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Wejherowianie otrzymali od jurorów maksymalną 
ilość punktów i zdobyli aż trzy nagrody: Złote Pasmo, 
nagrodę Grand Prix oraz nagrodę specjalną dla 
najlepszego dyrygenta, którym jest Aleksandra Ja-
nus - kierownik artystyczny „Cameraty”. 

Konkurs cieszy się dużym zainteresowaniem i co ro-
ku uczestniczy w nim wiele zespołów chóralnych z całej 
Polski. Tym bardziej cieszymy się z sukcesu reprezen-
tantów naszego miasta i gratulujemy chórzystom!

                  Str. 11
Na zdjęciu: Aleksandra Janus (po prawej) odbiera 

nagrodę dla najlepszego dyrygenta festiwalu.

Wejherowski Chór Mieszany „Camera-
ta Musicale” pokonał rywali i wyśpiewał 
główne laury na IX Ogólnopolskim Kon-
kursie Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. 

Laury dla Cameraty

Zimowe ferie
pełne atrakcji 

Ciekawe zajęcia w pracowni ceramicznej Wej-
herowskiego Centrum Kultury, które prowadzi 
Marzena Skwira (na zdjęciu), są jedną z wielu pro-
pozycji na trwające ferie zimowe. W ośrodkach kul-
tury, szkołach, bibliotekach, parafiach i w obiektach 
sportowych powiatu wejherowskiego uczniowie ba-
wią się i wypoczywają aktywnie. 

Życzymy wszystkim udanych ferii!

13 złotych, 11 srebrnych, 12 brązowych medali zdobyli za-
wodnicy z Wejherowa i Luzina na II Otwartych Mistrzostwach 
polski Sztuk Walki Federacji WFMC w Mińsku Mazowieckim. 

Taki bilans pozwolił zawodnikom Rafała Karcza na wywal-
czenie pierwszego miejsca w klasyfikacji generalnej Mistrzostw 
Polski. Drużyna złożona z zawodników Wejherowskiego Sto-
warzyszenia Sportowego oraz gOSRiT Luzino powtórzyła 
sukces sprzed roku. 

Najwięcej, bo aż cztery złote medale wywalczyła Zuzia Kal-
barczyk, ale na wyróżnienie zasługuje cała drużyna wraz z 
wspierającymi ją rodzicami najmłodszych zawodników. 

Szczegółowe wyniki na www.sportwejherowo.pl 

Rewitalizacja
i nowe drogi

Promenada wzdłuż rzeki Cedron, oblegana przez mieszkańców Fil-
harmonia Kaszubska, zmodernizowane stare uliczki i coraz piękniejszy 
Park Miejski - to elementy udanej Rewitalizacji Śródmieścia Wejhero-
wa. Rozpoczęto ją w poprzedniej kadencji, ale realizowano głównie w 
latach 2011-2013. 

O zakończonych zadaniach, a także o planach inwestycyjnych, dotyczących budowy 
dróg i węzłów komunikacyjnych rozmawiano podczas uroczystego spotkania ruchu 
społecznego „Wolę Wejherowo”.                                      Str. 2

W ZuK o segregacji

Zdobyli 36 medali

Najtrudniejszy był początek, czyli lipcowa „rewolucja” w zasadach odbie-
rania śmieci komunalnych. Trudności i wyzwania nie zniknęły, ale dzięki 
wspólnemu wysiłkowi, zarówno mieszkańcy Wejherowa oraz kilku gmin, 
jak i obsługujący ich Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie radzą so-
bie coraz lepiej.  Zwłaszcza z segregacją odpadów, której wciąż się uczymy.

W ZUK podsumowano wstępnie minione półrocze działalności, czyli czas wdraża-
nia nowych zasad, wynikających ze znowelizowanej ustawy o gospodarowaniu odpa-
dami. Prezes spółki przedstawił pierwsze wyniki i wnioski.                               Str. 12
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SAMORZĄD
prezydent hildebrandt i  „Wolę Wejherowo” dotrzymali obietnic

Wejherowianie korzystają 
z rozwoju miasta

Podczas tradycyjnego noworocznego spotkania członków oraz 
sympatyków ruchu  „Wolę Wejherowo”, które odbyło się 15 stycz-
nia, dokonano podsumowania trzech lat kadencji Prezydenta i Ra-
dy Miasta Wejherowa. Była też okazja do prezentacji planów na 
ten rok i lata następne.  Krzysztof Hildebrandt poinformował, że 
zamierza startować w tegorocznych wyborach samorządowych na 
prezydenta Wejherowa wraz z kandydatami ruchu „Wolę Wejhero-
wo” na radnych do miasta i powiatu. 

- Spotykamy się jak co roku, 
aby złożyć sobie noworoczne ży-
czenia, porozmawiać, wymienić 
poglądy, ale również po to, aby 
rozliczać się z tego co zrobiliśmy 
i ustalać plany na przyszłość. 
„Wolę Wejherowo” nie jest tyl-
ko na wybory, ale pracuje, spo-
tyka się regularnie - powiedział 
prezydent Krzysztof Hilde-
brandt. -  Jesteśmy poważnym 
ruchem społecznym.

ULOTKA SPRZED 
TRZECH LAT
Trzymając ulotkę wyborczą 

sprzed 3 lat, prezydent przy-
pomniał program z 2010 roku 
i wraz ze współpracownikami 
odniósł się do każdego z punk-
tów. Jednym z najważniejszych 
planowanych zadań była rewi-
talizacja Wejherowa.

- Obiecywałem rewitaliza-
cję  jako osobny cel, skupiają-
cy także wiele innych punktów 
programu wyborczego. - dodał 
prezydent Hildebrandt.

Przebieg rewitalizacji  omó-
wił szerzej Wojciech Ko-
złowski, były wiceprezydent, 
a obecnie wiceprzewodniczący 
Rady Miasta, który przedstawił 
też plany w tym zakresie. 

DROGI BYŁY I SĄ 
PRIORYTETEM
Z kolei o wykonaniu zamie-

rzeń w zakresie budowy i re-
montów dróg w Wejherowie 
mówił zastępca prezydenta 
Piotr Bochiński.

- Drogi były i są dla nas prio-
rytetem, dlatego w tej kadencji 
wybudowaliśmy lub wyremon-
towaliśmy w pełnym zakresie 17 
ulic, nie licząc mniejszych prac 
na wielu innych drogach - po-
informował prezydent Bochiń-

ski. - Prawie 20 ulic otrzymało 
nawierzchnię z płyt drogowych. 
Wykonaliśmy promenadę pie-
szo-rowerową wzdłuż rzeki Ce-
dron, kilka kilometrów ścieżek 
rowerowych i chodników oraz 
parkingi. Nowe rondo przy ul. 10 
Lutego - Sienkiewicza - Św. Ja-
na rozwiązało po części proble-
my komunikacyjne w centrum 
miasta. Ten priorytet inwesty-
cyjny -  budowa i remonty dróg,  
chcemy kontynuować w kolejnej  
kadencji. Przygotowaliśmy tak-
że budowę węzłów drogowych i 
tuneli, nie zmarnowaliśmy mi-
nionych trzech lat (piszemy o 
tym na sąsiedniej stronie).

NOWE BOISKA 
I PLACE ZABAW
- W tej kadencji dwie wej-

herowskie szkoły podstawowe: 
nr 8 i 9, zostały rozbudowane 
o strefy rekreacji dziecięcej, po-
wstały nowoczesne i bezpiecz-
ne place zabaw. Przy Zespole 
Szkół nr 1 powstało nowocze-
sne boisko, a przy ZS 3 siłow-
nia. Wszystkie wejherowskie 
szkoły przeszły gruntowne re-
monty m.in. w zakresie ter-
momodernizacji - przypomniał 
zastępca prezydenta Bogdan 
Tokłowicz, który szczegóło-
wo przybliżył różne osiągnię-
cia w oświacie. Mówił również 
o działających w Wejherowie 
klubach i organizacjach sporto-
wych, skupiających setki spor-
towców i odnoszących sukcesy 
w wielu dyscyplinach, co jest 
jedną z miar rozwoju i aktyw-
ności sportowej.

- Dofinansowaliśmy działal-
ność klubów sportowych kwotą 
ponad 1,8 mln zł, a na utrzyma-
nie obiektów sportowych wyda-

liśmy w tej kandecji 5,4 mln 
zł, co świadczy o tym jak dużą 
wagę przywiązujemy do roz-
woju sportu - powiedział B. To-
kłowicz. - W przyłszej kadencji 
chcemy m.in., aby powstały bo-
iska i place zabaw na osiedlach.

FILHARMONIA 
PĘKA W SZWACH
Prezydent Tokłowicz odniósł 

się do rozwoju kultury w Wej-
herowie. Statystyki dotyczące 
funkcjonowania Filharmonii 
Kaszubskiej wyglądają impo-
nująco - obecnie średnio 450 
osób dziennie odwiedza nasz 
WCK. To pokazuje jak bardzo 
potrzebna była to inwestycja. 
Wejherowianie chcą korzystać  
z kultury i rozrywki i teraz ma-
ją taką możliwość. 

Opozycja z wejherowskiej 
PO myliła się, walcząc prze-
ciwko powstaniu nowego cen-
trum kultury. Platforma nie 
zna potrzeb i oczekiwań miesz-
kańców, to „Wolę Wejherowo” 
miało rację!

SKUTECZNI 
Podczas spotkania prezy-

dent Hildebrandt mówił rów-
nież o licznych działaniach na 
rzecz poprawy bezpieczeństwa 
oraz innych planach.

- Myślę, że przedstawione 
fakty, liczby, działania poka-
zują, że realizujemy obietnice 
i program wyborczy mój oraz 
„Wolę Wejherowo”. Jesteśmy 
skuteczni i wiarygodni. Mamy 
doświadczenie i nowe pomysły 
na przyszłość. Chcemy je dalej 
realizować, dlatego staniemy 
do wyborów samorządowych 
2014 - poinformował Krzysztof 
Hildebrandt, co zebrani przyjęli 
oklaskami.                            AK.

Na spotkanie licznie przybyli mieszkańcy Wejherowa, członkowie i sympatycy 
„Wolę Wejherowo”.

Prezydent Krzysztof Hildebrandt wraz ze współpracownikami omawiał minione 
trzy lata, a wymieniając kolejne zadania wykazał, że większość obietnic wyborczych 
i planów z 2010 r. została zrealizowana. Inne przedsięwzięcia są w trakcie realizacji. 
Żadnej obietnicy nie pominięto.
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INWESTYCJE
Filharmonia, Wałowa, park i promenada

Korzystna 
rewitalizacja

Miasto obecnie przygoto-
wuje realizację węzłów dro-
gowych łączących północną 
i południową cześć Wejhero-
wa, trwają prace projekto-
we: węzła „Zryw” z tunelem 
od ul. Sikorskiego do drogi 
krajowej nr 6, połączenia 
ul. Sucharskiego z dk 6 po-

projektowane węzły

Bezkolizyjne 
połączenia

Podstawowe elementy to: 
modernizacja Parku Miej-
skiego, przebudowa ul Wa-
łowej i terenów przyległych, 
budowa Filharmonii Ka-
szubskiej - nowego WCK, 
powstanie promenady pieszo-
-rowerowej wzdłuż Cedronu. 
Poza tym to wiele innych za-
dań, w tym remonty budyn-
ków. Miasto dofinansowało 
remonty elewacji i moderni-
zację ogrzewania we wspól-
notach mieszkaniowych i 
obiektach zabytkowych oraz 
prowadziło liczne prace w bu-
dynkach komunalnych.  

