
NR 4 (67)
20 lutego

2014

NAKŁAD 
8 000

KoleJNe
WYDANIe
6 MARCA

I  poWIAtu  WeJheRoWsKIego ISSN: 2083-5671

R E K L A M A

R E K L A M A

Kwiaty 
dla Wejhera

Nowa siedziba sądu
w atrakcyjnym miejscu

23 lutego na grobie Ja-
kuba Wejhera w krypcie 
kościoła św. Anny zostaną 
złożone kwiaty, a o godz. 
12.00 w  tym samym fran-
ciszkańskim kościele roz-
pocznie się msza święta w 
intencji założyciela miasta i 

Dokładnie dzisiaj, 20 lutego przypada 
357. rocznica śmierci Jakuba Wejhera. To 
okazja do oddania hołdu założycielowi Wej-
herowa. W najbliższą niedzielę odbędzie się  
uroczystość, na którą prezydent i inni orga-
nizatorzy zapraszają mieszkańców.

fundatora Kalwarii Wejhe-
rowskiej. Po mszy na Placu 
Jakuba Wejhera odbędą się 
dalsze  uroczystości, pod-
czas których nastąpi skła-
danie kwiatów i wieńców 
przed pomnikiem Jakuba 
Wejhera.          Str. 3

Tak według koncepcji przestrzenno-architektonicznej może w przyszłości wyglądać 
teren w rejonie ulic Wniebowstąpienia i Reformatów w Wejherowie. Znajdzie się tam no-
wa siedziba Sądu Rejonowego. Miasto przekazało teren pod budowę Sądu, pracującego 
obecnie w trudnych warunkach lokalowych. Zadowolenie z tego powodu wyraził m.in. 
minister sprawiedliwości Marek Biernacki, który gościł w Wejherowie.                             Str. 3

Dwanaście par z gminy Łęczyce świętowało 50. rocznicę ślu-
bu. Jubilaci otrzymali Medale „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” 
przyznane przez Prezydenta RP oraz kwiaty i życzenia od władz 
gminy.  Pięćdziesiąt lat razem przeżyli: Danuta i stanisław Antcza-
kowie, ludwika i stanisław szefke, Jadwiga i henryk Krefto-
wie, Maria i Mieczysław Mielewczykowie, Zofia i Jan Żurawscy, 
helena i Władysław Jank, elżbieta i Zdzisław szewczykowie, 
Maria i ginter Joskowscy, Anna i Bronisław Bulman, Bronisła-
wa i erwin Kopyszke, Maria i edwin góra, helena i teofil Kaiser.   

Złote gody

WKS Gryf będzie nadal grał w II lidze. Zarząd klubu 
„cudownie” znalazł potrzebną kasę. A zatem czemu (ko-
mu?) miał służyć medialny spektakl, rozpętany niedaw-
no? Czy Gryf gra w piłkę czy w politykę?                 Str. 5

gryf nadal w 
drugiej lidze
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PoDaTek oD 
nieRuchoMości
Oto roczne stawki podatku 

od nieruchomości:
Podatek od budynków 

mieszkalnych wynosi 73 gr. 
od 1 m kw. powierzchni użytko-
wej, ale jeżeli jedynym źródłem 
utrzymania jest emerytura lub 
renta - 53 gr.

Podatek związany z pro-
wadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od bu-
dynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadze-
nie działalności gospodarczej 
wynosi 22,82 zł od 1 m kw. 
powierzchni użytkowej. Na-
tomiast podatek za budynek 
zajęty na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w zakresie 
udzielania świadczeń zdrowot-
nych - 4,63 zł od 1 m kw. po-
wierzchni.

Podatek od pozostałych bu-
dynków, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej sta-
tutowej działalności pożytku 
publicznego oraz organizacje 
pożytku publicznego - 7,50 zł. 

Podatek od gruntów 
mieszkalnych wynosić bę-
dzie  45 gr. od 1 m kw. po-
wierzchni, natomiast emeryci 
zapłacą 33 gr. 

oD śRoDkóW 
TRanSPoRTu
Nie zmieniły się także rocz-

ne stawki podatku od środków 
transportowych obowiązują-
cych na terenie Wejherowa.  

Od samochodu ciężaro-
wego o dopuszczalnej masie 
powyżej 3,5 tony do 5,5 tony 

W  2014 roku w Wejherowie nie będzie pod-
wyżek podatków lokalnych, ustalanych przez 
władze samorządowe - od nieruchomości, środ-
ków transportu i psa.  Jak podkreśla prezydent 
krzysztof hildebrandt, pozostawienie podat-
ków na dotychczasowym poziomie jest gestem 
w stronę mieszkańców i przedsiębiorców z 
Wejherowa, którzy podobnie jak samorząd od-
czuwają skutki kryzysu gospodarczego.

włącznie podatek wynosi 375 
zł od samochodu spełniające 
normy ekologiczne EURO V. 
Natomiast od samochodu speł-
niającego normy ekologiczne 
EURO II, EURO III, EURO IV 
trzeba zapłacić 740 zł, a od po-
zostałych samochodów - 780 zł.

Podatek od samochodu po-
wyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 
od samochodu spełniającego 
normy ekologiczne EURO II, 
EURO III, EURO IV wynosi 1 
250 zł, od samochodu spełnia-
jącego normy ekolog. EURO V 
- 625 zł, a od pozostałych samo-
chodów - 1 320 zł.

Podatek od samochodu po-
wyżej 9 i poniżej 12 ton, speł-
niającego normy EURO II, 
EURO III, EURO IV wynosi 
1550 zł, od samochodu speł-
niającego normy EURO V 
- 770 zł, natomiast od pozosta-
łych samochodów - 1570 zł.

PoDaTek oD PSa
Od 2011 r. nie zmieniła się 

w Wejherowie stawka opłaty 
od posiadania psów, która wy-
nosi 75 zł rocznie od każdego 
psa.

 * * *
Szczegółowe stawki podat-

ków od samochodu cięża-
rowego o masie całkowitej 
równej lub wyższej niż 12 ton, 
a także od ciągnika siodło-
wego i balastowego, od 
przyczepy i naczepy oraz 
od autobusów (podatek uza-
leżniony od liczby miejsc do sie-
dzenia) można znaleźć m.in. na 
stronie Urzędu Miejskiego w 
Wejherowie, pod adresem: 

www.wejherowo.pl

prezydent nie podniesie 
opłat lokalnych

podatki
bez zmian

Wspólnie podzielimy miliard złotych

obraz bólu
Po nerwowych negocjacjach i przepychankach w mediach, zakończyły się 

rozmowy nad powstaniem Związku ZIT, czyli Zintegrowanych Inwestycji Teryto-
rialnych. Związek ZIT, który powołano do życia 14 lutego br., ma zająć się rozdy-
sponowaniem ponad miliarda złotych unijnych pieniędzy na inwestycje dla tzw. 
Obszaru Metropolitarnego Trójmiasta. Do tego obszaru i Związku ZIT należy 36 
samorządów, w tym miasta Wejherowo, Reda i Rumia.  

Bezdomne zwierzęta trafią do schroniska

Z Wejherowa do Dąbrówki
W związku z podpisaną umową ze 

schroniskiem dla bezdomnych zwie-
rząt w Dąbrówce, Wejherowski Zarząd 
Nieruchomości Komunalnych infor-
muje, iż placówka ta będzie zajmowała 
się wyłapywaniem bezdomnych zwie-
rząt na terenie Wejherowa. 

Zgodnie z zapisami wspomnianej 
umowy, schronisko będzie wyłapywa-

ło zwierzęta domowe, gospodarskie lub 
dziko żyjące, bezdomne zwierzęta po-
szkodowane w wypadkach oraz pocho-
dzące z interwencji.

WZNK informuje o numerach tele-
fonu (poniżej), z których mogą korzy-
stać mieszkańcy miasta, poszukający  
zaginionego psa lub kota albo zgłasza-
jący sprawę interwencyjną.

Kontakt do schroniska w Dąbrówce:   607 540 557 
Numer telefonu interwencyjnego:       721 933 280

Z POLICJI

Wejherowscy policjanci 
zatrzymali 18-letniego męż-
czyznę, który prawdopo-
dobnie jest sprawcą włamań 
i kradzieży kabli telekomu-
nikacyjnych. Mężczyzna, 
w ubiegłym roku przynaj-
mniej 12 razy kradł kable 
telekomunikacyjne na tere-
nie Gminy Gniewino, a pod 
koniec 2013 r. dwukrotnie 
włamał się do pomieszczeń 
gospodarczych. Ukradł żyw-
ność  o wartości kilkuset zło-
tych, a z kurnika 5 kur. 

Na początku br. stycz-
nia próbował włamania po 
raz trzeci. Nie były to jego 
jedyne przestępstwa, gdyż 
odpowiadał także za inne 
podobne przestępstwa, jak 
również ostatnią kradzież z 
włamaniem, do której do-
szło na początku lutego br. 
również na terenie gminy. 

Za popełnione przestęp-
stwa grozi kara pozbawienia 
wolności od roku do 10 lat.

Nieco wcześniej policjan-
ci z Wejherowa zatrzymali na 
gorącym uczynku złodzieja 
kabli transmisyjnych.  36-let-
ni mieszkaniec powiatu wej-
herowskiego pakował do 
plecaka kable elektryczne, a 
na widok radiowozu zaczął 
uciekać. 

Został oczywiście zatrzy-
many. Pomarańczowy kabel 
transmisyjny, który miał w 
plecaku, zamierzał sprzedać 
w punkcie skupu. 

Za kradzież grozi mu ka-
ra pozbawienia wolności na-
wet do 5 lat.

Kradli kable 
i ...kury

Generalnie jest to ogromny 
sukces, że samorządy się doga-
dały i zawarły porozumienie w 
sprawie powołania Związku ZIT, 
wziąwszy pod uwagę rozbież-
ne interesy i animozje pomiędzy 
gminami, a zwłaszcza główny-
mi graczami, czyli Gdańskiem a 
Gdynią.

Nie wysechł jeszcze atrament 
pod podpisanym dokumentem, 
a prezydent Gdańska Paweł Ada-
mowicz i prezydent Sopotu Jacek 
Karnowski zaczęli krytykować 
zawarte porozumienie, nazywa-
jąc je „zgniłym kompromisem” z 
„zasadą liberum weto”. Skąd na-
gle taka krytyka zawartego po-
rozumienia metropolitalnego w 
ustach osób, które wydawałyby 
się zwolennikami umacniania 
metropolii (przynajmniej taki swój 
wizerunek lansowały w mediach)?  

Odpowiedź jest prosta. Nie 
udały się osobiste „imperialne” 
plany prezydenta Adamowicza. 
Poza tym Gdańsk nie będzie „su-
per miastem” w metropolii. Wyni-
ka to z konstrukcji porozumienia. 
Każda gmina ma jeden głos i – 
uwaga! – do podjęcia decyzji po-
trzeba jest jednomyślność (lub w 
niektórych przypadkach zdecy-
dowana większość ¾ głosów), 
czyli musi zostać wypracowany 
daleko idący kompromis przy 
podejmowaniu decyzji. 

W praktyce interesy wszyst-

kich muszą być wzięte pod uwa-
gę. I to zapewne budzi takie 
niezadowolenie Gdańska i Sopo-
tu. Zgodnie z przysłowiem: jak nie 
wiadomo o co chodzi, to chodzi o 
pieniądze. 

Być może prezydenci Gdań-
ska i Sopotu wyobrażali sobie, że 
się dogadają razem z sąsiedni-
mi gminami ze Stowarzyszenia 
Gdański Obszar Metropolitarny 
(GOM), założonego przez Ada-
mowicza i po prostu przegłosują 
Gdynię oraz gminy skupione w 
Forum Norda, któremu patronu-
je prezydent Wojciech Szczurek. 
Tym samym unijna kasa mogła-
by zostać nierównomiernie po-
dzielona i „przepompowana” do 
Gdańska, Sopotu i ewentualnie 
najbliższych okolic. A tu niespo-
dzianka! Tak się nie da zrobić. 
Teraz trzeba się ze Szczurkiem 
i Nordą dogadać. Taki kształt 
Związku ZIT to oczywiście sukces 
prezydenta Gdyni. Im głośniej 
wyrażają swoje niezadowolenie 
prezydenci Adamowicz i Kar-
nowski, tym większy był sukces 
prezydenta Szczurka. 

Ponadto Adamowicz bez-
pardonowo parł do tego, aby 
Związek ZIT został zbudowa-
ny w oparciu o stowarzyszenie 
GOM, które sam powołał i któ-
rego jest szefem. Wiadomo, że 
mógłby tam w praktyce dowol-
nie „rozdawać karty” w sprawie 

podziału pieniędzy. Tymczasem 
Stowarzyszenie GOM zostało …
tylko obserwatorem w Związku  
ZIT, bez prawa głosu! Jeśli do te-
go dodamy aspekt polityczny, 
to już mamy pełen obraz bólu w 
Gdańsku i Sopocie. Wszak Paweł 
Adamowicz, ale w istocie i Jacek 
Karnowski, to Platforma Oby-
watelska. Bezpartyjny Szczurek 
wyjątkowo „stoi ością w gardle” 
pomorskiej PO. 

Dla miast takich jak Wejhero-
wo, Reda czy Rumia, położonych 
bliżej Gdyni, zawarte porozu-
mienie i Związek ZIT w obecnym 
kształcie jest oczywiście bardzo 
dobrym rozwiązaniem. W innym 
przypadku miastom Małego Trój-
miasta Kaszubskiego mogłaby 
grozić marginalizacja, a potrze-
by naszych mieszkańców byłyby 
znacząco pominięte. Teraz moż-
na walczyć o nasze interesy.

