nie 
wolno nikogo „wycinać”  w telewizji, bo to nie jest rzetelne dzien-
nikarstwo. Trudno się z tym nie zgodzić, zwłaszcza jak się płaci 
abonament w kablówce! 

Radny Maciej Łukowicz z PO stwierdził, że „Telewizja jest pry-
watna i może pokazywać co chce”. Czy słowa radnego z opozycji 
nie brzmią proroczo, czy może wie coś więcej niż widzowie? 

Jeśli w kablówce miałaby być tylko jedna strona to trzeba to 
głośno powiedzieć i tyle. Prywatny właściciel ma do tego prawo, 
ale niech to będzie uczciwie powiedziane.

Tak na marginesie, nie dziwię się, że urząd wydaje miesięcznik 
„Nowiny” i prowadzi multimedialną stronę internetową. W końcu 
musi dotrzeć do mieszkańców, a wejherowianie mają prawo do in-
formacji „z pierwszej reki” na temat tego co dzieje się w ich mieście.  
                                                                                                      Dr Puls

Czy PO steruje telewizją?

W uroczystości wzięli 
udział radni miejscy oraz 
prezydent Wejherowa, jego 
zastępcy, sekretarz i skarb-
nik miasta.

Prezes Miejskiego Zakładu 
Komunikacji, Czesław Kor-
del  poinformował zebranych, 
że nowy pojazd to nowocze-

Fabrycznie nowy autobus komunikacji miejskiej, wyproduko-
wany przez polską firmę Solaris Bus & Coach, został zaprezento-
wany i poświęcony na wejherowskim rynku. 

sny, niskopodłogowy autobus 
komunikacji miejskiej przy-
stosowany do przewozu osób 
niepełnosprawnych, podobny 
do innych, wykorzystywa-
nych w tej firmie.  

To już dwudziesty trzeci 
fabrycznie nowy, niebiesko-
-biało-granatowy autobus, 

który kursuje po ulicach Wej-
herowa i okolic miasta. 

Zanim nowy pojazd wyje-
chał na trasę, został – zgod-
nie z tradycją MZK Wej-
herowo – poświęcony dla 
szczęśliwych i bezpiecznych 
podróży.

AK.

Dwudziesty trzeci niskopodłogowy pojazd

Nowy autobus MZK 

MOTOCYKlEM 
w pEugOTA
W piątek 29 czerwca ok. 

9.00 doszło do wypadku na 
ul. Sobieskiego w Wejherowie 
(na przeciwk sądu). 

53-letnia kobieta kierują-
ca peugeotem, włączając się 
do ruchu z drogi wyjazdowej 
(przy Lewiatanie), prawdopo-
dobnie nie udzieliła pierw-
szeństwa  przejazdu 20-let-
niemu kierowcy motocykla 
suzuki, który jechał ul. Sobie-
skiego w kierunku ul. Sienkie-
wicza.

Poszkodowany motocykli-
sta został przewieziony do wej-
herowskiego szpitala. 

Kierująca peugeotem ko-
bieta oraz motocyklista byli 
trzeźwi. 

Policjanci rpowadzą czyn-
ności wyjaśniające to zdarze-
nie.

KrADlI rADIA 
Wejherowscy policjanci 

od kilku tygodni pracowa-
li nad serią włamań do sa-
mochodów w Wejherowie, 
Redzie i Rumi. Pod koniec 
czerwca sprawcy włamań 
wpadli w ich ręce. Jeden jest 
mieszkańcem miasta, a dru-
gi gminy Wejherowo.  Obaj 
mają po ok. 20 lat. 

Z ustaleń funkcjonariuszy 
wynika, że przestępcy wybija-
li szyby w samochodach albo 
wyważali zamki w drzwiach, 
po czym kradli radioodtwa-
rzacze. Później sprzedawali je 
za kwoty od 20 do 50 złotych. 

Zatrzymani usłyszeli po kil-
kanaście zarzutów kradzieży z 
włamaniami. Grozi im kara po-
zbawienia wolności do 10 lat.

MŁODZIEŻ
I NArKOTYKI
Policjanci z Wydziału Pre-

wencji Komendy Powiatowej 
w Wejherowie zauważyli sto-
jącego przy rzece w Gościci-
nie młodego mężczyznę. Za-
pytali go, co skrywa w dłoni 
i już po chwili okazało się, że 
20-latek trzymał zawiniątko z 
marihuaną. 

Z kolei w Bolszewie za-
trzymano 18-latka, który w 
kieszeni bluzy miał ukryte 
narkotyki. 

Obaj młodi ludzie zostali 
przesłuchani. Za posiadanie 
środków odurzających lub 
substancji psychotropowych 
grozi im kara do 3 lat pozba-
wienia wolności.

Z POLICJI

 Czterech nastolatków wybrało się w niedzielę 1 lipca 
łódką na jezioro. Co się stało, na razie nie wiadomo, ale cała 
czwórka niespodziewanie znalazła się w wodzie. Świadko-
wie zdarzenia powiadomili strażaków, ratowników. W tym 
czasie z wody wydostało się dwóch chłopców. Uciekli oni z 
miejsca wypadku, gdy nad jezioro dojechali strażacy. 

Jeden z nastolatków został wyłowiony z wody przez 
świadka zdarzenia i zabrany do szpitala. Ostatni z chłop-
ców, wyłowiony przez strażaków, niestety zmarł. 

Policja wyjaśnia przyczyny tej tragedii.

Dnia 26 czerwca br. w miej-
skim ratuszu odbyła się sesja 
Rady Miasta Wejherowa, pod-
czas której radni decydowali o 
przyznaniu Prezydentowi Mia-
sta absolutorium za wykonanie 
budżetu za rok 2011. 

Transmisję „na żywo” z tego 
wydarzenia prowadziła na 
swoim portalu lokalna telewi-
zja TTM. Nie emitowała ona 
jednak prezentowanego przez 
Prezydenta Miasta Wejherowa 
sprawozdania z wykonanego 
budżetu – w związku z czym 
mieszkańcy oraz osoby zain-
teresowane tym tematem nie 
mogły się zapoznać ze stanowi-
skiem Prezydenta.

Usterkę techniczną, którą 
tłumaczono brak transmisji, eki-

pa telewizji TTM usunęła po za-
prezentowaniu przez Prezydenta 
Miasta Wejherowa sprawozdania, 
tuż przed zabraniem głosu przez 
Pana Jacka Gafkę, reprezentują-
cego radnych opozycji. Ta część 
sesji została wyemitowana „na 
żywo”, w związku z czym widzo-
wie mogli zapoznać się jedynie ze 
stanowiskiem opozycji na temat 
wykonania budżetu.

Prezydent Miasta Wejherowa 
uważa, że mieszkańcy oraz osoby 
zainteresowane, powinny mieć 
możliwość wysłuchania wszyst-
kich stron debaty, czy dyskusji. 
Istotą obiektywnych mediów 
jest takie właśnie przedstawianie 
stanowiska, co pozwala odbiorcy 
wyrobić własny pogląd na pre-
zentowany temat. W tym przy-

padku warunek ten nie został 
spełniony. Dlatego konieczne 
było wyrażenie sprzeciwu wo-
bec takiej sytuacji.

Emocje, które pojawiły się po 
stronie Prezydenta Miasta Wej-
herowa wynikały z tego, iż prze-
rwanie transmisji uniemożliwiło 
mieszkańcom pełne zapoznanie 
się z faktami w zakresie wyko-
nania budżetu za ubiegły rok i 
wyrobienie sobie własnego zda-
nia w tej kwestii na podstawie 
całościowej transmisji. Zapre-
zentowanie w lokalnej telewizji 
poglądów tylko jednej ze stron 
odebrałoby opinii publicznej 
prawo do obiektywnej  oceny 
sytuacji.                

            urząd Miejski 
            w wejherowie

Tragiczny finał wycieczki

utonął w jeziorze
Lato niedawno się zaczęło, a uczniowie 

dopiero co opuścili mury szkół. Niestety, dla 
niektórych wakacyje zaczęły się tragicznie. 
Tym razem jezioro Wyspowo „zabrało” życie 
młodemu człowiekowi.

Oświadczenie w sprawie transmisji sesji

Miejski Zakład Komunikacji w Wejherowie przypomina, że od 2 lipca 2012 roku komunikacja 
miejska na liniach nr 1, 2, 3, 4, 7, i 12 kursuje zgodnie z rozkładami jazdy, ważnymi w okresie 
letnich wakacji szkolnych. 

I tak, linie szkolne nr 13 i 14 nie kursują. Linia nr 5 nie dojeżdża do pętli przy szkole w Orlu, a li-
nia nr 11 nie wykonuje kursu „szkolnego”, przyjazd do Kąpina o 7:21 (odjazd do Pomorskiej o 7:25) 

Pozostałe linie kursują zgodnie z rozkładami jazdy ważnymi całorocznie. 
Szczegółowe informacje u Dyspozytora MZK tel. 58 572 29 33 
oraz na stronie www.mzkwejherowo.pl.
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SAMORZĄD

Zanim doszło do głosowa-
nia, prezydent Krzysztof 
Hildebrandt zaprezento-
wał dokładne i wyczerpujące 
sprawozdanie z wykonania 
ubiegłorocznych zadań in-
westycyjnych, społecznych, 
edukacyjnych i wielu innych 
dziedzinach życia miasta. 

INWESTYCJE 
MIMO TRUDNOŚCI
Prezydent podkreślił, że 

ich realizacja odbywała się 
w trudnych warunkach, ja-
kie rząd stworzył wszystkim 
samorządom. Krzysztof Hil-
debrandt  przedstawił infor-
macje z niezależnych ogólno-
polskich mediów, w których 
poruszano problem coraz 
większych obciążeń finan-
sowych, a zarazem rosnącej 
liczby zadań, realizowanych 
przez miasta i gminy. Wnio-
sek jest z nich taki, że rząd 
nie ułatwia, a wręcz utrud-
nia działania samorządów.

Mimo to w 2011 roku w 
Wejherowie udało się konty-
nuować zaplanowane wcze-
śniej duże i ambitne inwesty-
cje oraz mniejsze remonty, 
na które wydano aż 28 mln 
zł, nie licząc wydatków in-
westycyjnych z budżetów 
WTBS, ZUK, MZK i innych 
jednostek miejskich. 