- Rewitalizacja jest wiel-
kim sukcesem, przedsięwzię-
ciem przełomowym nie tylko 
dla śródmieścia, ale całego 
Wejherowa - powiedział Woj-
ciech Kozłowski. - Zmieniła 
one bardzo widocznie prze-
strzeń miasta, ale prowadzi 
też do korzystnych zmian spo-
łeczno-gospodarczych. 

Realizacja programu Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa 
rozpoczęła się jeszcze w poprzedniej kadencji, ale jej zasadnicza 
część to lata 2011-2013. - Zrealizowano cały program, wart prawie 
80 milionów złotych z udziałem środków unijnych, a to w naszych 
warunkach ogromna kwota - powiedział na spotkaniu „Wolę Wej-
herowo” wiceprzewodniczący Rady Miasta, Wojciech Kozłowski.

Kluczowym zadaniem w latach 2014-2020 będzie budowa bez-
kolizyjnych węzłów drogowych, łączących północną i południową 
część Wejherowa, rozdzielonego torami kolejowymi. 

przez „Węzeł Działki” oraz 
metropolitalnego węzła in-
tegracyjnego „Kwiatowa” z 
tunelem. 

Bezkolizyjne połączenia 
to ogromne koszty, nie jest 
możliwe poniesienie ich wy-
łącznie z budżetu miasta. 
Realizacja będzie możliwa 

ze środków unijnych w ra-
mach nowego budżetu UE 
2014-2020. Poza tym z uwa-
gi na fakt, że budowa węzłów 
dotyczy różnych typów dróg: 
krajowych, wojewódzkich, 
powiatowych, konieczny jest 
udział innych partnerów w 
jego finansowaniu.

Inwestycje drogowe
Zanim powstaną nowo-

czesne węzły komunika-
cyjne, łączące dwie części 
miasta, poprawia się stan 
ulic w Wejherowie. W ub. ro-
ku nową nawierzchnię otrzy-
mało aż 15 dróg gminnych, 
m.in. widoczna na zdjęciu 
obok ulica Kotłowskiego w 
zachodnim krańcu miasta.

Zdecydowanie uspraw-
niony został ruch pojazdów 
w centrum, odkąd na skrzy-
żowaniu trzech ulic powsta-
ło nowe rondo i oddzielny 
dojazd do przejazdu kolejo-
wego. Teraz w rejonie ulic: 
Św. Jana, Sienkiewicza i 10 
Lutego nie ma już długich-
korków, które dawniej były 
zmorą kierowców.

Inwestycje w śródmieściu 
miasta służą zdecydowanej 
większości wejherowian, bo-
wiem – jak pokazują fakty - z 
nich korzystają (np. tłumnie 
odwiedzany park i Filhar-

monia, a także trakt wzdłuż 
Cedronu i inne). Priorytety 
prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta i „Wolę Wejhero-
wo” były trafione, mieszkańcy 
korzystając z nich „zagłosowa-
li nogami”.

Podkreślić należy ożywie-
nie gospodarcze, które już 
jest efektem rewitalizacji, 
chociażby widoczne na rynku 
nieruchomości. Już powstały 
kamienice, firmy, a niedługo 
zostanie zagospodarowany 
cały kwartał oś. Srebrna nad 
cele handlowo-usługowe. 

Powstają nowe miejsca 
pracy dla wejherowian. Dla-
tego program rewitalizacji 
należy kontynuować, gdyż 
jest dobry. Zostało to ujęte 
przez prezydenta w budżecie 
na 2014 r.  

Rozpoczęto prace nad 
przygotowaniem programu 
rewitalizacji lata 2015-2022 
z wykorzystaniem nowych 
środków unijnych.  Prezydent 
Hildebrandt ma duże do-
świadczenie w tym zakresie.

Wszystkie imprezy w Wejherowskim Centrum Kultu-
ry cieszą się ogromnym powodzeniem, podobnie jak 
odbywające się tam zajęcia i warsztaty. Ta inwestycja 
okazała się strzałem w dziesiątke.

Nowa promenada wzdłuż Cedronu i nowy, ładniejszy 
wizerunek tej części Śródmieścia.
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AKTUALNOŚCI

Mieszkańcy domu przy ul. Klasztornej 28 w Wejherowie w liście 
do redakcji napisali, że sami pomagali w gaszeniu pożaru i rato-
waniu mężczyzny, który znajdował się w płonącym pomieszczeniu. 
O tym grudniowym zdarzeniu pisaliśmy w poprzednim wydaniu 
„Pulsu Wejherowa”, w artykule „Chciał się spalić?”. 

Lokatorzy kamienicy, piszą, że  „Pożar spowodował nielegal-
nie zamieszkujący lokal mężczyzna, będący w stanie nietrzeźwym, 
który zasnął na kanapie przy zapalonej świecy. Dym zauważyli 
sąsiedzi i pospieszyli z pomocą. Pożar ugasił mieszkaniec tej ka-
mienicy. Gdy przyjechała Straż Miejska, strażnicy pomogli wypro-
wadzić zaczadzanego mężczyznę, bo nie chciał wyjść. (...) Pogotowie 
zabrało go do szpitala.” 

Na prośbę mieszkańców wyjaśniamy, jak wyglądało to zdarzenie. 

po naszych artykułach

Mieszkańcy 
pomagali gasić

Policjanci na miejscu zdarzenia, znaleźli ciężko rannego męż-
czyznę. Rozpoczęli reanimację, która prowadzili później ratownicy 
medyczni, ale nie przyniosła ona pozytywnego skutku. 21-latek 
zmarł. Błyskawiczne śledztwo pozwoliło policjantom na wytypo-
wanie osób mogących mieć związek ze sprawą. Zatrzymano pięć 
osób, a byli to młodzi ludzie w wielu od 17-22 lat. Troje z nich było 
pod wpływem alkoholu.

Ustalono, że na posterunek policji w Łęczycach, przybiegła gru-
pa osób, by poinformować o kłótni między młodymi ludźmi i ugo-
dzeniu nożem jednego z nich. 

Wiadomo, że doszło do zabójstwa, a dokładnie do pobicia ze 
skutkiem śmiertelnym. Zarzut zabójstwa usłyszał w prokuratu-
rze w Wejherowie 17-letni mieszkaniec gminy Łęczyce. Nastolatek 
podejrzany o śmiertelne pchnięcie nożem o 4 lata starszego kolegi 
podczas kłótni został aresztowany na 3 miesiące.

Ponieważ podejrzany ukończył 17 lat, może odpowiadać jak do-
rosły. Grozi mu od 8 do 15 lat więzienia lub 25 lat więzienia.

   *  *  *
Trzy dni wcześniej, 12 stycznia do szpitala w Wejherowie zgłosił 

się 28-letni mężczyzna z obrażeniami wskazującymi na ugodzenie 
nożem. Policjanci ustalili, że w nocy z 11 na 12 stycznia, 28-latek 
wraz z 22-latkiem będąc pod wpływem alkoholu pokłócili się. W 
trakcie kłótni 22-latek ugodził starszego kolegę nożem kuchennym 
w okolicę jamy brzusznej. 

Policjanci zatrzymali 22-letniego mieszkańca powiatu wejhe-
rowskiego podejrzanego o to przestępstwo. Badanie alko-testem 
wykazało, że sprawca był nietrzeźwy, miał ponad promil alkoholu 
w organizmie. Za przestępstwo narażenia człowieka na bezpośred-
nie niebezpieczeństwo utraty życia albo zdrowia grozi kara pozba-
wienia wolności do 3 lat.

Zabójstwo w gminie Łęczyce

ugodzony 
nożem 

Godętowo. W zeszłym tygodniu, 15 stycznia 
późnym wieczorem koło stacji PKP w Godęto-
wie w gmienie Łęczyce zginął młody 21-letni 
mężczyzna. 

Szalejącego w wiacie wan-
dala na ekranie z ulicznego 
monitoringu zauważył  dyżur-
ny Straży Miejskiej, który wy-
słał natychmiast w to miejsce 
zmotoryzowany patrol. Na wi-
dok funkcjonariuszy mężczy-
zna  ruszył do ucieczki. Okazało 
się, że nie uciekał bez powodu 
bo stwierdzono, że  uszkodzone 
zostały dwie  dolne szyby o wy-

Wandal zatrzymany dzięki monitorom

Zdewastował przystanek
10 stycznia około godziny 22.55 na  ulicy 

Rejtana  w Wejherowie funkcjonariusze wej-
herowskiej Straży Miejskiej zatrzymali w 
pościgu 20-letniego mieszkańca Wejherowa, 
Michała S. podejrzanego o zdewastowanie   
wiaty autobusowej MZK  przy ulicy I Bryga-
dy Pancernej WP w Wejherowie. 

miarach 1x1,5 m, szyba górna o 
wymiarach 1x1,5 m i boczna o 
wymiarach 1,20 x 2,0m. Ponad-
to sprawca  uszkodził plastiko-
we krzesło. 

Po zatrzymaniu mężczyzna 
przyznał się do zdewastowania 
wiaty. Swojego postępowania 
jednak nie potrafił niczym wy-
tłumaczyć.  Należy też dodać, 
że w czasie dewastacji wiaty 

działaniu wandala przygląda-
ło się dwóch innych mężczyzn. 
Tych, gdy przyjechał patrol na 
miejscu już nie było. Obecnie 
postępowanie w tej sprawie 
prowadzi policja. MZK ustala 
wysokość poniesionych strat. 

Zapewne ich wartość prze-
kroczy 400 złotych i wówczas 
sprawca odpowiadać będzie za 
czyn określony w art. 288 §1 ko-
deksu karnego, zagrożony karą 
pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do 5 lat.                           ZH.

W pobliżu skrzyżowania ulic Sobieskiego i Dworcowej, 
23-letni kierowca vw golfa potrącił dwie kobiety. 61-letnia 
kobieta w wyniku obrażeń po kilku godzinach zmarła w 
szpitalu, natomiast druga 37-letnia kobieta doznała poważ-
nych obrażeń i została przewieziona do szpitala. 

Jak doszło do tak tragicznego wypadku w centrum mia-
sta, na głównej i dobrze oświetlonej ulicy, badają policjanci.

Kierowca vw golfa był trzeźwy. Za spowodowanie wypad-
ku drogowego ze skutkiem śmiertelnym kierowcy grozi kara 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy nawet do 8 lat.

W centrum Wejherowa

Śmiertelne 
potrącenie

W poprzednią niedzielę 12 stycznia, około 
godziny 17.00 w okolicach Filharmonii Ka-
szubskiej w Wejherowie, doszło do tragedii. 
Zginęła piesza, przechodząca przez jezdnię.

Na dachu jednego z domów jednorodzinnych w Luzinie, 
późnym wieczorem 15 stycznia, bliscy znaleźli nieprzytom-
nego członka rodziny. Na miejsce przyjechali strażacy, bo 
potrzebny był specjalistyczny sprzęt do przetransportowa-
nia nieprzytomnego mężczyzny na dół. 

Mimo natychmiastowej akcji reanimacyjnej mężczyzna 
zmarł. Najprawdopodobniej zasłabł na dachu, a członkowie 
rodziny odnaleźli mężczyznę po dłuższym czasie. Okoliczno-
ści zdarzenia wyjaśnia policja. 