Adamowicz i Karnowski nie 
składają jednak broni. Już coś 
przebąkują o zmianie zawarte-
go porozumienia albo powsta-
niu innego związku. Dla mnie 
to nic innego jak rozrabiactwo, 
destrukcja i rozbijanie z trudem 
tworzonej metropolii. W końcu z 
takim trudem udało się dogadać, 
a sztuka kompromisu wymaga-
ła ustępstw od wszystkich stron. 
Wojciech Szczurek był po prostu 
lepszym negocjatorem. A to boli.

                                                 Dr Puls
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Okazją będą uroczyste obchody 357. rocznicy śmierci Jakuba 
Wejhera. Uroczystości rocznicowe odbędą się 23 lutego (niedzie-
la), a rozpoczną się o godz. 11.45 zbiórką pocztów sztandarowych 
na placu klasztornym. 

O godz. 11.50 nastąpi złożenie kwiatów przez delegacje w 
krypcie klasztoru, po czym o godz. 12.00 rozpocznie się msza 
święta w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym (kościół św. Anny). 

Po mszy na Placu Wejhera zgromadzą się wszyscy uczestni-
cy uroczystości, goście oraz mieszkańcy, których powita prezes 
ZKP w Wejherowie. Z okolicznościowym przemówieniem wystą-
pi prezydent Wejherowa, a o godz. 13.20 nastąpi uroczyste skła-
danie kwiatów i wieńców przed pomnikiem Jakuba Wejhera. 

Jakub Wejher (spotykana pisownia nazwiska: Weyher, Waier, 
Weier, Weiher), herbu Skarzyna (ur. 1609, zm. 20 lutego 1657). 
Wojewoda malborski w latach 1643-1657, od 1640 starosta by-
towski. Był synem wojewody chełmińskiego Jana Wejhera i sta-
rościanki mirachowskiej Anny Szczawińskiej, wnukiem starosty 
puckiego Ernesta (za Władysława IV budowniczy portów Włady-
sławowo i Kazimierzowo). 

Patriota, fundator Wejherowa i Kalwarii Wejherowskiej, po-
chodził z jednej z najznamienitszych rodzin magnackich Po-
morza, zaliczających się do elity możnowładczej Polski. Cesarz 
Ferdynand II w dowód uznania nadał mu tytuł hrabiowski.

Żonaty dwukrotnie: z Anną Elżbietą Schaffgotsch, a po jej 
śmierci z Joanną Katarzyną z Radziwiłłów. 

Jakub Wejher zmarł po krótkiej chorobie 20 lutego 1657 r. w 
wieku 48 lat, nie zostawiając po sobie następcy rodu. Jego uro-
czysty pogrzeb odbył się w kościele św. Mikołaja w Gdańsku. 
Obecnie Jakub Wejher spoczywa w podziemnej krypcie kościo-
ła klasztornego oo. franciszkanów pw. św. Anny. w Wejherowie.

W 357. rocznicę śmierci 

Kwiaty i hołd
dla J. Wejhera

13 lutego br., podpisano po-
rozumienie - list intencyjny 
pomiędzy prezydentem Wejhe-
rowa Krzysztofem Hildebrand-
tem, Ewą Kruk - prezesem Sądu 
Rejonowego w Wejherowie oraz 
Marianem Pieńczewskim - dy-
rektorem Sądu Apelacyjnego w 
Gdańsku, w sprawie przekaza-
nia terenu miejskiego w rejonie 
ulic Wniebowstąpienia i Refor-
matów Sądowi Rejonowemu w 
Wejherowie. Teren jest przezna-
czony pod przyszłą budowę no-
wego budynku Sądu. Prezydent  
w wyniku długotrwałych wspól-
nych prac nad lokalizacją nowej 
siedziby Sądu, uzgodnił warun-
ki oraz treść porozumienia.

Obecna siedziba wejherow-
skiego sądu jest zbyt ciasna jak 
na rosnące potrzeby, a stary 
budynek nie spełnia wymagań 
XXI wieku. Z powodu ograni-
czeń lokalowych, pomieszcze-
nia Sądu urządzono już w kilku 
budynkach w mieście.

Przekonał się o tym m.in. 
minister Marek Biernacki, któ-
ry wizytował Sąd Rejonowy w 
Wejherowie. Jak powiedział 
minister sprawiedliwości, bu-
dowa nowego obiektu jest ko-
nieczna.

- W tej chwili wejherowski 
Sąd ma cztery siedziby, pra-
cownicy pracują w trudnych 
warunkach - stwierdził Marek 
Biernacki na spotkaniu w Wej-
herowie. - Obywatel musi czuć, 
że sąd jest dla niego, a tutaj mu-
si wędrować między odległymi 
od siebie budynkami. Cieszę 
się, że w Wejherowie powstanie 
nowoczesny budynek wymiaru 
sprawiedliwości. Jestem także 
pod wrażeniem działań pre-
zydenta Hildebrandta, który 
rozumiejąc potrzeby mieszkań-
ców w krótkim czasie doszedł 
do porozumienia z przedstawi-
cielami wejherowskiego i gdań-
skiego sądu.  

Jak powiedział  prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, przy-

Prezydent Miasta Wejherowa krzysztof 
hildebrandt, Prezes Zrzeszenia kaszubsko-
-Pomorskiego w Wejherowie henryk kancz-
kowski oraz Gwardian klasztoru ojców 
Franciszkanów w Wejherowie o. Daniel Szo-
stak zapraszają mieszkańców miasta na spo-
tkanie z założycielem Grodu Wejhera. 

W poniedziałek, 17 lutego w Wejherowie gościł minister sprawiedliwości Marek Bier-
nacki, który spotkał się z prezydentem Wejherowa, krzysztofem hildebrandtem. Wspólnie 
z ewą kruk - prezesem Sądu Rejonowego w Wejherowie oraz Marianem Pieńczewskim - 
dyrektorem Sądu apelacyjnego w Gdańsku, rozmawiali o budowie nowej siedziby Sądu 
Rejonowego w Wejherowie, który ma powstać w rejonie ulic Reformatów i Wniebowstą-
pienia. Minister był pełen uznania dla planowanej  inwestycji.  nic dziwnego, bo koncep-
cja architektoniczna przyszłego budynku oraz jego otoczenia wyglada imponująco.

gotowanie porozumienia i kon-
cepcji  to efekt trzymiesięcznej 
pracy. - Taka dyskusja nie po-
winna trwać długo, bo jeżeli 
jesteśmy przekonani do inwe-
stycji to powinniśmy szybko ją 
realizować - mówi prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - Dzi-
siaj etap przygotowania do-
kumentacji jest dłuższy, niż 
sama budowa. Dla mieszkań-
ców Wejherowa ważną rzeczą 
jest polepszenie dostępu do wy-
miaru sprawiedliwości, co wią-
że się w pierwszej kolejności z 
zapewnieniem właściwych wa-
runków lokalowych Sądowi Re-
jonowemu w Wejherowie. 

Dlatego miasto przekazu-
je Sądowi nieruchomość, któ-
ra może być przeznaczona pod 
budowę nowej siedziby Sądu. 
Część wybudowanego budyn-
ku miasto chce przeznaczyć na 
cele pozasądowe, nie kolidujące 
z działalnością sądu i powagą 
wymiaru sprawiedliwości. 

 - Potrzeby lokalowe sądu 

są ogromne, a prezydent Wej-
herowa otwarcie podszedł do 
budowy nowej siedziby – powie-
działa Ewa Kruk, prezes Sądu 
Apelacyjnego w Wejherowie.

 *  * *
Inicjatywa rozwoju sądow-

nictwa w Wejherowie jest tym 
bardziej ważna, że ostatnio 

przez Polskę przetoczyła się dys-
kusja na temat likwidacji części 
sądów, zwłaszcza w mniejszych 
miejscowościach, jak np. pobli-
skim Lęborku. Niewątpliwie 
wejherowianie skorzystają na 
lepszym dostępie do instytucji 
publicznych, zwiększy się tak-
że ranga miasta w regionie.

Gościem prezydenta krzysztofa hildebrandta był mini-
ster sprawiedliwości, Marek Biernacki.

Tak według koncepcji przestrzenno-architektonicznej może wyglądać w przyszłości 
teren w rejonie ulic Wniebowstąpienia i Reformatów. Już wiadomo, że znajdzie się 
tam budynek wejherowskiego Sądu Rejonowego.

Minister sprawiedliwości u prezydenta miasta

teren pod nowy sąd
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AKTUALNOŚCI

Przypomnijmy, że w Urzę-
dzie Miejskim spotkali się 
samorządowcy w 16 miast i 
gmin w powiecie wejherow-
skim i puckim, aby zaprote-
stować przeciwko likwidacji 
biura Energi. Samorządowcy 
stanęli w obronie mieszkań-
ców, pozbawionych możliwości 
załatwienia na miejscu spraw, 
związanych z poborem prą-
du.  Nie wszyscy mogą (chodzi 
zwłaszcza o starsze osoby) za-
łatwiać sprawy poprzez inter-
net lub telefon.

Po publikacjach i audy-
cjach w lokalnych mediach 
Biuro Prasowe Grupy Energa 
przesłało dodatkowe wyjaśnie-
nia w tej sprawie. Z informacji 
przesłanej przez Energę wyni-
ka, że firma nie chce przywró-
cić biura w Wejherowie przy ul. 
Przemysłowej 18. Jednocze-
śnie zachęca do korzystania z 
telefonicznego i elektroniczne-
go sposobu załatwiania spraw.

- Stanowisko władz miasta 
nie ulega zmianie. Jesteśmy 
za przywróceniem bezpośred-
niej obsługi klientów w Wej-
herowie - mówi Jacek Thiel 
z Urzędu Miejskiego w Wej-

o zamknięciu Biura obsługi klienta energi przy ul. Przemysło-
wej w Wejherowie i związanych z tym protestami wejherowskich 
samorządowców pisaliśmy w poprzednim wydaniu „Pulsu Wejhe-
rowa”. Wiadomo już, że z końcem lutego biuro zostało zlikwidowa-
ne, a Grupa energa nie zamierza wysłuchać apelu przedstawicieli 
miast i gmin, obsługiwanych do niedawna przez wspomnianą pla-
cówkę.

herowie. - Energa uznaje, że 
swoimi pismami wyczerpu-
je ewentualne pytania samo-
rządowców, choć nie chciała 
na nie odpowiedzieć przy oka-
zji bezpośredniego spotkania. 
Czekamy na oficjalną odpo-
wiedź od władz spółki, bowiem 
nie zostaliśmy przekonani co 
do słuszności podjętych przez 
nie decyzji.

W piśmie, podpisanym 
przez Beatę Ostrowską, rzecz-
nika prasowego Grupy Energa 
czytamy m.in.: 

„Wprowadzane przez Gru-
pę ENERGA zmiany w ob-
słudze i sprzedaży wynikają 
ze spadającej liczby osób ko-
rzystających z tradycyjnych 
punktów obsługi klienta, co 
sprawia, że ich funkcjonowa-
nie traci ekonomiczne uzasad-
nienie.   (...)  

Firma z uwagą zapozna-
ła się ze stanowiskiem władz, 
jednak nie zaistniały żadne 
dodatkowe przesłanki, które 
pozwoliłyby na zmianę biz-
nesowej decyzji dotyczącej 
funkcjonowania spółki. Sa-
morządowców informowali-
śmy także, iż dotychczasowa 

Czy energa z nikim się nie liczy?

Biuro zamknięte
Radni powiatu wejherowskiego także zareagowali na 

likwidację Biura obsługi Klientów grupy eNeRgA  w Wej-
herowie. Z inicjatywy radnego Jacka thiela - przewodniczą-
cego Komisji gospodarki, Rolnictwa i ochrony Środowiska 
Rady powiatu Wejherowskiego, podpisali i wystosowali 
protest do władz energi. W piśmie radnych czytamy m.in.: 

„Występując w interesie mieszkańców powiatu wejherow-
skiego protestujemy  przeciwko likwidacji Biura Obsługi Klien-
ta Grupy ENERGA przy ulicy  Przemysłowej 18 w Wejherowie. 
Lokalizacja biura w Wejherowie była dogodna  dla indywi-
dualnych odbiorców prądu, przedsiębiorców i instytucji pu-
blicznych, którzy często w trybie pilnym chcą załatwić sprawy 
związane z odbiorem energii elektrycznej (...) 

Powiat wejherowski należy do największych i najbardziej 
zaludnionych powiatów w Polsce, gdzie liczba mieszkańców 
przekroczyła ponad 200 tys. i wciąż rośnie. Na jego terenie 
działa ogromna liczba podmiotów gospodarczych, które na co 
dzień są odbiorcami energii elektrycznej i potrzebują szybkiej 
i  sprawnej obsługi w tym zakresie. Na terenie powiatu dyna-
micznie rozwija się również budownictwo jedno i wielorodzin-
ne, a z tym rośnie liczba przyłączy prądu. Pozostawienie obsługi 
klienta w dotychczasowej formie służyć będzie przede wszyst-
kim osobom starszym, które osobisty kontakt preferują bardziej 
niż załatwianie sprawy przez Internet czy infolinię. Ponadto do-
jazd do punktu obsługi Grupy Energa do Gdyni stanowić będzie 
istotne utrudnienie dla klientów, ponieważ wydłuży czas do-
jazdu i załatwienia sprawy jak i zwiększy koszty podróży, co ma 
ogromne znaczenie dla budżetów gospodarstw domowych. 

Obecne położenie biura jest korzystne również dla miesz-
kańców sąsiedniego powiatu puckiego. Czynniki ekonomiczne 
determinujące zmiany w obszarze sprzedaży i obsługi klientów 
są ważne dla Grupy Energa, jednakże od spółki z udziałem Skar-
bu Państwa należałoby oczekiwać brania pod uwagę skutków 
społecznych podejmowanych przez siebie decyzji. 