WAŁOWA, PARK, 
PARKINGI 
Mniej niż połowę tej sumy 

pochłonęła budowa nowego 
wielofunkcyjnego Centrum 
Kultury, a znaczne środ-
ki przeznaczono m.in. na 
Rewitalizację Przestrzeni 
Publicznej Śródmieścia Wej-
herowa. W ramach rewitali-
zacji, czyli ożywienia miasta 
, zakończono prace w Parku 
Miejskim oraz przebudowę 
ul. Wałowej. 

Daje to możliwości dal-
szej aktywizacji i rozwoju tej 
części Wejherowa. 

prezydent Krzysztof hildebrandt otrzymał absolutorium za 2011 rok

Sukcesy w trudnych czasach
Udzielenie absolutorium dla prezydenta miasta było najważ-

niejszym punktem ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta Wejhe-
rowa. Większością głosów (12 za - 11 z „Wolę Wejherowo” i jeden 
z PIS, 8 przeciw z PO , jeden radny nie głosował) Krzysztof Hil-
debrandt otrzymał absolutorium, co oznacza, że radni, podobnie 
jak Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku, wyrazili pozy-
tywną opinię na temat realizacji budżetu miasta w 2011 roku.

W swoim sprawozdaniu 
prezydent przypomniał o 
budowie parkingów u zbiegu 
ulic Dworcowej i Sobieskie-
go oraz u zbiegu ulic Dą-
browskiego i Srebrny Potok, 
a także o przeprowadzonych 
remontach. 

DROGI I KAMIENICE
- Wyremontowaliśmy lub 

poprawiliśmy nawierzch-
nię około jednego kilometra 
dróg. Największe prace pro-
wadzone były na ul. Obroń-
ców Wybrzeża, Borowiackiej, 
Obrońców Helu, Kwiatowej, 
Św. Jacka, Roszczynialskie-
go, Waśkowskiego – dodał 
Krzysztof Hildebrandt. - Wy-
konaliśmy wiele remontów w 
budynkach i mieszkaniach 
komunalnych, kontynu-
owaliśmy wymianę starych 
pieców węglowych na ogrze-
wanie ekologiczne.Wspiera-
liśmy finansowo wspólnoty 
mieszkaniowe, które remon-
towały swoje budynki. 

Prezydent podkreślił rów-
nież, że w 2011 r. kontynu-
owano prace projektowe, 
które zaowocują potrzeb-
nymi inwestycjami w przy-
szłości, m.in. budową węzła 
„Zryw”, z tunelem pod tora-
mi kolejowymi. 

EDUKACJA, SPORT,
KULTURA
Władze miasta nie szczę-

dzą pieniędzy na oświatę. 
Do 26 mln zł subwencji 
oświatowej miasto dołożyło 
rekordową kwotę 12,5 mln 
zł z własnych środków. In-
westycje szkolne pochłonęły 
ok. 2,5 mln zł . 

- W ramach programu z 
Unii Europejskiej wykona-
liśmy kolejną termomoder-
nizację szkoły, tym razem 
budynków Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 2. 
Trwały też inne remonty 
szkół – powiedział prezydent 

Wejherowa na sesji RM. 
Liczne sukcesy wejhe-

rowskich uczniów, o których 
z dumą mówił prezydent do-
wodzą, że wydatki poniesio-
ne na oświatę i wychowanie 
to dobrze zainwestowane 
pieniądze.

Podobnie jak wydatki na 
kulturę fizyczną, które w 
2011 roku wyniosły 1,4 mln 
zł. Wejherowscy sportowcy 
osiągają sukcesy w różnych 
dyscyplinach. Wzrosła też, 
jak podkreślał w sprawozda-
niu prezydent Hildebrandt 
aktywność organizacji poza-
rządowych - 15 z nich sko-
rzystało z miejskich dotacji.   

- Fakt, że mimo trudnej 
sytuacji potrafimy miasto 
rozwijać, to efekt dobrej 
współpracy z mieszkańcami 
– mówił na sesji absoluto-
ryjnej prezydent Krzysztof 
Hildebrandt. 

Kolejne ważne i rozwija-
jące się dziedziny życia w 
mieście, wspierane z miej-
skiego budżetu m.in. kultu-
ra (Wejherowskie Centrum 
Kultury, Powiatowa i Miej-
ska Biblioteka Publiczna), 
pomoc społeczna (MOPS) 
oraz służba zdrowia (w tym 
pomoc finansowa dla szpita-
la im. F. Ceynowy). 

RIO NIE MA 
ZASTRZEŻEŃ
Po sprawozdaniu prezy-

denta przewodniczący Rady 
Miasta Leszek Glaza od-
czytał uchwałę Regional-
nej Izby Obrachunkowej w 
Gdańsku, która wydała po-
zytywna opinię na temat re-
alizacji budżetu Wejherowa 
w 2011 roku. 

Pozytywną opinię na ten 
temat wyraziła również Ko-
misja Rewizyjna Rady Mia-
sta, szeroko uzasadniając 
swoja decyzję. Przewodniczą-
ca Komisji Rewizyjnej Tere-

sa Patsidis stwierdziła w 
imieniu komisji, że realizu-
jąc budżet za 2011 rok, pre-
zydent Wejherowa kierował 
się zasadą celowości, legalno-
ści, rzetelności i oszczędności 
w gospodarowaniu środkami 
publicznymi. 

Innego zdania byli radni 
Klubu Platformy Obywatel-
skiej, m.in. Jacek Gafka, 
Maciej Łukowicz, Arka-
diusz Szczygieł. 

UWAGI OPOZYCJI
Radny Jacek Gafka kry-

tycznie ocenił wykonanie 
budżetu i niewydatkowa-
nie na budowę Filharmo-
nii Kaszubskiej wszystkich 
zaplanowanych w ub. roku 
środków. Miał też uwagi do 
promocji miasta. 

Radny zarzucił ponadto 
wzrost podatku od nieru-
chomości oraz podwyżkę 
pensji prezydenta miasta.

- Nieprawda, mam niższą 
pensję, niż w poprzedniej 
kadencji  - sprostował pre-
zydent Hildebrandt  -  Po-
datek wzrósł wyłącznie o 
poziom inflacji, a więc nie 
można mówić o realnej pod-
wyżce podatku.

PRZESUNIĘCIA 
A NIE OPÓŹNIENIA
Odpowiadając na zarzut, 

dotyczący niewykonania bu-
dżetu zastępca prezydenta 

Piotr Bochiński wyjaśnił, 
że w 2011 roku pieniądze 
przeznaczono m.in. na bu-
dowę ścieżki pieszo-rowero-
wej w ramach projektu „Tu-
rystyczny Szlak Północnych 
Kaszub”, który realizuje 
wspólnie kilka gmin. Nie-
stety, jedna z gmin miała 
znaczące opóźnienie i cały 
projekt ruszył dopiero w 
2012 roku – przeprowadzo-
no przetargi, a więc środki 
przeznaczone na to przed-
sięwzięcie w ub. roku zosta-
ną wydane dopiero teraz. 

Budowa nowego centrum  
kultury jest realizowana bez 
opóźnień rzeczowych, a prze-
sunięciu uległy jedynie nie-
które płatności (z ubiegłego 
roku na obecny), co miało 
wpływ na niewykonanie wy-
datków budżetu. To dobrze, 
gdyż pieniądze dłużej znaj-
dują się na koncie urzędu. 

- Zarzuty opozycji dotyczą 
jedynie ułamka z jednego 
procenta wydatkowych środ-
ków z zeszłorocznego budże-
tu. Opozycja powtarza ciągle 
te same frazesy, a krytkowa-
nie budowy nowego centrum 
kultury stałą się wręcz jej 
obsesją – podsumował  wi-
ceprzewodniczący Rady Mia-
sta Wojciech Kozłowski. 
– Tymczasem pozytywne 
zmiany w mieście i rozwój 
Wejherowa w tych trudnych 
czasach są ewidentne. I zna-
czący udział ma w tym prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt.  
Zapewne nie wszytko się 
udało i zawsze chciało by 
się więcej, ale trzeba realnie 
patrzeć na kryzys w kraju. 
Czyżby wejherowska Platfor-
ma go nie widziała? Plusy w 
ocenie prezydenta znacząco 
przeważają nad minusami.                     

             AK. 

Nie tylko absolutorium

Prezydent Krzysztof Hildebrandt przedstawił na sesji sprawozdanie z 2011 roku.

W trakcie sesji prezydent Wejherowa odbierał gratulacje i 
słowa uznania nie tylko z powodu udzielenia przez  Radę Miasta 
absolutorium. 

Przewodniczący Rady Miasta oraz radni i wejherowscy rze-
mieślnicy gratulował prezydentowi K. Hildebrandtowi znale-
zienia się w gronie najlepiej ocenianych prezydentów miast w 
Polsce. Jak informowaliśmy w „Pulsie Wejherowa” w czerwcu br., 
prezydent Wejherowa zajął 12 miejsce w rankingu tygodnika 
„Newsweek” na najlepszych prezydentów miast w Polsce.
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UROCZYSTOŚCI

Uroczystości odpustowe 
zaczęły się dzień wcześniej. 
W sobotę 30 czerwca do Wej-
herowa i wejherowskiego 
sanktuarium Maryjno-Pa-
syjnego przyszła pielgrzym-
ka z Gniewina i okolic, 
aby po południu wspólnie 
z mieszkańcami miasta 
uczestniczyć w nabożeń-
stwie maryjnym w intencji 
chorych, przed cudownym 
obrazem Matki Bożej Wej-
herowskiej.

Niedzielna suma od-
pustowa była połączona z 
udzielaniem sakramentu 
Namaszczenia Chorych. Po 
sumie ks. biskup udzielił 
również błogosławieństwa 
Najświętszym Sakramen-
tem na sposób „lurdzki”. 
Poświęcono też pojazdy me-
chaniczne. 