Tragedia w Luzinie 

Zasłabł na dachu

upIŁA SIę DO NIEpRZYTOMNOŚCI
15 stycznia około godziny 21.00 funkcjonariusze ze 

zmotoryzowanego patrolu Straży Miejskiej w Wejhe-
rowie zauważyli człowieka leżącego na chodniku, przy 
przystanku MZK na ulicy św. Jana.

Nad leżącą osobą stała młoda dziewczyna, która jak 
się okazało była nietrzeźwa. Strażnicy stwierdzili, że na 
ziemi, w stanie kompletnego upojenia alkoholowego le-
ży jej koleżanka. Dziewczyny były nieletnie - w tym roku 
skończą 17 lat. 

O zdarzeniu poinformowano prawnych opiekunów. 
Upitą do nieprzytomności nieletnią odwieziono do do-
mu i oddano pod  opiekę matki. Drugą dziewczynę ode-
brał pełnoletni brat. Teraz sprawa dziewcząt trafi do Sądu 
Rodzinnego i Nieletnich w Wejherowie. 

uCIEKINIER NA  KALWARII 
WEJhEROWSKIEJ
Na miejsce ukrywania się 17-letni uciekinier z Mło-

dzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rzepczynie w 
powiecie świdwińskim wybrał sobie Kalwarię Wejherow-
ską. Nie wiedział jednak, że dzięki monitoringowi kalwa-
ria jest obserwowana, a ponadto codziennie sprawdzana 
przez strażników miejskich. 

Gdy 12 stycznia około godziny 8:50 w ramach codzien-
nego patrolu  na Kalwarii, przy kaplicy na Wzgórzu Wol-
ności funkcjonariusze zauważyli  młodego mężczyznę, 
który na ich widok  zaczął uciekać. 

Po krótkim pościgu został jednak zatrzymany.
Młodzieniec miał powód do ucieczki przed munduro-

wymi, bo jak się później okazało, od 4 stycznia 2014 roku, 
17-letni Rafał G. był na ucieczce z  Salezjańskiego Mło-
dzieżowego Ośrodka Wychowawczego im. Jana Pawła II. 

      ZH.

STRAŻ MIEJSKA
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AKTUALNOŚCI

Głównym celem tego pro-
gramu jest ograniczenie zja-
wiska niedożywienia dzieci i 
młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących 
się w trudnej sytuacji. 

Program jest elementem 
polityki społecznej gminy w 
zakresie poprawy poziomu ży-
cia rodzin o niskich dochodach, 
poprawy stanu zdrowia dzieci i 
młodzieży, a także kształtowa-
nia właściwych nawyków ży-
wieniowych.  

Radni przyjęli uchwałę,  
podwyższającą kryterium do-
chodowe, uprawniające do 
otrzymania świadczenia pie-
niężnego w formie zasiłku ce-
lowego na zakup posiłku lub w 
postaci produktów żywnościo-
wych. Świadczenie można też 
otrzymać w formie posiłku. 

Kryterium dochodowe dla 
osób samotnych wynosi teraz 
813 zł, natomiast na członka 
rodziny 684 zł. Wcześniej wy-
nosiło 456 zł.

Zastępca prezydenta Wej-
herowa Bogdan Tokłowicz 
podkreślił, że gdyby radni nie 

W programie stycznio-
wej sesji nadzwyczajnej Rady 
Miasta Wejherowa znalazły 
się uchwały dotyczące zmian 
w budżecie na 2014 r. i przy-
jęcia wieloletniej prognozy fi-
nansowej miasta. Zmiany w 
wydatkach dotyczyły planów 
adaptacji budynku na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 9. Jak 
wyjaśnił na sesji zastępca pre-
zydenta Wejherowa Bogdan 
Tokłowicz, parterowy budy-
nek miasto chce wykorzystać 
na cele sportowe. Dotychcza-
sowe pomieszczenia, mające w 
sumie ok. 300 metrów kwadra-
towych, zostaną zamienione w 
salę sportową z zapleczem. Bę-

program dożywiania w Wejherowie

Więcej mieszkańców
skorzysta z pomocy

Szansa na siedzibę dla Klubu Karate

Sala zamiast baraku

Dzięki podniesieniu kryterium dochodowego, uprawniającego 
do otrzymania pomocy, więcej mieszkańców Wejherowa (w tym 
dzieci) otrzyma pomoc w zakresie dożywiania. Podczas stycznio-
wej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta przyjęto wieloletni program 
wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc pań-
stwa w zakresie dożywiania” na lata 2014– 2020”, skierowany do 
mieszkańców Wejherowa. 

podjęli tej uchwały, około 300 
osób byłoby pozbawionych po-
mocy w zakresie dożywiania. 

- Ubóstwo i niedożywienie 
dzieci pogarszają standard 
życia rodzin. Wobec tego ob-
jęcie dzieci i uczniów zgłasza-
jących chęć zjedzenia posiłku 
pozwoli na zabezpieczenie ich 
podstawowych potrzeb żywie-
niowych. W tej sytuacji oraz 
wobec wymogów ustanowie-
nia programu osłonowego na 
poziomie gminy staje się jak 
najbardziej zasadne wprowa-

dzenie niniejszego programu 
osłonowego – stwierdził Bog-
dan Tokłowicz.

Koordynatorem programu 
jest Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Wejherowie. 

Program jest finansowany 
ze środków własnych miasta 
oraz dotacji z budżetu pań-
stwa w ramach dofinansowa-
nia wieloletniego programu 
wspierania finansowego gmin 
w zakresie dożywiania „Pomoc 
państwa w zakresie dożywia-
nia” na lata 2014 -2020.

W 2013 r. wsparciem w 
zakresie dożywiania objęto 
581 rodzin, czyli 1935 osób. 
772 dzieci korzystało z po-
siłków w szkole i przedszko-
lu. W ubiegłym roku miasto 
wydało w sumie 101 450 po-
siłków. 

W ramach pomocy w po-
staci posiłku w 2013 r. ob-
jęto wsparciem dodatkowo 
23 uczniów.

Parterowy pawilon na terenie, należącym do Szkoły Podstawowej 
nr 9 w Wejherowie zostanie przekształcony w salę sportową. Taką de-
cyzję podjęli na ostatniej sesji wejherowscy radni, a prezydent miasta 
wystąpi do ministerstwa o dofinansowanie tej inwestycji.

dzie ona służyła Klubowi Kara-
te, który będzie mógł prowadzić 
tam treningi. Dla potrzeb klu-
bu będzie ona wystarczająca. 
Do odnoszącego sukcesy spor-
towe klubu należy bardzo du-
żo dzieci i młodzieży, aktywnie 
spędzających czas na zajęciach 
i treningach.

Władze Wejherowa wystą-
pią do ministerstwa o dofinan-
sowanie tej inwestycji i chcą 
jak najszybciej złożyć niezbęd-
ną dokumentację

Uchwały w tej sprawie zo-
stały przyjęte przez radnych. 

Na tej samej sesji radni zde-
cydowali też o zakupie przez 
gminę działki przy ul. Ofiar 

Piaśnicy (między Lidlem a tu-
nelem dla pieszych). 

Gmina skorzysta z prawa 
pierwokupu udziału w użytko-
waniu wieczystym tej działki 
za bardzo korzystną cenę (w 
przeliczeniu 75 zł za 1m kw.). 
Transakcja pozwoli na zapew-
nienie dojazdu z drogi krajowej 
nr 6 do ul. Żeromskiego i całej 
dzielnicy, co mieszkańcy po-
stulowali od wielu lat. Ten po-
trzebny dojazd funkcjonuje od 
czasu przebudowy drogi krajo-
wej nr 6, ale póki co „na dziko”. 

Poza tym dzięki temu bę-
dzie można w przyszłości scalić 
grunty miejskie i zaplanować 
inne inwestycje. 

prawie 2 tysiące dożywianych osób

O G Ł O S Z E N I E

Nowa siedziba w Wejherowie

przeprowadzka Zarządu Dróg
Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i 

Wejherowskiego  przeprowadził się z Pucka 
do Wejherowa, ale za to na ulicę Pucką. 

Jego nową siedzibą jest 
teraz trzecie piętro budyn-
ku przy ul. Puckiej 11 w 
Wejherowie. W tym samym 
budynku na rogu ul. Puc-
kiej i Św. Jana mieści się 
od wielu lat przychodnia le-
karska.

Wyremontowano ostat-
nią kondygnację, aby pra-
cownicy Zarządu Dróg 
mogli pracować w wygod-
nych warunkach i prze-
stronnych pokojach. 

Zarząd Drogowy, dotąd 
mieszczący się w Pucku zaj-

mował się głównie drogami 
powiatu wejherowskiego, a 
koszty utrzymania biur w 
większości ponosił nasz po-
wiat. Większość obsługiwa-
nych dróg jest w powiecie 
wejherowskim. 

Przeprowadzka będzie 
zapewne korzystna. Szko-
da, że starosta wejherowski 
Józef Reszke zrealizował 
przeprowadzkę dopiero po 

12 latach swojego urzędo-
wania.

Zarząd Drogowy zago-
spodarował pokoje użytko-
wane kiedyś przez Urząd 
Skarbowy. 

Koszty adaptacji wnętrz 
na nowe biura były znacz-
ne i wyniosły prawie 300 
tys. zł. W planach jest jesz-
cze zainstalowanie windy w 
tym budynku.
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WYDARZENIA

W spotkaniu uczestniczy-
li również radni powiatowi i 
miejscy. Przewodniczący Komi-
tetu Powiatowego PiS w Wejhe-
rowie, Witold Reclaf, witając 
gości wyraził zadowolenie z po-
większania się szeregów partii. 
O rosnącej liczbie członków PiS 
mówił również z zadowoleniem 

Na świąteczno-noworocznym spotkaniu członków Prawa i Spra-
wiedliwości w powiecie wejherowskim gościli posłowie: Dorota Ar-
ciszewska-Mielewczyk i Janusz Śniadek, a także Krzysztof Dośla, 
przewodniczący Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. 
Przybył również ks. kanonik Marian Dettlaff.

Janusz Śniadek, który życzył 
wszystkim zebranym udanego 
roku 2014. 

Zanim uczestnicy spotkania 
składali sobie nawzajem życze-
nia, ks. M. Dettlaff przeczytał 
fragment Pisma Świętego i po-
prowadził krótką modlitwę. 

Wspólne śpiewanie kolęd 

wychodziło wszystkim tym le-
piej, że odbyło się pod przewod-
nictwem Ewy Rocławskiej i 
akompaniującego wszystkim 
wokalistom prof. Marka Ro-
cławskiego. Tradycji stała się 
zadość, a spotkanie w restau-
racji „Dzikie Wino” zakończyła 
uroczysta kolacja.                   AK.

uroczyste spotkanie członków piS 

Życzenia na nowy rok

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

prezentacja  książki w Klubie  Miłośników Wejherowa

Brama piaśnicka opisana

Od lewej: ks. Daniel Nowak - inicjator powstania pu-
blikacji, Mirosław Lademann - autor książki i Paweł 
Formela - prezes Klubu Miłośników Wejherowa.

Gościem członków klubu 
był ks. prałat Daniel Nowak, 
proboszcz parafii Chrystu-
sa Króla i bł. Alicji Kotow-
skiej, prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt oraz 
sekretarz miasta, Bogusław 
Suwara.

Mirosław Lademann opo-
wiedział o nowej publikacji, 
która zawiera informacje o 
Pomniku-Mauzoleum przy ul. 
Ofiar Piaśnicy, ale również o 
zbrodni ludobójstwa w Lasach 
Piaśnickich. O śledztwie IPN 
w sprawie tej zbrodni rządu 
niemieckiego mówił ks. Da-
niel Nowak, inicjator i opiekun 
sanktuarium narodowo-religij-
nego w Wejherowie. 