W trosce o dobro mieszkańców powiatów wejherowskiego 
i puckiego, żądamy pozostawienia Biura Obsługi Klienta Grupy 
ENERGA w Wejherowie.”

Protest radnych powiatowych przekazano: 
Włodzimierzowi Karpińskiemu – ministrowi Skarbu Państwa, 

Mirosławowi Bielińskiemu – prezesowi Zarządu Grupy ENERGA SA, 
Leszkowi Nowakowi – prezesowi ENERGA Obsługa i Sprzedaż Sp. 
z o.o., oraz Jackowi Staruchowi – dyrektorowi pionu sprzedaży i 
obsługi rynku masowego Energa  Obsługa i Sprzedaż.

Radni powiatowi 
też zaprotestowali

korespondencja wyczerpywa-
ła odpowiedzi na zadawane 
przez nich pytania.”

 * * *
Energa zatem dalej upiera 

się przy swoim i nie chce na-
wet rozmawiać z samorządow-
cami, czym tylko potwierdza 
zarzuty o arogancję i wykorzy-
stywanie pozycji monopolisty. 
Jest to tym bardziej bulwer-
sujące, że Energa to firma, 
której właścicielem jest Skarb 
Państwa. Widać władze firmy 
mają przyzwolenie polityków i 
rządu na taki „dialog” z miesz-
kańcami i reprezentującymi 
ich samorządowcami. 

Państwowa firma o pozy-
cji monopolisty powinna być 
szczególnie wyczulona na spo-
łeczne aspekty swojego funk-
cjonowania i odpowiedzialność 
za skutki działań dla miesz-
kańców, szczególnie tych naj-
słabszych, korzysta bowiem ze 
szczególnego statusu i mająt-
ku, który otrzymała od społe-
czeństwa. 

Ekonomia i zyski to nie 
wszystko. Jednak - co smutne 
- nie w tej firmie i nie w dzi-
siejszej Polsce.                 AK. 

O G Ł O S Z E N I E R E K L A M A

W ramach akcji każdy zain-
teresowany, pokrzywdzony w 
wyniku  przestępstwa, będzie 
mógł zgłosić się po pomoc do 
Komendy Powiatowej Policji 
w Wejherowie lub do komisa-
riatów policji w Rumi, Redzie, 
Gniewinie i Szemudzie. 

Można się tam zgłaszać w 
terminie od 24 do 28 lutego br. 
w godzinach od 10.00 do 18.00. 
W sobotę 1 marca można sko-
rzystać z pomocy  Komendy Po-
wiatowej Policji w Wejherowie 
oraz komisariatów policji w 
Rumi i Redzie, w godzinach od 
10.00 do 13.00. 

W Ośrodkach Pomocy dla 
Osób Pokrzywdzonych Prze-
stępstwem będą pełnione dy-
żury od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 10.00 do 18.00 
oraz w sobotę w godz. od 10.00 
do 13.00. Informacji prawnej 
udzielać będą adwokaci, rad-
cowie prawni, prokuratorzy, 
funkcjonariusze policji, czyli 
osoby, które posiadają specja-
listyczną wiedzę dotyczącą po-
stępowania przygotowawczego 
oraz - w zakresie postępowania 
wykonawczego - kuratorzy są-
dowi i komornicy.

tydzień 
pomocy 

od 24 lutego do 1 
marca w Wejherowie, 
Rumi, Redzie, Gniewi-
nie i w Szemudzie,  pro-
wadzona będzie akcja  
„Tydzień Pomocy oso-
bom Pokrzywdzonym 
Przestępstwem”. 
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MIASTO I POWIAT

Najpierw były alarmujące 
doniesienia zarządu klubu o ko-
nieczności wycofania się z II li-
gi, jeśli miasto nie da pieniędzy. 
Prezes Szlas rozdzierał szaty i 
straszył katastrofą. 

Próbowano szantażować 
miasto, naciskając, że ma szyb-
ko wyłożyć na prywaty klub ab-
surdalną kwotę 1,5 mln zł, bo 
bez tego nie może on istnieć. Za-
rząd klubu oraz media związane 
z Platformą Obywatelską nie zo-
stawiły na prezydencie przysło-
wiowej „suchej nitki”. Urząd się 
nie ugiął, ponieważ nie ma ta-
kich pieniędzy. 

Po drugie, priorytetem 
miasta w zakresie sportu jest 
zagwarantowanie środków fi-
nansowych na szkolenie dzieci i 
młodzieży, zajęcia pozalekcyjne 
w szkołach oraz na utrzymanie 
miejskiej infrastruktury sporto-
wej, z której korzystają tysiące 
mieszkańców Wejherowa. 

W gestii 
zarządu klubu
Urząd podkreślał, że decyzja 

o wycofaniu Gryfa z rozgrywek 
II ligi, jak zresztą każda inna, 
leży wyłącznie w gestii zarządu 

obradowali radni powiatowi 

Budżet i drogi
Rada Powiatu Wejherowskiego uchwaliła zmiany w tegorocznym 

powiatowym budżecie, m.in. zwiększając wydatki na inwestycje dro-
gowe oraz na oświatę. na tej samej sesji, która odbyła się 7 lutego, 
radni powiatowi podjęli uchwałę o dotacjach dla gmin na realizację 
zadań z zakresu kultury. 

Rozgrywki gryfa Wejherowo

W piłkę czy w politykę?
WkS Gryf będzie nadal grał w ii lidze. na skutek rezygnacji 

orlexu ze sponsorowania klub miał wycofać się z rozgrywek. 
Władze klubu rozpętały wokół tego medialną burzę z atakiem 
na miasto i prezydenta k. hildebrandta. a jednak zarząd klu-
bu „cudownie” znalazł potrzebną kasę. a zatem czemu (komu?) 
miał służyć ten spektakl? czy Gryf gra w piłkę czy w politykę?

klubu i tylko on będzie za nią 
odpowiedzialny. Miasto nie jest 
właścicielem klubu ani obiek-
tów na Wzgórzu Wolności. 

I nagle zarząd Gryfa znaj-
duje pieniądze i oznajmia, że 
piłkarze będą nadal grali w II 
lidze. Nie wiadomo dokładnie 
gdzie i ile pozyskano pieniędzy, 
gdyż informacje zarządu jakoś 
są bardzo enigmatyczne.  

Skąd się nagle wzięły pie-
niądze dla klubu, których bra-
kowało? A może wcale tak dużo 
nie brakowało, skoro tak szyb-
ko zapewniono finansowanie?

nie pierwszy raz
Nie pierwszy raz prezes 

Szlas straszy wycofaniem klu-
bu z rozgrywek a potem nagle 
znajdują się pieniądze. Podob-
nie było jesienią 2012 roku. Ra-
da Miasta przyjęła wówczas 
uchwałę, w której uzależniła 
dofinansowanie klubu z budże-
tu miasta Wejherowa m.in. od 
przedłożenia przez klub oferty, 
dotyczącej zasad finansowania 
klubu, sprawozdania finanso-
wego z działalności, planu finan-
sowego z podaniem dochodów i 
wydatków oraz szczegółowej 

kalkulacji kosztów, finansowa-
nych z   budżetu miasta. 

Gryf powinien wówczas (po-
dobnie jak w obecnej sytuacji, 
jeśli rzeczywiście chodzi mu 
o dotację od miasta), ujawnić 
swoje finanse i jasno określić, 
ile i na co mu brakuje, na co 
konkretnie chce przeznaczyć 
pieniądze publiczne. 

Radni argumentowali, że 
nie można powierzać pieniędzy 
podatników bez kontroli. Tym-
czasem zamiast współpracować 
z miastem w opisany sposób, 
zarząd Gryfa urządza medial-
ne spektakle, jak oddawanie 
„Medalu Róży”, itd. 

Po co ten cyrk? 
Wygląda to na z góry zapla-

nowaną akcję propagandową, 
która nakierowana jest wy-
łącznie na korzyści polityczne, 
a nie dobro wejherowskiego 
sportu. Chodzi o zdyskredyto-
wanie  prezydenta Hildebrand-
ta. To kontynuacja klimatu z 
agresywnej, choć nieskutecz-
nej, kampanii wyborczej z roku 
2010. A przecież jesienią 2014 
roku znów odbędą się wybory 
samorządowe i  już - jak widać – 
zaczęły się harce. A może prezes 
Szlas sam szykuje się do startu 
na radnego i robi przysłowiową 
„zadymę”? Wszak zbratał się w 
wejherowską Platformą.

Gryf odstrasza 
sponsorów
Jest jeszcze jeden aspekt 

sprawy, który potwierdza tezę 
że nie o sport tu chodzi. Walcząc 
z prezydentem miasta, zarząd 
klubu działa w istocie  ...prze-
ciwko Gryfowi. 

Żaden poważny sponsor nie 
zgodziłby się chyba uczestni-
czyć w sportowo-politycznych 
gierkach przeciwko demokra-
tycznie wybranym władzom 
miasta, ponieważ żadna firma 
nie chce być kojarzona z poli-
tyczną rywalizacją. 

Być może gdyby chodziło tyl-
ko o sport, to niejeden bogaty 
sponsor nie pożałowałby dużo 
większej kasy?

N A S Z  P A R T N E R

Czytaj „puls” w internecie:
www.pulswejherowa.pl

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa

Starosta Józef Reszke poin-
formował radnych o wprowa-
dzeniu do budżetu tzw. wolnych 
środków, czyli nie wydanych w 
roku 2013, w wysokości ponad 9 
mln zł. Z tej niemałej kwoty po-
nad milion zł przeznaczono na 
zadania oświatowe. Natomiast 
ponad 5,5 mln zł postanowiono 
wykorzystać na budowę i re-
monty dróg powiatowych. 

Każde pieniądze na dro-
gi oczywiście cieszą, ale kwota 
nie jest szczególnie wysoka, bo-
wiem wiele pojedynczych gmin, 
nawet wiejskich, przeznacza 
na drogi więcej pieniędzy. Bio-
rąc pod uwagę zaniedbania i 
potrzeby, drogi powiatowe wy-
magają znacznie większych na-
kładów. 

Radni jednogłośnie wyra-
zili zgodę na zaproponowane 
zmiany w budżecie, w tym po-
trzebne inwestycje drogowe, ale 
podczas dyskusji wysuwali też 
nowe propozycje.

PoTRZeBne RonDo 
PRZy ul. 12 MaRca
Zdaniem radnego Jacka 

Thiela (na zdjęciu w głębi z mi-
krofonem)  przebudowy wyma-
ga niebezpieczne skrzyżowanie 
ulicy 12 Marca z ulicami Ju-
dyckiego i Wniebowstąpienia 
w Wejherowie (te trzy ulice to 
drogi powiatowe). Najlepszym 
rozwiązaniem według radnego 

byłaby budowa w tym miejscu 
ronda, ale starosta Reszke po-
wiedział, że taki pomysł należy 
„odłożyć do marzeń”, ponieważ 
na wspomnianym skrzyżowa-
niu brakuje na to miejsca. Re-
alizację inwestycji utrudniłyby  
drzewa oraz narożny budynek. 

Jacek Thiel apelował, aby 
jednak nie traktować tego po-
mysłu jak nierealne marzenie i 
zastanowić się choćby nad ma-
łym rondem, zapewniającym 
większe bezpieczeństwo i płyn-
ność ruchu. 

ulica JuDyckieGo 
cZeka oD laT
Wracając do planów inwe-

stycyjnych starostwa, znala-
zła się w nich modernizacja 
zaniedbanego odcinka ul. Ju-
dyckiego w rejonie stacji SKM 
Nanice. Z powodu problemów 
z kanalizacją burzową i obniże-
niem terenu, ten odcinek ulicy 
jest często zalewany na skutek 
deszczu. Na jezdni stoi woda, 
która zalewa też piwnice bu-
dynków. Dlatego ten odcinek 
ulicy od wielu lat czeka na ko-
nieczną przebudowę. 

GMiny inWeSTuJą 
W PoWiaToWe DRoGi
Zadania drogowe będą re-

alizowane w każdej gminie. 
Drogi do modernizacji starosta 
wybrał  w porozumieniu z  wój-

tami i burmistrzami, ale drogi 
powiatowe będą budowane i re-
montowane z udziałem finan-
sowym gmin. 

Dla przykładu na remont 
ruchliwych ulic Dębogórskiej i 
Dąbrowskiego w Rumi (drogi 
powiatowe) powiat zamierza 
wyłożyć 400 tys. zł, ale tyle sa-
mo pieniędzy zadeklarował na 
ten cel samorząd Rumi. 

kulTuRa i ośWiaTa
Na podstawie jednogłośnie 

podjętych kilkunastu uchwał, 
gminy powiatu wejherowskiego 
otrzymają od powiatu dotacje 
na realizację różnego rodzaju 
imprez kulturalnych, a także 
na ochronę zabytków. Gmina 
Gniewino uzyska 50 tys. zł na 
renowacje grobowca rodziny 
Rexin na cmentarzu w Salinie. 
Jest to zabytek wpisany na listę 
wojewódzkiego konserwatora 
zabytków i z pewnością wyma-
ga renowacji.

Podczas sesji podjęto też 
uchwałę o likwidacji sześciu 
techników uzupełniających dla 
dorosłych, które znajdują się w 
zespołach szkół w Wejherowie, 
Rumi i Redzie.