Odpust  NMp uzdrowienia Chorych

Namaszczenie chorych 
i poświęcenie pojazdów

W pierwszy dzień lipca przed kaplicą 
Dom Kajfasza na Kalwarii Wejherow-
skiej zebrały się tłumy wiernych, aby 
uczestniczyć w Odpuście Najświętszej 
Marii Panny Uzdrowienia Chorych. Su-
mie odpustowej przewodniczył ks. bi-
skup Ryszard Kasyna. 

Dzieję się tak tradycyjnie 
co roku u progu wakacji i 
wyjazdów wypoczynkowych. 

Na koniec w leśnej scene-
rii pięknie zaśpiewał Chór z 
parafii Chrystusa Zbawicie-
la w Gdańsku Osowej, który 
zaprezentował w Wejhero-
wie koncert pieśni maryj-
nych i innych, m.in. kaszub-
skich.              AK.

Na zdjęciu poniżej ks. 
biskup Ryszard Kasyna 
w rozmowie z prezesem 
gdańskiego chóru, Konra-
dem Hoga po zakończeniu 
uroczystości.

Szabla Kilińskiego nada-
wana jest rzemieślnikom 
oraz osobom wspierającym 
Związek Rzemiosł Polskich 
za wybitne zasługi dla roz-
woju rzemiosła oraz pro-
pagowanie jego osiągnięć 
w kraju i zagranicą, za ini-
cjatywę i zaangażowanie. 
Odznakę nadaje specjalnie 
powołana kapituła, która ob-
raduje pod przewodnictwem 
prezesa zarządu ZRP.

- Wieloletnią tradycją 
stało się honorowanie osób 
zasłużonych w naszym śro-
dowisku, jak też w sposób 
szczególny wspierających 
nasze wielowiekowe tra-
dycje - mówił podczas wrę-
czania Brunon Gajew-
ski, prezes Powiatowego 
Cechu Rzemiosł Małych i 
Średnich Pracodawców w 
Wejherowie. - Najbardziej 
zasłużonych honorujemy 

Kawalerami Szabli Kilińskiego w długoletniej tradycji przyzna-
wania tego odznaczenia zostało jedynie 250 osób. 

Wśród nagrodzonych są m.in. Jan Paweł II, kard. Stanisław 
Dziwisz, kard. Józef Glemp, prezydent RP na uchodźstwie, śp. 
Ryszard Kaczorowski, prezydent Aleksander Kwaśniewski, były 
marszałek Województwa Pomorskiego, a obecnie europoseł Jan 
Kozłowski, 

250 uhonorowanych

Krzysztof Hildebrandt, prezydent Wejhe-
rowa otrzymał Szablę Kilińskiego, najwyż-
sze wyróżnienie Związku Rzemiosł Pol-
skich. 

najwyższym odznaczeniem 
rzemieślniczym, jakim 
jest Szabla Kilińskiego. Z 
ogromną radością pragnę 
poinformować, że złożony 
przez nas wniosek uzyskał 
jednomyślne poparcie. Ka-
pituła Związku Rzemiosła 
Polskiego przychyliła się 
do naszej rekomendacji bez 
cienia wątpliwości. Panu 
prezydentowi Krzysztofowi 
Hildebrandtowi dziękujemy 
za intensywne wspieranie 
środowiska rzemieślniczego 
- dodał Brunon Gajewski.

Szabla Kilińskiego, jako 
najwyższe odznaczenie rze-
mieślnicze ustanowione przez 
Kongres Rzemiosła Polskie-
go, stanowi replikę karabeli 
polskiej z XVIII wieku. 

Wykonana jest w skali 1:1, 
a przyznaje się ją wraz z mi-
niaturką oraz legitymacją.

Ryszard Wenta

Od rzemieślników

Szabla dla
prezydenta
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MIASTO I POWIAT

Wśród ubiegłorocznych 
inwestycji powiatu najważ-
niejszą pozycją była trwa-
jąca jeszcze budowa połą-
czenia drogowego z Redy do 
Rumi wraz z przejazdami 
podziemnymi pod torami 
kolejowymi. Dzięki temu 
przedsięwzięciu, powiat wej-
herowski z ubiegłorocznymi 
wydatkami inwestycyjnymi 
wynoszącymi ok. 45 mln zł 
(w tym inwestycje drogowe 
ponad 42 mln zł), znalazł się 
na pierwszym miejscu w wo-
jewództwie pomorskim.

NIEWIELKI 
UDZIAŁ POWIATU
Wprawdzie udział finan-

sowy powiatu w tym zada-
niu jest niewielki (ok. 4 mln 
zł), ale powiat jest liderem 
projektu i inwestorem no-
wej trasy. Inwestycja, która 
kosztuje 58,9 mln zł, jest 
finansowana głównie z bu-
dżetów Rumi i Redy oraz z 
wynoszącej ponad 37 mln zł 
dotacji marszałka wojewódz-
twa pomorskiego, pochodzą-
cej z funduszy unijnych.

Na niewielki, zaledwie 
kilkuprocentowy udział po-
wiatu w największej powia-
towej inwestycji, generującej 
dochody i wydatki zwrócił 
uwagę radny Witold Reclaf 
(PiS), poddając w wątpliwość 
sens istnienia tego szczebla 
samorządu.

- Nie neguję osiągnięć w 
inwestycjach drogowych, ale 
zastanawiam się, czy w obec-
nym kształcie powiaty w ogóle 
mają sens – stwierdził radny 
Reclaf. – Jestem przekonany, 
że poszczególne gminy zre-
alizowałyby same zadania, o 
których dzisiaj mówimy.

W OBRONIE 
POWIATU
Jak można się było spodzie-

wać, starosta Józef Reszke 
argumentował za istnieniem 
powiatów, chociaż na wstępie 
stwierdził, że wcale nie jest 

ich obrońcą. Jego zdaniem 
gminnym samorządom trudno 
byłoby się porozumieć w spra-
wie wspólnych inwestycji, ta-
kich jak budowa drogi z Rumi 
do Redy. Gminom trudno by-
łoby na przykład utrzymać 
duży szpital, gdyby nie był on 
– tak jak w przypadku szpita-
la w Wejherowie – placówką 
samorządu wojewódzkiego. 

Naszym zdaniem nie są 
to argumenty przekonujące, 
tym bardziej, że  wielu eks-
pertów, samorządowców uwa-
ża powiaty w takim kształcie 
są mało użyteczne. 

Radni PO, mający więk-
szość w Radzie Powiatu 
Wejherowskiego, podkreśla-
li korzyści płynące z budowy 
nowej drogi (pozostali tego 
nie kwestionowali), która 
już tego lata ma odciążyć 
zatłoczoną „szóstkę”. Już 
można przejechać tą trasą, 
chociaż trwa jeszcze budowa 
jednego z dwóch przejaz-
dów pod torami kolejowy-
mi. Zakończenie inwestycji 
zaplanowano na tegoroczną 
jesień.

Na sesji Rady Powiatu 
mówiono też o wykonaniu 

innych zadań drogowych w 
powiecie, takich jak budowa 
odcinków tras Wierzchuci-
no-Czymanowo i Rekowo-
-Łęczyce, a także prawo-
skrętu na ul. 12 Marca w 
Wejherowie.

STAROSTA CZUJE SIĘ 
SZYKANOWANY
Poruszono też temat utrzy-

mania dróg powiatowych w 
Wejherowie. Okazało się, że 
starosta J. Reszke czuje się w 
tej sprawie szykanowany. 

– Byłem często atakowany, 
czas, żebym zaczął się bronić, 
bo moja cierpliwość się wy-
czerpała – mówił starosta, 
skarżąc się, że Straż Miejska 
egzekwuje czystość dróg po-
wiatowych, nie zauważając 
nieporządków na drodze  wo-
jewódzkiej, np.  ulicy 3 Maja.

Odpierając zarzuty o nie-
dostatecznym sprzątaniu 
powiatowych dróg, odbie-
gających wyglądem od ulic 
czyszczonych na co dzień 
przez miejski Zakład Usług 
Komunalnych, starosta wyja-
śniał, że powiat nie korzysta 
z usług ZUK z powodu droż-
szej oferty tej firmy. 

- Skorzystaliśmy z firmy, 

która jest o połowę tańsza – 
poinformował J. Reszke.

- Oczywiście można sprzą-
tać o połowę taniej, ale cho-
dzi nie tylko o cenę, ale 
przede wszystkim o jakość 
tego sprzątania. Należy po-
myśleć nad poprawą tej sy-
tuacji - powiedział radny Ja-
cek Thiel (Wspólny Powiat), 
który nie zgodził się z wyja-
śnieniami. 

MANDAT WYGASŁ
Na sesji samorządu po-

wiatowego przyjęto też spra-
wozdanie Komisji ds. moni-
torowania Strategii Rozwoju 
Społeczno-Gospodarczego Po-
wiatu Wejherowskiego, które 
odczytała przewodnicząca ko-
misji Gabriela Lisius. 

Radni dokonali też zmian 
w tegorocznym budżecie po-
wiatu oraz m.in. przyznali 
dotację w wysokości 20 tys. 
zł na konserwację zabytków 
w kościele pw. św. Annyy. 

Podjęto również uchwa-
łę w sprawie wygaśnięcia 
mandatu radnego Grzego-
rza Szalewskiego, który na 
poprzedniej sesji, złożył re-
zygnację z pełnienia funkcji 
radnego.              AK.

Zatwierdzenie przez radnych sprawozdania finansowego oraz z wykonania bu-
dżetu za 2011 rok było wstępem do udzielenia przez Radę Powiatu Wejherow-
skiego absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Czy powiat jest 
jeszcze potrzebny?

radni udzielili absolutorium Zarządowi powiatu

O brudnych drogach powiatowych pisaliśmy kilkakrot-
nie na naszych łamach, bo na niedostateczne oczyszczanie 
ich z piachu i liści zwracali nam uwagę sami mieszkańcy. 
Prezentowane w gazecie zdjęcia mówiły same za siebie. 
Okazuje się, że tym tematem zajęła się także wejherowska 
Straż Miejska. 