Kolejna publikacja, porusza-
jąca ważny temat poświęcona 
jest ofiarom walk i męczeństwa 
zniewolonej Ojczyzny w latach 
1939-1989. Taki napis widnieje 
na okładce książki, w szczegó-
łowy sposób opisującej zamysł 
i symbolikę Bramy Piaśnickiej, 
nawiązującej zarówno do histo-
rii, jak i religii.

- Gdyby nie upór księdza 
prałata, Brama Piaśnicka ni-
gdy by nie powstała - przy-

Klub Miłośników Wejherowa zrzesza miesz-
kańców, zainteresowanych m.in.  historią 
miasta i jej upamiętnianiem. Nic więc dziwne-
go, że w ramach pierwszego w tym roku spo-
tkania klubu, odbyła się prezentacja książki 
„Ecce Patria - Brama Piaśnicka w Wejhero-
wie” autorstwa Mirosława Lademanna.

pomniał prezydent Krzysztof 
Hildebrandt, wspominając 
różne przeciwności, związane z 
budową pomnika.

Z kolei ksiądz prałat podkre-
ślił, że pomnik-mauzoleum po-
wstał z pomocą władz miasta. 
Jego podstawowe przesłanie 
brzmi „Nigdy więcej wojny!”.

- Oddajemy hołd wszyst-
kim, którzy walczyli o Polskę, 
niezależnie w jakiej forma-
cji i gdzie, czy pod Lenino czy 
na Monte Cassino - wyjaśniał 
ks. Daniel Nowak. - Oni złoży-
li najwyższą ofiarę, oddali swe 
życie, podobnie jak zamordowa-
ni przez Niemców w Piaśnicy. 
Niektórzy mogli uciec, tak jak 
siostra Alicja Kotowska, ostrze-
żona przed aresztowaniem. Nie 
chciała  jednak uciekać, bo czu-
ła się niewinna. Podobnie po-
stępowali inni, m.in. burmistrz 
Teodor Bolduan.

Ksiądz Nowak przypo-
mniał, że Brama-pomnik jest 
klamrą, spinającą dwa ważne 
ciągłości dziejów Wejherowa 
- Piaśnicę i Kalwarię Wejhe-
rowską. 

Brama otwarta na cztery 
strony symbolizuje fakt, że Po-

lacy wyruszyli w cztery strony 
świata oraz to, że mogą przez tę 
bramę powrócić do domu.

Poproszony przez uczest-
ników pierwszego w tym roku 
spotkania Klubu Miłośników 
Wejherowa, prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt opowiedział o 
planach inwestycyjnych i innych 
przedsięwzięciach, podejmowa-
nych z myślą o mieszkańcach, 
ale również o coraz liczniej przy-
bywających do miasta tury-
stach.                        AK.

Jak poinformował ks. prałat Daniel Nowak, zniszczenia i kra-
dzieże, które zdarzają się niestety co jakiś czas, tym razem mia-
ły miejsce przy grobie błogosławionej siostry Alicji Kotowskiej. 
Uszkodzono figurę Chrystusa, wyrwano nierdzewną skrzynkę, w 
której opiekujące się grobem siostry przechowywały różne przed-
mioty. Wszystko po to, żeby sprzedać metalowe elementy na zło-
mowisku.

Ponieważ doszło do profanacji, w kościele Chrystusa Króla i bł. 
s. Alicji Kotowskiej odprawiono specjalne nabożeństwo przebła-
galne, podczas którego wierni przepraszali Boga za ten haniebny 
czyn (nabożeństwo ekspiacyjne). 

Inny, nie tak poważny charakter miało przykre zdarzenie w 
kościele św. Anny w Wejherowie. Co roku możemy tam podziwiać 
wspaniały ruchomy żłóbek, jeden z największych i najpiękniej-
szych na Pomorzu. Niedawno ktoś zniszczył element wystroju 
żłobka, a dokładnie lokomotywę, która została zrzucona z torów 
i ma powyginane koła. Został przez to uszkodzony mechanizm. 
Dzięki jednemu z budowniczych udało się uruchomić lokomoty-
wę, ale niestety uszkodzenia są tak poważne, że nie na długo, a 
zakup nowej wiąże się ze sporym wydatkiem. 

- Żłóbek budowany z myślą głównie o dzieciach ma nam pomóc 
w przeżywaniu świąt i nie służy do dotykania czy wręcz przesta-
wiania niektórych jego elementów – informuje jeden z jego bu-
downiczych i opiekunów, Bartłomiej Muński. - Nie jesteśmy w 
stanie dopilnować wszystkiego. To jest nasze wspólne dobro, dla-
tego prosimy, aby zwracać uwagę tym, którzy nie potrafią usza-
nować pracy innych. 

Ojcowie Franciszkanie proszą, aby nie dotykać świątecznego 
wystroju żłóbka i zwracać uwagę na zachowanie dzieci.

To nie powinno się zdarzyć

Zniszczenia 
i profanacja

Groby ofiar w Lasach Piaśnickich są otoczone 
czcią i opieką. Wiele osób nie szczędzi czasu i wy-
siłku, aby groby i ich otoczenie były zadbane. Tyle 
- obok modlitwy - możemy zrobić dla osób, które 
oddały tam życie. Niestety, są ludzie, nie mający 
żadnych skrupułów ani sumienia, którzy dewa-
stują mogiły i bezczeszczą  symbole religijne. Tak 
stało się na początku tego roku w Piaśnicy.
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KULTURA

Okres kolędowania powoli dobiega końca. Na poczatku 
lutego zniknie z kościołów bożonarodzeniowy wystrój.

Ale póki co cieszmy się jeszcze świąteczną atmosferą i 
kolędami. W ostatnią niedzielę 19 stycznia w kościele pw. 
Chrystusa Króla i bł. Alicji Kotowskiej mogliśmy podziwiać 
i słuchać kolęd w wykonaniu kilku wspaniałych chórów z 
Wejherowa, Luzina i Redy, a w najbliższą niedzielę szykują 
się kolejne wspaniałe wrażenia. Tym razem jednak będziemy 
śpiewać wspólnie.

Parafia św. Leona Wielkiego zapraszamy wszystkich para-
fian, wspólnoty, osoby starsze oraz rodziny do kościoła św. 
Stanisława Kostki na wspólne kolędowanie . 

Spotkanie z kolędami rozpocznie się 26 stycznia o godz. 
1700. Poprowadzi je ks. piotr Libiszewski, a muzycznie opa-
trzy je Anna Rocławska.

Kolędujmy póki na to czas

W programie koncertu znalazły się tradycyjne polskie ko-
lędy w aranżacji Julianny Styn oraz Ryszarda Borysionka. 

Na widowni zasiedli rodzice uczniów tej wejherowskiej 
szkoły, którzy wzięli także udział w tym szczególnym kolę-
dowaniu w murach szkoły. W drugiej części koncertu cała 
publiczność śpiewała razem z wykonawcami.

Gminny Zespół Kameralny wystąpił w składzie: (skrzyp-
ce) Magdalena Szymańska, Klaudia Mielke, Oliwia Guziuk, 
(flet) Dorota Żownir, (larnet) Martyna Bartkiewicz, (sakso-
fon) Natalia Sieniuć, (piano) Julianna Styn. 

Przez całą niedzielę 12 stycz-
nia w kościele grali i śpiewali: 
Towarzystwo Śpiewacze im. 
Jana Trepczyka, Chóry - „Pię-
ciolinia, „Lutnia”,  „Cantores 
Veiherovienses”, „Gaudeamus” 
i „Cantus” oraz zespoły „Sa-
mochodówka Band” i scholka 
„Chrystusowe Owieczki”. Wy-
stapił też znakomity zespół 
„4razywroku” z Żarnowca z 
gościnnym udziałem Weroniki 
Korthals.

Ten koncert stanowił opra-
wę lizytacji ofiarowanych 
przedmiotów, przeprowadzo-
nej między nabożeństwami. 
Uczestnicy licytacji okazali 
wielkie serce i hojność, kupując 
m.in. dwie płyty Weroniki Kor-
thals i zespołu „4razywroku” (za 
360 zł), koszulkę drużyny „Ty-
tani” z podpisami zawodników i 
trenera (za 310 zł), a także pla-
kat i szalik klubu piłkarskiego 
„Gryf-Orlex” i medal trenera pił-

Koncert kolęd w Zespole Szkół nr 3

Dzieci grały i śpiewały 
a rodzice wtórowali

Chór Zespołu Szkół nr 3 w Wejherowie pod 
kierownictwem muzycznym Julianny Styn, 
wystąpił z koncertem kolęd. Gminny Zespół 
Kameralny pod kierunkiem Ryszarda Bory-
sionka zapewnił oprawę muzyczną. 

II Charytatywne Kolędowanie odbyło sie w kościele pw. Chrystusa 
Króla i bł. Siostry Alicji Kotowskiej. Organizatorom (Jacek i Marcin 
Drewa oraz parafialny Caritas) udało się zebrać ponad 8 tys. zł na 
rzecz Ksawerego - niespełna rocznego chorego chłopca.

II Charytatywne Kolędowanie

pomoc dla Ksawerego

ki ręcznej Piotra Rembowicza, 
zdobyty w plebiscycie „Dzienni-
ka Bałtyckiego” (nabywca wpła-
cił pieniądze i oddał medal na 
następną licytację).

- Wszystkie zebrane datki 
zostaną przeznaczone na le-
czenie i rehabilitację Ksawere-
go Plichty - informuje Marcin 
Drewa. - Podczas porodu chłop-
ca w lutym 2012 roku wystąpiły 
wszystkie możliwe komplika-
cje, lekarze dawali mu 5 procent 
szans na przeżycie. Chłopczyk 
przeżył i rozwija się, ale prze-
szedł już cztery operacje. Ko-
nieczne są kolejne kosztowne 
zabiegi i leczenie.   

- Drugie Charytatywne 
Kolędowanie zakończyło się 
wielkim sukcesem! - mówi Ja-
cek Drewa. - Możemy także 
mówić o doborowym składzie 
wykonawców koncertów, ale 
wymiar charytatywny jest tu-
taj najważniejszy. To właśnie 

wkład Caritas jako organizacji 
opowiedzialnej za zbiórkę jest  
niezwykle istotny. Wszystkim 
ogromne podziękowania.                   

Aryści, występujacy pod-
czas akcji dostali specjalne po-
dziękowania od organizatorów, 
podobnie jak sponsorzy, m.in. 
prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt (odebrał zastęp-
ca prezydenta Piotr Bochiński), 
sekretarz miasta Bogusław 
Suwara, wicestarosta Gabrie-
la Lisius, prezes KS „Tytani” 
Remigiusz Sałata oraz Bogdan 
Czaplewski - prezes Taxi-Plus 
Wejherowo.

Osoby pragnące pomóc 
w leczeniu Ksawerego mogą 
wpłacać datki na konto: Bank 
Spółdzielczy w Wejherowie 
55 8350 0004 4242 2000 
0010 - z dopiskiem  „Dar ser-
ca dla Ksawerego Plichta”.

Bracia Jacek i Marcin Drewa podczas licytacji medalu 
trenera Piotra Rembowicza, a obok urocze aniołki, 
które pomagały w prowadzeniu zbiórki pieniędzy.