Jest to skutek nowelizacji 
ustawy z 2011 roku, na podsta-
wie której organ prowadzący 
jest zobowiązany do cykliczne-
go likwidowania szkół, wymie-
nionych w tej ustawie.          AK.
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UROCZySTOŚć I DEBATA

W uroczystości, która odby-
ła się 9 lutego br. wzięli udział 
m.in. posłowie Dorota arci-
szewska-Mielewczyk, Ja-
nusz śniadek i Jarosław 
Sellin, prezydent Wejherowa 
krzysztof hildebrandt z za-
stępcą Piotrem Bochińskim, 
radni miasta i powiatu, ks. pra-
łat Tadeusz Reszka, przed-
stawiciele NSZZ „Solidarność, 
„Gazety Polskiej” i Gryfa Po-
morskiego, Prawa i Sprawiedli-
wość z Wejherowa i okolic, Rady 

W 2009 r. prezydent lech Kaczyński odwiedził Wejherowo

tablica w rocznicę

inicjator wykonania i odsłonięcia tablicy radny Mieczy-
sław Makurat (w środku)  oraz wspierający go w tym 
przedsięwzięciu radny Mirosław lademann (z lewej).

Tablicę, upamiętniającą wizytę śp. Prezydenta lecha 
kaczyńskiego w Wejherowie poświęcił proboszcz ko-
ścioła pw. Trójcy świętej, ks. dziekan Tadeusz Reszka.

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

W uroczystości odsłonięcia tablicy na ścianie kolegia-
ty wzięły udział m.in. poczty sztandarowe organizacji 
kombatanckich, ZkP i innych.

śp. lech kaczyński, jako jedyny Prezydent RP w powojennej historii Wejherowa, odwiedził 
nasze miasto 10 lutego 2009 roku. W przeddzień piątej rocznicy tego ważnego wydarzenia, na 
ścianie wejherowskiego kościoła pw. Trójcy świętej została odsłonięta tablica  upamiętnia-
jąca wizytę Prezydenta RP śp. prof. lecha kaczyńskiego w Wejherowie. Była ona związana z 
udziałem prezydenta w obchodach rocznicy zaślubin z morzem.

Kombatanckiej, Kurkowego 
Bractwa Strzeleckiego, Zrze-
szenia Kaszubsko-Pomorskiego 
i mieszkańcy Wejherowa. 

Wszyscy spotkali się naj-
pierw na mszy św. w Kolegiacie. 
Ks. por. Bolesław leszczyń-
ski, kapelan Centrum Wspar-
cia Teleinformatycznego i 
Dowodzenia Marynarki Wojen-
nej RP, poczas kazania wspomi-
nał prof. Lecha Kaczyńskiego 
jako najbardziej wykształcone-
go prezdenta Polski i jednego z 

Jak zrodził się pomysł zamontowania tablicy ku czci 
prezydenta na skwerze w Wejherowie? spytaliśmy o to 
inicjatora, radnego Mieczysława Makurata.

- Pracuję w turystyce, sporo jeżdżę po Polsce i spotykałem 
wiele miejsc, w których uczczono postać nieżyjącego prezy-
denta. Pomyślałem, że w Wejherowie brakuje choćby tablicy, 
upamiętniającej wizytę Lecha Kaczyńskiego w naszym mie-
ście -  mówi radny Rady Miejskiej w Wejherowie. - Znalazłem 
ludzi dobrej woli, którzy wsparli tę inicjatywę finansowo. 
Koszt wykonania tablicy sfinasowalismy ze składek społecz-
nych. Poparcie znalazłem też w osobach ks. dziekana Tade-
usza Reszki i prezydenta Krzysztofa Hildebrandta. 

najważniejszych, tych, którzy 
są solą tej ziemi.

Podczas mszy św. oraz na 
uroczystości odsłoniecia tablicy 
zaśpiewał pięknie Chór Męski 
„Harmonia”.

Na Skwerze im. Jana Paw-
ła II, prowadzący uroczystość 
Jacek Drewa przypomniał ze-
branym życiorys śp. Lecha Ka-
czyńskiego. Tablicę odsłonili 
prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt  (student prof. 
Lecha Kaczyńskiego) oraz ks. 

prałat Tadeusz Reszka. 
Pod nową tablicą pamiątko-

wą złożono kwiaty i zapalono 
znicze. 

Uczestnicy uroczystości i za-
proszeni goście spotkali się po-
tem w Domu Parafialnym, w 
sali im. Jana Pawła II, gdzie 
mogli obejrzeć wystawę fotogra-
ficzną poświęconą działalności 
Lecha Kaczyńskiego, a także 
film pt. „Niosła go Polska”. Pro-
jekcję przygotował Klub „Gaze-
ty Polskiej”.                           AK.

14 lutego 2014 r, w szkole 
odbył się finał konkursu „Wy-
korzystanie funduszy unijnych 
i ich wpływ na transformację 
gospodarczą państwa” z udzia-
łem dwuosobowych drużyn z 
sześciu szkół ponadgimnazjal-
nych powiatu wejherowskiego. 
Nagrodą jest 6 zaproszeń do 
Parlamentu UE i Brugii oraz 
2 tablety. 

W i liceum ogólnokształcącym im. króla Jana iii Sobieskiego w 
Wejherowie odbył się konkurs oraz debata z udziałem posła do Parla-
mentu ue - Jarosława Wałęsy i posła do Sejmu RP - Jerzego Budnika. 
Debatowano o funduszach unijnych.

Zwycięzcą została drużyna  
I LO: Dorota Detlaf i Jakub 
Wojewódka. Drugie miej-
sce zajęli uczniowie  ZSP nr 4: 
Fryderyka Grzymkowska  i 
Mateusz czereda, a trzecie 
ZSP nr 2 : oliwia kowalska i 
Mateusz Gacioch. Wszystkie 
wymienione szkoły to placówki 
z Wejherowa. 

Wiedzę na temat funduszy 

unijnych uczniowie mogli wy-
korzystać w ciekawej debacie 
z posłami. Młodzież zadawała 
pytania  dotyczące wykorzysta-
nia funduszy na rozwój infra-
struktury, ochronę środowiska  
i kształcenie. 

Dyskusję zakończono wnio-
skiem, iż efektywne wykorzy-
stywanie środków unijnych 
ułatwia nam wszystkim życie.

licealiści wiedzą wszystko o funduszach unijnych

Konkurs i debata z udziałem posłów

laureaci konkursu, nauczyciele, dyrektor liceum oraz posłowie.
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KONTROWERSJE

otrzymaliśmy list od mieszkańca Wejherowa, rozżalonego 
z powodu, jak sam napisał „fikcyjnej opieki zdrowotnej”. Córka 
autora listu, w styczniu br. miała problem z nieodpłatną wizytą 
u lekarza ginekologa, w ramach ubezpieczenia. oto list naszego 
Czytelnika, skrócony  z powodu ograniczonego miejsca w gazecie .

22-letnia pacjentka (...) odczuwa bóle w okolicach narządów płcio-
wych, postanawia przeprowadzić badania ginekologiczne. Próbuje 
umówić się na wizytę  u lekarza ginekologa nieodpłatnie, na ubez-
pieczenie. Niestety w każdej placówce na terenie Wejherowa (ma-
jącej podpisaną umowę z NFZ)  odmówiono przyjęcia pacjentki na 
ubezpieczenie. Uzasadnienie: zajęte terminy już na kilka miesięcy do 
przodu.  Ostatecznie z konieczności umówiła się na wizytę odpłatną w 
placówce w szpitalu w Wejherowie, gdzie za wizytę żądano najmniej  
(140 zł ). Przed wizytą pacjentka skontaktowała się z Pomorskim Od-
działem Wojewódzkim NFZ, którego przedstawiciel NFZ oświadczył, iż 
placówka musi przyjąć pacjentkę z bólem bez oczekiwania przez kilka 
miesięcy na wolny termin. Pacjentka przekazała informacje uzyskane 
telefonicznie od przedstawiciela NFZ, ale u lekarza dowiedziała się, 
że nic podobnego nie obowiązuje. Placówka przyjmie pacjentkę bez 
oczekiwania w kolejce, jeżeli wcześniej uda się na pogotowie i zostanie 
przekazana do placówki przez pogotowie.

Trudno, pacjentka zapłaciła za wizytę, ale w trakcie badania okaza-
ło się jest w 7 tygodniu ciąży. W związku z tym prosiła aby zapisać ją na 
wizytę ciążową. Okazało się, że to możliwe, ale oczywiście odpłatnie. 
Zdumiona pacjentka powiedziała, że nie ma środków na kolejną wi-
zytę, a nieprowadzenie badań w okresie ciąży może skutkować cho-
robą albo i śmiercią dziecka, ponadto przecież jest wręcz obowiązek 
przeprowadzić badania najpóźniej do 10 tygodnia. Placówka była nie-
wzruszona - albo odpłatnie albo nie będzie badań. 

Po tym zdarzeniu pacjentka  kontaktuje się z przedstawicielem 
NFZ, gdzie dowiaduje się, że należy napisać skargę przesłać do NFZ. 
Zdaniem przedstawicielki Funduszu placówka powinna przyjąć pa-
cjentkę, bo opieka jest potrzebna zaraz, a nie za kilka miesięcy.

Niestety skarga i ewentualna kara zajmie sporo czasu, a pacjentka 
nadal pozostaje w punkcie wyjścia czyli bez opieki lekarskiej

Normalny człowiek nie jest w stanie zrozumieć tego systemu.  Słu-
chając Premiera, Ministra to jest super. Państwo troszczy się o obywa-
teli a już szczególnie o dzieci i kobiety w ciąży. Rząd wydaje mnóstwo 
pieniędzy na reklamy propagujące badania lekarskie kobiet, szczegól-
nie kobiet w ciąży. (...) Ale to tylko pozory, pozornie wszystko jest super.

Pozornie pacjenci mają prawa - ale w rzeczywistości nie mają żad-
nych praw, za to mają obowiązek opłacać składki. Są umowy placówek 
zdrowia z NFZ które zobowiązują strony do pewnych działań na rzecz 
pacjentów - w rzeczywistości pacjent nikogo nie obchodzi liczy się 
kasa. Są kary dyscyplinujące nakładane na placówki zdrowia za nie-
przestrzeganie określonych zasad i umów – w rzeczywistości nikt się 
tych kar nie boi i nikogo one nie dyscyplinują.

Dzisiaj już nawet nie można powiedzieć, że coś w systemie służby 
zdrowia szwankuje, tutaj żaden system nie istnieje . Ten system to wiel-
ka fikcja, obłuda i zakłamanie.                        Andrzej Szmytka z Wejherowa

oD ReDAKCJI: O komentarz do tej sytuacji poprosiliśmy pełno-
mocnika ds. pacjenta wejherowskiego szpitala, Barbarę Rogowską 
Oto wypowiedź pani doktor:

- Nie znam szczegółów tej konkretnej sprawy, nie wiem, czy pa-
cjentka skorzystała z Poradni K, funkcjonującej w naszym szpitalu, czy 
z placówki prywatnej, bo i takie znajdują się w budynku szpitala, który 
wynajmuje pomieszczenia na gabinety lekarskie. 

Pani, opisana w liscie ma problemy z powodu niedoskonałe-
go systemu opieki zdrowotnej. Kolejki u specjalistów i konieczność 
oczekiwania od kilku tygodni do kilku miesięcy to niestety problem 
wielu pacjentów w Polsce, na Pomorzu i m.in. w Wejherowie. To pro-
blemy systemowe naszej służby zdrowia, a nie wina poszczególnych 
przychodni i poradni. Limit pacjentów wynika z kontraktu poradni z 
Narodowym Funduszem Zdrowia. Wysokość przyznanych środków 
ogranicza liczbę przyjmowanych pacjentów. Poza osobami zapisa-
nymi na dany termin są tzw. nagłe przypadki kiedy pacjent wymaga 
szybkiej interwencji, ale to lekarz ocenia, czy należy go przyjąć natych-
miast, czy jednak musi poczekać na wolny termin.

Fikcyjna służba zdrowia?
lIstY Do ReDAKCJI

Wniosek radnego Jacka 
Thiela dotyczy zwiększenia 
bezpieczeństwa dzieci i osób do-
rosłych, przechodzących przez 
przejście dla pieszych przy 
ul. Sobieskiego w miejscu 
skrzyżowania z ul. harcer-
ską w okolicy Szkoły Podsta-
wowej nr 9 w Wejherowie. 

Zdaniem radnego, dzieci 
przechodzące przez ulicę Sobie-
skiego w drodze do i ze Szkoły 
nr 9, „Słonecznego Przedszko-
la” i Przedszkola Niepubliczne-
go „Przygoda”,  narażone są na 
bardzo duże niebezpieczeństwo 
ze strony kierowców rozwijają-
cych nadmierną prędkość. 

We wspomnianym miejscu 
istnieje sygnalizacja świetlna 
oraz znaki drogowe pionowe, 
ale dopiero w miejscu samego 
przejścia dla pieszych. Biorąc 
pod uwagę liczbę wypadków w 
obrębie tego przejścia i skrzy-
żowania, w tym śmiertelnych, 
istnieje konieczność zwiększe-
nia bezpieczeństwa w omawia-
nym miejscu. 

„Działając w interesie miesz-
kańców, szczególnie osiedli Har-
cerska, Przyjaźni, 1000-lecia w 
Wejherowie, a w szczególności 
w trosce o bezpieczeństwo dzie-
ci zwracam się z wnioskiem do 
Zarządu Powiatu o dodatkowe 
oznakowanie przejścia dla pie-
szych przy ul. Sobieskiego, zna-
kami drogowymi pionowymi i 
poziomymi np. A-17 dzieci na 

przed wyjazdem dla wozów strażackich i w pobliżu szkoły

Niebezpieczne przejścia
Dwa przejścia przez ruchliwą jezdnię na ulicach Sobieskiego oraz 3 Maja w Wejherowie 

należą do niebezpiecznych. Wniosek w sprawie jednego z nich złożył na sesji Rady Powiatu 
Wejherowskiego radny Jacek Thiel. W sprawie drugiego przejścia, usytuowanego na ul. 3 Ma-
ja interweniował mieszkaniec Wejherowa. Sprawa trafiła do władz wojewódzkich.

pomarańczowym tle „Kierowco 
zwolnij” lub „Strefa Szkolna”, 
T-27, napisy na jezdni SZKO-
ŁA, ZWOLNIJ, UWAGA, z od-
powiednim wyprzedzeniem z 
obu stron, biało-czerwona ze-
bra” - napisała radny Jacek 
Thiel w swoim wniosku. radny 
apeluje również o - umiejsco-
wienie w pobliżu przejścia dla 
pieszych fotoradaru (przesunię-
cie z ul. Sucharskiego) oraz zna-
ku zapowiadającego fotoradar.