- Sprawa ciągnie się od kwietnia tego roku. Przed świę-
tami Wielkanocnymi szybko i sprawnie, zaledwie w ciągu 
doby uprzątnięto z pozimowego piachu ulice gminne o dłu-
gości 85 km. Niestety, na drogach powiatowych pozostał 
bałagan - wyjaśnia Zenon Hinca, komendant Straży Miej-
skiej w Wejherowie. – Chodzi o drogi o łącznej długości 23 
kilometrów, w tym m.in. główne ulice Wejherowa, takie jak 
ul. 12 Marca, Sobieskiego czy Dworcowa. Do dzisiaj wygląd 
niektórych z nich przynosi wstyd naszemu miastu. 

Zdaniem komendanta SM,  Zarząd Drogowy dla Powiatu 
Wejherowskiego i Puckiego nie jest odpowiednio przygoto-
wany do utrzymywania wejherowskich ulic w czystości, nie 
dysponuje odpowiednim sprzętem albo ma go zbyt mało. 
Wprawdzie piach sukcesywnie usuwano z dróg powiato-
wych, ale były one i są oczyszczane niedostatecznie. Wzra-
sta  ryzyko zapchania kanalizacji deszczowej i podtopień 
podczas ulewy. Płacą za to wszyscy mieszkańcy Wejherowa.

Dlaczego po skończeniu czynności sprawdzających spra-
wa ma trafić do sądu? 

- Ponieważ nie udało się jej polubownie załatwić. Pan 
dyrektor ZDdPWiP nie jest chętny do współpracy i nie ma 
sobie nic do zarzucenia – mówi komendant  Z. Hinca. -  Nie 
mamy innego wyjścia, jak oddać sprawę do sądu. Miesz-
kańcy i radni miejscy składają skargi, że drogi powiatowe 
w Wejherowie są brudne.          AK. 

Straż Miejska dyscyplinuje Zarząd Dróg

Brudne ulice 
do sądu

Straż Miejska w Wejherowie zamie-
rza skierować do sądu sprawę zanie-
dbanych dróg powiatowych na terenie 
miasta, a tym samym wystąpić przeciw-
ko Zarządowi Drogowemu dla Powiatu 
Wejherowskiego i Puckiego, który na 
zlecenie Starostwa zajmuje się utrzy-
maniem podległych mu ulic w czystości. 

Wydział Kryminalny Komen-
dy Powiatowej Policji w Wejhe-
rowie poszukuje zaginionego 
mieszkańca wsi Karczemki, 
Krzysztofa Zalezińskiego. 

21 czerwca 2012 r. mężczy-
zna ten wyjechał z domu samo-
chodem Ford Mondeo o nr rej. 
GWE 09J1, koloru fioletowego i 
nie powrócił. 

Rysopis:   wiek z wyglądu ok. 
50 lat; wzrost ok. 186 cm; szczu-
płej budowy ciała; włosy siwe, 
krótkie, oczy niebieskie, twarz 
pociągła, cera biała, wąs kolo-
ru rudego, uzębienie niepełne. 

Ubiór:   kurtka i spodnie typu je-
ans w kolorze granatowym, klap-
ki w kolorze ciemnobrązowym, 
koszulka polo w kolorze szarym.

Osoby, które mogą pomóc w 
ustaleniu miejsca pobytu pro-
szone są o kontakt pod nr tel. 
58/672-97-42 lub 112, 997.

Zaginął 

Największa inwestycja drogowa w powiecie wejherowskim dobiega końca. Trwają 
prace przy budowie przejazdu pod torami kolejowymi w kierunku centrum Redy.



7

5 lipca 2012 redakcja@pulswejherowa.pl

SUKCESY

-  Plastikowe i metalowe pojemniki na odpady 
   komunalne o pojemności 110 l. 120 l.  240 l. i 1100 l.,
-  Kontenery o pojemności 5,5 m3, 7,3 m3, 8 m3 i 10m3,
-  Kontenery niskie na gruz ziemię i inne odpady ciężkie 
   do 3,5 tony,
-  Worki typu BIG BAGS na odpady budowlane,
-  Worki o pojemności 80 litrów i 120 litrów,
-  Worki do selektywnej zbiórki odpadów 
   o pojemności 110 litrów.

ZAKŁAD uSŁug KOMuNAlNYCh 
w wEJhErOwIE

84-200 wejherowo ul. Obr. helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

e-mail: zuk@wejherowo.pl      www.zukwejherowo.pl

OFEruJE:

MASZ ODpADY
- MASZ ZuK

r E k l a m a

Zakład Usług Komunalny stwarza dodatkową moż-
liwość pozbycia się odpadów biodegradowalnych w 
uporządkowany sposób.

Od 5.05.2012 roku w każdą kolejną sobotę, w 
godz. 15.00 – 20.00 Klienci ZuK mogą dostarczyć 
skoszoną trawę i inne tzw.  odpady zielone  do bazy 
przy ul. Obrońców helu 1 (wjazd od ul. Staromłyń-
skiej). 

Odpady należy dostarczyć własnym transportem 
oraz rozładować przy pomocy pracowników ZUK.

Dostawca zobowiązany będzie wnieść symbolicz-
ną opłatę, zależną od ilości odpadów (od 1 zł do 5 zł), 
przeznaczoną na koszty kompostowania.  Zobowiąza-
ny będzie również podać swoje dane.

Powyższa akcja jest działaniem dodatkowym ZUK 
w stosunku do selektywnej zbiórki odpadów w wor-
kach, sprzed posesji, która realizowana będzie zgod-
nie z dotychczasowym harmonogramem.

Dyrektor ZUK 
Jarosław PergołWejherowo, maj 2012 r.                                                                                   

DODATKOwA ZBIÓrKA 
ODpADÓw tzw. ZIElONYCh

 Uzyskane przez straża-
ków wyniki pozwoliły na 
zdobycie czterech wspania-
łych pucharów. W klasyfi-
kacji generalnej zawodów 
drużyna reprezentująca na-
szą komendę zajęła drugą 
lokatę. 

Jest to wielki sukces w 
całej historii startów wejhe-
rowskich strażaków w mi-
strzostwach na przestrzeni 
sześćdziesięciu lat działal-
ności tej formacji. 

Reprezentacja składała 
się z: mł. bryg. Jarosława 
Szredera - kierownika re-
prezentacji,  asp. Mariusza 
Szturgulewskiego - trenera 
i zawodnika oraz  mł.asp. Da-
miana Wenty, st. sekc. Łu-
kasza Kaczmarka, st. sekc. 
Marka Kamińskiego, st. 

rywalizacja w konkurencjach pożarniczych

Nasi strażacy 
spisali się na medal

Drużyna pożarnicza powiatu wejherowskiego wystartowała z powodzeniem w 
VI Mistrzostwach Województwa Pomorskiego w Sporcie Pożarniczym rozgrywa-
nych w Pruszczu Gdańskim. Zajęła drugie miejsce w województwie.

sekc. Karola Wojciechow-
skiego, st. sekc. Piotra 
Labuddy, sekc. Łukasza 
Szredera, sekc. Wojciecha 
Brzeskiego, st. str. Adama 

Dettlaffa i str. Sebastiana 
Staroszczyka.

Mistrzostwa podzielone 
były na następujące kon-
kurencje: 100 m pożarniczy 

tor przeszkód, ćwiczenie 
bojowe, sztafeta pożarnicza 
4 x 100 m z przeszkodami, 
wspinanie przy użyciu dra-
biny hakowej. 

Puchary dla wejherow-
skiej reprezentacji zdobyli: 
str. Sebastian Starosz-
czyk - za II miejsce na 
100-metrowym pożarni-
czym torze przeszkód, mł. 
asp. Damian Wenta  - za 
ten sampożarniczy tor prze-
szkód i II miejsce za wspi-
nanie przy użyciu drabiny 
hakowej. Łącznie dało to II 
miejsce w dwuboju pożarni-
czym. 

Dwa puchary wywalczo-
ne były za łączne wyniki we 
wszystkich konkurencjach 
zespołowych oraz indywidu-
alnych.  Gratulujemy!         

Strażacy w akcji , ale tym razem tylko na zawodach.    
Fot. Archiwum KP PSP

Ten wspaniały sportowiec i polski bokser, odsłaniał 
swoją gwiazdę w najlepszym otoczeniu sportowców. Tym 
razem byli to: Michel Platini, piłkarz reprezentacji Fran-
cji a obecnie prezydent UEFA, Teresa Sukniewicz-Kleiber 
- olimpijka, wspaniała lekkoatletka, płotkarka, Janusz  
Gortat bokser i dwukrotny brązowy medalista olimpijski, 
a obecnie najbardziej znany jako ojciec polskiego koszyka-
rza NBA Marcina i Sławomir Szmal piłkarz ręczny, bram-
karz reprezentacji Polski i najlepszy piłkarz świata w 2009 
roku

Na szczególnej, bo trzynastej uroczystości zgromadziło 
się wielu znamienitych gości, a także mieszkańców, tury-
stów, sportowców i działaczy. Gratulacje dla wejherowskie-
go olimpijczyka, Huberta Skrzypczaka złożył zastępca 
prezydenta Wejherowa Bogdan Tokłowicz.

- Wśród zasłużonych mistrzów sportu zaświeciła dziś 
gwiazda Huberta Skrzypczaka – pięściarza wagi muszej 
i papierowej, medalisty olimpijskiego, mistrza i wicemi-
strza Europy, mistrza i pięciokrotnego wicemistrza Polski 
– przypomniał zebranym postać H. Skrzypczaka,  Bogdan 
Tokłowicz. – To zaszczyt dla Wejherowa, że pierwszy wej-
herowianin, który zdobył medal olimpijski, będzie uhonoro-
wany gwiazdą w Alei Gwiazd Sportu. Pan Hubert pierwsze 
sportowe kroki stawiał w wejherowskim Gryfie, a na suk-
cesy pracował ciężko, m.in. w Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich. Pan Skrzypczak jest wzorem do naśladowania 
dla młodych ludzi, którzy zamierzają oddać się sportowym 
pasjom. A najważniejsze, że nadal mieszka w Wejherowie, 
wciąż jest aktywny i chętnie udziela się społecznie.

w Alei gwiazd Sportu

gwiazda Skrzypczaka
W Alei Gwiazd polskiego i światowe-

go sportu na promenadzie we Włady-
sławowie „rozbłysła” gwiazda boksera 
z Wejherowa, olimpijczyka, trenera  – 
Huberta Skrzypczaka. 
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Zajęcia niezależnie od ładnej pogody

Ciekawe wakacje 
w bibliotece

KULTURA

Niezależnie od kaprysów pogody, w Powiatowej i Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej przy ul. Kaszubskiej w Wejherowie, będzie 
można ciekawie spędzić wolny czas. Przez całe wakacje będą się 
tam odbywały zajęcia, gry i zabawy dla uczniów w różnym wieku. 