W ostatnich dniach w Mu-
zeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie odbyły się dwa inte-
resujące koncerty. Utwory G.F. 
Haendla zaprezentowali artyści 
z Akademii Muzycznej w Gdań-
sku, a podczas koncertu pt. 
„Wiesoło nowina”  można było 
posłuchać kaszubskich utwo-
rów bożonarodzeniowych.

1 lutego zaplanowano tam 
jubileuszowy koncert z okazji 
10-lecia Towarzystwa Śpiewa-
czego im. Jana Trepczyka.

Muzyka 
w muzeum
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WYDARZENIA

Dla dzieci i dla seniorów

Zagrała Wielka
Orkiestra

W Wejherowie, Redzie, Rumi, Luzinie, Strzebie-
linie, Gniewinie i wielu innych miejscowościach 
powiatu wejherowskiego 12 stycznia zagrała Wiel-
ka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Były aukcje, 
koncerty i mnóstwo czerwonych serduszek.

W Wejherowie sztab WOŚP mieścił się w Wejherowskim 
Centrum Kultury. Przez całą niedzielę działo się tam bardzo 
wiele z udziałem różnych organizacji, fundacji, zespołów i 
wolontariuszy.

Zdjęcia z tego wydarzenia w WCK można obejrzeć w Ga-
lerii na naszej stronie: www.pulswejherowa.pl

Żeglarska impreza w Wejherowskim Centrum Kultury to tak-
że pokazy zdalnie sterowanych modeli regatowych, praca na sy-
mulatorze żeglarskim i spotkania z żeglarzami.  Gośćmi byli m.in. 
Krystyna Chojnowska-Liskiewicz - polska Dama Oceanów, 
która samotnie opłynęła ziemię (na zdjęciu powyżej), Krystian 
Szypka, który opowiadał o udziale w transatlantyckich regatach 
OSTAR, Maciej Sodkiewicz, organizatorem i jednym ze skip-
perów wyprawy do rosyjskiej Arktyki.  

Uroczysty charakter miała wieczorna Gala, na której go-
ści przywitali prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i 
prezes POZŻ, Bogusław Witkowski. Wręczano nagrody, m.in. 
Kryształowe Żagle dla najlepszych żeglarzy sportowców 2013 ro-
ku. Żeglarką Roku 2013 została Magdalena Kwaśna, CHKŻ 
Chojnice, a żeglarzem Jacek Noetzel, UKS Navigo Sopot.

Żeglarska sobota w WCK

Kryształowe 
Żagle na gali

Piąta Gala Żeglarska Pomorskiego Okręgo-
wego Związku Żeglarskiego odbyła się w so-
botę 18 stycznia w Filharmonii Kaszubskiej. 
Uhonorowano najlepszych żeglarzy, najbar-
dziej zasłużonych organizatorów życia żeglar-
skiego oraz firmy wspierające żeglarstwo.

- Głównym celem tego rodza-
ju imprezy jest upowszechnia-
nie kultury i sztuki kaszubskiej 
oraz jej twórców, a zwłaszcza 
ożywianie tradycji wśród mło-
dego pokolenia - mówi Bożena 
Conradi, dyrektor szkoły. - 
Różnorodność  kultur regionów 
tworzy i kształtuje kulturę ca-
łego społeczeństwa. Nasza ma-
ła ojczyzna kryje wiele cennych 
wartość, które warto ocalić od 
zapomnienia, o co zabiegał pro-
pagator Kaszubszczyzny, nasz 

wybitny absolwent prof. Gerard 
Labuda.

Spotkanie rozpoczęto roz-
strzygnięciem konkursu „Miej-
sca, ludzie, wydarzenia”. Były 
też artystyczne występy mło-
dzieży nie tylko z liceum: ka-
szubskie Gwiżdże, Luzińskie 
Dzwoneczki, występy zespołu 
tanecznego Red Team, kon-
cert kolęd i pieśni kaszubskich 
w aranżacji utalentowanego 
ucznia Artura Sychowskie-
go - laureata nagród ogólno-

Dzień Kaszubski w wejherowskim I LO

Ożywianie tradycji
W Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana Sobieskiego w Wejherowie po raz 

pierwszy odbył się Dzień Kaszubski, będący połączeniem tradycji i nowoczesności. 
Licealiści, a także ich goście z Luzina i Orla prezentowali i poznawali zarazem ka-
szubską kulturę, dobrze się przy tym bawiąc. 

polskich i międzynarodowych. 
Największy aplauz wywołał 
wejherowski zespół „Fucus”, 
którego muzyka zachwyciła za-
równo uczniów, jak  i nauczycie-
li. Przy utworach kaszubskich 
oraz irlandzkich wszyscy świet-
nie się bawili.

Zainteresowaniem cieszy-
ły się warsztaty decoupage,  
konkursy z wiedzy o Kaszu-
bach oraz spotkanie  z poetką i 
działaczką kaszubską Bożeną 
Ugowską, a także degustacja 

potraw kaszubskich.  
Organizatorami Dnia Ka-

szubskiego w I LO były: Beata 
Płotka i Jolanta Piastow-
ska - nauczycielka języka ka-
szubskiego w wejherowskim 
lieum. 

- Jesteśmy jedyną szkołą 
ponadgimnazjalną w powiecie 
,która uczy tego języka. Od kil-
ku lat nasi uczniowie zdają też 
maturę z języka kaszubskiego - 
dodaje Bożena Conradi, dyrek-
tor I LO w Wejherowie.

Licealistki bardzo dobrze sobie radziły z kaszubskimi piosenkami. Jeszcze lepiej śpiewali po kaszubsku panowie 
z zespołu „Fucus”. Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl
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ZDROWIE

Tak jest w przypadku po-
radni onkologicznej w NZOZ 
„Nasz Dom” w Wejherowie, a 
dokładnie w samym centrum 
miasta. Lekarze specjaliści w 
dziedzinie onkologii przyjmu-
ją od niedawna w przychodni 
przy pl. Jakuba Wejhera 17 
(wejście od ul. Wałowej), a po-
radnia onkologiczna działa na 
podstawie kontraktu placów-
ki z Narodowym Funduszem 
Zdrowia. 

Dla pacjentów oznacza to 
bezpłatne porady, na które w 
dodatku nie trzeba długo cze-
kać. Jak informuje kierownik 
przychodni, nie ma tam kolejek 
ani zapisów na odległe terminy. 

- To dobrze, że powstała 
nowa poradnia onkologiczna, 
ponieważ zapotrzebowanie na 

Nowa poradnia w centrum Wejherowa

Onkolodzy przyjmują 
w NZOZ „Nasz Dom”

Zdrowie czasami szwankuje i konieczne są konsultacje lekar-
skie. Często bywa tak, że musimy długo czekać na umówioną wi-
zytę, poradę lekarską i badania, a kiedy już nadejdzie termin, trzeba 
jeszcze odczekać w kolejce przed gabinetem. To wszystko odstrasza 
wiele osób od badań profilaktycznych, zalecanych przez lekarzy i bar-
dzo potrzebnych. Na szczęście wciąż powstają nowe przychodnie i 
poradnie, o których istnieniu warto wiedzieć, bo można tam dostać 
się do lekarza bez problemu. 

tego rodzaju pomoc medycz-
ną jest duże - mówi doktor 
Anna Topolewska, onkolog 
z przychodni „Nasz Dom” w 
Wejherowie. - Jeśli chodzi o 
zachorowania na nowotwory, 
to nasze województwo jest w 
niechlubnej czołówce w kraju. 
Na choroby te zapadają ludzie 
w różnym wieku, w tym rów-
nież bardzo młodzi.

- W poradni mogą zareje-
strować się pacjenci, u których 
rozpoznano chorobę, ale też 
osoby, które mają jakieś po-
dejrzenia lub odczuwalne do-
legliwości – kontynuuje doktor 
Topolewska. - Pacjentom mo-
żemy zaproponować diagno-
stykę, w tym badanie USG 
lub biopsję, a po rozpoznaniu 
choroby, ustalić sposób postę-

powania. W niektórych przy-
padkach możemy rozpocząć 
leczenie. Przyjmujemy też pa-
cjentów ze schorzeniami nie-
onkologicznymi, takimi jak 
zmiany patologiczne piersi u 
kobiet, które wymagają lecze-
nia lub obserwacji, ale nie są 
nowotworem.

Bardzo często do poradni 
onkologicznych trafiają cho-
rzy, skierowani przez innych 
specjalistów, na przykład le-
karzy internistów, urologów 
lub chirurgów. 

Każda poradnia, również 
ta w wejherowskiej przychod-
ni „Nasz Dom” współpracuje z 
innymi specjalistami i innymi 
placówkami medycznymi, jeśli 
jest taka potrzeba.                                  

                                     BaK. 

O G Ł O S Z E N I E

Panie w wieku pomiędzy 50 a 69 rokiem życia (roczniki 1945 
– 1964), które w ciągu dwóch lat nie miały wykonywanej mammo-
grafii, mogą bezpłatnie skorzystać z tego badania. Organizatorzy 
akcji zachęcają mieszkanki gminy do rejestracji. 

Aby uniknąć czekania w kolejce przy mammobusie, należy się 
wcześniej zarejestrować pod nr tel. 801 080 007 lub 58 666 2 444. 

Informacje o badaniach dostępne są również na stronie inter-
netowej www.fado.pl

Pozostałe panie (młodsze lub starsze), zainteresowane takim 
profilaktycznym badaniem mogą je wykonać badanie odpłatnie, 
ponieważ nie jest ono refundowane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia. 

profilaktyczne badania 
w gminie Łęczyce

przyjedzie 
mammobus

Po raz kolejny do Łęczyc przyjedzie mam-
mobus, w którym kobiety będą mogły prze-
prowadzić badania profilaktyczne piersi. 
Mammografię można będzie wykonać 31 
stycznia (piątek), obok budynku szkoły przy 
ul. Topolowej 1 w Łęczycach.

Mammografia to najważniejsze badanie diagnostyczne w kie-
runku wykrycia raka piersi. Ponieważ jest to najczęściej występu-
jący nowotwór złośliwy wśród kobiet dojrzałych. 

Mammografia to najważniejsze badanie, któremu świadoma 
kobieta powinna się regularnie poddawać. 

Niektóre kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, jak istotna jest 
regularna kontrola i profilaktyka, która umożliwiając wczesne wy-
krycie zmian nowotworowych, pozwala na ich niemal stuprocen-
towe wyleczenie. 

przychodnia medyczno-rehabilitacyjna
„NASZ DOM”  oferuje:

 •  pełen zakres usług rehabilitacyjnych
 •  porady lekarzy specjalistów (neurolog, laryngolog)
 •  badania diagnostyczne 
        (USG, EKG, pomiar ciśnienia tętniczego, glukoza itp.)
 •   laboratorium medyczne

poza tym bezpłatnie, w ramach kontraktu z NFZ
pacjentów przyjmuje lekarz rodzinny, lekarz onkolog, 
poradnia medycyny sportu oraz gabinet zabiegowy.

W ramach NFZ działa również 
ZAKŁAD OpIEKuńCZO-LECZNICZY w górze, ul. Szeroka 1

przychodnia „Nasz Dom” 
mieści się w centrum Wejherowa:

Plac Jakuba Wejhera 17 (wejście od ul. Wałowej)
Rejestracja pod nr tel.: 58  678 50 30

Najważniejsze badanie

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa

Aparat do mammografii.