Przejście to jest niebezpiecz-
ne przez cały rok, również w 
okresie wakacji letnich, kiedy 
w tym rejonie urządzane są 
wyścigi motocyklowe i samo-
chodowe.  W nocy od strony ul. 
Sucharskiego wjeżdżają TIR-y i 
duże samochody ciężarowe, aby 
omijać bramki via Toll na dro-
dze krajowej nr 6 i unikać opłat. 
Mieszkańcy skarżą się, że kie-
rowcy ciężkich pojazdów jeżdżą 
tam z nadmierną prędkością, 
przez co niszczą drogi i tworzą 
niebezpieczne sytuacje.

Wniosek radnego J. Thiela 
został skierowany do Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego. 

Natomiast do marszałka po-
morskiego Mieczysława Struka 
w styczniu br. trafiło pismo od 
wojewody pomorskiego, podpi-
sane przez dyrektora Wydziału 
Infrastruktury UW w Gdań-
sku Andrzeja Kondrackiego. 
Wynika z niego, że przejście 
dla pieszych przy ul. 3 Maja 

w Wejherowie, usytuowa-
ne naprzeciwko siedziby 
Państwowej Straży Pożar-
nej stwarza zagrożenie dla 
przechodniów, utrudnia 
wyjazd wozom strażackim. 
W związku z tym należy je 
przenieść w inne, bardziej od-
powiednie miejsce. 

Taka sytuacja trawa już od 
wielu lat i zapewne byłoby tak 
dalej, gdyby nie jeden z miesz-
kańców Wejherowa, który w 
sprawie tego niebezpiecznego 
przejścia napisał do wład lokal-
nych oraz do Komendy Głów-
nej Policji. Ponieważ ul. 3 Maja 
jest drogą wojewódzką nr 218, 
uwagi i zastrzeżenia mieszkań-
ca trafiły na biurko wojewody 
Ryszarda Stachurskiego. 

W piśmie wojewody do mar-
szałka pomorskiego czytamy 
że: „Lokalizacja omawianego 
przejścia budzi wątpliwości, w 
szczególności w zakresie sze-
roko pojętego bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, co wynika z 
faktu umiejscowienia przejścia 
dla pieszych na wysokości wy-
jazdu z budynku Państwowej 
Straży Pożarnej. Obecna loka-
lizacja na wyjeździe z budynku 
może powodować potencjalne 
kolizje pomiędzy wyjeżdżający-
mi pojazdami, a pieszymi. (…) 
Wyjeżdżając z budynku pojazd 
uprzywilejowany powinien 
mieć zapewnioną możliwość 

szybkiego, ale też niezagraża-
jącego innym użytkownikom 
włączania się do ruchu. Pro-
blemem jest brak odgrodze-
nia terenu straży pożarnej od 
ciągu pieszego, a dodatkowo 
ewentualna akumulacja pie-
szych przed przejściem, powo-
dująca sytuacje potencjalnie 
zagrażające ich bezpieczeń-
stwu. (…) W konsekwencji, 
proszę o zmianę wprowadzonej 
organizacji ruchu, a w szcze-
gólności likwidację obecnego 
przejścia dla pieszych i rozwa-
żenie możliwości jego przenie-
sienia w inne miejsce w ciągu 
drogi wojewódzkiej nr 218, je-
żeli warunki techniczne będą 
umożliwiały taką zmianę. (…), 
proszę o priorytetowe potrakto-
wanie sprawy oraz poinformo-
wanie Wojewody Pomorskiego 
o podjętych działaniach”. 

O sprawie poinformowane 
zostało także Biuro Prewencji 
i Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji oraz Komenda 
Wojewódzka Policji.  

Z pisma, które interweniu-
jący mieszkaniec Wejherowa 
otrzymał do wiadomości i prze-
słał do naszej redakcji wynika, 
że przejście dla pieszych zosta-
nie przeniesione. Procedury 
trwają na ogół długo, a na razie 
przechodnie nadal przechodzą 
po „zebrach” tuż przed siedzibą 
Straży Pożarnej.                 BaK.

Przejście przez ruchliwą ulicę Sobieskiego w kierunku 
Szkoły Podstawowej nr 9 i dwóch przedszkoli.

niefortunnie usytuowane przejście przy ul. 3 Maja
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EDUKACJA I KULTURA

Piknik Żeglarski jest 
częścią projektu morskie-
go marszałka pomorskiego, 
pod tytułem „Złap wiatr w 
pomorskie żagle wiedzy”, w 
którym biorą udział ucznio-
wie klas piątych.

Piknik otworzył Mate-
usz kusznierewicz swoją 
opowieścią o przygodzie z 
żeglarstwem. Nasz mistrz 
olimpijski podkreślał waż-
ną rolę, jaką spełnia eduka-
cja morska w życiu każdego 
młodego człowieka oraz jak 

M. Kusznierewicz w strzebielinie

Mistrz olimpijski
wsród uczniów 

W Zespole kształcenia i Wychowania w Strzebielinie znów powiało 
morzem i zabrzmiały szanty. W przededniu otwarcia igrzysk olimpij-
skich w Soczi do Szkoły Podstawowej w Strzebielinie zawitał mistrz 
olimpijski Mateusz kusznierewicz, który był gościem specjalnym Pik-
niku Żeglarskiego zorganizowanego przez Fundację navigare.

wiele dziedzin życia w sobie 
łączy – począwszy od geogra-
fii, astronomii, matematyki, 
języków obcych i muzyki, a 
skończywszy na umiejętno-
ściach praktycznych oraz 
pracy w grupie.

Uczniowie mogli poznać 
i zaśpiewać kilka piose-
nek morskich, dowiedzieć 
się od swoich rówieśników 
o zasadach bezpiecznego 
przebywania na wodzie i 
reagowania w sytuacjach 
niebezpiecznych. Mogli też 

poznać budowę żaglówki 
oraz kilka komend, wyda-
wanych podczas rejsu. 

Na zakończenie wszy-
scy spróbowali swoich sił w 
balansowaniu na burcie i 
wiązaniu węzłów, jak i po-
ćwiczyć reanimację na fan-
tomie.

W Pikniku wzięli udział 
uczniowie ze szkół podsta-
wowych z gminy Łęczyce.

Sebastian Okrój 
ZKiW Strzebielino Osiedle

u góry: młodzi 
żeglarze ze Strze-
bielina z dyrektor 
Zespołu kształce-
nia i Wychowania, 
Teresą hinc.

u dołu pani dyrek-
tor T. hinc i Mate-
usz kusznierewicz, 
który wpisuje się 
do księgo pamiąt-
kowej szkoły.

Szefowa hospicjum im. św. Judy Tadeusza dziękuje za piękną akcję charytatywną.

W Światowym Dniu Chorego

„Świętoszek” 
w bibliotece

Spektakl w wykonaniu słu-
chaczy Wejherowskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku 
YMCA i pracowników bibliote-
ki był ciekawym wydarzeniem 
kulturalnym. Dlatego liczni 
widzowie nie żałowali  braw 
aktorom-amatorom, którzy wy-
kazali się talentem i odwagą. 
Należy docenić przede wszyst-
kim pokonanie (albo ukrycie) 
tremy, swobodę na scenie oraz 
poczucie humoru artystów.

Wszystkich, którzy przygo-
towali piękne przedstawienie 
na czele z inicjatorką dyrek-

tor biblioteki Danutę Balce-
rowicz za inicjatywę  chwalił 
bardzo zastępca prezydenta 
Bogdan Tokłowicz, członkini 
Zarządu Powiatu Gabriela li-
sius oraz Teresa Dzięcielska 
z Hospicjum Domowego pw. 
św. Judy Tadeusza, która dzię-
kowała za akcję charytatywną 
m.in. w imieniu podopiecznych 
placówki. Włączyli się w nia 
również młodzi wolontariusze.

Tego dnia w bibliotece dzia-
łał charytatywny kiermasz 
książek z przeznaczeniem na 
hospicjum.                         BaK.

Miejska Biblioteka Publiczna we współpracy z Wejherowskim uni-
wersytetem Trzeciego Wieku wystawiła spektakl charytatywny w 
oparciu o fragmenty komedii Moliera pt. „świętoszek”. Przy okazji 
zberano datki na rzecz hospicjum św. Judy Tadeusza w Wejherowie 
- wszystko z okazji XXii światowego Dnia chorych. 

W sztuce wystąpili: 
Kazimierz Wójcik, 

Krzysztof powałka, Celi-
na Niebylska, Bożena Kry-
wald, Bogna Zubrzycka, 
teresa Malinowska, Beata 
Myszka, Marzena Wilk, Kry-
styna laskowska  i Marcin 
Fedoruk. 

W roli narratora wystąpiła 
Wanda Kantecka. 

Spektakl wyreżyserowała 
ewelina Magdziarczyk-ple-
banek. Scenografię przygo-
towała Aleksandra lis.
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RZEMIOSŁO

- Stolarstwem meblowym 
zajmował się mój ojciec, dziadek 
i pradziadek. Ja i pięcioro ro-
dzeństwa, które prowadzi firmy 
stolarskie, jesteśmy już czwar-
tym pokoleniem, pracującym w 
tym zawodzie - mówi Zbigniew 
Stencel. -  Cieszę się, że tradycje 
zostaną podtrzymane, bo firmę 
meblową prowadzę wspólnie z 
synem, który kiedyś przejmie 
nasze przedsiębiorstwo.

WieDZa i TalenT
Pan Zbigniew, jest nie tyl-

ko rzemieślnikiem, mistrzem 
stolarstwa, szkolącym w tym 
zawodzie młodzież, ale posia-
da też tytuł mistrza rzemiosł 
artystycznych, nadany przez 
ministra kultury. Zakład pro-
dukcyjny i duży salon z eksklu-
zywnymi meblami znajdują się 
w Wejherowie, przy ul. I Bryga-
dy Pancernej WP.

Można tam obejrzeć i kupić 
szafy, biurka i fotele, stylizo-
wane na meble gdańskie, czy-

Wejherowscy rzemieślnicy: Zbigniew stencel

papieski tron i biurko marszałka
Rzeźbione ręcznie szafy gdańskie oraz inne stylowe meble z bogatą 

ornamentyką to wizytówka firmy Stencel z Wejherowa. Początki sto-
larni Zbigniewa Stencla w Wejherowie sięgają 1979 roku, ale rodzinne 
tradycje w tej dziedzinie są znacznie dłuższe.

li wzorowane na barokowym 
wyposażeniu domów bogatych 
gdańskich patrycjuszy. W ofer-
cie salonu znajdują się również 
meble z każdej innej epoki, 
na przykład art deco, secesyj-
ne albo utrzymane w modnej 
stylistyce lat pięćdziesiątych i 
sześćdziesiątych. 

Aby wykonywać takie me-
ble, trzeba znać historię meblar-
stwa, mieć wiedzę o surowcach, 
wzorach, detalach. Trzeba też 
posiadać umiejętności, doświad-
czenie i talent.

oD PoDŁóG 
Po ZaSŁony
Obok mebli, które wygląda-

ją jak antyki, firma Stencel ofe-
ruje też nowoczesne kuchnie, 
sypialnie, komplety wypoczyn-
kowe i inne meble o modnych 
wzorach. 

Proponuje również kom-
pleksowe wyposażenie wnętrz 
oraz wszelkie niezbędne dodat-
ki. We współpracy z kilkoma 

innymi firmami salon meblar-
ski „Stencel” oferuje aranżacje 
wnętrz, podłogi, zasłony, tape-
ty, sztukaterie i wiele innych 
elementów wyposażenia domu. 

Masywne meble „gdańskie”, 
z piękną i bogatą snycerką, pa-
sują do wyjątkowych wnętrz i 
do takich trafiają.

- Zajmujemy się wyposaża-
niem dworków lub pałaców, 
które zostały wyremontowane 
i posłużą jako prywatny dom 
albo na przykład jako hotel 
z restauracją - wyjaśnia Zbi-
gniew Stencel. - Takich obiek-
tów jest wiele, a nasze meble i 
inne dodatki doskonale pasują 
do tego rodzaju wnętrz. Meble, 
zamawiane przez różne firmy i 
instytucje, trafiły m.in. do gabi-
netu marszałka województwa 
pomorskiego.

Ciekawym, ale też nieła-
twym wyzwaniem były dla fir-
my Stencel takie realizacje, jak 
wyposażenie w rzeźbione meble 

prezbiterium w Katedrze św. 
Jana Chrzciciela w Warszawie 
oraz prezbiterium i prospekt or-
ganowy w Bazylice w Licheniu. 

FoTel Dla PaPieŻa
Powodem do dumy dla Zbi-

gniewa Stencla i całego wejhe-
rowskiego rzemiosła jest fakt, 
że Jan Paweł II podczas piel-
grzymek do ojczyzny siadywał 
na fotelach z Wejherowa. 

Papieski fotel, wykonany w 
firmie Stencel, stanął w 1987 
roku na wspaniałym ołtarzu 
na gdańskiej Zaspie. Podczas 
jednej z kolejnych wizyt, na 
uroczystości powitania papieża 
na gdańskim lotnisku, zarówno 
Ojciec Świety, jak i para prezy-
dencka Jolanta i Aleksander 
Kwaśniewscy zasiedli na rzeź-
bionych fotelach z Wejherowa. 