Aby wybrać coś dla siebie wystarczy przeczytać dokładnie za-
mieszczony poniżej program albo zasięgnąć szczegółowych infor-
macji w bibliotece. 

Muzyczne lato w parku

plenerowe koncerty 
Wejherowianie polubili plenerowe koncerty, odbywające się w 
amfiteatrze lub na małej scenie w Parku Miejskim. Na kolejne tego 
rodzaju imprezy zaprasza tego lata Wejherowskie Centrum Kultu-
ry. Muzyczne Lato wystartowało w minioną niedzielę, 1 lipca.

Na scenie wystąpiła 
młoda aktorka i wokalist-
ka, Joanna Kondrat (na 
zdjęciu obok), laureatka 
festiwali piosenki autorskiej 
m.in. Studenckiego Festi-
walu Piosenki w Krakowie 
i Ogólnopolskiego Festiwalu 
Piosenki Autorskiej w War-
szawie. Ostatnio w Opolu J. 
Kondrat odebrała statuetkę 
dla najlepszego debiutu

Artysce towarzyszyło zna-
komite trio jazzowe Macieja 
Tubisa. Wyjatkowy recital 
łączył wiele brzmień, dla 
których podstawę stanowi 
poetycki tekst.

W kolejne niedziele lata 
czekają nas równie intere-
sujące spotkania z muzyką, 
m.in. piosenką francuską, 
melodiami cygańskimi, mu-
zyka jazzową. Będą też pro-
gramy kabaretowe, a także 
wakacyjny festyn, zaplano-
wany w niedzielę 29 lipca.

Szczegóły na stronie in-
ternetowej Wejherowskie-
go Centrum Kultury.

3.07 - 10.08 - BIBlIOTECZNE KASYNO, 
CZYlI pOKOJOwE rOZgrYwKI Z NAgrODAMI 

od wtorku do piątku w godz. 10.00 – 12.00 - turnieje gier, zorganizowane rozgrywki, 
w pozostałych godzinach gry dostępne dla chętnych

Informacje - Czytelnia naukowa - Iwona Block tel. 58 677 65 76

3.07 -  27.07 - ZAgrAJ gwIAZDę! – wAKACYJNY MINI plAYBACK ShOw 
dla uczniów szkół podstawowych, 

próby we wtorki i w czwartki o godz. 14.30, pokaz 13.08 
Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! Obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń! 

Informacje i zapisy : Czytelnia Internetowa - Krzysztof Powałka, tel. 58 677 65 77

10.07 -  20.07 - grAJ Z wYOBrAźNIą! 
wAKACYJNE grY Z wYOBrAźNIą DlA MŁODZIEŻY 

– gry  planszowe, rpg, larpy i jeep formy, świat fantasy, science fiction i wiele innych.
od wtorku do piątku w  godz. 10.00 – 14.00  - cykl zajęć poprowadzą m.i. : Marek Bemke oraz człon-

kowie trójmiejskiego klubu fantastyki Zardzewiały Topór. 
Zajęcia dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! Obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń! 
Informacje i zapisy: Wypożyczalnia dla Dzieci - Anna Kałużniak tel. 58 677 65 75

24.07 – 10.08 - NIE DAJ SIę wYlOgOwAć! 
wAKACYJNE wArSZTATY TEATrAlNE 

z elementami Teatru Forum dla uczniów klas 4-6 szkół podstawowych
od wtorku do piątku w  godz. 10.00 – 13.00 

Uwaga! Ilość miejsc ograniczona! Obowiązują zapisy, decyduje kolejność zgłoszeń! 
Informacje i zapisy : Ewelina Magdziarczyk-Plebanek tel. 677 65 73

13.08. – ZAKOńCZENIE wAKACJI w BIBlIOTECE – pokazy, wręczenie nagród

Ponadto przez całe wAKACJE SpOTKANIA Z wrÓŻKą – głośne czytanie bajek dla dzieci, 
od wtorku do piątku o godz. 11.00.

uDZIAŁ wE wSZYSTKICh ZAJęCIACh JEST BEZpŁATNY

wakacyjny punkt Informacji Turystycz-
nej został uruchomiony w powiatowej i 
Miejskiej Bibliotece w wejherowie przy ul. 
Kaszubskiej. promowany jest tam przede 
wszystkim powiat wejherowski.

O atrakcjach tej części Kaszub  można się 
dowiedzieć wiele z materiałów promocyj-
nych, zgromadzonych w bibliotece oraz z pre-
zentacji multimedialnych.

- Zebraliśmy foldery oraz oferty wakacyjne 
ze wszystkich gmin naszego powiatu, aby za-
prosić mieszkańców i turystów na letnie wy-
cieczki. Na pewno będą ciekawe, podobnie 
jak  wycieczki po Wejherowie, które przygoto-
waliśmy – mówi Danuta Balcerowicz, dyrek-
tor PiMiBP w Wejherowie.

W wakacyjnym programie znalazły się te-
matyczne wycieczki po Wejherowie, nie tylko 
dla przyjezdnych. Wejherowianie też mogą 
dowiedzieć się o swoim mieście czegoś cieka-
wego. Szczegóły w bibliotece.

Informacja turystyczna 
o mieście i regionie

Punkt Informacji Turystycznej w bibliotece 
przy ul. Kaszubskiej.
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Rozstrzygnięcie tego kon-
kursu, połączone z werni-
sażem wystawy, odbyło się 
również w siedzibie wejhe-
rowskiego muzeum, a pięk-
ną oprawę muzyczną stano-
wiły występy uczniów Szkoły 
Muzycznej w Wejherowie.

Konkurs został zorga-
nizowany po raz szósty 
przez Klub „Tulipan” (Tul-
pa), działający od 13 lat 
przy oddziale Zrzeszenia 
kaszubsko-Pomorskiego w 
Wejherowie.  W hafciarskiej 
rywalizacji wzięły udział 23 
osoby dorosłe oraz 8 dzieci. 
Prace oceniała komisja pod 
kierownictwem specjalisty 

I miejsce ex aequo
Teresa Domnik, Teresa Dembkowska, wanda Mironkie-
wicz, Zofia Magulska i halina węsierska

II miejsce ex aequo
grażyna Browarczyk, Elżbieta lieder, Katarzyna litwin, Ire-
na Klaman, Bożena Kubiaczyk

III miejsce ex aequo
Małgorzata pietrzak, Ewa Świątek i Maria Michałowska

Wyróżnienia
Jakub pietrzak. Mateusz pranczk, paula i Agnieszka wika, 
Katarzyna Sobieraj, Anna urban, Magdalena Chybowska.

Dyplomy za udział w konkursie
Alicja Browarczyk, Mateusz Czupryniak, Małgorzata Bazyło

hafty historyczne
Na wystawie w muzeum (Pałacu Przebendowskich i Keyser-

lingków) eksponowane są projekty haftów Franciszki Majkow-
skiej (1882-1967) oraz Otylii Szczukowskiej (1900-1974), jak 
również hafty z okresu międzywojennego i powojennego. Głów-
ną atrakcją wystawy jest zbiór czepców (złotnic).

Eksponaty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie, Muzeum Ziemi Kościerskiej w Kościerzynie, Muzeum 
Zachodnio-Kaszubskiego w Bytowie.

w tej dziedzinie, Edwarda 
Szymikowskiego, prezesa 
oddziału ZKP w Lini. Komi-
sja oceniała m.in. technikę 
wykonania i pomysłowość 
twórców, którzy wcześniej 
uczestniczyli w szkolenie, 
prowadzonym przez  znaną 
hafciarkę, Wandę Miron-
kiewicz.

Wyniki ogłosili oraz na-
grody wręczali: Ludwika 
Wesserling, prezes klubu 
Tulipan i główna organiza-
torka konkursu oraz Hen-
ryk Kanczkowski, prezes 
wejherowskiego oddziału 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego.

Na zdjęciach: po lewej Ludwika Wesserling otrzymała kwiaty i podziękowania za 
zorganizowanie konkursu od prezesa ZKP w Wejherowie Henryka Kanczkowskiego. 
Po prawej - dyplom za zajęcie I miejsca w konkursie odbiera jedna z najstarszych 
uczestniczek i najlepszych hafciarek, Halina Węsierska.
Poniżej: uczennice i uczniowie Szkoły Muzycznej otrzymali od publiczności wielkie 
brawa za wspaniały występ.

Więcej zdjęć na www.pulswejherowa .pl 

wyniki VI powiatowo-Miejskiego 
Konkursu haftu Kaszubskiego

Kaszubskie wzory i kolory można podziwiać przez całe lato

hafty w pałacowych salach

W sali wystawowej Ra-
tusza Miejskiego w Wej-
herowie można oglądać 
obrazy artysty z Holan-
dii, mieszkającego w Pol-
sce, a nawet w naszym 
powiecie. Heyn van Lo-
veren jest mieszkańcem 
Kębłowa. Jego wielką 
pasją jest malarstwo. 

- Fascynują mnie różne 
style malarskie – powiedział 
Heyn van Loveren podczas 
niedawnego wernisażu. - 
Lubię impresjonizm, post-
impresjonizm, tradycyjne 
malarstwo niderlandzkie, a 
także współczesne. Moje ob-
razy to mieszanka różnych 
stylów. Maluję, co mi w du-
szy gra. Nie wszystko jest 
wiernym odzwierciedleniem 
rzeczywistości. Niektóre wi-
doki są przetworzone przez 
moją wyobraźnię. Ludziom 
to się chyba jednak podoba, 
a mnie to bardzo cieszy.