SZpital 
SpecjaliStycZny 
centrala 58 572 70 00 

pogotowie 
Ratunkowe  
58 6776102, 58 6776103

komenda  powiatowa
policji
Dyżurny 58 672 97 22 
 
komenda powiatowa
StRaży pożaRnej
Dyżurny  58 677 61 00

StRaż miejSka 
58 677 70 40
 
uRZąd miejSki
 centrala  58  677 70 00
Sekretariat Prezydenta
58 677 70 19, 58 677 70 20

StaRoStwo 
powiatowe
centrala 58 572 94 11 do 13
sekretariat
572-94-00,  572-94-01

miejSki ośRodek 
pomocy SpołecZnej
58 677 79 60
58 672 41 70

Zakład uSług
komunalnycH 
Biuro obsługi klienta:
58 676 95 50,
sekretariat 58 676 95 20

wejherowski 
Zarząd nieruchomości
komunalnych
58 677 60 96   –  awarie
biuro przy ul. Sobieskiego 251
58 677 50 00, 58 672 47 97      

miejSki Zakład 
komunikacji
 58 572-29-30  
 58 572-29-32

WAŻNE 
TELEFONY
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EDUKACJA I KULTURA

N A S Z  P A R T N E R

Rację ma dyrektor Wejhe-
rowskiego Centrum Kultury 
Jolanta Rożyńska, która po-
wiedziała, że dzieci i młodzież 
niesłysząca mają wielki talent 
sceniczny. Mają też obycie na 
scenie, ponieważ działająca w 
OSW nr 2 grupa „Astra” jest 
laureatem kilku przeglądów i 
konkursów teatralnych, nawet 
na szczeblu wojewódzkim.

Dyrektor ośrodka Ewelina 
Lulińska-Kuklik dziękowa-
ła prezydentowi Wejherowa 
Krzysztofowi Hildebrand-
towi oraz dyrektor WCK 
Jolancie Rożyńskiej za umoż-
liwienie zaprezentowania ja-
sełek w pięknej Filharmonii 
Kaszubskiej. Po przedstawie-
niu dyrektor ośrodka razem z 
prezydentem Wejherowa obda-
rowali aktorów nagrodami, a 
publiczność nagrodziła długimi 
brawami.

Piękne przedstawienie jasełkowe, zatytułowane „List do nieba” przedsta-
wili wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 dla Niesłyszą-
cych w Wejherowie. Spektakl odbył się w ubiegłym tygodniu na dużej scenie 
Filharmonii Kaszubskiej, a widzów zachwyciło dosłownie wszystko: wzru-
szająca historia, muzyka, kostiumy i dekoracje, a przede wszystkim wspa-
niała gra młodych, a nawet bardzo młodych aktorów.

Aktorzy z ośrodka dla niesłyszących

Jasełka w Filharmonii

 Wykładowcy i goście spo-
tkania, w tym prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt,  członek Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego Ga-
briela Lisius oraz dyrektor 
YMCA w Gdyni Grzegorz 
Arabczyk, otrzymali pamiąt-
kowe bombki, wykonane wła-

Studenci Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku uczcili 
nowy rok 2014 uroczystym spotkaniem. Gości i wykładowców - wolon-
tariuszy obdarowano upominkami, a pozostali uczestnicy spotkania 
skorzystali z miłej rozmowy przy kawie i ciastkach. Dla wszystkich 
zaśpiewał pięknie Chór „Gaudeamus”.

Studenci i wykładowcy WuTW

Z uśmiechem w nowy rok  

snoręcznie przez słuchaczy i 
słuchaczki uniwersytetu. 

Koordynator WUTW YM-
CA Krystyna Laskowska 
oraz Zenia Kołodziejska  i 
Bogna Zubrzycka z Ra-
dy Uczelnianej dziękowały 
wszystkim i składały życze-
nia. Pani Bogna zaprezento-

wała zabawny wierszyk. Było 
dużo śmiechu, dobrego humo-
ru i jak zwykle w tym gronie 
- była wspaniała atmosfera.

Noworoczne spotkanie 
WUTW uświetnił Chór „Gau-
deamus” pod dyrekcją Agaty 
Jasińskiej z akompaniamen-
tem Artura Sychowskiego.                                   

Prezydent Krzysztof Hildebrandt pomaga Krystynie Laskowskiej wręczać bombki 
choinkowe wolontariuszom, prowadzącym zajęcia na WUTW. Są wsród nich bardzo 
młode osoby, widoczne po prawej stronie. Uczniowie i studenci pomagają „starszej 
młodzieży” poznać tajniki komputerów i internetu. 

Listy z nieba przynosiły na Ziemię anioły. Jeden z 
listów przekazały Maryi.

Więcej zdjęć z obu 
prezentowanych na tej 
stronie wydarzeń (spo-
tkanie WuTW i Jasełka 
w WCK) można znaleźć
w galerii Fotografii
na naszej stronie
internetowej: 
www.pulswejherowa.pl

Konkurs cieszy się dużym 
zainteresowaniem i co roku 
uczestniczy w nim wiele zespo-
łów chóralnych z całej Polski. 
Podczas uroczystego otwarcia 
konkursu, burmistrz Chełmna 
Mariusz Kędzierski zaakcen-
tował obecność chóru z Wejhe-
rowa, miasta zaprzyjaźnionego 
z Chełmnem.

Wejherowianie otrzyma-
li maksymalną ilość punktów 
i zdobyli aż trzy nagrody: Zło-

Wejherowski Chór Mieszany „Camerata Musicale” okazał się 
najlepszy i zdobył główne laury na IX Ogólnopolskim Konkursie 
Kolęd i Pastorałek w Chełmnie. 

te Pasmo, nagrodę Grand Prix 
oraz nagrodę specjalną dla naj-
lepszego dyrygenta, którym 
została Aleksandra Janus 
- kierownik artystyczny „Ca-
meraty”. Przewodniczący jury 
prof. Leszek Bajon nie szczę-
dził słów uznania dla prowa-
dzącej chór, jak i całego zespołu, 
mówiąc o dojrzałym, bogatym 
brzmieniu oraz znakomitej in-
terpretacji zróżnicowanego re-
pertuaru.

Chór powstał dwa lata temu, 
uczestniczy w uroczystościach i 
akcjach charytatywnych, co 
miesiąc śpiewa na mszy św. w 
Kolegiacie. Próby odbywają się 
w Filharmonii Kaszubskiej, w 
sali muzycznej. Znakomite wa-
runki oraz systematyczna praca 
dyrygenta z zespołem sprawia-
ją, że chór dobrze wpisuje się w 
kulturalny pejzaż miasta i re-
gionu, wzbogacając śpiewacze 
tradycje grodu Wejhera. 

Camerata Musicale najlepszym chórem

Sukces w Chełmnie
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O G Ł O S Z E N I E

Segregacja odpadów prze-
biega coraz lepiej, ale nie bez 
przeszkód, a udział odpadów  
segregowanych w ogólnej ilo-
ści odpadów jest jeszcze za 
niski. W poszczególnych gmi-
nach (ZUK obsługuje miasto 
Wejherowo i kilka gmin w po-
wiecie wejherowskim) oraz w 
różnych porach roku, odpady 
segregowane zajmują od kilku 
do ponad 30 procent wszyst-
kich śmieci.

- Chciałbym, żeby wskaź-
nik odzysku odpadów był w 
przyszłości przynajmniej 50-, 
a najlepiej 80-procentowy, ale 
do tego potrzebna jest jeszcze 
wzmożona edukacja, m.in. 
prowadzona przez gminy - po-
wiedział Roman Czerwiń-
ski na wtorkowej konferencji 
prasowej w siedzibie ZUK. 
- Nasza firma planuje działa-
nia edukacyjne oraz konkursy, 
które będą zachęcać do segre-
gowania odpadów w prawidło-
wy sposób. 

Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie Spółka z o.o. podsumował  minione pół 
roku działalności, czyli pierwsze sześć miesięcy funkcjonowania nowych zasad od-
bierania odpadów, w tym zbiórki selektywnej. Prezes wejherowskiej firmy Roman 
Czerwiński uważa, że zmiany idą ku lepszemu, choć nowe zasady stanowiły duże wy-
zwanie i na pełen sukces jeszcze trzeba zaczekać.  

ZuK wstępnie podsumował drugie półrocze 2013 r.

postępy w segregacji odpadów

PLUSY I MINUSY
Nie wszyscy mieszkańcy 

Wejherowa i powiatu pamię-
tają o podstawowych zasadach 
segregacji, często popełniają 
błędy, co utrudnia pracę eki-
pom ZUK, a co gorsza sprawną 
zbiórkę selektywną i odzyski-
wanie surowców wtórnych. 

Dla przykładu pojemni-
ki na posesjach są niekiedy 
zapełnione w nieprawidłowy 
sposób gruzem z prac budowla-
nych lub potłuczonym szkłem 
okiennym. Zdarza się, że w 
workach z makulaturą znaj-
dują się elementy starego od-
biornika telewizyjnego, a w 
pojemniku na szkło – kawałki 
opon. Czasami dojazd do od-
biorcy jest utrudniony (brak 
utwardzonej drogi, brak ozna-
kowania), a śmietników trzeba 
szukać w głębi posesji, po któ-
rej w dodatku biega pies. 

Prezes Czerwiński mówił 
również o wielu pozytywnych 
przykładach współpracy firmy 

z klientami indywidualnymi, 
ze wspólnotami i spółdzielnia-
mi mieszkaniowymi. Zwłasz-
cza te ostatnie zasługują na 
uznanie za estetyczne i czyste, 
otoczone pergolami śmietniki.

- Panuje tam porządek, a 
widok walających się wokół 
śmieci przeszedł już do historii - 
podkreślił Roman Czerwiński. 

Podczas specjalnej prezen-
tacji prezes ZUK pokazywał 
szczegółowo wyniki zbiórki po-
szczególnych odpadów segre-
gowanych w różnych gminach. 

Różnie kształtuje się w nich 
liczba mieszkańców, którzy 
nie segregują śmieci - stano-
wią oni od kilku do kilkunastu 
procent społeczności. 

WIĘKSZOŚć 
PRZESZKóD 
POKONANA
- Bardzo ważna jest dla nas 

dobra współpraca z władza-
mi samorządowymi miasta 
i gmin oraz zaangażowanie 
samorządów w trudny proces 

wprowadzania zmian. – po-
wiedział prezes ZUK. 

Obecny na spotkaniu za-
stępca prezydenta Wejhero-
wa, Piotr Bochiński wyraził 
zadowolenie, że w mieście stop-
niowo spada ilość odbieranych 
śmieci zmieszanych, a przyby-
wa odpadów segregowanych. 
Ta tendencja zapewne się 
utrzyma i sytuacja będzie się 
poprawiała.

- Sytuacja na początku by-
ła trudna, ale pomimo różnych 
problemów i uwag, spółka sta-
nęła na wysokości zadania, 
spisuje się dobrze - powiedział 
P. Bochiński. - Mogę tylko po-
dziękować całej załodze i pa-
nu prezesowi Czerwińskiemu 
oraz naszym mieszkańcom, 
bo bez ich zaangażowania i 
starań byłoby dużo trudniej. 
Zwłaszcza przed wspólnotami 
i spółdzielniami pojawiły się 
duże wyzwania, ale udało się 
pokonać większość przeszkód, 
co daje dużą satysfakcję.

- Nam  też przynosi satys-
fakcję współpraca z tak dużą 
liczba mieszkańców miasta i 
gmin, tym bardziej że nowe 

zasady i obowiązki są napraw-
dę dużym wyzwaniem. – dodał 
Roman Czerwiński. 