- Wcześniej, w 1984 roku Oj-
ciec Święty otrzymał od nas w 
darze ręcznie rzeźbione krzesło 
w stylu mebli gdańskich, pierw-
szy taki mebel wykonany przez 
nasza firmę  - mówi właściciel 
firmy. - Zawieźliśmy je do Wa-
tykanu i podarowaliśmy uro-
czyście Janowi Pawłowi II.

Zbigniew Stencel zatrudnia 
25 osób. Szkoli też uczniów, 

m.in. z Niepublicznej Szkoły 
Rzemiosł w Wejherowie oraz z 
Ośrodka dla Niesłyszących. 

- W sumie w moim zakła-
dzie przeszkoliliśmy ponad 130 
uczniów - informuje Z. Sten-
cel. - Niektórzy z nich otworzyli 
własne firmy. Niektórzy zostali 
w moim zakładzie, gdzie trafia-
li najzdolniejsi i najsolidniejsi 
uczniowie.

Pan Zbigniew jest od wielu 
lat członkiem wejherowskiego 
Powiatowego cechu Rze-
miosł, Małych i średnich 
Przedsiębiorstw, Związku 
Pracodawców. Poza tym już 
trzecią kadencję jest członkiem 
Zarządu Pomorskiej Izby Rze-
mieślniczej w Gdańsku, a do-
kładnie jego wiceprezesem . 

Na ścianie gabinetu rze-
mieślnika można obejrzeć 
liczne dyplomy i certyfikaty, 
świadczące m.in. o ważnych 
nagrodach. Złoty i Platynowy 
Laur oraz Złota Odznaka Mi-
strza to tylko niektóre z nich.

RelakS i RoDZina
Zbigniew Stencel pochodzi z 

Sierakowic koło Kartuz i jest ro-
dowitym Kaszubą. 

Zapytany o to, czy lubi Wej-

herowo, w którym zamieszkał z 
żoną 35 lat temu i w którym za-
łożył swój pierwszy zakład, Zbi-
gniew Stencel potwierdza.

- Lubię nasze miasto, miesz-
ka się w nim bardzo dobrze, 
ale w wolnych chwilach chęt-
nie uciekam do Załakowa ko-
ło Sierakowic, gdzie mój drugi 
syn zajmuje się agroturystyką. 
Obiekt, który wszystkim po-
lecam,  nazywa się „Dworek 
na Błotach”. Tam najchętniej 
odpoczywam, spaceruję po le-
sie oraz spotykam się z liczną 
rodziną. Bardzo mi zależy na 
utrzymaniu kontaktów i więzi 
rodzinnych. 

A skoro o rodzinie mowa, 
poza wspomnianymi dwoma 
synami, pan Zbigniew ma rów-
nież córkę, absolwentkę archi-
tektury wnętrz, mieszkającą 
w Londynie i prowadzącą tam 
salon z nowoczesnymi meblami 
firmy Stencel. 

Ponieważ współwłaścicie-
lami zakładu są: Zbigniew 
Stencel, jego żona i syn To-
masz, jest to z pewnością naj-
lepszy przykład rodzinnego 
przedsiębiorstwa.                

           Anna Kuczmarska

Zbigniew Stencel w gabinecie zasiada za biurkiem, wykonanym we własnej firmie.

Rzeźbione krzesło - dar dla Jana Pawła ii, przekazany 
uroczyście w Watykanie.

ojciec święty w 1999 roku 
na gdańskim lotnisku - na 
fotelu z firmy Stencel w 
Wejherowie.

W tym cyklu od ponad dwóch lat  prezentujemy przedsiębiorców, zrzeszonych w 
powiatowym Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich przedsiębiorstw - Związek pracodaw-
ców w Wejherowie.  Archiwalne artykuły na ten temat można znaleźć na naszej stronie:

www.pulswejherowa.pl   w zakładce:  „Rzemieślnicy”

Rzemieślnicy w  „pulsie Wejherowa”
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HISTORIA

Etap, czyli obóz emigracyjny 
mieścił się w budynkach z czer-
wonej cegły przy obecnej ul. 
Sobieskiego, w których dzisiaj 
znajduje się Ośrodek Szkolno-
-Wychowawczy nr 2 dla niesły-
szącej młodzieży. Gromadzono 
tu emigrantów z całej Polski, 
czekających na statek. Ludzie 
przechodzili kwarantannę, de-
zynfekcję i badania lekarskie. 
Korzystali z przeznaczonych 
dla nich sypialni, świetlicy, ła-
zienek. Niektórzy podróżni po 
raz pierwszy zetknęli się tu z 
opieką lekarską, higieną i ...bie-
żącą wodą. 

Wyjeżdżali, aby
polepszyć swój los
Emigracja Polaków do Ame-

ryki rozpoczęła się znacznie 
wcześniej. Jak mówi Regina 
Osowicka, nie sposób dokład-
nie określić, ilu Kaszubów, a 
wśród nich także wejherowian, 
wyemigrowało w okresie za-
boru pruskiego. Podróż wiąza-
ła się ze znacznymi kosztami. 
Np. ok. 1860 r. za rejs statkiem 
pocztowo-towarowym typu 
„Borussia”, „Teutonia”, „Saxo-
nia” trzeba było zapłacić 60-70 
talarów. 

Ci, którzy już do Ameryki 
dotarli, przysyłali do kraju kar-
tę okrętową (nim: schiffskarte), 
aby mogli wyjechać następni. 

W II połowie XIX w. do USA 
wyemigrowali m.in. niektórzy 
ojcowie reformaci po kasacie 
klasztorów w Prusach Zachod-
nich, a także poborowi i de-
zerterzy z wojska pruskiego. 
Najczęściej jednak wyjeżdżali 
ludzie ubodzy w poszukiwa-
niu pracy, zarobków, lepszego 
życia, czyli „za chlebem”. Do 
podróży za ocean zachęcały 
agencje migracyjne i przedsta-
wicielstwa europejskich linii 
żeglugowych. W wychodzącym 
w Wejherowie „Kreis-Blatt den 
Neustadter Kreis” ogłoszenia 
zamieszczał agent linii żeglu-
gowych z Bremy i Hamburga. 

W latach 1923-1932 emigranci z całej polski trafiali do naszego miasta

Do Ameryki przez ...Wejherowo
W okresie zaborów, a także po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wielu Pola-

ków, w tym kaszubów, emigrowało do Stanów Zjednoczonych i do kanady. najczę-
ściej „za chlebem”. W daleki, nieznany świat odpływali statkami najpierw z Gdańska, 
a w latach dwudziestych i trzydziestych głównie z portu w Gdyni. najpierw jednak 
musieli przyjechać do Wejherowa, gdzie  w latach 1923-1932  funkcjonował etap emi-
gracyjny. o emigracji wejherowian i kaszubów za wielką wodę oraz o obozie emigra-
cyjnym w naszym mieście opowiedziała pisarka i dziennikarka, Regina osowicka.

Jednym z najsłynniejszych 
wejherowian, którzy wyemi-
growali do Ameryki, był ksiądz 
biskup Paweł Rhode (na zdję-
ciu powyżej), żyjący w latach 
1870-1945. Ks. Rhode był ordy-
nariuszem diecezji Green Bay 
nad Jeziorem Michigan. Dora-
stał w Stanach Zjednoczonych, 
bowiem gdy wyjeżdżał z Polski, 
miał zaledwie 10 lat. 

Przypomnijmy, że na ścianie 
wejherowskiej Kolegiaty (we-
wnątrz kościoła) znajduje się 
epitafium, poświęcone księdzu 
biskupowi P. Rhode. 

najpierw z Gdańska, 
potem z Gdyni
Jak informuje Regina Oso-

wicka, w latach 1901-1910 do 
Ameryki wyemigrowało wg. 
szacunków 870 tys. Polaków, a 
tym z zaboru pruskiego ok. 23 
tysiące. Polacy po Włochach i 
Żydach stanowili najliczniejszą 
grupę narodowościową. 

Jednym z portów bazowych 
był Hamburg, gdzie emigran-
ci czekali na transatlantyk w 
noclegowniach lub tanich ho-
telikach. Przy porcie działało 
schronisko dla polskich emi-
grantów pn. Stadt Warschau 
(miasto Warszawa). 

Po I wojnie światowej ba-
zą dla emigrantów stał się 
Gdańsk. Do gdańskiego por-
tu zawijały statki dowozowe z 
Francji, Holandii, Anglii, któ-

re zabierały emigrantów, aby 
w portach Europy Zachodnie  
przeokrętować ich na trans-
atlantyki. Gdańsk miał w tym 
czasie połączenie  pasażersko-
-emigracyjne do Ameryki i Ka-
nady. Do kierowania ruchem 
emigracyjnym powołano urząd 
attaché emigracyjnego przy 
Komisariacie Generalnym RP 
w Gdańsku. 

27 lipca 1923 r. utworzo-
no Etap Emigracyjny (Obóz 
Emigracyjny) w Wejherowie. 
Władze Wejherowa starały się 
urozmaicić czas oczekiwania or-
ganizując  imprezy kulturalne, 
zawody sportowe, itp. Nauczy-
ciele i wolontariusze wygłaszali 
prelekcje o Ameryce. 

Kierownikiem Etapu był 
Władysław Dąbrowski, 
mieszkający z rodzina przy ul. 
3 Maja 3. Lekarzem był Sta-
nisław Bubnowski, a kape-
lanem emigrantów - ksiądz 
edmund Roszczynialski.  

Mieszkańcy Wejherowa z 
czasem oswoili się z widokiem 
emigrantów, którzy przyjeżdża-
li do miasta. Mężczyźni zwykle 
nieśli tobołki, paczki, walizy, a 
kobiety prowadziły dzieci. W 
holu wejherowskiego dworca 
PKP, wywieszony był specjal-
ny rozkład jazdy pociągów emi-
gracyjnych do Gdyni.

„kentucky”
był pierwszy
Gdynia stała się z czasem 

bazą polskiej emigracji. Pierw-
szy statek zawinął do tymczaso-
wego potem rozbudowywanego 
portu w Gdyni w sierpniu 1923 
r. Parowiec pasażerski „Ken-
tucky” zabrał do Hawru 1800 
Polaków z Wielkopolski. 

Jak informuje Regina Oso-
wicka, w 1924 r. wyjechało z 
Polski 6400 osób, a przyjecha-
ło 1200. 

Przy nabrzeżu pilotowym i 
polskim w gdyńskim porcie cu-
mowały oceaniczne statki pa-
sażerskie, a od 1930 r. także 

polskie transatlantyki , które 
przejęły większość ruchu emi-
gracyjnego do Stanów Zjedno-
czonych i Kanady. 

Placówka w Gdyni
W 1928 r. rozpoczęto budowę 

nowoczesnego Obozu Emigra-
cyjnego w Gdyni-Grabówku. 
Pierwsi emigranci skorzystali 
z nowego obiektu ok. 1932 r. 
Kierownikiem gdyńskiego obo-
zu aż do wybuchu wojny był 
również Władysław Dąbrow-
ski, którego wraz z personelem 
przeniesiono z Wejherowa. 

Tzw. „Emigrantka” w Gdyni 
otwarta z pompą przez wicepre-
miera Eugeniusza Kwiatkow-
skiego i  ministra Józefa Becka 
mogła pomieścić jednorazowo 
ok. 2000 osób. Na jej terenie 
było największe w Polsce ką-
pielisko (łaźnia) oraz stacja do 
dezynfekcji odzieży. 

W kaplicy przygotowywa-
no ludzi duchowo na wyjazd za 
ocean. Msze święte odprawiał 
dziekan gdyński ks. kanonik 
Teodor Turzyński. Dla przy-
szłych emigrantów wystawiano 
też sztuki patriotyczne. 

Oczekiwanie na statek trwa-
ło od kilku do kilkunastu dni.

W czasie II wojny Wła-
dysław Dąbrowski zginął w 
obozie koncentracyjnym w 
Sachsenhausen-Oranienburg 
(Brandenburgia-Niemcy), a ks. 
T. Turzyński - w Lasach Pia-
śnickich. Ks. dziekan Edmund 
Roszczynialski został rozstrze-
lany przez Niemców w Cewi-
cach pod Lęborkiem. Spoczywa 
na Wejherowskich Powązkach.                              

„Piłsudski” był jednym ze wspaniałych polskich transatlantyków, przewożących do 
ameryki m.in. emigrantów. oprócz niego w latach trzydziestych XX w. po atlantyku 
pływały polskie statki: „Pułaski”, „Polonia”, „kościuszko” i „Batory”.

Jeszcze w tym roku uka-
żą się dwie nowe książki 
Reginy osowickiej: o pia-
śnicy oraz o zabytkowym 
starym cmenatrzu przy 
ulicy 3 Maja.

W przygotowaniu jest 
czwarte wydanie „Bedeke-
ra Wejherowskiego” .

Zanim emigrantów przywitała w ameryce Statua Wolności 
(poniżej), trafiali oni do obozu w Wejherowie (wyżej).
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POWIAT

Zebrania sołeckie (wiej-
skie) są organizowane co ro-
ku, a podczas takich spotkań 
można  zgłaszać uwagi oraz 
problemy codziennego życia. 