Prace Heyna van Love-
rena były prezentowane w 
Warszawie, Krakowie, Kol-
budach czy w Gdańsku oraz 
wielokrotnie w rodzimej 
Holandii. Ci, którzy już je 
widzieli zwracają uwagę na 
bogactwo kolorów oraz oso-
bliwe przedstawianie ludzi i 
krajobrazu.

heyn van loveren

Maluje co 
w duszy gra

wkrótce hafty także
w bibliotece

Miłosników haftu na 
pewno zaiteresuje infor-
macja, że jeszcze w lipcu w 
gakerii PiM Biblioteki przy 
ul. Kaszubskiej zostanie 
otwarta pokonkursowa 
wystawa haftów z Lini. 
Będą to prace twórców z 
całego Pomorza.

KULTURA

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie otwar-
to interesującą wystawę pt. „Haft wczoraj 
i dziś”. Zgodnie z tytułem, w Pałacu Prze-
bendowskich i Keyserlingków możemy 
obejrzeć zarówno prace z początku XX wie-
ku, jak i hafty wykonane niedawno, w ra-
mach  VI Powiatowo-Miejskiego Konkursu 
Haftu Kaszubskiego.
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EDUKACJA
Zakończenie roku szkolnego 2012/2013 - pożegnanie ze szkołą

Nagrody, podziękowania i życzenia
We wszystkich szkołach, w miniony czwartek i piątek odbyły się uroczystości 

zakończenia roku szkolnego. Niektórzy uczniowie żegnali się ze szkołą, nauczy-
cielami i swoją klasą na czas wakacji, inni odchodzili na dobre, po kilku latach 
nauki, jako absolwenci. Uczestniczyliśmy w tego rodzaju uroczystych pożegna-
niach w dwóch szkołach - Gimnazjum nr 4 w Śmiechowie oraz w ponadgimna-
zjalnej Niepublicznej Szkole Rzemiosł przy ul. Kalwaryjskiej.

W Zespole Szkół nr 
2 (popularna „piątka”) w 
czwartkowe popołudnie że-
gnano absolwentów Gim-
nazjum nr 4.

Większość młodzieży 
opuszczała znajome szkolne 
mury po 9 latach, ponieważ 
przed gimnazjum uczyła 
się tutaj w Szkole Podsta-
woej nr 5. Tym większe 
było wzruszenie uczniów, 
nauczycieli, dyrektora 
szkoły, a także obecnych na 
uroczystości rodziców.

Dyrektor Zespołu Szkół 
nr 2, dr Adam Klein pod-
kreślił w swoim wystąpie-
niu, że kończy się pewien 
etap edukacyjny, ale zaczy-
na nowy. Aby osiągnąć suk-
ces potrzebny jest nie tylko 
talent i praca, ale też siła 
woli, której dyrektor życzył 
swoim absolwentom.

Przy okazji podziękował 
im za znakomitą naukę,  
dzięki której m.in. Gimna-
zjum nr 4 osiągnęło najlep-
sze w mieście wyniki z ma-
tematyki.

Nagrody dla najlepszych 
w nauce, sporcie i innych 
dziedzinach, podziękowa-
nia dla nauczycieli i rodzi-
ców, wreszcie życzenia uda-
nych życiowych wyborów 
i kontynuowania nauki w 
wymarzonej szkole - wypeł-
niły czas spotkania. 

Na zakończenie odbyło 
się przedstawienie, przygo-
towane przez młodsze ko-
leżanki i kolegów z Gimna-
zjum nr 4. 

Podczas uroczystości w Niepublicznej Szkole 
Rzemiosł, prowadzonej przez wejherowski Cech 
Rzemiosł, najlepsi uczniowie otrzymali nagrody i 
wyróżnienia od dyrektora Henryka Prangi oraz 
podstarszego Cechu, Ryszarda Pionka. 

Najlepsze wyniki (średnia powyżej 5) w nauce 
uzyskały dziewczyny: Anna Lesner, Natalia 
Siebert, Ewelina Halman, Wiesława Misiak 
i Kamila Chojnicka. Blisko takiej średniej 
były: Magdalena Labuda, Dorota Potrykus, 
Michalina Socha, Jadwiga Frankowska, Ja-
dwiga Szur i Natalia Chamerek.

Rok szkolny zakońćzyło 347 uczniów, a dyrek-
tor H. Pranga podziękował zwłaszcza tej młodzie-
ży, która promowała szkołę, uczestnicząc w zawo-
dach sportowych i innych imprezach.
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KULTURA I EDUKACJA

Uroczyście, ale też wesoło zakończył się rok akademicki na Wej-
herowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku YMCA. Podczas uro-
czystości w budynku Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej było 
wiele radosnych, ale i dowcipnych wypowiedzi, były też podzięko-
wania, wyróżnienia i miła atmosfera.

Jak twierdziło wielu słu-
chaczy tej uczelni, radość 
wcale nie wynikała z zakoń-
czenia zajęć, a tylko z okazji 
do spotkania 

WUTW YMCA działa w 
Wejherowie od 6 lat i liczy 
237 słuchaczy. 29 wykładow-
ców – wolontariuszy pracuje 
społecznie, a zajęcia prowa-
dzone są na wysokim pozio-
mie. Oferta edukacyjna jest 
bardzo bogata, od różnego ro-
dzaju zajęć intelektualnych, 
jak i rekreacyjnych.

O tym m.in. mówiła Te-

resa Góralska, koordyna-
tor WUTW YMCA na zakoń-
czeniu roku akademickiego. 
Specjalne podziękowania 
i wykonany własnoręcznie 
medal z napisem  „Zawsze 
wdzięczni” otrzymał od słu-
chaczy i wykładowców uni-
wersytetu Bogdan Tokło-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. 

Zanim wręczono mu 
kwiaty i wyróżnienie, Bo-
gna Zubrzycka (zdjęcia 
poniżej, po prawej) wygło-
siła zabawną laudację oraz 

podziękowania za pomoc i 
m.in. zapewnienie placówce  
siedziby przy ul. Kopernika 
w Wejherowie. 

Wszyscy wykładowcy 
otrzymali dyplomy i po-
dziękowania od prezydenta 
Krzysztofa Hildebrandta 
i Bogdana Tokłowicza. Jed-
ną z uhonorowanych w ten 
sposób wolontariuszy jest 
Wiktoria Rocławska (na 
zdjęciu niżej)

Oprawę muzyczną uro-
czystości zapewnił Chór 
Męski Harmonia.

radosne zakończenie roku akademickiego

Studenci trzeciego wieku już na wakacjach

Nikogo pewnie już nie dziwi, że młodzież z Klubu 
Tanecznego „Świat Tańca” w dwóch konkursach, w Re-
dzie oraz Łebie, odniosła kolejne sukcesy.

Podczas Wojewódzkiego Turnieju  Tańca w Redzie zespół, 
prowadzony przez Joannę i Jacka Bernaśkiewiczów z Wej-
herowa zdobył aż 7 pucharów. Na najwyższym stopniu podium 
stanęły grupy: Euforia, Ezplozja i Express. Enigma i Carmen 
zajęły drugie miejsca, a Ekspresik i Maskotki – trzecie.

Na turnieju Nadmorskie Rytmy w Łebie rozegrała się praw-
dziwa bitwa taneczna w rytmie hip hopu, a także w solówkach, 
duetach, miniformacjach i formacjach. Grupy wejherowskiego 
„Świata Tańca” zdobyły 8 nagród, w tym trzykrotnie zajęły 
pierwsze miejsca w swoich kategoriach.

Dużym wyróżnieniem dla Klubu Tanecznego z Wejhero-
wa był też występ podczas mistrzostw Euro 2012 w gdańskiej 
Strefie Kibica. Tancerze z Wejherowa byli tam gorąco oklaski-
wani, a sami mogli poczuć atmosferę tego wydarzenia. 

- Piękna scena  wraz z ogromnym telebimem zrobiła na nas 
duże wrażenie. Byliśmy dumni, że możemy tańczyć na EURO 
2012, reprezentując Małe Trójmiasto Kaszubskie – mówi Ja-
cek Bernaśkiewicz. Gratulujemy!

Kolejne sukcesy Klubu Tanecznego Świat Tańca 
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REKREACJA

uwaga ! uwaga ! uwaga !

Właściciele nieruchomości
Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 
poszukuje lokali mieszkalnych do wynajęcia na okres 10 lat.

Osoby dysponujące wolnymi lokalami mieszkalnymi i zainteresowane 
wynajęciem, proszone są o złożenie pisemnej oferty zawierającej dane o 
powierzchni mieszkania, jego wyposażeniu technicznym i proponowanej 

wysokości miesięcznego czynszu. 
Dopuszczamy możliwość wynajęcia lokali o obniżonym 

standardzie technicznym (ogrzewanie na piece węglowe).

Oferty prosimy składać w sekretariacie Wejherowskiego Zarządu 
Nieruchomości Komunalnych w Wejherowie 

przy ul. Sobieskiego 251, pokój 103
Szczegółowe informacje w tej sprawie pod numerem telefonu:  

(58) 677-50-00 wew. 34 w godz. od 8.00 do 14.00.

r E k l a m a

- Co najmniej kilka czyn-
ników ma wpływ na bezpiecz-
ne poruszanie się po drogach 
- mówi dyrektor Prto Sport w 
Wejherowie. -  Najważniej-
szym z nich to z pewnością 
przestrzeganie przepisów o 
ruchu drogowym, stosowanie 
się do zasady ograniczonego 
zaufania oraz tzw. elastycz-
ność na drodze. Musimy pa-
miętać, iż w ruchu drogowym 
rowerzysta jest najsłabszym 
ogniwem. Porusza się sto-
sunkowo dynamicznie, jest 
bardzo zwrotny, ale jednocze-
śnie nic go nie chroni. Z tych 
powodów naprawdę trzeba 
szczególnie mocno uważać.

HAMULCE I RAMA
Kolejną sprawą, decydu-

jącą o bezpieczeństwie na 
drodze jest jakość i jego stan 
techniczny. Prosta zasada 
mówi, że im lepszy rower 
pod względem technicznym 
tym większe bezpieczeń-

W jednym z czerwcowych numerów pisaliśmy szeroko na temat 
rodzajów rowerów. O to, jaki jednoślad wybrać zależnie od po-
trzeb, pytaliśmy WOJCIECHA MILEWSKIEGO, dyrektora firmy 
Pro Sport – jednego z największych salonów rowerowych w Pol-
sce. Dzisiaj Wojciech Milewski radzi,  jak jeździć rowerem bez-
piecznie.

stwo bierne i czynne jego 
kierowcy. 