      Anna Kuczmarska

MIASTO I POWIAT

Zastępca prezydenta Piotr Bochiński i prezes ZUK Ro-
man Czerwiński podziękowali mieszkańcom za współ-
pracę i zaangażowanie w selektywną zbiórkę.
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HISTORIA

- Więźniów prowadzono 
w kolumnach po 1000-1600 
osób - mówi Regina Osowicka. 
-  Przed wymarszem rozdano 
500 g chleba i 120 g marga-
ryny, a przydzielane porcje 
jedzenia były, jak się można 
domyślać bardzo skromne. 

ŚMIERć W DRODZE
Ludzie codziennie pokony-

wali po 20 kilometrów, idąc 
w głębokim śniegu i przy 
20-stopniowym mrozie. 

Na noc więźniów zamyka-
no w stodołach lub kościołach. 
Ci, którzy nie mogli samo-
dzielnie iść, byli natychmiast 
rozstrzeliwani. 

Katorżnicza wędrówka 
trwała jedenaście dni.

ŚMIERć W OBOZIE
Gdy więźniowie dotarli na 

miejsce, zostali rozlokowani 
w obozach ewakuacyjnych w 
Gęsi koło Lęborka, a także w 
Rybnie, które znajduje się w 
naszym powiecie, w gminie-
Gniewino. 

- Warunki były tragiczne.
Ludzie przebywali w bara-
kach bez wody, ogrzewania i 
kanalizacji - informuje Regi-
na Osowicka. - Szerzyły się 
choroby, zwłaszcza biegunka 
i tyfus. 

Każdy więzień dostawał 
kromkę chleba na tydzień i pół 
litra wodnistej zupy dziennie. 
Nic więć dziwnego, że śmierć 
zbierała swoje żniwo. 

Gdy w styczniu 1945 roku wojska radzieckie zbliżały się do Elbląga, gauleiter Albert Forster zarządził ewakuację obozu 
koncentracyjnego Stutthof. Tysiące więźniów, a wśród nich mieszkańcy Wejherowa i powiatu wejherowskiego, wyruszyło 
w drogę 25 stycznia, o szóstej rano. Pod silną eskortą esesmanów szli pieszo w mroźne zimowe dni do odległego o 140 kilo-
metrów Lęborka. Droga prowadziła przez Cedry Wielkie, Pruszcz, Straszyn, Łapino, Kolbudy, Żukowo, Przodkowo, Luzino 
i Godętowo, a więc m.in. przez powiat wejherowski. 

O Marszu Śmierci, w 69. rocznicę ewakuacji więźniów Stutthofu, opowiada Regina Osowicka, pisarka i dziennikarka.

Jak przypomina Regina 
Osowicka, mieszkańcy oko-
licznych wsi starali sie po-
móc więźniom. Pomagali też 
wejherowianie. Grupa wej-
herowskich dziewcząt zor-
ganizowała akcję pomocy 
więźniom i gromadziła żyw-
ność w domach Cieślickich, 
Piepków, Sekułów, Pellow-
skich, Radtków, Gussmanów, 
aby przemycać ją do obozów. 

Gdy w marcu 1945 roku 
wojska radzieckie rozpoczęły 
atak na Lębork, hitlerowcy 
rozpoczęli dalszą ewakuację. 
Część więźniów wyruszyła z 
Gęsi i Krępy Kaszubskiej do 
Wejherowa, gdzie została osa-
dzona w więzieniu. 

ŚMIERć U PROGU
WOLNOŚCI
11 marca, w przeddzień 

wyzwolenia Wejherowa spod 
okupacji niemieckiej, w we-
jehrowskim więzieniu doszło 
do kolejnej tragedii. Z rąk 
esesmanow zginęło 18 więź-
niów. Jak to się stało?

- Wiedząc o zbliżającym 
się froncie, pilnujący więź-
niów  Niemcy uciekli, część 
więźniów również przeniosła 
się do miasta, ale wielu po-
zostało w murach więzienia - 
relacjonuje Regina Osowicka, 
która rozmawiała ze świadka-
mi tego zdarzenia. -  Ponieważ 
odpoczywający po marszu 
więźniowie włamali się do 

magazynu  żywności i zdobyli 
coś do jedzenia, zaczęli goto-
wać strawę nad ogniskiem na 
dziedzińcu więzienia. 

W nocy z 11 na 12 marca 
do więzienia wdarło się kilku 
esesmanów, którzy ukrywali 
się w lesie. Oni również chcie-
li zdobyć pożywienie. Kiedy 
zobaczyli setki więźniów na 
dziedzińcu wpadli w panikę 
i zaczęli strzelać, zabijając 18 
mężczyzn i raniąc wiele in-
nych osób.  

Zbiorowa mogiła ofiar tego 
tragicznego incydentu znaj-
duje się na Wejherowskich 
Powązkach, czyli na starym 
cmentarzu przy ul. 3 Maja. 

ZOSTALI
W WEJHEROWIE
Po zakończeniu wojny 

wielu więźniów Stutthofu i 
uczestników Marszu Śmier-
ci osiedliło się w Wejherowie.  
Resztę życia spędził tu m.in. 
Bernard Szczęsny – pierw-
szy powojenny burmistrz, 
Tadeusz Opatowiecki – se-
kretarz burmistrza, Michał 
Swojczyk – były szef Biu-
ra Informacji i Propagandy 
Związku Walki Zbrojnej ob-
wodu grodzieńskiego. 

Uczestnikiem Marszu 
Śmierci był aktor i reżyser 
Wacław Zastrzeżyński 
(urodzony w Wilnie w 1900 r.), 
znany z roli sekretarza Szczu-
ki w filmie „Popiół i diament” 

A. Wajdy. W Wejherowie 
był on kierownikiem maga-
zynu mebli poniemieckich, 
mieszczącego się w sali gim-
nastycznej SP nr 4 (Gamail). 
Pracował w teatrach w Gdyni, 
potem a w Katowicach, gdzie 
zmarł w 1959 r. 

W marszu szedł także Mi-
chał Isajewicz ps. „Miś”, 
akowiec i uczestnik zamachu 
na Franza Kutscherę, dowód-
cę SS i policji na dystrykt war-
szawski. Michał Isajewicz po 
wojnie pracował w Starostwie 
w Wejherowie.  

Na trasie marszu rozstrze-
lany został Jan Rudowski ps. 
„Czarny”, ziemianin z powia-
tu rypińskiego, poseł na Sejm 
III kadencji, senator IV ka-
dencji, prezes aeroklubu war-
szawskiego. W Wejherowie 
poszukiwała go córka. 

Wśród więźniów, którzy 
doszli w Wejherowa był tak-
że wybitny zootechnik, prof. 
SGGW Jan Rostafiński, 
członek Polskiej Akademii 
Umiejętności i Międzynaro-
dowego Instytutu Rolnictwa 
w Rzymie. 

Redaktor Osowicka wspo-
mina też kobiety, które szły 
w Marszu Śmierci w od-
dzielnych, ale niewiele lepiej 
traktowanych kolumnach 
kobiecych. Szły tam m.in.: 
Helena Bach i Gertruda 
Makurat z Wejherowa, Anna 

25 stycznia 1945 roku więźniowie Stutthofu wyruszli w morderczą wędrówkę

69. rocznica Marszu Śmierci

i Jadwiga Piask z Pobłocia, 
Jadwiga Dampc z Zelewa, 
Stanisława Kurkowska z 
Lini, Elżbieta Macholl z Go-
wina, Anna Ziemann-Thiel 
z Kochanowa.

- Byli więźniowie obozu w 
Stutthofie, podobnie jak inni 
więźniowie obozów koncen-

tracyjnych przywołują słowa 
poety: „Los nasz dla was prze-
strogą ma być - nie legendą. 
Jeśli ludzie zamilkną, głazy 
wołać będą” - mówi Regina 
Osowicka. - Ten cytat pocho-
dzi z wiersza Franciszka Fe-
nikowskiego „Żałoba”. 

                                      AK.

Mogiła więźniów Stutthofu  z Marszu Śmierci na Wej-
herowskich Powązkach.

Wejherowianie w 1947 roku w obozie Stutthof, 
przed stertą butów zabitych tam więźniów. Są tam 
m.in.: Bernard Szczęsny i Tadeusz Opatowiecki, a 
najwyższy jest Franciszek Skierski.

To zdjęcie, podobnie jak prezentowane obok foto-
grafie  uczestników Marszu Śmierci zamieszkałych 
później w Wejherowie, pochodzą ze zbiorów Reginy 
Osowickiej.Bernard Szczęsny. Tadeusz Opatowiecki.Michał Swojczyk.Bolesław Słomczewski.
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SPORT I ROZRYWKA

Na hali sportowej Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wejherowie rozegra-
no Mistrzostwa Powiatu 
Wejherowskiego Szkół Ponad-
gimnazjalnych w Unihokeju 
Chłopców. W zawodach wystą-
piło 8 zespołów. 

Zwycięzcą turnieju zostali 
faworyci, czyli drużyna gospo-
darzy. Na zakończenie zawo-
dów zespoły zostały nagrodzone 
pucharami, medalami i dyplo-
mami. 

Organizatorami zawodów 
byli: Powiatowy Zespół Placó-
wek Oświatowo-Wychowaw-
czych w Wejherowie oraz ZSP 
nr 2 w Wejherowie .

unihokej. Mistrzostwa powiatu 

„Elektryk” był najlepszy
Drużyna Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie pokonała siedem innych 

zespołów podczas Mistrzostw Powiatu Wejherowskiego w Unihokeju Chłopców. Tym samym 
uczniowie „Elektryka” zostali mistrzami powiatu w tej dyscyplinie sportu.

Zwycięska drużyna ZSP nr 2 w Wejherowie w składzie: Patryk Żyła, Karol 
Pionk, Szymon Skrzypczak, Mateusz Ciskowski, Tristan Tomecki, Michał Biesz-
ke, Kamil Powałka, Patryk Neumann, Mikołaj Żelewski, Mariusz Moszczyński. 
Opiekun drużyny - Mariusz Jaszewski.

Wyniki zawodów:
I – ZSP nr 2 w Wejherowie 
II – ZSP nr 1 w Rumi
III – ZSP nr 3 w Wejherowie
IV – ZSP 2 w Rumi
V – ZSP 4 w Wejherowie
VI –  II LO w Wejherowie
VII - ZSP  1 w Wejherowie
VIII - ZSP w Redzie

Akademicy z Torunia nie 
potrafili poradzić sobie ze sku-
teczną obroną wejherowian, 
blokującą większość rzutów 
akademików. Dobrze spisywał 
się blok, gdy torunianie rzucali 
z drugiej linii, po czym bardzo 
szybko wyprowadzany był sku-
teczny kontratak. 

piłka ręczna. Tytani pokonali torunian

Akademicy 
nie dali rady

Tytani Wejherowo powrócili na parkiety po 
dłuższej przerwie w rozgrywkach ligowych i 
od mocnego uderzenia rozpoczęli czternastą 
kolejkę rozgrywek II ligi piłki ręcznej. W wy-
jazdowym spotkaniu  rozgromili ekipę AZS 
UMK Toruń 26:18 (14:10).

Druga połowa pojedynku nie 
zmieniła diametralnie obrazu 
gry, choć akademicy z Torunia 
starali się zmniejszyć przewa-
gę bramkową. Tym razem sku-
tecznie zagrał nasz bramkarz. 
Do końca meczu gospodarzom 
nie udało się już zbliżyć do pro-
wadzących Tytanów. 

Boks

W lutym
będzie
gala

Działający od   ro-
ku Wejherowski Klub 
Bokserski „Gryf” za-
prasza kibiców na Ga-
lę Boksu.

Gala Boksu odbędzie się 
15 lutego br. w hali sporto-
wej przy ul. Śmiechowskiej w 
Wejherowie. Początek o godz. 
14.00. Odbędą się tam Okrę-
gowe Mistrzostwa Juniorów 
(eliminacje do Mistrzostw 
Polski) oraz pięć walk o Pu-
char Prezydenta Wejherowa.

Więcej na ten temat w na-
stępnym „Pulsie Wejherowa”, 
6 lutego br.

ENEMEF: „Noc Hobbita” to maraton, na który 
czekali wszyscy fani trylogii „Władcy Pierścieni” 
Petera Jacksona. Po dziewięciu latach od pierw-
szej serii na ekranach kin można oglądać ekrani-
zacje powieści J.R.R. Tolkiena „Hobbit, czyli tam 
i z powrotem”. 

To imponujące widowisko, zrealizowane z jeszcze większym 
rozmachem niż „Władca Pierścieni”. Najdrobniejsze szczegóły 
Śródziemia są dopracowane w każdym calu, przykuwają uwa-
gę swoją tajemniczością i wykonaniem. 

Obie części „Hobbita” oszałamiają niesamowitymi efektami 
specjalnymi, za które odpowiadała armia specjalistów, licząca 
850 osób. To piękne, zapierające dech w piersiach filmy.

W trakcie Maratonu z Hobbitem zaprezentowane zosta-
ną dwie części serii „Hobbit”: „Pustkowie Smauga” oraz 
„Hobbit: Niezwykła podróż”.

Obie części zostaną wyświetlone w wersji 2D.
Maraton rozpocznie się już jutro 24 stycznia o godz. 22.00 

w kinach sieci Multikino, m.in. w Multikinie w Rumi (Gale-
ria Rumia). Projekcja zakończy ok. godz. 4.00.

Więcej informacji pod adresem: http://www.enemef.pl

ENEMEF: Noc hobbita

Dla naszych Czytelników mamy jak zwykle 5 pojedyn-
czych biletów na ENEMEF Noc Hobbita 24 stycznia w naj-
bliższym Multikinie w Rumi (Galeria Rumia).

Aby zdobyć bezpłatny bilet trzeba jeszcze dzisiaj, 23 
stycznia do godz. 24.00 wystać e-mail na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl
Jako temat wiadomości prosimy wpisać: NOC HOBBITA, 

a w treści - podać swoje imię i nazwisko.
Do wylosowanych pięciuu osób odpiszemy.

Bezpłatne bilety dla Czytelników

W najbliższą sobotę 25 
stycznia, w meczu 15 kolej-
ki Tytani zmierzą się przed 
własną publicznością z 
Energetykiem gryfino. 

Mecz rozpocznie się o go-
dzinie 18.00 w hali sportowej 
przy Szkole Podstawowej nr 
6. Drużyna z Gryfina należy 
do czołówki, zajmuje drugie 
miejsce w lidze. Energetyk 
gra szybką i skuteczną piłkę 
ręczną. Zgromadził na koncie 
19 punktów a więc o 3 punkty 
więcej niż nasz zespół. Zapo-
wiada się trudny i emecjonu-
jący mecz.
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OGŁOSZENIA

Prywatne  ogłoszenia  drobne 
zamieszczamy  bezPłatnie

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

  lub sms-em  na numer telefonu:   606 101 502

Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych 
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej. 

KreatorObrazu.pl

fotografia ślubna 
zdjęcia urodzinowe 
chrzciny i przyjęcia 

imprezy 
integracyjne 

fotografia mody 
fotografia 

reklamowa 
502 178 344

Redaktor naczelna: Anna Kuczmarska
tel. 606 101 502 ,  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: INFO-pRZEKAZ  z siedzibą w Rumi 
Druk: polskapresse sp. z oo. Oddział w Gdańsku 
Nakład: 8 000 egzemplarzy              ISSN: 2083-5671

Adres korespondencyjny redakcji: 
84-200 Wejherowo, ul. polna 3/41 

Współpraca: Ryszard Wenta, ryszard.wenta@gmail.com

Spotkanie z dziennikarzem - tylko po telefonicznym 
umówieniu się (pracujemy w terenie): 606 101 502

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 E

  OGŁOSZENIA  DROBNE 
NIERuChOMOŚCI

Mieszkanie 3-pokojowe 55 
m w Wejherowie wynajmę, 
stan dobry, ogrzewanie wę-
glowe, cena 800 zł. 

Tel. 603 786 822
 * * *
Sprzedam lub wydzier-

żawię duży garaż monitoro-
wany przy ul. Zachodniej w 
Wejherowie. Tel. 510 460 909

 * * *
Sprzedam mieszkanie 

3-pokojowe 55 m2 w Wejhe-
rowie, ul. Derdowskiego, stan 
dobry,  ogrzewanie węglowe, 
cena 900 zł. Tel. 603 786 822

 * * *
Sprzedam lub wynajmę 

mieszkanie 3-pokojowe, I 
piętro, nowe budownictwo, 
Wejherowo-Śmiechowo (ul. 
Necla). Tel. 505 597 770

 * * *
Nowy dom parterowy typu 

dworek, 2500 m od śródmie-
ścia Wejherowa, pod lasem. 
Pow. domu 135 m kw., dział-
ki 900 m kw. Cena 450 tys. zł.  
Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie 3-pokojowe, par-
ter do I piętra lub inne propo-
zycje. Tel. 661 664 085

 * * *
Dom w Wejherowie, bu-

dynki gospodarcze, działka 
1202 m sprzedam. 

Tel. 501 549 579
 * * *
Sprzedam mieszkanie os. 

Sucharskiego, 55m/kw, 3 po-
koje, największy z aneksem,  
2011 r., 1 piętro, wysoki stan-
dard wykończenia, zabudowa 

aneksu, łazienki i przedpoko-
ju pozostają w cenie, parkingi. 
Cena 270 tys. zł do negocjacji. 

Tel. 509 524 714
 ***
Wynajmę pokoje na biura, 

gabinety. Tanio. Bolszewo. 
Tel. 664 946 125
 ***
Szukam do wynajęcia 

mieszkania, 2 pokoje, tylko w 
bloku do II p. Najchętniej Os. 
Kaszubskie, Chopina. Na dłu-
żej. Tel. 605 966 593.

 ***
Sprzedam 6 ha ziemi plus 

zabudowania w Jeleńskiej Hu-
cie k. Szemudu. 

Tel. 661 895 941
 ***
Sprzedam mieszkanie 59 

m kw., 3 pok., I p., umeblo-
wane, z 2007 r., Wejherowo-
-Śmiechowo. Cena 249 tys. zł 
do negocjacji. 

Tel. 505 597 770
 ***
Wynajmę mieszkanie 59 m 

kw., 3 pok., I p., umeblowane, 
nowe budownictwo.. Wejhe-
rowo-Śmiechowo. 

Tel. 505 597 770
 ***
Sprzedam murowany no-

wy domek piętrowy, stan 
zamknięty, ocieplony, prąd, 
woda, na działce ogrodniczej, 
468 m2. Cena 52 tys. zł., do ne-
gocjacji. Tel. 502 056 307

SpRZEDAM
Nowy pogrzewacz wody 

Junkers za połowę ceny. 
Tel. 510 460 909

Lodówka ariston 150x0,60 
biała, zamrażalnik u góry, uży-
wana, stan bdb., cena 320 zł. 
Tel. 501 853 450 Rumia

 * * *
Telefon kom. IPHONE 5 na 

gwarancji, 2500 zł, 
Tel. 58 679 11 26, 
728 148 516 od godz. 18.00
 * * *
Materac sprężynowy Plus S 

50, 1,40x2 m, 500 zł. 
Tel. 58 679 11 26, 
728 148 516 od godz. 18
 * * *
Buty męskie Ecco, wizyto-

we, czarne , rozmiar 44, nowe, 
Tel. 509 524 714
 * * *
Buty trekingowe firmy Jack 

Wolfskin, damskie, wysokie 
ponad kostkę, nr 40, nowe. 

Tel. 509 524 714
 * * *
Pilnie sprzedam tanio: 

komplet wypoczynkowy (so-
fa, 2 fotele, 2 pufy), zdobione 
drzewem w kolorze beżowym. 
Cena 750 zł. 

Tel. 510 519 919
 ***
Volvo - oryginalne ładne 

felgi stalowe 6 ½ J-15-43,. Ce-
na 220 zł. Tel. 512 344 145

 

NAuKA

Matematyka i język angiel-
ski. Doświadczeni pedagodzy. 

Tel. 511 673 834, 
www.eko.cal.pl/nauka
 ***
Lekcje dodatkowe z fizyki 

i chemii w tym zadania, oraz 
matematyka. Wejherowo. Na-

uczyciel emeryt. 
Tel. 58 677 01 50
 * * *
Korepetycje i pomoc w re-

dagowaniu i pisaniu prac li-
cencjackich, magisterskich itp.  
Pedagogika, socjologia, pielę-
gniarstwo, ekonomia, ochrona 
środowisk, inne. Komputeropi-
sanie.  Tel. 501 957 499

 * * *
Nauczyciel muzyki, eme-

ryt w Wejherowie, udziela lek-
cji gry na gitarze, akordeonie, 
mandolinie, skrzypcach, za 
niewielką opłatą. 

Tel. 665 570 808
 * * *

pRACA

Tanio, uczciwie odśnieża-
nie. Kompleksowe usługi. 4 
zł/m. Tel. 501 034 804.

 ***
Szukam pracy jako opie-

kunka do dziecka w swoim 
miejscu zamieszkania lub 
sprzątaczka z orzeczeniem o 
niepełnosprawności. 

Tel. 667 016 680
 ***
Kobieta, 45 lat, 
szuka prac dorywczych. 
Tel. (i sms) 794 073 585
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R E K L A M A

KOMUNIKACJA MIEJSKA

O G Ł O S Z E N I E

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z 
o.o.uprzejmie przypomina, że w okresie zimowych 
ferii szkolnych (od 20 do 31 stycznia br.):

Nie kursują linie „szkolne” nr 13 i 14.
Na linii nr 1 obowiązują ograniczenia „wakacyjne”:
• kurs o godz. 7.00 z Góry kończy trasę na Os. Fenikowskiego
• kurs o godz. 13.29 z Os. Fenikowskiego kończy bieg przy Gim-

nazjum w Bolszewie
• kurs powrotny z Góry o 14.13 zaczyna się od Bolszewa

Linie nr 4 i 5 nie dojeżdżają do pętli przy szkole w Orlu 
oraz:
• na linii nr 4 nie są wykonywane kursy „szkolne”:
- kurs o godz. 7.14 z Zamostnej do Orla i o 7.26 z Orla do 
Strzeleckiej,
- kurs o godz. 13.35 z Budowlanych do Strzeleckiej i o godz. 13:51 
ze Strzeleckiej do Gimnazjum w Bolszewie.

Na linii nr 11 nie ma kursu „szkolnego”:
• odjazd o godz. 7.06 z Osiedla Kaszubskiego do Kąpina oraz 

powrót z Kąpina o godz. 7.20.

Całodobowa informacja telefoniczna MZK
Dyspozytor 58 572 29 33

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o.        

W czasie ferii 
autobusami inaczej