Zgodnie z ustawą o samo-
rządzie gminnym  zebrania 
mają charakter  uchwałodaw-
czy (zgłaszanie wniosków do 
uchwał). Mieszkańcy gminy, a 
w tym przypadku poszczegól-
nych sołectw mogą podejmo-
wać i przekazywać inicjatywy 
społeczne i gospodarcze orga-
nom gminy

Zebrania będą odbywać 
się od 24 lutego do 21 marca 
br., najpierw w Brzeźnie lę-
borskim (24.02, 18.00, stara 
Szkoła Podstawowa), a na-
stępnie kolejno: w nawczu 
(25.02, 17.30 świetlica), Bo-
żympolu Wielkim (26.02, 
18.00, Zespół Szkół), Bożym-
polu Małym (27.02, 18.00, 
Zespół Szkół ), Strzebielinie 

Zebrania sołeckie w gminie Łęczyce

Ważne rozmowy 
i inicjatywy

od najbliższego poniedziałku w gminie Łęczyce rusza cykl 
zebrań sołeckich. Mieszkańcy gminy będą mieli okazję do roz-
mów i dyskusji z wójtem Łęczyc oraz jego współpracownikami 
z urzędu Gminy, a także z sołtysami poszczególnych wsi. 

osiedlu (3.03, 18.00 ZKiW), 
Łęczycach (04.03, 18.00, 
Zespół Szkół), Strzebielinie 
(6.03, 17.00,  ZKiW w Strze-
bielinie Osiedlu), Rozłazinie 
(10.03, 18.00, ZKiW), kacz-
kowie (11.03, 17.30, świetli-
ca), w chmieleńcu (12.03, 
17.00, Zespól Szkól w BP 
Wielkim), w kisewie (13.03, 
18.00, świetlica), Strzelęci-

nie (14.03, 17.30, świetlica), 
Wysokim (17.03, 18.00, świe-
tlica), chrzanowie (18.03, 
17.30, świetlica w Wysokim), 
Dzięcielcu (19.03, 18.00, 
świetlica), Łówczu Górnym 
(20.03, 17.00, świetlica w Na-
wczu), w Łęczynie (21.03, 
16.15, u pani N. Deinert) oraz 
w świetlinie (21.03, 18.00, 
świetlica).

W Sanktuarium najświętszej Marii Panny Wspomożenia Wier-
nych w Rumi odbędą się trzydniowe (21-23 lutego)uroczystości 
nawiedzenia Figury św. Michała archanioła z Gargano. Rumia 
znalazła się na trasie perygrynacji  figury po polskich miastach i 
parafiach. ks. proboszcz kazimierz chudzicki zaprasza wiernych 
z Rumi, Wejherowa oraz innych miejscowości powiatu.

uroczystość nawiedzenia: 21-23 lutego

Figura św. Michała
Archanioła w Rumi

Powitanie figury św. Mi-
chała Archanioła oraz msza 
św. na rozpoczęcie perygry-
nacji odbędzie się w piątek 
21 lutego o godz. 18.00 w sa-
lezjańskiej parafii w Rumi.  
Po mszy św. zaplanowano 
Wieczór Modlitewny Mło-
dych Archidiecezji Gdań-
skiej. 

W kolejnym dniu, w so-
botę 22 lutego salezjanie za-
praszają już od godz. 7.00 na 
mszę św. z nauką, a o godz. 
9.00 na błogosławieństwo 
osób starszych, samotnych 
i chorych. 

O godz. 11.00 ks. arcy-
biskup senior Tadeusz Go-
cłowski poprowadzi mszę 
św. z bierzmowaniem. Cały 
dzień wypełniony będzie na-
bożeństwami, spotkaniami 

i rozważaniami. Sobotnie 
modlitwy zakończy o godz. 
21.00 Apel Jasnogórski (je-
go autorem jest salezjanin 
z Rumi ks. prof. Stanisław 
Ormiński). Po każdej mszy 
św. będzie możliwość przyję-
cia Szkaplerza św. Michała 
Archanioła. 

W niedzielę 23 lutego 
odprawiane będą msze św. 
(godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 

12.30,15.00,18.00) z aktem 
oddania się św. Michałowi 
Archaniołowi. O godz. 16.00 
wyświetlony będzie film o 
Sanktuarium w Monte Sant’ 
Angelo i o objawieniach św. 
Michała Archanioła, a o 
godz.18.00 odprawiona zo-
stanie msza św. na zakoń-
czenie peregrynacji z aktem 
oddania się św. Michałowi 
Archaniołowi.

Trwa niezwykła wędrówka po Polsce św. Michała Archanioła 
z Groty Objawień na Gargano. 

W południowo-wschodnim regionie Włoch, zwanym Apulią 
(„ostroga” włoskiego buta), na górze Gargano, w mieście Mon-
te sant’Angelo znajduje się jedno z najsłynniejszych sanktu-
ariów ku czci św. Michała Archanioła. Na szczycie góry wznosi 
się jedyna w swoim rodzaju bazylika. To niezwykłe miejsce po-
łożone jest na wysokości 856 m n.p.m. Początki Sanktuarium się-
gają przełomu V i VI wieku. Źródłem kultu są cztery objawienia, 
które miały miejsce na przestrzeni wieków. 

Zebrania wiejskie odbywają się w świetlicach i szko-
łach, m.in. w Zespole Szkół w Łęczycach (na zdjęciu).
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O G Ł O S Z E N I E

Wybrane wydarzenia   

WEJHEROWSKIE CENTRUM KULTURY 
 FILHARMONIA KASZUBSKA

PREZYDENT MIASTA

 Wejherowskie Centrum Kultury jest INSTYTUCJĄ KULTURY PROWADZONĄ I FINANSOWANĄ PRZEZ SAMORZĄD MIASTA WEJHEROWA

 start: 16 .02 .2014JACK STRONG

ORKIESTRA KAMERALNA CAPELLA BYDGOSTIENSIS
22.02 godz. 19.00 / Sala Główna / bilety / 25 ulgowy / 30 zł normalny 

 

KINO

luty / marzec

RAZ, DWA, TRZY
28.03.2014 / 19:00 / bilety: 50 zł (sprzedaż od 4 marca)

SPOTKANIE Z JAROSŁAWEM GUGAŁĄ
16.03 / godz. 15.30 / Sala Główna / wstęp wolny

Gościem kolejnej Biesiady Literackiej będzie 
Jarosław Gugała: autor książki „Doskonale a 
nawet gorzej”, ambasador Polski, dziennikarz i 
dyplomata, komentator, publicysta, iberysta, 
t łumacz, f i lar grupy muzycznej „Zespół 
reprezentacyjny”.
 Obecnie Jarosław Gugała jest prezenterem 
głównego wydania „Wydarzeń". Prowadzi także 
dwa programy na antenie Polsat News - „Gościa 
Wydarzeń" oraz "WYDARZENIA OPINIE 
KOMENTARZE". Współpracuje także z radiem 
PiN jako komentator wydarzeń.

Pozostałe wydarzenia na naszej stronie 
www.wck.org.pl. 
WEJDŹ I SPRAWDŹ!!!

SPEKTAKL DLA DZIECI „IGRASZKI Z BAJKĄ” 
Państwowego Teatru Lalki „Tęcza” Słupsk
26 marca / godz. 09.00 i 11.00 / Sala Główna / bilety: 12 zł 
normalny, 10 zł od osoby grupowy

"Igraszki z bajką" Małgorzaty Kamińskiej-Sobczyk to komedia rodzinna. Akcja sztuki 
rozgrywa się współcześnie. Główną bohaterką jest Marysia, której rodzice 
wychodzą na przyjęcie do znajomych. Mama i Tata nie chcą zabrać córki ze sobą       
i każą jej czytać książkę z bajkami. Po wyjściu rodziców dziewczynka ze złości 
wyrzuca książkę, co sprawia, że zjawiają się bajkowi bohaterowie: Czarownica, 
Smok, Wilk. 

LEGO® PRZYGODA start: 16.02.2014 

MĘŻCZYZNA PRAWIE IDEALNY start:  03.03.2014
DŁUGIE I SZCZĘŚLIWE ŻYCIE  start: 10.03.2014
CHILD POSE  17.03.2014start: 

DKF Dobre miejsce 27.02 i 2.03 godz.17.00 
NIEZŁOMNI. POD DRUTAMI AUSCHWITZ 

RODZINKA NIE Z TEJ ZIEMI start : 4.03.2014  

sala kameralna 

KAMIENIE NA SZANIEC  start: 7.03.2014

sala główna 
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SPORT

Zawodnicy WKB pokazali się 
z bardzo dobrej strony, mimo iż 
nie wszyscy wygrali swoje walki. 
Wejherowscy pięściarze mogli 
liczyć na gromki doping licznie 
zgromadzonej publiczności. 

-  Cieszę się, że impreza się 
udała się, a zawodnicy i kibice są 
zadowoleni z udziału w zawodach 
- mówi Wojciech Wasiakow-
ski, prezes WKB. - Dziękujemy 
wszystkim - zawodnikom za za-
angażowanie, publiczności za do-

Boks. gala w Wejherowie

Mistrzostwa 
juniorów i turniej

okręgowe Mistrzostwa Juniorów i Turniej o Puchar Prezydenta 
Miasta Wejherowa złożyły się na imprezę pod nazwą Gala Boksu w 
Wejherowie. Zawody, które odbyły się 15 lutego zorganizował Wejhe-
rowski klub Bokserski „Gryf”.

ping. Przede wszystkim dziękuję 
sponsorom i władzom miasta, 
bez wsparcia których turniej by 
się nie odbył. 

Oprócz bokserów z Wejhero-
wa, w gali wzięli udział zawod-
nicy klubów: Czarni Słupsk, 
Bombardier Gdynia, Wisła 
Tczew, Beniaminek Starogard, 
Wilk Kościerzyna, Nowi Polni-
ca,Garda Wicko oraz Korona 
Wałcz.  Prezes Pomorskiego 
Okręgowego Związku Bokser-

skiego Jerzy Guss wyraził 
zadowolenie, że w Wejherowie 
odrodziło się środowisko bokser-
skie, zwłaszcza, że nie brakowa-
ło tu znakomitych zawodników, 
takich jak hubert Skrzyp-
czak (obecny na gali) czy nieży-
jący już henryk Dampc. 

Wejherowską galę pozytyw-
nie ocenił także Bogdan To-
kłowicz, zastępca prezydenta, 
który obserwował mistrzostwa 
i turniej.                                BaK. 

Mecze ze Szczypiorniakiem 
zawsze należały do wyjątkowo 
trudnych spotkań. Nie inaczej 
było i tym razem.

Pierwsza połowa miała wy-
równany charakter i żadna 
drużyna nie potrafiła osiągnąć 
większej przewagi bramkowej. 
Do bohaterów pierwszej odsło-
ny pojedynku trzeba zaliczyć 
naszego bramkarza Damiana 
Nowosada, który dwukrotnie 
bronił rzuty karne, a wspoma-
gany przez szczelnie bronią-
cą defensywę,  wybronił kilka 
groźnych rzutów. W drugiej 
połowie od początku Tytanom 
wiodło się gorzej i goście prowa-
dzili czterema bramkami.

Jednak doping niósł wej-
herowskich piłkarzy i ci zaczę-
li grać agresywniej w ataku. 
Szybsza i nieustępliwa gra w 

piłka ręczna. Z lekką zadyszką

tytani walczą o dobre 
miejsce w II lidze

Tytani Wejherowo we własnej hali sportowej wygrali kolejne spo-
tkanie, tym razem ze Szczypiorniakiem olsztyn 27:25 (13-14). Drużyna 
z Wejherowa dzięki wygranej umocniła swoją pozycję na 6 lokacie. 

ofensywie wywołała szereg błę-
dów gości i aż 9 karnych dla 
naszej drużyny. Niestety nie 
wykorzystaliśmy aż 4 z nich. W 
57 minucie był już remis 24:24. 
W trzech ostatnich minutach 
meczu Tytani zdobyli jeszcze 3 
bramki i mecz zakończył się wy-
nikiem 27:25.

Rozgrywający: R. Sałata (2), 
T. Bartoś (2), K. Brzeski (5),K. 
Wicki (2), R.Wicki (2).

Skrzydłowi: M. Dąbrowski 
(1), T. Turek, M. Lanc, P. Zawor-
ski (2., Kołowi: R. Wicon (8), M. 
Wicki (3).

Bramkarze: S. Cholcha, K. 
Funk, D. Nowosad.

Niestety ostatni pojedynek, 
tym razem z liderem II ligi 
MKS Brodnica, Tytani Wejhe-
rowo przegrali 24:20 (12:11). 
To zapewne mała zadyszka 

spowodowana trudnymi, wy-
czerpującymi, ale skutecznymi 
meczami. 

W Brodnicy wejherowia-
nie zagrali nieco ospale i mniej 
skutecznie. W pierwszej poło-
wie nasi zawodnicy nie wyko-
rzystali kilku stuprocentowych 
okazji do strzelenia bramek. W 
drugiej połowie Tytani zagrali 
z werwą i doprowadzili do wy-
równania, ale w ostatnich 15 
minutach to brodniczanie strze-
lili szybko 5 bramek i potrafili 
skutecznie obronić przewagę. 

Kolejny pojedynek, tym 
razem we własnej hali spor-
towej przy ul. Śmiechow-
skiej, Tytani Wejherowo 
rozegrają w najbliższą sobo-
tę 22 lutego o godz. 18.00 z 
SMS Gdańsk. 

W pierwszej kolejce drugiej rundy pokonali na własnej 
hali SALOS Rumia 10:7. Spotkanie było bardzo emocjonują-
ce i zacięte, a o końcowym zwycięstwie zdecydowała  ostat-
nia seria gier. Była to już dziewiąta wygrana tenisistów z 
Luzina w tym sezonie rozgrywek ligowych, dzięki której są 
wiceliderami IV ligi. 

KTS-K GOSRiT Socha Meble Luzino wystąpili w skła-
dzie: henryk Płotka, Dagmar Rzoska, katarzyna Płot-
ka oraz Magda Płotka. 