- Szczególną uwagę nale-
ży poświecić hamulcom, ich 
regulacji oraz grubości sto-
sowanych w nich okładzin, 
a także okresowemu spraw-
dzaniu wszelkich połączeń 
śrubowych oraz jakości ogu-
mienia na którym się poru-
szamy – dodaje W. Milewski 
- Wiodące firmy produkują-
ce opony rowerowe (Schwal-
be, Continental, Geax itp.) 
mocno zainwestowały w 
rozwój tej dziedziny. Jakość 
opon rowerowych, ich przy-
czepność, skład mieszanki 
sprawiają, iż jazda staje się 
naprawdę bezpieczniejsza. 

Jak twierdzi specjalista, 
ważna jest także jakość 
ram rowerowych, materia-
łów z jakich są budowane i 
nowoczesnych technologii 
stosowanych w trakcie ich 
produkcji. 

Należy także pamiętać o 
wyposażeniu roweru w ele-
menty oświetlenia, ponieważ 
większość rowerów sporto-
wych, crossowych, MTB nie 
jest w nie wyposażona. Bez-
pieczeństwo rowerzystów 
zwiększają znacznie odbla-
skowe paski na spodnie lub 
kamizelki, które pozwalają 
kierowcom samochodów 
szybciej zauważyć rowerzy-
stę i to nie tylko o zmroku. 
Dodatkowo dobrze jest wy-
posażyć się w kask rowero-
wy, który ochroni głowę.  

W TERENIE
Mimo to trzeba pamiętać, 

że żaden nawet najlepszy 
sprzęt ani  doskonała znajo-
mość przepisów o ruchu dro-
gowym, bez odrobiny rozsąd-
ku i trzeźwej oceny sytuacji 
nie gwarantuje nam bezpie-
czeństwa.

Jazda to terenach le-
śnych, polnych należy do 

najprzyjemniejszych i naj-
zdrowszych, bo rzadko na-
potykamy tam samochody 
lub inne pojazdy. 

- Pod tym względem  mo-
żemy czuć się bezpiecznie, co 
nie oznacza że nic nam nie 
grozi – mówi Wojciech Mi-
lewski. - Na różnicowanym 
terenie łatwo o wywrotkę, 
uszkodzenie koła lub dętki 
albo opony. Należy więc po-
ruszać się z rozwagą, a na 
wszelki wypadek wyposażyć 
się w kask, rękawice rowe-
rowe (bez palców lub pełne, 
które od wewnętrznej części 
dłoni mają wkładki żelowe), 
chroniące dłonie w momencie 
upadku oraz  poprawiające 
komfort jazdy. Przydają się 
też okulary słoneczne, chro-
niące oczy nie tylko przed 
słońcem ale i przed insek-
tami, których w lasach i na 
polach jest mnóstwo. 

WYGODNY STRÓJ
Dobrze wyposażyć się w 

wygodny strój rowerowy, 
bieliznę termoaktywną, a 
zwłaszcza spodnie z tzw. 
pampersem czyli wkładką 
która bardzo poprawia kom-
fort naszego podróżowania. 
W terenie przydają się też 

bardzo łatki, zapasowa dętka 
i „łyżki”, ułatwiające wymia-
nę opony. 

Z DZIECKIEM
NA WYCIECZKĘ
Podczas rodzinnych wy-

cieczek rowerowych sprawa 
priorytetową jest bezpie-
czeństwo dzieci.

Dzięki wszelkiego rodzaju 
fotelikom czy przyczepkom 
dzieci można przewozić na 
rowerze już od najmłodszych 
lat, w zasadzie od pierw-
szego roku życia. Foteliki 
rowerowe, często pochylane 
pod kątem około 30 stopni 
pozwalają małym dzieciom 
spać w czasie jazdy. Towa-
rzyszą dzieciom do momentu 
kiedy osiągną wagę 22 kg 
(do takiej wagi maksymalnej 
dziecka są projektowane). 

Z kolei przyczepki do 
przewozu dzieci z racji, iż są 
niezależnym pojazdem ho-
lowanym przez rower, mają 
limit wagowy zwiększony 
najczęściej do 40 kg. Często 
można w nich przewozić na-
wet dwoje mniejszych dzie-
ci. Foteliki, jak i przyczep-
ki wyposażone są w pasy 
bezpieczeństwa. Szczególną 
uwagę należy zwrócić na to, 

aby były to produkty z cer-
tyfikatami bezpieczeństwa,  
dobrych, sprawdzonych, zna-
nych marek (liderzy w Euro-
pie to Hammax i OK Baby). 

KASK CHRONI 
MAŁą GŁÓWKĘ
Bardzo ważnym elemen-

tem wyposażenia najmniej-
szego rowerzysty jest kask 
który dobrze ochrania gło-
wę. To ważne szczególnie 
w przypadku dzieci, gdzie 
wywrotki są na porządku 
dziennym. Są nawet przy-
miarki parlamentarne, aby 
wzorem narciarstwa, gdzie 
taki przepis został już wpro-
wadzony w życie, także po-
ruszające się na rowerach 
dzieci do określonego usta-
wą wieku były obowiązkowo 
wyposażone w kaski. 

Dobrze jest doposażyć 
dzieci w rękawiczki oraz w 
pierwszej fazie nauki jazdy 
na  rowerze także  ochrania-
cze na kolana i łokcie. 

NIE NA WYROST
Trzeba przy tym dobrze 

dobrać rowerek do wieku i 
wzrostu dziecka, nie kupu-
jąc pojazdu „na wyrost”. Za 
duży rower nie jest najbez-
pieczniejszy dla dziecka.

Dobry sprzęt, kask, rękawiczki i elementy odblaskowe zmniejszają ryzyko urazów

Im lepszy rower, tym bezpieczniejszy
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punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt Informacji Europejskiej

otwarty dla wszystkich mieszkańców.
Jego zadaniem jest służyć mieszkańcom w zakresie wiedzy o Unii Europejskiej, 

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.

Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

znalezieniu odpowiedniego funduszu, ukierunkują gdzie można uzyskać  
szczegółowe informacje na interesujący temat. 

W punkcie utworzona jest biblioteczka, z której można skorzystać  
w godzinach pracy punktu. 

Zapraszamy młodzież, nauczycieli, organizacje pozarządowe oraz wszystkich 
mieszkańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

tel. 677 70 10, e-mail: planowanie@wejherowo.pl

urząd Miejski w wejherowie
plac Jakuba wejhera 8 

84-200 wejherowo

O G Ł O S Z E N I a

Rządowy program
wspierania niektórych osób pobierają-

cych świadczenie pielęgnacyjne
w okresie VII - XII 2012 r.

(Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25.06.2012r. Dz.U.2012.732)

Matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka 
(opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie 
opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnio-
skiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), 
mające w lipcu, sierpniu, wrześniu, październiku, 
listopadzie i grudniu 2012 r. prawo do świadczenia 
pielęgnacyjnego na podstawie ustawy o świadcze-
niach rodzinnych, otrzymają dodatkowe świad-
czenie w wysokości 100 zł miesięcznie.

Nie trzeba składać wniosków, pomoc bę-
dzie przyznawana z urzędu.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące 
świadczenie pielęgnacyjne, NIE  są objęte rządo-
wym programem wspierania niektórych osób 
pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

HISTORIA

Tym grobem i spoczy-
wającą w nim historycznną 
postacią zainteresowali się 
członkowie Klub Miłośni-
ków Wejherowa, którzy sta-
rają sie pielęgnować histo-
rię miasta i pamięć o jego 
mieszkańcach. Klub skiero-
wał do prezydenta Wejhero-
wa Krzysztofa Hildebrandta 
wniosek w sprawie upamięt-
nienia najstarszych miejsc 
spoczynku wejherowian. 

Pomysł pojawił się na spo-
tkaniu w listopadzie 2011 
roku, poświęconym starym 
wejherowskim cmentarzom. 

- Odwiedziliśmy kilka hi-
storycznych miejsc pochów-
ku wejherowian i zwróci-
liśmy uwagę na potrzebę 
upamiętniania tego rodzaju 
miejsc w naszym mieście – 
mówi Paweł Formela, pre-
zes Klubu Miłośników Wej-
herowa. – Naszym zdaniem 
dbanie o miejsca spoczynku 
przodków jest bardzo waż-

Na kalwaryjskim wzgórzu, powyżej kościoła Trzech Krzy-
ży, niejeden pielgrzym lub spacerowicz zauważył samotny 
grób. Można na nim wyczytać imię i nazwisko pochowanej 
tam w XIX wieku młodej dziewczyny, Adeli de Lynar z domu 
Keyserlingk. Za życia mieszkała w pałacu otoczonym par-
kiem, po śmierci spoczęła na terenie kaszubskiej Jerozolimy.

ne. W myśl naszego hasła 
„odkurzamy zapomniane”, 
widzimy m.in. potrzebę 
upamiętnienia miejsca ka-
meralnego cmentarzyka ro-
dziny Keyserlingk w Parku 
Miejskim oraz zamieszcze-
nia stosownej informacji hi-
storycznej przy grobie Adeli 
de Lynar na kalwaryjskiej 
górze, przy kościele Trzech 
Krzyży. Prosiliśmy pana 
prezydenta o rozważenie ta-
kiej możliwości. Otrzymali-
śmy pozytywną odpowiedź.

Ponieważ prezydent mia-
sta popiera pomysł uloko-
wania tablicy informacyjnej 
przy grobie Adeli Keyser-
lingk de Lynar, miłośnicy 
Wejherowa starają się ze-
brać jak najwięcej informa-
cji na jej temat. 