GOSRiT zaprasza dzieci w każdą środę o godzinie 18:00 i 
w piątki od godziny 16:00. Zajęcia odbywają się w sali gim-
nastycznej  w Szkole Podstawowej im. lecha Bądkow-
skiego w Luzinie, przy ul. Szkolnej 13. Treningi rozpoczęły 
się 12.02.2014 roku.Więcej informacji udzielają trenerzy:

adam olejniczak - tel. 508-906-162; 
e-mail: adamolejniczak1st@gmail.com 
Mateusz cytryniak - tel. 500-469-697; 
e-mail: cytryniakmateusz@gmail.com

tenis stołowy. IV liga
luzinianie wygrywają

Tenisiści stołowi kTS-k GoSRiT Socha Me-
ble luzino udanie rozpoczęli rundę rewanżo-
wą iV ligi. 

Gminny ośrodek Sportu Rekreacji i Tury-
styki w luzinie ogłasza nabór młodych adep-
tów piłki nożnej z rocznika 2007/2008.

piłka nożna. luzino
Zaproszenie na treningi

Emocji i zaciętej rywa-
lizacji nie brakowało. Na 
koniec młodzi lekkoatleci 
zostali nagrodzeni medala-
mi, dyplomami oraz nagro-
dami rzeczowymi w postaci 
sprzętu sportowego, ufun-
dowanego przez prezydenta 
Wejherowa. 

Dekoracji medalami do-
konali: kierownik Wydziału 
Kultury, Sportu, Promocji 
i Turystyki UM Wejhero-
wo - Michał Jeliński, wi-
cedyrektor ZS 1 Jolanta 
arendt oraz Bartłomiej 
Woźniak z PZPOW. W po-
nad dziesięcioletniej historii 
zawodów na halach sporto-

W hali sportowej Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu Wejherowskiego Szkół Podstawowych w halowej 
lekkoatletyce. W rywalizacji wzięło udział ponad 200 zawodników i 
zawodniczek z Powiatu Wejherowskiego.

lekka atletyka. Wejherowo

Dwustu zawodników 
i zawodniczek na hali

wych Wejherowa i powiatu 
wejherowskiego przewinęło 
się wielu późniejszych me-
dalistów Mistrzostw Polski, 
Europy, a nawet uczestni-
ków Igrzysk Olimpijskich.

Wyniki w klasyfikacji 
drużynowej:i miejsce zdo-
była Rumia (8 medali: 5 
złotych, 2 srebrne i 1 brązo-
wy). Drugie miejsce wy-
walczyła Reda (11 medali: 
3 złote, 4 srebrne i 4 brązo-
we). Trzecie miejsce zaję-
ło Wejherowo (7 medali: 2 
złote, 3 srebrne i 2 brązowe). 
Kolejne miejsca zajęły gmi-
ny: luzino, kębłowo, oraz 
kostkowo.
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OGŁOSZENIA

Prywatne  
ogłoszenia  drobne 

zamieszczamy  
bezPłatnie

ogłoszenie można wysłać 
e-mailem na adres: 

redakcja@pulswejherowa.pl   
  lub sms-em  na nr telefonu:   

606 101 502

Każde ogłoszenie ukaże się 
w dwóch kolejnych wydaniach 

gazety, chyba że nadawca 
zaznaczy inaczej. 

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

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 pokoje 55 m Wejherowo 

stan lepiej niż dobry ogrzewanie węglowe 
wynajmę cena 800 zł. Tel. 603 78 68 22

 * * *
Działkę 350 m budowlaną uzbrojoną, 

wydzielona księga wieczysta, w Wejhero-
wie, sprzedam. Spokojne położenie, blisko 
centrum. Tel. 603 78 68 22

 * * *
Sprzedam murowany nowy domek 

piętrowy, stan zamknięty, ocieplony, prąd, 
woda, na działce ogrodniczej, 468 m2. Cena 
52 tys. zł., do negocjacji. Tel. 502 056 307

 * * *
Działkę budowlaną 350 m uzbrojoną 

w Wejherowie sprzedam - spokojna okoli-
ca blisko do centrum. Tel. 603 786 822

 * * *
Pomieszczenie gospodarcze na maga-

zyn 75 m. Wejherowo wynajmę. 
Tel. 603 786 822
 * * *
Wynajmę na działalność lokal, 45 m 

kw., Wejherowo, ul. Kopernika. 
Tel. 507 708 413
 * * *
Mieszkanie do wynajęcia – pokój, 

kuchnia, łazienka – umeblowane, osobne 
wejście. Tel. 507 623 797

 * * *
Sprzedam lub wynajmę mieszkanie 

59 m, 3 pokoje z 2007 roku, I piętro, Śmie-
chowo, 239 tys. zł (do negocjacji). 

Tel. 505 597 770
 * *  *
Sprzedam mieszkanie na os. Suchar-

skiego, 55m/kw, 3 pokoje, 2011 r., 1 piętro, 
wysoki standard wykończenia, parkingi 
wokół bloku. Słoneczne, spokojna dzielni-
ca. Cena 270,000 tys. zł, do negocjacji. 

Tel. 509 524 714
 * * *
Dom w Wejherowie, budynki gospo-

darcze, działka 1202 m sprzedam.
 Tel. 501 549 579

sPrzedam
Sprzedam płyty winylowe około 40 

sztuk, wykonawcy zagraniczni. Lata 70-te 
80-te, w bardzo dobrym stanie. 

Tel: 516 905 511.
 * * *
Nową gitarę klastyczną "Sting acustic" 

– tanio. Tel. 500 658 022 
 * * *
Fotel dwuosobowy wiśniowy ze skóry, 

w dobrym stanie, cena 400 zł, do negocja-
cji. Tel. 58 677 56 06 lub 509 719 647

 * * *
Elegancki zestaw wypoczynkowy skó-

rzany 3+1+1, w kolorze kremowym za 
3000 zł, Wejherowo. Tel. 784 808 700

Buty trekingowe firmy Jack Wolfskin 
damskie, ponad kostkę, nr 40 nowe. 

Tel. 509 524 714
 * * *
Buty męskie Ecco, wizytowe, czarne , 

rozmiar 44, nowe. Tel.  509 524 714
 * * *
Platformę wibrującą do masażu ciałe-

go ciała Vibromax, stan idealny, jak nowa. 
Cena 400 zł. Tel. 792 612 439

Sprzedam ławę drewnianą, owal, ol-
cha wym. 120/60 stan dobry używana 2 
lata, 60 zł. Wejherowo. Tel. 505-816-262 

 * * *  
Rożek niemowlęcy 15 zł, ubranka nie-

mowlęce – duży worek 40 zł, wanienka 
dziecięca 30 zł, Bujak – maskotka tygrys 
dla dzieci 1-3 lat – 50 zł.

Tel. 509 982 999
 * * *
Rękawiczki damskie z miśkiem 7 zł, 

szal brązowy długi i fioletowy – po 7 zł, 
opaski na głowę białe i niebieskie po 7 zł, 
czapka-kapelusz damski 9 zł.

 Tel. 509 982 999
 * * *
Lodówka ariston 150x0,60 biała, za-

mrażalnik u góry, używana, stan bdb, ce-
na 320 zł. Rumia. Tel. 501 853 450 Rumia

 * * *
Telewizor Grundig 21 cali z pilotem, 

wejście euro, cena 100 zł. Możliwy trans-
port. Tel. 505 588 160

KUPiĘ
Kupię drewno opałowe. 
Tel. 512-627-176

motoryzacyJne
Volvo - oryginalne felgi stalowe 6 ½ 

J-15-43,. Cena 220 zł. Tel. 512 344 145.
 * *  *
Sprzedam Citroena Xantia combi 2,1 

turbodiesel, 1997 r., pełne wyposażenie 
dodatkowe, 2 komplety opon, samochód 
ekonomiczny, stan bdb. Cena 4,5 tys. zł. 

Tel. 661 664 085  

VW Polo 1,6 BENZYNA  1995 r., 2 kom-
plety opon, 3-drzwiowy, czarny. Cena 3200 
zł. tel. 792 612 439

 * * *
Sprzedam Citroena Xantia combi, gra-

natowy metalik, 1,9td, rok prod. 1997, 
uszkodzony nawiew, stan dobry, cena 
2500 zł. Tel. 606 684 538

 * * *
Sprzedam 2 opony zimowe 195/65R15, 

cena 30 zł  oraz nowy reflektor Fiat Ducato 
2006 r., cena 130 zł. Tel. 505 588 160

Praca 
Emerytka „na chodzie”,  niepaląca, za-

opiekuje się dzieckiem lub starszą osoba. 
Wejherowo.  Tel.  502 351 988

 ***
Pracownik fizyczny podejmie każda 

pracę fizyczną. Tanio . Tel. 501 034 804
 ***
Robotnik budowlany poszukuje każdej 

pracy fizycznej. Tel. 519 415 509

naUKa
Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii w 

tym zadania, oraz matematyka.. Nauczy-
ciel emeryt. Tel. 58 677 01 50

 * * *
Korepetycje i pomoc w redagowaniu 

i pisaniu prac licencjackich, magisterskich 
itp.  Pedagogika, socjologia, pielęgniar-
stwo, ekonomia, ochrona środowisk, inne. 
Komputeropisanie. 501 957 499

 * * *
Nauczyciel muzyki, emeryt w Wejhero-

wie, udziela lekcji gry na gitarze, akorde-
onie, mandolinie, skrzypcach, za niewielką 
opłatą. Tel. 665 570 808

Pomoc
Zwracam się do ludzi dobrej woli o po-

moc - potrzebne ubrania, meble, pralka i 
inne rzeczy. Tel. 516 591 904

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

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
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R E K L A M A

KULTURA

1. Droga Krzyżowa: Z Chrystusem na Kalwarii Wejherowskiej - Przemy-
sław August Lewiński.
2. Prusacy - Włodzimierz Zaczek.
3. Hanka. Historia pewnego pałacu - Monika Szczesiak.
4. Kaszuby i Kociewie: język, zwyczaje, przesądy, podania, zagadki i pie-
śni ludowe w północnej części Prus Zachodnich. Zebr. i oprac. Dr. Nad-
morski 
5. Historia Rumi: od pradziejów do 1945 r. - B. Breza i in.
6. Kostka - Iza Korsaj.
7. Aleksander Labuda Życie. Literatura. Mit - red. Daniel Kalinowski.
8. Związek Harcerstwa Polskiego w Rumi - Elwira Worzała.
9. Redzkie wspomnienia - Leon Denc, oprac. Bogusław Breza.
10. Kaszubskie losy - Józef Franciszek Wójcik. 
11. Dusza światowa. Dorota Masłowska - rozmawia Agnieszka Drotkiewicz. 
12. Każdej chwili szkoda - Olga Podolska-Schmandt, Marta Mehring.
13. Upadek Nikodema Dyzmy - Lesław Furmaga.
14. Gôdczi wuje Léona - Jerzy Hoppe.
15. Z podaniem i legendą na kaszubskich szlakach - Izabella Trojanow-
ska; wstęp Jerzy Samp.
16. Wiérztnica z Ogura abo sto piesni ód sta piesniodzejów - W. Bobrowski. 
17. O Muzeum w Wejherowie snuta komiksem opowieść - scen. Piotr 
Schmandt, rys. Tomasz Mering. 
18. Miasto moje - Krystyna Trybowska-Goman.
19. Okruchy pamięci. Strzepcz w starej fotografii - Halina Bobrowska, 
Witold Bobrowski.
20. Bibliografia Powiatu Wejherowskiego za lata 2009-2010 - Iwona 
Block, Józefina Opczyńska.
21. Wejherowo, miasto Jakuba Wejhera - Jerzy Blank; oprac. Tomasz 
Żmuda-Trzebiatowski; zdjęcia Marek Demczuk i in. 
22. Powiew Weny: Wejherowski Konkurs Literacki pod patronatem Pre-
zydenta Wejherowa - oprac. Henryk Połchowski 

Nominowane pozycje różnią 
się pod względem gatunku, ob-
jętości czy formy. Łączy je czas 
wydania – rok 2013, ewentual-
nie koniec roku 2012. Przede 
wszystkim książki są związa-
ne z powiatem wejherowskim 
– poprzez miejsce wydania, po-
chodzenie autora albo temat.

W skład kapituły, przyzna-
jącej nagrodę wchodzą laureaci 
wcześniejszych edycji konkursu 
oraz dyrektor Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Wejherowie. 

W przypadku członka kapi-
tuły, który byłby zarazem au-
torem jednej z nominowanych 
książek, prawo do głosowania 
zostaje zawieszone w trosce o 
obiektywność wyboru.

gryf literacki 2013
Ponad 20 książek (li-

sta obok) otrzymało no-
minacje do nagrody 
Gryfa literackiego za 
rok 2013. kto otrzyma 
statuetkę w siódmej edy-
cji konkursu, okaże się w 
marcu. konkurencja jest 
duża, a kapituła ma tym 
trudniejsze zadanie.

Bilety dla Czytelników
Tuż przed rozdaniem naj-

ważniejszych nagród świa-
towej kinematografii można 
zapoznać się z filmami, któ-
re mają największe szanse 
na statuetki Oscara: „Znie-
wolony”, „Tajemnica Filome-
ny”, „Wilk z Wall Street” oraz 
„Grawitacja”. Te obrazy łączy 
doskonała fabuła, świetna re-
żyseria i wspaniałe kreacje 
aktorskie. Wszystkie filmy 
mają po kilka nominacji.

Więcej informacji na:
http://www.enemef.pl
eneMeF: noc oscaro-

wa odbędzie się w piątek, 
28 lutego od godz. 22.00 w 
25 kinach sieci Multikino. 

Dla naszych Czytelników 
5 pojedynczych bezpłatnych 
biletów na Noc oscarową w 
galerii Rumia.  Aby otrzymać 
bilet trzeba wysłać do 23.02 
br. wiadomość na adres:
 redakcja@pulswejherowa.pl

Temat e-maila: oskary, w tre-
ści trzeba podać imię i nazwisko. 
Do osób, które wylosujemy - od-
piszemy.