- Wiemy o tej osobie bar-
dzo mało, ale jeśli popytamy 
się, powęszymy i zrobimy 
małe śledztwo, to coś uda 
się ustalić - mówi Paweł 

Formela. - Na temat Adeli 
krążą legendy i romantycz-
ne historie – te również 
zbieramy, a na koniec po-
prosimy naszych lokalnych 
historyków o ich zweryfiko-
wanie. 

Członkowie klubu roz-
ważają też upamiętnienie 
dwóch najstarszych cmen-
tarzy przy świątyniach wej-
herowskiej starówki, a więc 
przy kościele klasztornym 
św. Anny i kościele Trójcy 
Świętej (kolegiacie).       

             AK.

Szukajmy razem
W imieniu inicjatorów tablicy, prosimy Czytelników „Pulsu 

Wejherowa” o ewentualne informacje na temat pochowanej na 
kalwarii młodej kobiety. Można dzwonić w tej sprawie do paw-
ła Formeli:  668 127 186 albo do redaktor „Pulsu Wejherowa”, 
Anny Kuczmarskiej: 606 101 502. 

Można też napisać e-maila na adres: redakcja@pulswejhe-
rowa.pl - będziemy wracać do tego tematu i informować o po-
stępach „śledztwa”.

Co wiadomo o wejherowiance z przełomu XVIII i XIX w.

Kim była Adela?

Tajemniczy grób na 
szczycie wzgórza, powyżej 
ostatnich kalwaryjskich 
stacji,  to miejsce pochów-
ku 19-letniej Adeli Keyser-
lingk de Lynar. 

    

SzPItal 
SPECjalIStyCzny 
 centrala 58  572-70-00 
POgOtOwIE 
RatunkOwE  
 58  677-61- 02 
 lub 677-61-03

POlICja
Dyżurny 58  672 97 22 

StRaż POżaRna
Dyżurny  58  677-61-00

StRaż MIEjSka 
 58  677-70-40

MIEjSkI OśRODEk 
POMOCy SPOłECznEj
 58  677-79-60

WAŻNE TELEFONY
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ROZMAITOŚCI

OGŁOSZENIA  DROBNE 

PryWatne OgłOszenia drObne 
zamieszczamy bezPłatnie. 

Każde nadesłane ogłoszenie ukaże się trzy razy, 
chyba że nadawca zaznaczy inaczej. 

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres: 
 redakcja@pulswejherowa.pl   

lub sms-em  na numer telefonu:   606 101 502

OgłOszenia za darmO

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska 
tel.: 606-101-502,  606-629-454 
e-mail: redakcja@pulswejherowa.pl

Redakcja nie odpowiada za treść nadesłanych reklam i ogłoszeń. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania 

i redagowania nadesłanych tekstów.

CZYTAJ NAS W INTERNECIE: www.pulswejherowa.pl

Wydawca: Firma INFO-PRZEKAZ z siedzibą w Rumi 
Druk: Polskapresse sp. z oo. Oddział w Gdańsku 
Nakład: 6 000 egzemplarzy          ISSN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 Wejherowo, ul. Polna 3/41 
Spotkanie z dziennikarzem możliwe tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie).

nierUcHOmOŚci 

dom wolnostojący w Wejhero-
wie, nadający się na działalność 
usługową, działka 1202 m kw., 
ładne położenie – sprzedam. 
tel. 501 549 579, 58  672 34 13. 
 * * *

Wynajmę mieszkanie 27 m kw. 
w Wejherowie na osiedlu Harcer-
ska po kapitalnym remoncie, jed-
nej osobie niepalącej. 

tel. 692-828-655
 * * *
Wejherowo. zamienię miesz-

kanie 2-pokojowe na większe lub 
inne 2-pokojowe, 43 m.kw. z bal-
konem, 3 piętro. tel. 668-268-434

 * * *
gowino. sprzedam działkę bu-

dowlaną o pow. 1217 m kw. dział-
ka posiada media. 

tel. 696 572 548
 * * *
Wynajmę samotnej kobiecie 

mieszkanie w Wejherowie – po-
kój, kuchnia, łazienka. 

tel. 880 002 546
 * * *
magazyn 80 m kw. o wysokości 

3,2 m do wynajęcia w Wejhero-
wie. tel. 608 083 608

 * * *
sprzedam działkę na jezio-

rem grabowo, 1012 m kw., prąd, 
woda, ogrodzenie, 60 zł za metr 
kw. tel. 660 108 372

 * * *
Pilnie sprzedam mieszkanie w 

Wejherowie, 44 m kw., nowe bu-
downictwo, ii piętro, dwa pokoje 
plus aneks kuchenny, parking 
ogrodzony. tel. 510 343 667

sPrzedam
sprzedam 2 używane spraw-

dzosprzedam tanio kuchenkę ga-
zową dwupalnikową i kuchenkę 
elektryczna dwupalnikową oraz 
cztery krzesła tapicerowane kolo-
ru bordo. tel. 697 954 074

Pralkę bosch, energooszczęd-
ną, otwieraną z góry, przywiezio-
ną z niemiec, sprzedam w cenie 
320 zł.  tel. 608 083 608

 * * *
sprzedam karnisze (antyczny 

mosiądz) z żabkami i wspornika-
mi 2 metry 80 zł, 4 metry 160 zł. 

tel. 58 679 11 26, 728 148 516 
  * * *
sprzedam obraz Wojciecha 

Kossaka „artyleria w ogniu” w 
ozdobnej ramie. 60 x 90 150 zł

tel. 58 679 11 26, 728 148 516 
 * * *
sprzedam stół dębowy, blat 

wyłożony płytkami  ceramicznymi 
o wymiarach 1,16 m na 75 cm, a 
rozstawiony 1,70 x 75. 

cena 190 zł.
tel. 58 679 11 26, 728 148 516 
 * * *
sprzedam kuchenkę mikrofa-

lową mulinex 700 W/230 v. Wy-
miary 45 x 32 x 27 cm. 

tel. 58 679 11 26, 728 148 516 
 * * *
sprzedam płytę grzewczą 

dwupalnikową do zabudowy 
szklaną, stan bardzo dobry. cena 
250 zł do uzgodnienia.  

tel. 504 658 380
 * * *
sprzedam fotel rozkładany, 

wygodny i mało używany w do-
brej cenie. tel. 605 966 593

 * * *
sprzedam suknie ślubną roz-

miar 38-40 cena 200 zł 
tel. 508 274 302
 *  * *
sprzedam 15 płyt kompakto-

wych rock, pop, angielsko-ame-
rykański z prywatnej kolekcji po 
bardzo atrakcyjnej cenie. 

tel. 605 966 593
 * * * 
sprzedam 3 sztuki dVd do 

wyboru samsung, Philips, sony z 
divixem. Kompletne z kablami i 
pilotami, po 45 zł. 

tel. 668 294 942

sprzedam dwie kserokopiarki 
hp z wyświetlaczem, stan idealny, 
200 zł oraz lexmark 50 zł.  

tel. 668 294 942
 * * *
sprzedam  tV thompson 26 

cali 100 hz, 7 głośników, super ob-
raz i dźwięk oraz dVd sony za 250 
zł.  tel. 668 294 942

 * * *
sprzedam dżinsy, stan dobry 

w rozm. 40 firmy mergler, seyoo i 
miss anna, młodzieżowe po 10 zł 
od pary.  tel. 531 563 890

 * * *
sprzedam komplet opon 

185/65/15 na stalowych felgach. 
250 zł.  tel. 517 477 927

 * * *
mam na sprzedaż bluzki czar-

ne na ramiączkach i inne. tanio 
sprzedam. tel. 531 563 890 

 * * *
Perfumy Hugo boss selection 

męskie i gucci guilty damskie po 
60 zł.  tel. 784 808 700

 * * *
Fotel do spania (jedynka) w 

bardzo dobrym stanie, cena do 
uzgodnienia. tel. 784 808 700

 * * *
sprzedam elektryczny wózek 

inwalidzki, cena 900 zł, oraz cze-
ski akordeon 80-basowy, cena 600 
zł. tel. 598 615 547 po godz. 16.

 * * *
sprzedam kanapę dwuosobo-

wą w bardzo dobrym stanie, cena 
do uzgodnienia. tel. 784 808 700

Piecyk żeliwny typu Kacper, 
cena 200 zł, możliwe dodatki. 

tel. 604 075 834
* * *
sprzedam Vailanta na gaz 

ziemny do ogrzewania wody, cena 
do uzgodnienia. 

tel. 784 769 320 po 16.00

KUPiĘ
zestaw wypoczynkowy skórza-

ny 3 + 2 + 1, nowy lub w bardzo 
dobrym stanie. Wejherowo. 

tel. 784 808 700

Praca
mam 42 lata, szukam pracy, 

chętnie sprzątanie mieszkań lub 
biur, opieka nad dzieckiem. 

tel. 510 071 483
 * * *
53-letnia pani zaopiekuje się 

dzieckiem, może być dwoje. 
tel. 511 095 898
 * * *
młoda energiczna dziewczyna 

szuka pracy w zawodzie sprze-
dawca lub innym. sumienna, od-
powiedzialna, punktualna. 

tel. 502 647 256

naUKa
nauczyciel muzyki  - emeryt 

udziela lekcji gry na gitarze i akor-
deonie - za niewielką opłatą

 tel. 665 570 808

rEKlAMuJ SIę
 

w pulSIE  wEJhErOwA

606-629-454

redakcja@pulswejherowa.pl

r E k l a m a

r E k l a m a

 Kursy kat.  a1, a, b oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚrOdeK szKOLenia KierOWcÓW

arkadiusz Żukowski

wejherowo 
ul. polna 3/41     
(koło SKM Nanice)

58 677-31-56 ,  504-843-980
www.artex-wejherowo.pl

rowiązanie krzyżówki
Skąpiec zawsze traci - to hasło krzyżówki, opubli-

kowanej w poprzednim wydaniu „Pulsu”. Rozwiązanie 
rebusa brzmiało: piłka nożna. 

Poprawne rozwiązania nadesłali i nagrody książkowe 
wygrali: Barbara Szimichowska z Wejherowa i Piotr 
Szmytke z Redy. Gratulujemy.

N a S Z  P a r T N E r
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REKLAMY I OGŁOSZENIA

r E k l a m a

N a S Z  P a r T N E r

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulswejherowa


