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Starosta
straszy
Trwa
polityczna
hucpa wokół skrzyżowania drogi krajowej
nr 6 z ul. Orzeszkowej
w Wejherowie. A kolizji jest tam ostatnio
więcej niż kiedyś.

10 maja otwarto taras widokowy na dachu WCK.

Od otwarcia Filharmonii Kaszubskiej w
maju 2013 r. w koncertach i spektaklach, wystawach, warsztatach i zajęciach artystycznych udział wzięło ok. 125 tysięcy osób.
Przy Wejherowskim Centrum Kultury działa 28 grup
artystycznych i sekcji zajęć, z których korzysta ponad 5,2
tys. dzieci i młodzieży. Wejherowianie korzystają z licznych
pracowni m.in. plastycznej, rysunku i malarstwa, rzeźby,
ceramiki, fotograficznej.
W ciągu roku dzialności WCK w nowej siedzibie, odbyły
się tam 92 wydarzenia sceniczne, w których wzięło udział
ponad 37,5 tys. widzów. Kino odwiedziło prawie 48 tys.
widzów, a salę kameralną prawie 5 tys. W WCK zorganizowano 19 wystaw, które obejrzało prawie 6 tys. widzów.

Uczestnicy Nocy Muzeów w Wejherowie nie tylko zwiedzali ciekawe
obiekty i wystawy, ale także dobrze się bawili.
Str. 8
O G Ł O S Z E N I E : Materiał KW Prawo i Sprawiedliwość, ul. Nowogrodzka 84/86, Warszawa

REKLAMA

Moje cele:
RODZINA
* wzmocnienie autonomii rodziny oraz jej
potencjału ekonomicznego.
ENERGETYKA I CIEPŁOWNICTWO
* tworzenie polityki równoważenia cen energii
i kosztów ochrony środowiska;
* solidarne ponoszenie tych kosztów przez
wszystkie kraje uprzemysłowione;
* nacisk na oszczędność energii.
GOSPODARKA MORSKA
* rozwój akwakultury na morzu (np. hodowli ryb);
* rozwój energetyki morskiej.

Liczba kolizji na tym
skrzyżowaniu
wzrosła
po medialnej nagonce z
udziałem starosty Józefa Reszke. Mieszkańcom
wmawiano nieprawdziwe
zagrożenia i kłopoty. Kierowcy nie skupiają się na
drodze i reagują przesadnie, nieracjonalnie do sytuacji. No i są efekty.
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AKTUALNOŚCI
Trwa konkurs ZUK

Trzy śmiertelne wypadki, wielu rannych

30 kwietnia br. Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie
Sp. z o.o. zakończył przyjmowanie zgłoszeń do organizowanego przez siebie konkursu „Jasne zasady sposobem na odpady”.
Ogłoszenie wyników oraz wręczenie atrakcyjnych nagród odbędzie się w czerwcu.

na drogach

Sposób na odpady Niebezpiecznie

- Konkurs skierowany jest
do mieszkańców Wejherowa i
polega na ich aktywnym udziale w segregacji odpadów – wyjaśnia Roman Czerwiński,
prezes ZUK w Wejherowie.
- Jeden z celów konkursu został osiągnięty poprzez liczny
udział mieszkańców w akcji.
Do konkursu zostały zgłoszone 72 punkty składowania
odpadów komunalnych, co da-

je 4837 gospodarstw domowych. Chciałbym podziękować
uczestnikom za chęci i motywację do wzięcia udziału w przedsięwzięciu. W szczególności
dziękuję Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej za największe zaangażowanie.
Zgodnie z regulaminem, maj
jest miesiącem weryfikacji, na
podstawie której ZUK oceni aktywność w segregacji odpadów

przez zgłoszonych mieszkańców. W czerwcu zaplanowano
ogłoszenie wyników oraz wręczenie atrakcyjnych nagród.
- Dzięki tak dużemu zaangażowaniu mieszkańców,
zwłaszcza mieszkańców bloków, mamy nadzieję, że Wejherowo będzie jeszcze bardziej
przyjazne środowisku - wyraża swoje zadowolenie Roman
Czerwiński.

W ciągu ostatnich kilkunastu dni na drogach w powiecie wejherowskim doszło do kilku groźnych wypadków i wielu kolizji.
Trzy osoby poniosły śmierć. Jak skłonić kierowców do wolniejszej, ostrożniejszej i bezpieczniejszej jazdy?
W wypadku drogowym w
Kębłowie na ul. Wiejskiej kierowca audi A6 jadąc w kierunku drogi krajowej nr 6 zjechał
na lewe pobocze jezdni, a następnie uderzył w drzewo. Kierowca zmarł. Tego samego dnia
w Kębłowie na ul. Wiejskiej doszło do kolizji drogowej.
W wypadku drogowym na
ul. Puckiej w Redzie („rekowska górka”) kobieta kierująca
volkswagenem, jadąca w kierunku Pucka z dwójką pasażerów, prawdopodobnie straciła
panowanie nad pojazdem. Do-

szło do zderzenia z samochodem, który jechał w kierunku
Redy. Jedna osoba zmarła na
miejscu, a trzy inne, w tym
dziecko, trafiły do szpitala.
Czarnym dniem był 14 maja. W Rumi na drodze krajowej nr 6 motocyklista zginał w
wypadku, a dwie godziny później na „szóstce” w Redzie samochód ciężarowy zderzył się z
osobowym.
Tych kilka przykładów pokazuje, że generalnie na drogach
jest niebezpiecznie, a kierowcy nie przestrzegają przepisów

i nie zachowują ostrożności.
Dlatego każde działania podejmowane w celu poprawy
bezpieczeństwa i dyscyplinowania kierowców są konieczne,
również montaż radarów i fotorejestratorów przejazdów na
czerwonym świetle.
Niestety czasami trzeba
karać i inaczej się nie da! Mówienie, że chodzi o pozyskanie
pieniędzy do budżetów to przejaw niewiedzy, a czasami złej
woli. Jak skłonić kierowców do
wolniejszej, ostrożniejszej i bezpieczniejszej jazdy?

Zawody Ratowników Policyjnych

Wejherowianie
najlepsi na Pomorzu
KONDOLENCJE

Z wielkim żalem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci
śp.

Pana Krzysztofa Pieniążka
współtwórcy i aktywnego uczestnika
pomorskiego rynku nieruchomości
oraz miłośnika żeglarstwa
Pogrążonej w smutku i żalu
Rodzinie i Przyjaciołom
wyrazy głębokiego współczucia
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydenta Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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Czytaj „Puls” także na:
www.pulswejherowa.pl

Policjanci z Wejherowa będą reprezentować
województwo pomorskie
w II Ogólnopolskich Zawodów Ratowników Policyjnych z Kwalifikowanej
Pierwszej Pomocy, ponieważ wygrali eliminacje gar-

KONDOLENCJE

jednostka reprezentowana była przez dwuosobowy patrol.
Pierwsze miejsce w eliminacjach wojewódzkich zajęła drużyna Komendy Powieatowej
Policji Wejherowo w składzie:mł. asp. Michał Maćkowiak
i post. Jan Teleżyński.

KONDOLENCJE

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej”
Z wielkim żalem i smutkiem żegnamy naszego Kolegę

śp. Krzysztofa Pieniążka
wieloletniego członka YACHT KLUBU PUCK
Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy głębokiego współczucia
		
		

nizonu pomorskiego policji.
Wejherowianie wyprzedzili
KPP Sopot i KPP Puck.
36 policjantów reprezentujących poszczególne powiaty
województwa pomorskiego rywalizowało o tytuł najlepszego
ratownika policyjnego. Każda

Członkowie YACHT KLUBU PUCK

Panu Janowi Groenwald
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

ŻONY
składa
Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami
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BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH

Kontrowersyjne działania

Starosta straszy
Trwa polityczna hucpa wokół skrzyżowania drogi krajowej nr
6 z ul. Orzeszkowej w Wejherowie. Liczba kolizji na tym skrzyżowaniu wyraźnie wzrosła po medialnej nagonce z udziałem
Platformy na czele ze starostą Józefem Reszke.
Platforma Obywatelska „dołuje” w sondażach, tak w Polsce,
jak i w Wejherowie. Starosta
wejherowski Józef Reszke, szef
powiatowej PO, bardzo boi się, że
straci stanowisko. Zresztą wielu ma go dość, gdyż jest bardzo
konfliktowy. Platforma rozgrywa sprawę fotorejestratora przejazdów na czerwonym świetle na
skrzyżowywaniu drogi krajowej
nr 6 z ul. Orzeszkowej, posuwając się do zachowań, które mogą
być niebezpieczne. Polegają one
na straszeniu mieszkańców.
Kolejna sprawa to żenujący
donos do prokuratury na prezydenta Wejherowa. To przedwyborcze działanie PO pod
publiczkę i nic więcej. Poza tym
starosta Józef Reszke powinien
zająć się drogami powiatowymi,
bowiem tam giną ludzie, a na
drodze krajowej w Wejherowie
nie było od dłuższego czasu wypadków śmiertelnych.

Straszenie szkodzi

Analiza kolizji na skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej pokazuje,
że ich nasilenie nastąpiło dopiero po medialnej akcji nagłaśniającej tę sprawę. Wcześniej,
już po instalacji fotorejestratora, przez trzy miesiące doszło
wprawdzie do kilku kolizji, ale
aż 11 (!) nastąpiło po programie
TVN emitowanym na żywo 26
marca br. i po innych publikacjach na ten temat.
Trudno nie dopatrywać się
tu związku przyczynowego. Wywołano fałszywe wyobrażenie o
tym, że niemal każdy dostanie
tam mandat (a przecież wystarczy jechać zgodnie z przepisami,
aby go uniknąć, to skrzyżowanie ma takie same świtała jak
inne). Wyolbrzymiono to, wykreowano panikę, stworzono
psychozę strachu wokół tego
skrzyżowania, co oczywiście
musiało mieć wpływ na zachowanie kierowców.
Mieszkańcom robiono przysłowiową „wodę z mózgu”
wmawiając nieprawdziwe zagrożenia i kłopoty. Kierowcy
nie skupiają się na drodze i reagują przesadnie, panicznie,
nieracjonalnie do sytuacji. No
i są efekty.

Należy się zatem zastanowić czy bezwzględni politycy i
niektóre „żądne krwi” medianie
przyczyniły się do tych kolizji i
kilku rannych? Należy podkreślić, że mandaty nie miały takiego wpływu na wzrost ilości
kolizji, bowiem czas ich dotarcia do kierowców to 2 tygodnie,
maksymalnie miesiąc. Pierwsze
mandaty kierowcy otrzymali już
w połowie stycznia, a wyraźny
wzrost kolizji nastąpił dopiero w
kwietniu, po aferze wywołanej w
mediach.
W akcji medialnej - nie wierzę, że przypadkowej i inspirowanej przez mieszkańców
- aktywnie brali udział lokalni
aktywiści Platformy Obywatelskiej, m.in. starosta J. Reszke
oraz jego rzecznik, radny miejski Jacek Gafka. Wygląda to
tak, jakby Platforma kreowała
pewien scenariusz wydarzeń i
stan umysłu mieszkańców poprzez ich straszenie, a potem
mówiła, „o patrzcie, są wypadki”
i wskazywała winnych. To granie na negatywnych emocjach,
do tego niebezpieczne.
Ostatnio Donald Tusk straszył Polaków, że dzieci 1 września 2014 r. nie pójdą do szkoły
z powodu wojny. U nas, w mikroskali, starosta Józef Reszke
straszy wejherowian wypadkami. To taka karykaturalna wersja strachów Tuska. Widać, że
Platforma ma Polakom do zaproponowania niewiele więcej
niż straszenie. W Wejherowie
PO specjalizuje się w donoszeniu do prokuratury na politycznych konkurentów. To kolejny
taki przypadek. Donosy zawsze
okazywały się bezzasadne.
Zlikwidować czy nie?
Warto w tym miejscu zapytać
się: czy likwidacja fotorejestratora zmieni coś na lepsze i czy nie
będzie kolizji? Oczywiście, że nie!
Od lat to skrzyżowanie było jednym z najbardziej niebezpiecznych w Wejherowie.
Odnotowywano tam wiele wypadków i kolizji - przede wszystkim (tak jak obecnie) najechanie
na tył pojazdu, ale też niebezpieczne uderzenia boczne wyjeżdżających z ul. Orzeszkowej.

Dlatego specjalistyczna placówka – Instytut Badawczy Dróg i
Mostów wytypował skrzyżowanie do założenia fotorejestratora.
Pod wpływem takiego działania kierowcy muszą zmienić
swoje zachowania na drogach,
np. na Rondzie Solidarności po
instalacji identycznego fotorejestratora liczba przypadków
przejazdów na czerwonym świetle spadła o ponad 90 procent.
Działanie Straży Miejskiej
jest zgodne z prawem. Pamiętajmy, że kilka lat temu w tym
rejonie zginęło dwoje dzieci. Czy
chcemy do tego wrócić?!

Okłamywanie
mieszkańców

Demontaż fotorejestratora,
czego oczekuje J. Reszke, nie
zapewni bezpieczeństwa. To
okłamywanie mieszkańców, zasugerowanie, że działania miasta mają pobudki ekonomiczne
jest obrzydliwe. To wyborcza gra
pod publiczkę, w dodatku niebezpieczna.
Dlaczego? Na skrzyżowaniu
drogi krajowej nr 6 z ul. Orzeszkowej liczba przypadków łamania przepisów, czyli przejazdów
na czerwonym świetle była
znaczna. Starosta zdaje się przechodzić nad tym do porządku
dziennego. Czy nie widzi problemu i czy go nie lekceważy? Od
tego już krok do swego rodzaju wspierania niewłaści- wych
zachowań na drodze. Taka atmosfera stwarza pobłażanie dla
łamania przepisów i poczu- cia
bezkarności. Czy zaraz ktoś nie
zacznie bronić piratów-zabójców
pędzących 130 km/h przez miasto na czerwonych światłach?

Nie wolno
łamać przepisów

To nie znaki czy fotorejestratory, a kierowcy powodują
wypadki! Polskie drogi są niebezpieczne i bardzo dużo się o
tym mówi - piszemy o tym również w tekście „Niebezpiecznie na drogach” na str. 2. Zbyt
szybka jazda, nieostrożność, nie
zachowanie odstępu od samochodu przed nami, lekceważenie
przepisów - musimy z tym walczyć, czasami karać kierowców,
bowiem giną ludzie. Dr Puls

Generalna Dyrekcja Dróg
Krajowych i Autostrad odpowiada
W związku z licznymi apelami mieszkańców Wejherowa Prezydent Miasta Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zwrócił się z wnioskiem do GDDKiA o
podjęcie działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu
drogowego na skrzyżowaniu DK nr 6 z ul. Orzeszkowej. Poniżej prezentujmy
pismo prezydenta i odpowiedź dyrektora GDDKiA.
W związku z licznymi apelami mieszkańców Wejherowa i monitami kierowców zwracam się z prośbą o podjęcie
działań w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego w miejscu skrzyżowania drogi
krajowej nr 6 z ul. Orzeszkowej w Wejherowie. W miejscu
tym zainstalowane zostało w grudniu 2013 r. urządzenie
samoczynnie rejestrujące przejazd pojazdów na czerwonym świetle przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w
Warszawie. Instalację założono dla poprawy bezpieczeństwa na tym odcinku drogi, ponieważ dotychczas był to
odcinek, na którym często dochodziło do wypadków i
stłuczek (…). Wielu mieszkańców Wejherowa kwestionuje zbyt krótki czas świecenia się żółtego światła i uważa,
że jest to przyczyna braku możliwości zatrzymania się na
czas przed pasami na skrzyżowaniu(…). Niepokojący jest
także fakt, że Straż Miejska w Wejherowie nie odnotowała jeszcze widocznego spadku wykroczeń związanych z
przejazdem na czerwonym świetle. Dla przykładu na drodze krajowej nr 6, na Rondzie Solidarności w Wejherowie,
gdzie zainstalowano takie samo urządzenie, nastąpił spadek tego rodzaju wykroczeń o 90%.
Zwracam się z prośbą do Pana Dyrektora o podjęcie
działań, które przyczynią się do poprawienia tej sytuacji.
Proszę o rozpatrzenie możliwości zamontowania obok sygnalizatora liczników czasu lub wprowadzenia innych rozwiązań, które usprawniłyby ruch drogowy w tym miejscu.
Być może byłoby to dodatkowe oznakowanie tego miejsca, ustawienie tablic ostrzegających o zamontowanych
urządzeniach samoczynnie rejestrujących przejazd pojazdów na czerwonym świetle lub wydłużenie na sygnalizatorze światła żółtego.
			
Z poważaniem,
Krzysztof Hildebrandt

W odpowiedzi na apel (…)
pragnę poinformować, że czas
wyświetlania sygnału żółtego na
przedmiotowym skrzyżowaniu
jest zgodny z zapisem załącznika
nr 3 do rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków
i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd i warunków ich umieszczania na drogach, który wynosi 3
sekundy. (…)
Jednocześnie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Gdańsku pragnie poinformować, że wystąpiła do GITD,
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Gdańsku oraz Politechniki Gdańskiej z prośbą o opinię nt. możliwości wydłużenia nadawania czasu
sygnału żółtego, w zależności od
prędkości obowiązującej na dojeździe do sygnalizacji świetlnej.
Po uzyskaniu, stosownych opinii, Oddział w Gdańsku prześle
wniosek do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w
Warszawie celem przekazania do
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.
Dyrektor O. GDDKiA w Gdańsku,
Robert Marszałek
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Kampania do europarlamentu

Kandydaci w Wejherowie
W minionym tygodniu z mieszkańcami Wejherowa spotkali się kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do europarlamentu: posłowie Anna
Fotyga, Jolanta Szczypińska, Jarosław Sellin oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Jan Klawiter.
Kandydaci rozpoczęli wizytę od złożenia kwiatów u stóp
założyciela miasta Jakuba Wejhera oraz przy tablicy upamiętniającej wizytę śp. prezydenta
Lecha Kaczyńskiego w Wejherowie. Następnie na rynku, a
potem w miejskim parku spotykali się z mieszkańcami, prowadzili rozmowy i wręczali
materiały wyborcze.
W Pałacu Przebendowskich
i Keyserlingków dyskutowali i
odpowiadali na pytania mieszkańców. Kandydaci podkreślali, iż trzeba walczyć twardo
o interesy Polski w europarlamencie. Przypomnieli, że m.in.
polskie stocznie zlikwidowano
przy biernej postawie rządu,
gdy natomiast Niemcy i Francuzi potrafili wspomóc swoje
stocznie w czasie kryzysu.
Poseł Anna Fotyga, minister
spraw zagranicznych w rządzie
Jarosława Kaczyńskiego, podkreśliła w kontekście wydarzeń na Ukrainie, iż nie można
dopuścić, szczególnie w Europie, aby granice państw zostały

zmienione przy użyciu siły militarnej. Podkreślano również
potrzebę ochrony i wsparcia
dla rodzin oraz obrony wartości
chrześcijańskich w Europie.

Oświadczenie
Zwracamy się do Mieszkańców powiatu wejherowskiego o udział w wyborach do europarlamentu, które
odbędą się w najbliższą niedzielę 25 maja br.
Mamy świadomość, iż duża część naszego społeczeństwa nie uczestniczy w wyborach wyrażając tym samym
swoje niezadowolenie z sytuacji gospodarczo – społecznej w naszym kraju. Wiemy jak boleśnie dotyka Polaków
bezrobocie, konieczność emigracji za lepszym życiem, rozwarstwienie społeczne, obawa przed utratą pracy, niskie
zarobki.
Jednakże tylko udział w demokratycznych wyborach
umożliwia nam zmianę rzeczywistości, na lepszą, sprawiedliwszą, uczciwszą i jednocześnie opartą na chrześcijańskich korzeniach Europy.
Apelujemy więc do Mieszkańców Powiatu, szczególnie
do sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, o udział w wyborach w dniu 25 maja br.
Zarząd Powiatowy Prawa i Sprawiedliwości w Wejherowie: Witold Reclaf - przewodniczący, Violetta Sasiak-Mackiewicz, Piotr Reszke, Andrzej Kowalewski, Wojciech
Rybakowski, Łucja Słowikowska, Ludwik Zegzuła.
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Na zdjęciu: Anna Fotyga
i Jolanta Szczypińska
spacerują po deptaku w
towarzystwie wejherowskich działaczy PiS.

Europoseł Jan Kozłowski w Wejherowie spotkał się z
prezydentem Krzysztofem Hildebrandtem
oraz z młodzieżą z
wejherowskich szkół.
Prezydent podziękował posłowi Janowi Kozłowskiemu
za współpracę w okresie, gdy
pełnił funkcję marszałka województwa pomorskiego. Miasto
Wejherowo otrzymało wówczas
środki unijne na renowację
Kalwarii Wejherowskiej. Podczas spotkania z młodzieżą, Jan
Kozłowski mówił o pracy w Parlamencie Europejskim, edukacji i problemach z bezrobociem.
- Polska skorzystała na akcesie do Unii Europejskiej - mówił
Jan Kozłowski. - Perspektywy
finansowe rysują się bardzo dobrze, gdyż wiemy już, że więcej
środków trafi do samorządów.
Warto być aktywnym, tak jak
Wejherowo, które dzięki unijnym środkom realizuje wiele
inwestycji.
J. Kozłowski mówił też o Polakach pracujących w strukturach europejskich. Obecnie w
Brukseli jest ich ok. 2 tysiące.

Wejherowo pod żaglami

Trzecie miejsce
na Trójcup
Załoga w składzie: Krzysztof Mączkowiak, Bogusław Suwara, Leszek Glaza, Krzysztof Gajewski, Michał Wysocki, Andrzej Kotłowski zajęła
trzecie miejsce w Regatach Trójcup, rozegranych
na Zatoce Gdańskiej.
Regaty Trójcup wygrała załoga z Gdyni. Drugie miejsce
zajął Gdańsk, a trzecie – Wejherowo. Żeglarze podczas tegorocznych zawodów poddani
byli wyjątkowo ciężkiej próbie.
Pogoda była zmienna, wietrzna i deszczowa. Zawodnikom
dokuczała niska temperatura
powietrza i szkwał.
W regatach Trójcup Wejherowo trzykrotnie tryumfowało - w 2010 r., 2011 r. i 2013 r.
Pomysłodawcą regat jest Le-

szek Glaza, prezes Stowarzyszenia Gmin „Małe Trójmiasto
Kaszubskie”, który organizuje
wyścigi wspólnie z Ośrodkiem
Szkolenia Żeglarskiego Marynarki Wojennej w Gdyni.
- Celem zawodów jest popularyzacja żeglarstwa, a przede
wszystkim integracja mieszkańców i samorządów Trójmiasta i Małego Trójmiasta
Kaszubskiego - mówi Leszek
Glaza, przewodniczący Rady
Miasta Wejherowa.

Podziękowania z rąk prezydenta K. Hildebrandta oraz
zastępcy prezydenta Bogdana Tokłowicza odbiera inicjator i reżyser widowisk Wojciech Rybakowski.

Podziękowania za misterium

Obraz,dźwięk
i przeżywanie

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podziękował
członkom grupy Misternicy Kaszubscy. Kilkudziesięciu członków tej grupy od dwunastu lat na
Kalwarii Wejherowskiej, pod okiem reżysera Wojciecha Rybakowskiego, przedstawia Misterium
Męki Pańskiej.
- Misterium jest wielkim
widowiskiem, z dramaturgią,
obrazem oraz dźwiękiem, co pogłębia wrażenia widzów. Profesjonalna realizacja pozwala na
głęboko duchowe przeżycia - powiedział K. Hildebrandt. - To
wasza zasługa. Dziękuję, że jesteście i pomagacie nam w przeżywaniu Męki Pańskiej.
Prezydent wręczył wszystkim aktorom podziękowania i
upominki książkowe.
Przypomnijmy, że z inicjatywy Wojciecha Rybakow-

skiego w 2001 roku zawiązała
się grupa entuzjastów, która 16
marca 2002 roku po raz pierwszy wystawiła Misterium Męki
Pańskiej. Inscenizacja odbywa
się na Kalwarii Wejherowskiej,
gdzie misternicy odgrywają
sceny Drogi Krzyżowej. Aktorzy przebrani są w stylizowane
stroje ówczesnej Jerozolimy.
Inscenizacji towarzyszy muzyka skomponowana do słów
Tomasza Pohla, przez muzyka jazzowego, Cezarego Paciorka.

Za artystyczny wkład w inscenizację Misterium Męki Pańskiej
podziękowania otrzymali:
Paulina Angel, Marlena Braszka, Paulina Baranowska, Martyna Bobrucka, Marta Budzyńska, Katarzyna Ciesiołkiewicz, Monika Cierocka, Marta Hewelt, Natalia Ignatowicz, Sandra Klahs,
Dominika Kołodziejska, Maria Kownacka, Magdalena Meyer,
Klaudia Markowska, Joanna Mielewska, Marysia Olejniczak, Anna Miotk, Wiktoria Pieper, Patrycja Pionke, Katarzyna Pustelnik,
Klaudia Szymoniak, Małgorzata Woźniak, Małgorzata Hallmann,
Izabela Tarnowska – Cechosz, Barbara Mudlaff, Artur Szymerowski, Bartosz Aleksandrowski, Krzysztof Bagiński, Maciej Baran,
Marek Czoska, Piotr Czostke, Damian Damps, Artur Haase, Adam
Hebel, Krzysztof Klimiuk, Marek Kwidziński, Zdzisław Labuda,
Jakub Lessnau, Mariusz Mielewski, Bartłomiej Machol, Tomasz
Miotk, Stanisław Piwnicki, Artur Polasik, Sławomir Pranga, Jerzy
Rybakowski, Andrzej Sitek, Robert Skrzynecki, Robert Szultk, Jakub Szumilas, Łukasz Syposz, Wojciech Sukiennik, Michał Wojtylak, Ryszard Woźniak, Damian Wróblewski, Piotr Bławat, Andrzej
Formela, Andrzej Szmitke, Mieczysław Król i Alicja Gaszta.
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Powstaje kolejny parking w Wejherowie

58 miejsc w centrum
W centrum miasta, tuż obok siedziby Sądu
Rejonowego przy ul. Sobieskiego powstaje kolejny w Wejherowie duży parking.
Dzięki inwestycji uda się
zagospodarować kolejny fragment miasta i stworzyć nowe
miejsca postojowe dla mieszkańców i turystów. Miejsca
potrzebne tym bardziej, że z
roku na rok rośnie liczba samochodów, jeżdżących po naszym
mieście.
Parking będzie utwardzony
płytami jumbo, powstaną fragmenty zieleni oraz oświetlenie

i kanalizacja deszczowa. Z budowy zadowolony jest wiceprezydent Piotr Bochiński, bo
dzięki temu przybędzie dużo
nowych miejsc parkingowych.
- Parking nazwany w planach „Centrum”, pomieści 58
aut, a w tym przeznaczyliśmy 5
miejsc dla osób niepełnosprawnych. Zakończenie prac zaplanowano na lipiec - wyjaśnił P.
Bochiński.
AK.

Nieznane zdjęcia i dokumenty

Nowa wystawa

Nowy parking powstaje
w centrum Wejherowa,
przy ul. Sobieskiego, w
sasiedztwie Sądu Rejonowego i aresztu.

Nowy wóz i wyróżnienia

Dzień Strażaka
Podczas uroczystości Dnia Strażaka w Wejherowie wręczono wyróżnienia, nagrody i
awanse. Przekazano także samochód gaśniczy Renault, na zakup którego 150 tys. zł przekazało miasto Wejherowo.
Nowy sprzęt usprawni akcje ratownicze i przyczyni się
do poprawy stanu bezpieczeństwa m.in. w Wejherowie.
Wejherowscy
strażacy
otrzymali słowa uznania za
ciężką i niebezpieczną służbę,
odznaczenia i awanse na wyższe stopnie służbowe.
Srebrne medale „Za Zasługi
dla Pożarnictwa” od Prezydium
Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych
Straży Pożarnych RP w Gdańsku
otrzymali: przezydent
Krzysztof Hildebrandt i sekretarz miasta Bogusław Suwara.

W uroczystości wzięli udział
m.in. zastępca komendanta
wojewódzkiego PSP w Gdańsku bryg. Krzysztof Rogiński, posłowie, samorządowcy,
szefowie OSP i emerytowani
strażacy.
W Komendzie Powiatowej
Państwowej Straży Pożarnej w
Wejherowie pracuje ponad 100
funkcjonariuszy i około tysiąca strażaków w ochotniczych
jednostkach Straży Pożarnej,
dzięki którym mieszkańcy
mogą czuć się bezpieczni. W
ubiegłym roku strażacy wzięli
udział w 1423 zdarzeniach, w
tym w 474 pożarach.

OGŁOSZENIE

W wejherowskim ratuszu otwarto wystawę „Wejherowo w okresie
niemieckiej okupacji 1939-1945” przygotowaną przez prezydenta Wejherowa, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, Oddziałową Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w
Gdańsku oraz Muzeum Stutthof.
Tematami tej wystawy są:
„Zabójstwo polskich jeńców wojennych na dziedzińcu więzienia w Wejherowie w dniu 10
września 1939 r.”, „Masowe egzekucje w Lasach Piaśnickich,
październik-grudzień 1939 r.”,
„Zabójstwo Franciszka Alberta Hebla października 1939 r.
w Świecinie - Powiat Wejherowo”, „Zakład Wychowawczy
dla Chłopców w Wejherowie
(Erziehungshalt Neustadt) w
latach 1939-1943”, „Wejherowska konspiracja w latach
1939-1945”oraz
„Niszczenie
Kalwarii Wejherowskiej”.
Intencją autorów wystawy
było udostępnienie mieszkańcom Wejherowa i okolic, zdjęć
i dokumentów, do których dostęp mieli dotychczas jedynie
historycy i prawnicy.
W otwarciu wystawy uczestniczyli: prof. dr hab. Andrzej
Gąsiorowski z Muzeum
Stutthof, prokurator Bożena Włodarczyk z Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku i dr Monika
Tomkiewicz z IPN, a także prok. Maciej Schulz - na-

Wystawę oglądano m.in. podczas Nocy Muzeów 17 maja.

czelnik Oddziałowej Komisji
ŚZpNP w Gdańsku, Marcin
Włodarczyk prok. okręgowy
w Słupsku, Piotr Tarnowski - dyrektor Muzeum Stutthof, Elżbieta Grot z Muzeum
Stutthof, prof. dr hab. Piotr
Semków - dziekan Wydziału
Nauk Humanistycznych i Społecznych Akademii Marynarki
Wojennej w Gdyni i Danuta
Sadowska z IPN. Obecni byli

także samorządowcy z miasta
i powiatu oraz członkowie rodzin związanych z wydarzeniami sprzed wielu lat.
Ciekawą wystawę udostępniono mieszkańcom miasta 17
kwietnia podczas Nocy Muzeów, ale można ją oglądać w
ratuszu aż do wrzesnia br. 1
września tego roku będziemy
obchodzić 75. rocznicę wybuchu
II wojny światowej.
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Zebranie w Cechu Rzemiosł

15 lat po koronacji Cudownego Obrazu

W siedzibie Powiatowego Cechu Rzemiosł, Małych i Średnich
Przedsiębiorstw - Związku Pracodawców w Wejherowie odbyło się
zebranie sprawozdawcze, na które przybyli delegaci organizacji rzemieślniczej z powiatu wejherowskiego.

30 maja w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Wejherowie
rozpocznie się Odpust Wniebowstąpienia Pańskiego, a także
uroczystości, związane z piętnastą rocznicą koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej Wejherowskiej.

Wyróżnienia
Na zebraniu, które otworzył prezes Powiatowego
Cechu Rzemiosł Brunon
Gajewski, gościli prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt oraz
Wiesław Szajda, prezes
Zarządu Pomorskiej Izby
Rzemieślniczej w Gdańsku.
Delegaci i goście wysłuchali sprawozdania z
działalności wejherowskiego Cechu, liczącego obecnie około 280 członków.
Prezes Brunon Gajewski mówił m.in. o aktywnej działalności Ośrodka
Szkolno-Kursowego oraz
o funkcjonowaniu Niepublicznej Szkoły Rzemiosła,
która jest nowoczesną i dobrze wyposażoną placówką, bardzo potrzebną w
mieście i powiecie.
Prezes Gajewski dziękował członkom organizacji
za ich pracę i działalność
społeczną na rzecz Cechu
Rzemiosł.
Podczas zebrania odznaczono rzemieślników oraz
osoby wspierające Odznakami „Za Załugi dla Rzemiosła” nadanymi przez
Powiatowy Cech Rzemiosł
MiSP - ZW w Wejherowie.
AK.

W miniony wtorek w
Niepublicznej
Szkole
Rzemiosła w Wejherowie
gościli europoseł Jarosław Wałęsa i poseł Jerzy
Budnik. Parlamentarzyści
spotkali się z prezesem
Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP - ZW Brunonem Gajewskim oraz z
młodzieżą wspomnianej
szkoły.
Jarosław Wałęsa rozmawiał z uczniami, wyjaśniając im, na czym
polega praca w Parlamencie Europejskim.
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Elżbieta Melcer odbiera odznakę z rąk Wiesława Szajdy i Brunona Gajewskiego.

Odznaczani rzemieślnicy, od lewej: Lucyna Pranschke
i Gerard Pobłocki .
Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Odznaczeni rzemieślnicy
Złota Odznaka Za Zasługi dla Rzemiosła:
Henryk Skwarło - wójt gminy Wejherowo, Danuta Wójcik
- związkowiec, nauczyciel i Kazimierz Potrykus - murarz
Srebrna Odznaka: Joanna Pardus, Marzena
Blokus - fryzjerka, Mariusz Brudniewicz - mechanik
pojazdów samochodowych, Janusz Gafka - blacharz samochodowy, Krzysztof Gajewski - stolarz, Jerzy Groth
- mechanik pojazdów samochodowych, Marek Kierznikowicz - elektryk, Waldemar Kurpet - elektronik, Henryk
Mosiejko - fryzjer, Lucyna Pranschke - handel, Gerard
Pobłocki - ślusarz
Brązowa Odznaka: Waldemar Bargański i Karol
Bronk - nauczyciele zawodu, Piotr Gafka -dekarz, Piotr
Jaśkowski - elektryk, Dariusz Konkol - wędliniarz, Jacek
Naczk - tapicer, Elżbieta Melcer - fryzjerka i Mirosław Richert - stolarz.

Odpust i rocznica
W piątek 30 maja w Domu
Pielgrzyma o godz. 14.00 rozpocznie się sympozjum z okazji XV Rocznicy Koronacji
Cudownego Obrazu.
Tego dnia o godz. 16.00 przy
kaplicy Bożego Grobu, nastąpi powitanie pielgrzymek od
strony Kościerzyny i okolic, a o
godz. 17.45 przy Kaplicy Piłata
powitanie pielgrzymek z Kartuz, Przodkowa, Żukowa.
31 maja o godz. 8.00 rozpocznie się msza św. dla
pielgrzymów w kościele klasztornym, a o godz. 11.00 przy
Kaplicy Piłata kolejne powiatania, tym razem pielgrzymek
z Oliwy, Szemuda, Gdyni, Kielna, Koleczkowa i okolic. Tego
dnia o godz. 12.00 przy kaplicy III upadku Chrystusa (ul.
Strzelecka) nastąpi powitanie
pielgrzymek z Lini, Strzepcza,
Luzina, Sychowa, Zwartowa,
Choczewa i okolic.
31 maja o godz. 14.00
w kościele klasztornym
rozpoczną się centralne
obchody kalwaryjskie z
kazaniami.
Tego samego dnia uroczysta liturgia odbędzie
się na Placu Wejhera. O
godz.17.30 odprawione będzie nabożeństwo majowe
(z okazją do spowiedzi), a o
godz. 18.00 uroczysta msza
św. pod przewodnictwem
O. abp. Jose Rodrigueza
Caballo OFM - sekretarza
Kongregacji ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia
Apostolskiego w Watykanie. Msza święta zostanie
odprawiona z udziałem ks.
abp. Sławoja Leszka Głódzia - Metropolity Gdańskiego oraz zaproszonych
gości.
W sobotni wieczór, o godz.
20.00 rozpocznie się koncert zespołów „W niebo głosy” z Tczewa i „Greccio” z Wronek.
W niedzielę 1 czerwca o
godz. 7.00 w kościele klasztornym rozpocznie się msza św.
dla pielgrzymów z Kościerzy-

Obraz Matki Bożej Wejherowskiej został ukoronowany 5 czerwca 1999 roku
ny i okolic. Po niej z placu przy
kościele klasztornym wyruszy
Droga Krzyżowa na Kalwarię dla pielgrzymów, którzy
przybędą w niedzielę rano. O
godz. 8.45 przywitani zostaną
pielgrzymi z Nowego Dworu
Wejher., Bolszewa i Gościcina.
O godz. 9.00 ruszy procesja
z Najświętszym Sakramentem
na Kalwarię Wejherowską,

gdzie o godz. 10.00 odprawiona zostanie suma odpustowa pod przewodnictwem
n.o. prowincjała Filemona
Janki OFM.
Po mszy św. uczestnicy uroczystości będą żegnać przybyłe
do Wejherowa pielgrzymki. O
godz. 14.15 przy Kaplicy Piłata
nastąpi pożegnanie pielgrzymki z Oliwy.

Kaszubskie Lourdes
26 lipca1998 r. franciszkańska parafia obchodziła 25–lecie swojego istnienia. Ówczesny gwardian o. Robert Nikel
wręczył ks. abp. Tadeuszowi Gocłowskiemu dokumenty
potrzebne do oficjalnego zwrócenia się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o koronację Obrazu.
Obraz Matki Bożej Wejherowskiej został ukoronowany przez papieża Jana Pawła II w Sopocie 5 czerwca 1999
roku, podczas pielgrzymki Ojca Świetego do Ojczyzny.
Wejherowski Obraz jest jedynym na Kaszubach koronowanym przez samego papieża, św. Jana Pawła II.
Oficjalnym tytułem Madonny Wejherowskiej jest wezwanie Uzdrowienie Chorych na duszy i ciele. Z racji tego
wezwania i licznych przypadków uzdrowień duchowych i
cielesnych, pojawiła się w ostatnich latach nowa nazwa Wejherowa – kaszubskie Lourdes.
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gminne finanse
Wejherowo czerpie najwięcej środków unijnych w powiecie

Dobrze wykorzystane lata

Po raz kolejny ukazał się ranking wykorzystania środków unijnych przez samorządy lokalne. Branżowe pismo „Wspólnota” podsumowało tym razem lata 2009-2012.
Wynika z niego, iż miasto Wejherowo otrzymało w tym okresie 18,7 mln zł. To jeden z
lepszych rezultatów w województwie pomorskim: 20 wynik na 123 samorządy.
Polska świętowała 10. rocznicę wstąpienia do Unii Europejskiej, ale opublikowane na
łamach pisma samorządu terytorialnego „Wspólnota” dane
odnoszą się do lat 2009-2012. W
tym okresie miasto Wejherowo
zdołało pozyskać prawie 19 mln
zł z unijnej kasy. Szacuje się, że
od początku, a więc od 2004 roku do 2014 r. kwota ta mieści
się w granicach 40-50 mln zł.

Rewitalizacja I
TERMODERNIZACJA

Wejherowo zalicza się do grona największych beneficjentów
unijnego budżetu. W ciągu 10
lat miasto otrzymało m.in. 11,6
mln zł na rewitalizację przestrzeni publicznej Śródmieścia,
czyli przede wszystkiom na park
i ul. Wałową, 9,4 mln zł na renowację Kalwarii Wejherowskiej,
8,2 mln zł na wzrost atrakcyjności miasta Wejherowo poprzez
budowę regionalnego centrum
kultury - Filharmonii Kaszubskiej oraz 3,3 mln zł na termomodernizację budynków szkół.
Do tego dochodzą m.in. pieniądze pozyskane przez miejskie
spółki (PEWIK, OPEC) na infrastrukturę w Wejherowie.
Warto podkreślić, że 10 lat
Polski w Unii Europejskiej to
nie tylko pieniądze dla samorządów. Bardzo długa jest np.
lista firm, które skorzystały z
unijnego dofinansowania. Na
przykład do znanej firmy Balex Metal z Bolszewa trafiło
12,5 mln zł, do Braci Bertrand
z Luzina - 4,6 mln zł, do MiPCK
„Koksik" w Redzie - 4,0 mln zł.
Skorzystały lokalne media,
m.in. Telewizja Kablowa „Chopin” (1,6 mln zł).
Ostatni ranking „Wspólnoty” skonstruowany jest według
kryterium pozyskania środków
z UE przez samorządy w przeliczeniu na 1 mieszkańca. „Puls
Wejherowa” postanowił na tej
podstawie wyliczyć rzeczywiście otrzymane kwoty. Pomnożyliśmy zatem opublikowane
dane przez liczbę mieszkańców
każdej ze 123 gmin województwa pomorskiego. W ten sposób
dowiedzieliśmy, ile pieniędzy

Rewitalizację Śródmieścia Wejherowa, w tym ul. Wałowej, dofinansowano ze środków unijnych.

zdołały realnie pozyskać lokalne samorządy.
Oczywiście, prym wiodą cztery miasta na prawach powiatu:
Gdańsk, Gdynia, Sopot, Słupsk.
Trzeba jednak od razu zaznaczyć, że w pozyskanych przez te
czetery miasta środkach odnajdziemy zarówno te, o które ubiegają się i walczą w konkursach
jako gminy, jak też jako starostwa. W takim układzie miasto Wejherowo awansowałoby o
cztery pozycje w górę i zajmowałoby 17. lokatę na Pomorzu.

AKTYWNE
samorządy

Z ogólnopolskich danych wynika, że jednostki samorządu
terytorialnego są głównym odbiorcą pomocy unijnej na lata
2007-2013. Dostały 71,3 mld zł.
To więcej niż przedsiębiorstwa
(69,3 mld zł) i administracja
rządowa (58,9 mld zł). Do końca ubiegłego roku jednostki samorządu terytorialnego były w
trakcie realizacji projektów (lub
już je zakończyły) o wartości
112,5 mld zł (podpisane umowy). Na inwestycje te Bruksela
dorzuca 71,3 mld zł, czyli około
64 proc. W sumie gminy, powiaty i województwa wykorzystują
30 proc. wszystkich pieniędzy.
- Wyraźnie widać, że samorządy są najbardziej aktywnymi beneficjentami funduszy
unijnych. Dzięki tej aktywności zmienia się Polska gminna i powiatowa - mówi Jerzy
Kwieciński, ekspert Business

Centre Club, wcześniej wiceminister rozwoju regionalnego. - Wójtowie, burmistrzowie,
prezydenci zachowują się trochę jak przedsiębiorcy. Następuje ogólna profesjonalizacja
lokalnej administracji, którą
wymuszają m.in. pieniądze
unijne. Samorządowcy, dbając
o swój teren, inwestują pieniądze z lokalnych budżetów i zdobywają środki, głównie unijne,
z zewnątrz. Chcą zapewnić jak
najwyższy poziom życia w swojej gminie, w tym poziom usług
publicznych. Dbają również o
rozwój gospodarki.

MNIEJ WODY
W STRUMIENIU

Rosnący nieprzerwanie od
kilku lat, strumień dotacji zaczyna powoli wysychać. Są to
nadal znaczne kwoty, zdecydowanie wyższe niż w pierwszej
dekadzie XXI wieku, ale niższe
niż w latach 2010–2011. Na
spadek dotacji wpływają dwie
przyczyny: powolne wyczerpywanie funduszy przeznaczonych na okres 2007-2013 i
trudności budżetowe samorządów z mobilizowaniem wkładu
własnego, potrzebnego do absorpcji dotacji. Dotychczasowe
doświadczenia sugerują, że na
ponowny wzrost środków możemy liczyć około roku 2016.
Ale będzie tak pod warunkiem, że sytuacja finansowa
samorządów się ustabilizuje i
władze lokalne będą w stanie
spełnić warunki pozyskiwania

dotacji. W najlepszej sytuacji
znajdują się gminy najmniej
zadłużone, do których zalicza
się miasto Wejherowo.
Prof. Paweł Swianiewicz,
autor rankingu „Wspólnoty” starał się o taki dobór danych, aby odzwierciedlały one
rzeczywiste
zaangażowanie
władz samorządowych. Najczęściej bowiem dane pochodzące
ze sprawozdań budżetowych
gmin nie dają nam pełnego obrazu, ponieważ znacząca część
dotacji unijnych pozyskiwana
jest bezpośrednio przez spółki
komunalne.
Prof. Swianiewicz starał się
zmniejszyć skalę tego błędu. W
tym celu wykorzystał wyniki
ankiety dotyczącej aktywności
spółek komunalnych, rozsyłanej do gmin. Niestety, gromadzone w ten sposób dane
okazały się niepełne, gdyż nie
wszystkie samorządy odpowiedziały na ankietę. Miasto Wejherowo należy do tych, które
podały rzeczywisty udział samorządu przy absorpcji pieniędzy z Unii Europejskiej.

STOLICA POWIATU
NAJLEPSZA

Na terenie powiatu wejherowskiego
bezwzględnym
rekordzistą jest miasto Wejherowo (18,7 mln zł), chociaż
bardzo dobrymi wynikami mogą poszczycić się także gminy
Gniewino (14,6 mln zł) i Szemud (14,4 mln zł).
Linię (11,3 mln zł) i Luzino (9,1 mln zł) należy zaliczyć
do grona samorządów dobrze i
umiejętnie sięgających po unijne dotacje. Słabiej na tym tle
wypadają samorządowcy z Redy (6,0 mln zł), Choczewa (5,0
mln zł) i gminy Wejherowo (5,1
mln zł), a także Rumi (2,1 mln
zł) oraz Łęczyc (1,8 mln zł).
Rumia traci jeszcze bardziej
w przeliczeniu na 1 mieszkańca. W takim zestawieniu
miasto to zajmuje ostatnie w
województwie 123. miejsce. Samorząd ok. 46-tysięcznej Rumi
pozyskał z UE zaledwie 46 zł na
1 mieszkańca.
Ryszard Wenta

Zestawienie wykorzystania środków
unijnych w latach 2009-2012
wg rankingu „Wspólnoty”
1. Gdańsk - 1 693,0 mln zł
2. Gdynia - 228,0 mln zł
3. Sopot - 117,0 mln zł
4. Słupsk (m) - 80,1 mln zł
5. Pruszcz Gd. (m) - 44,8 mln zł
6. Kartuzy - 36,2 mln zł
7. Tczew (m) - 26,2 mln zł
8. Nowy Dwór Gd. - 23,9 mln zł
9. Starogard Gdański (m) 		
23,2 mln zł
10. Krynica Morska - 22,4 mln zł

64. Ustka (w) - 7,1 mln zł
65. Czarna Dąbrówka 7,0 mln zł
66. Skarszewy - 6,8 mln zł
67. Osieczna - 6,8 mln zł
68. Lipusz - 6,8 mln zł
69. Pelplin - 6,7 mln zł
70. Stary Targ - 6,5 mln zł

61. Pszczółki - 7,2 mln zł
62. Somonino - 7,1 mln zł
63. Pruszcz Gd. (w) - 7,1 mln zł

Znaczenie skrótów:
(w) - gmina wiejska
(m) - gmina miejska

71. Subkowy - 6,4 mln zł
72. Główczyce - 6,3 mln zł
73. Nowy Staw - 6,3 mln zł
74. Kościerzyna (w) - 6,2 mln zł
11. Chojnice (m) - 22,2 mln zł
75. Chojnice (w) - 6,2 mln zł
12. Krokowa - 21,9 mln zł
76. Stare Pole - 6,2 mln zł
13. Hel - 21,7 mln zł
77. Przechlewo - 6,1 mln zł
14. Dzierzgoń - 21,5 mln zł
78. Lichnowy - 6,0 mln zł
15. Brusy - 21,5 mln zł
79. Kołczygłowy - 6,0 mln zł
16. Kościerzyna (m) - 20,0 mln zł 80. Kosakowo - 6,0 mln zł
17. Tczew (w) - 19,5 mln zł
18. Czersk - 19,4 mln zł
81. REDA - 6,0 mln zł
19. Sierakowice - 19,1 mln zł
82. Gniew - 6,0 mln zł
20. Puck (m) - 19,0 mln zł
83. Wicko - 5,9 mln zł
84. Jastarnia - 5,7 mln zł
21. WEJHEROWO (m) 18,7 mln zł 85. Sulęczyno - 5,7 mln zł
22. Sztum (m) - 18,1 mln zł
86. Kobylnica - 5,7 mln zł
23. Dębnica Kasz. - 18,0 mln zł
87. Prabuty - 5,6 mln zł
24. Lębork - 17,6 mln zł
88. Miłoradz - 5,6 mln zł
25. Debrzno - 16,8 mln zł
89. Liniewo - 5,6 mln zł
26. Puck (w) - 15,4 mln zł
90. Koczała - 5,2 mln zł
27. Łeba - 14,8 mln zł
28. GNIEWINO - 14,6 mln zł
91. Kolbudy - 5,1 mln zł
29. Stegna - 14,5 mln zł
92. WEJHEROWO (w) 5,1 mln
30. SZEMUD - 14,4 mln zł
93. CHOCZEWO - 5,0 mln zł
94. Lubichowo - 4,8 mln zł
31. Cedry Wielkie - 14,3 mln zł
95. Stężyca - 4,5 mln zł
32. Kwidzyn (m) - 14,0 mln zł
96. Parchowo - 4,5 mln zł
33. Starogard Gd. (w) - 13,9 mln zł 97. Mikołajki Pom. - 4,3 mln zł
34. Ustka (m) - 13,9 mln zł
98. Studzienice - 4,2 mln zł
35. Malbork (m) - 13,3 mln zł
99. Przywidz - 4,1 mln zł
36. Człuchów (m) - 13,1 mln zł
100. Konarzyny - 4,0 mln zł
37. Bytów - 13,1 mln zł
38. Kępice - 11,6 mln zł
101. Smętowo
39. Trąbki Wielkie - 11,5 mln zł
Graniczne - 4,0 mln zł
40. Człuchów (w) - 11,4 mln zł
102. Kwidzyn (w) - 3,8 mln zł
103. Gardeja - 3,7 mln zł
41. LINIA - 11,3 mln zł
104. Skórcz (w) - 3,7 mln zł
42. Rzeczenica - 11,3 mln zł
105. Nowa Karczma - 3,7 mln zł
43. Lipnica - 10,9 mln zł
106. Dziemiany - 3,6 mln zł
44. Czarne - 10,9 mln zł
107. Borzytuchom - 3,4 mln zł
45. Chmielno - 10,7 mln zł
108. Trzebielino - 3,3 mln zł
46. Żukowo - 10,7 mln zł
109. Skórcz (m) - 3,3 mln zł
47. Przodkowo - 10,3 mln zł
110. Damnica - 3,1 mln zł
48. Suchy Dąb - 10,2 mln zł
49. Nowa Wieś Lęb. - 10,0 mln zł 111. Cewice - 3,0 mln zł
50. Władysławowo - 9,7 mln zł
112. Bobowo - 2,8 mln zł
113. Ryjewo - 2,8 mln zł
51. Słupsk (w) - 9,3 mln zł
114. Czarna Woda - 2,8 mln zł
52. Karsin - 9,2 mln zł
115. Malbork (w) - 2,7 mln zł
53. LUZINO - 9,1 mln zł
116. Smołdzino - 2,6 mln zł
54. Sztutowo - 9,1 mln zł
117. Sadlinki - 2,4 mln zł
55. Miastko - 8,7 mln zł
118. Morzeszczyn - 2,2 mln zł
56. Potęgowo - 8,3 mln zł
119. RUMIA - 2,1 mln zł
57. Kaliska - 8,0 mln zł
120. ŁĘCZYCE - 1,8 mln zł
58. Stara Kiszewa - 8,0 mln zł
121. Stary Dzierzgoń - 1,5 mln zł
59. Tuchomie - 8,0 mln zł
122. Osiek - 1,2 mln zł
60. Zblewo - 7,5 mln zł
123. Ostaszewo - 1,0 mln zł
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W Wejherowie nie brakowało atrakcji

Zaczarowana
Noc Muzeów

Niesamowite rzeczy działy się podczas Nocy Muzeów w Wejherowie - w ratuszu i w podziemiach
kościoła św. Anny, w Muzeum Pismiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej, na Kalwarii oraz
w Wejherowskim Centrum Kultury. Wszędzie tam
można było spotkać tłumy mieszkańców Wejherowa i powiatu wejherowskiego, a kto nie zdążył w
sobotni wieczór 17 maja odwiedzić tych miejsc, niech
żałuje, bo atrakcji nie brakowało.
Można było m.in. zasiąść w fotelu prezydenta
miasta, obejrzeć ciekawą wystawę w Ratuszu, zjeść
grochówkę z kuchni polowej, zwiedzić Kalwarię z
przewodnikiem albo zajrzeć do średniowiecznego
obozowiska Słowian w parku.
W Filharmonii pokazywano stare filmy, a w Pałacu m.in. zagrał zespół Fukus.
AK.

Po pięknie oświetlonych nocą kaplicach oprowadzała m.in. Teresa Kowalska.

W Muzeum PiMK-P między zwiedzającymi
tej nocy przechadzały się postaci w historycznych lub nieco bajkowych strojach.
Więcej zdjęć w Galerii na naszej stronie:
www.pulswejherowa.pl

Do grobu Jakuba Wejhera w krypcie kościoła św. Anny ustawiła się nawet kolejka.

W rocznicę urodzin

Amazonki w Wejherowie

Na placu Jakuba Wejhera w ostatnią niedzielę
można było dostrzec grupę tancerzy, którzy przed
ratuszem pląsali w takt muzyki. Jak się okazało na
Chwałę Bożą i ku czci św. Jana Pawła II.

Pomorskie „Amazonki” po raz ósmy spotkały się
w Wejherowie, by w Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym modlić się o zdrowie. Podczas spotkania w
Domu Pielgrzyma rozmawiały o potrzebie integracji i wzajemnym wspieraniu się.

Taniec dla Papieża Modlitwa o zdrowie
Wejherowianie włączyli się tym samym w ogólnopolską
akcję, zorganizowaną 18 maja w rocznicę urodzin Ojca Świetego. Tańczącym paniom z Akacji Katolickiej przyglądali
się spacerowicze, ale do tańca dały się zaprosić tylko dzieci.
Podobna akcja odbyła się w minioną niedzielę także w
Bolszewie przed tamtejszym kościołem, o godzinie 19.00.
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Po nabożeństwie w kościele klasztornym pw. św. Anny,
„Amazonki” udały się na Kalwarię Wejherowską. Blisko
100-osbową grupę kobiet z wielu miejscowości województwa
pomorskiego oprowadził po kalwarii Bartłomiej Muński z
Klasztoru OO. Franciszkanów.

redakcja@pulswejherowa.pl
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Zdolna wejherowianka

Rysunek Lili
w książce dla dzieci
Rysunek wejherowianki, Lili Wysockiej został wybrany spośród
prac z całego świata (jako jedyny z Europy) do kolejnej książki dla
dzieci autorstwa Nancy O’Neill. W każdym egzemplarzu książki amerykańskiej autorki pojawi się jej ilustracja, podpisana imieniem i nazwiskiem. Znajdzie się tam również nazwa miasta, z którego pochodzi
ilustrator. W przypadku Lili będzie to Wejherowo.
Autorka otrzyma certyfikat potwierdzający, że jest ilustratorką
książki oraz egzemplarz z autografem znanej pisarki.
Lili Wysocka ma 10 lat i jest
uczennicą trzeciej klasy Szkoły
Podstawowej nr 11 w Wejherowie. Pasją dziewczynki jest sztuka
i jej tworzenie - pisze wiersze, maluje, robi kolaże, rysuje komiksy,
projektuje rozmaite rzeczy.
Zdolności plastyczne ujawniła
bardzo wcześnie.
- Lili lubiła rysować i wykazywała się dużą kreatywnością od
najmłodszych lat - mówi jej tata,
Piotr Wysocki. - Choć początkowo wydawało nam się to normalne, że dziecko lubi malować, to
jednak porównanie jej prac z rówieśnikami, uzmysłowiło nam, że
jej poziom jest znacznie wyższy. W
wieku 7 lat rysowała już na poziomie dorosłej osoby z zachowaniem
perspektywy i cienia. Zauważyliśmy, że córka jest bardzo utalentowana.
Zapytany, czy dziewczynka
odziedziczyła talent po rodzicach
lub innym krewnym, pan Piotr
zaprzecza.
- Nie mamy w rodzinie artystów plastyków i szczerze mówiąc
nie wydaje mi się, żeby ktoś w naszej bliskiej rodzinie prezentował
talent plastyczny na takim poziomie jak Lili. Jako rodzice jesteśmy
zaskakiwani przez córkę nowymi
pomysłami oraz sposobem wykonania kolejnych prac.
Poza malowaniem, tańcem i
śpiewem, Lili lubi czytać, podróżować, grać w gry planszowe, strzelać z łuku oraz uprawiać sport.
Uwielbia także zwierzęta.
Natomiast jednym z największych marzeń Lili jest zostać
wybitną artystką, której sztuka
będzie bliska ludziom na całym
świecie.
Podobnie jak jej rodzice, Lili lubi swoje rodzinne miasto, a
zwłaszcza spacery do lasu i do
Parku Majkowskiego.
AK.

10

Tancerki z Wejherowskiego Centrum Kultury znalazły się wśród laureatów Europejskich Dni Tańca w Malborku.

Rywalizacja w Malborku

Nagrody za taniec
Młodzi tancerze z Wejherowa odnieśli sukcesy podczas Europejskich Dni Tańca, które odbyły się w Malborku. Triumfowały tam formacje taneczne, działające przy Wejherowskim Centrum Kultury,
trenujące pod okiem instruktorki Elżbiety Czeszejko. Z nagrodami
wróciły także zespoły i soliści Klubu Świat Tańca Joanny i Jacka
Bernaśkiewiczów. Konkurencja była ogromna.

Lili Wysocka i jedna z jej prac pt. „Lawendowo”.
Więcej prac można obejrzeć na profilu:
https://pl-pl.facebook.com/Art.LiliWysocka

Grupa Baccara z WCK w
kategorii disco dance 12-15 lat
zajęła pierwsze miejsce, a w
kategorii inne formy - drugie.
Formacja Bąbelki zajęła piąte
miejsce na 17 zespołów w kat.
inne formy do lat 11, natomiast
Baccarki wytańczyły 6 miejsce
na 16 formacji w kategorii hip
hop do lat 11.
Wspaniale spisały się solistki. Magdalena Świtała (inne
formy do lat 11) wytańczyła
trzecie, a Natalia Orchel (inne formy solo 12-15 lat) drugie
miejsce. Natomiast Weronika
Dudek w tej samej kategorii
zajęła trzecie miejsce. Trzecią nagrodę zdobył też duet
w kategorii hip hop do lat 11:
Magda Świtała i Maja Jesionowska, podopieczne Elżbiety Czeszejko.
***
Podczas tej samej rywalizacji w Malborku bardzo dobrze
wypadły formacje i solistki Klubu Świat Tańca z Wejherowa,
prowadzonego przez Joannę i
Jacka Bernaśkiewicz.
W kategorii do lat 11 na 15
zespołów, trzecie miejsce zajął

Expresik, piąte Carmenki, a
siódme Euforia.
Wśród solistów (75 uczestników) najlepiej wypadła Julita
Bussler, która zajęła trzecie
miejsce. Kolejno VI, VII i VIII
miejsce zajęły: Martyna Piekut, Dobrosława Laskiewicz i Aneta Lademann.
W kat. 12-15 lat, na 18 zespołów, trzecie miejsce zajęła
Explozja, a czwarte Enigma.
W tej grupie wiekowej Nikola
Suchocka była trzecia, a Nikola Krueger - czwarta. Duet
Martyna Borucka i Nikola
Krueger zajął trzecie miejsce.
W najstarszej grupie powyżej 15 lat Dominika Bernaśkiewicz zdobyła drugą
nagrodę, a zespół Fusion zajął
szóste miejsce.
Wejherowski Świat Tańca wrócił także z nagrodami z

Międzynarodowego Dnia Tańca w Lęborku, gdzie przyjechało około 1500 uczestników
z całej Polski. Podopieczni J.J.
Bernaśkiewicz zajęli czołowe
miejsca w solówkach,duetach i
formacjach. M.in. wśród młodszych tancerzy pierwsze miejsce zajęły Iza Noga i Rozalia
Fiedziuszko, drugie Dobrosława Laskiewicz i Julita
Bussler, a trzecie Martyna
Piekut i Agata Piotrowicz
W hip hopie tancerzy w
wieku 12-15 lat trzecią nagrodę wytańczyły Weronika Lachs, Natalia Młodak,
Nikola Suchocka, a duet
Martyna Borucka i Nikola
Krueger okazał się najlepszy.
Wśród nieco starszych tancerek drugie miejsce zajęła Dominika Bernaśkiewicz.
BaK

W dniach 25 maja -2 czerwca formacje Expresik ,
Explozja i Fusion z Klubu „Świat Tańca” będą reprezentowały Polskę na Mistrzostwach Świata w Chorwacji, już po raz czwarty. Grupa Fusion i Explozja będą
broniły tytułu Mistrza Świata.
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I Przegląd Zespołów Rockowych - 13.06

Motocykle i muzyka
Po raz drugi w Czymanowie koło Gniewina w dniach 13-15 czerwca 2014 odbędzie się Zlot Motocyklowy „Moto Energia”. Organizatorami zlotu są motocykliści stowarzyszeni w klubie motocyklowym
Nine Six MC Poland odział w Wejherowie. Na jeziorem Żarnowieckim oprócz wspaniałych maszyn , parady motocyklowej , licznych
konkursów z nagrodami, będziemy mogli posłuchać dobrej muzyki.

Henryk Mosiejko i jego uczniowie, nagrodzeni na Otwartych Mistrzostwach Fryzjerstwa
Polskiego w Poznaniu.

W tym roku podczas II
Zlotu Moto Energia 13
czerwca odbędzie się po raz
pierwszy finał I Przeglądu
Zespołów Rockowych z
Kaszub. Zespoły które chcą
uczestniczyć w przeglądzie
mogą zgłosić swój udział do 7
czerwca 2014 r.
Więcej informacji na stro-

nie: przegląd-motoenergia.com.pl
Wybrana przez jury przeglądu piątka wykonawców
pojawi się na dużej scenie,
aby rywalizować w finale o
cenne nagrody.
13 i 14 czerwca zaplanowano także koncert takich
zespołów, jak: Wolne Owce,

M22, Bruno Światłocień, Coverlot, Fosfor oraz Slovenian
Girl - finaliści czwartej edycji
Must Be the Music okrzyknięci polskim Rammstein
Oberschlesien .
Patronat
medialny
nad imprezą objęła m.in.
redakcja „Pulsu Wejherowa”.
PR.

OGŁOSZENIE

Młodzi, zdolni, kreatywni

Perfekcyjne fryzury
Na Międzynarodowych Otwartych Mistrzostwach Fryzjerstwa Polskiego w Poznaniu 27 kwietnia br., reprezentanci Studia Fryzjerskiego „Henryk” w Wejherowie odnieśli sukces, zdobywając kilka nagród.
Wejherowski zakład mistrza Henryka Mosiejki reprezentowało siedmiu uczniów
z klas pierwszych i drugich
Niepublicznej Szkoły Rzemiosła, startujących w dziale fryzjerstwo damskie i męskie.
Piecioro z nich zdobyło medale
i dyplomy.
Filip Elend wywalczył

„brąz” w modelowaniu długich
włosów oraz drugą lokatę w
modnym strzyżeniu i modelowaniu, a także czwartą w modelowaniu fryzury klasycznej.
Daria Cisłowska wygrała
w kategorii fryzura kreatywna
oraz fryzura wieczorowa. Joanna Orłowska zajęła drugie miejsca w kategorii fryzura

kreatywna i fryzura wieczorowa. Natalia Hebel uczennica
klasy II była trzecia we fryzurze
kreatywnej i fryzurze wieczorowej. Anna Perszon zwyciężyła w kategorii wyciskanie fal na
mokro.
Poza tym w zawodach fryzjerskich wzięły udział Daria
Bojke oraz Patrycja Funk.

Dzień Dziecka w bibliotece
Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie
przy ul. Kaszubskiej 14 zaprasza:

w sobotę 31 maja O GODZ. 12.00

na koncert dzieci, uczestniczących w warsztatach muzycznych
prowadzonych w bibliotece przez Aleksandrę Janus,
oraz spotkanie z klaunem i wspólną zabawę
- w programie wiele atrakcji, m.in. malowanie twarzy

W PONIEDZIAŁEK 2 CZERWCA O GODZ. 12.00

na przedstawienie „Wilk i zając w mieście” w wykonaniu
Grupy Teatralnej „Duet” z Krakowa
Wstęp wolny.
Zaproszenie dotyczy dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Grupy zorganizowane muszą się wcześniej zapisać na przedstawienie.
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HISTORIA I ZABYTKI

Informacja przy grobie Adeli

Odkrywanie tajemnicy
Z inicjatywy Klubu Miłośników Wejherowa przy grobie Adeli Keyserlingk na Kalwarii Wejherowskiej, w przeddzień 203. rocznicy jej śmierci odsłonieto tablicę informacyjną. Można się z niej dowiedzieć, kim była młoda wejherowianka, żyjąca na
przełomie XIX i XX wieku. Tajemnicą pozostaje, dlaczego pochowano ją w tym miejscu.
W sobotę 10 maja, w obecności grupy miłośników Wejherowa, na Kalwarii uroczyście
odsłonięto tablicę informacyjną
przy grobie młodej hrabiny, która przeżyła zaledwie 19 lat
- Cieszę się bardzo, że udało się upamiętnić postać Adeli i uatrakcyjnić to miejsce dla
mieszkańców, pielgrzymów i
turystów - mówi Paweł Formela, prezes Klubu Miłośników Wejherowa. - Najpierw
staraliśmy się zebrać informacje na temat rodziny Keyserlingków i samej Adeli. Przy
okazji członkowie Klubu Miłośników Wejherowa, a zwłaszcza Maciej Kurpiewski,
dotarli także do innych ciekawych informacji na jej temat.
Wszystkich zainteresowanych
prosimy o kontakt z klubem.
Grób Adeli von Lynaar, położony na wzgórzu kalwaryjskim
przez wiele lat wzbudzał zainteresowanie spacerowiczów i
uczestników uroczystości religijnych. W ostatnim czasie
historię Adeli z domu Keyser-

Paweł Formela, Maciej Kurpiewski oraz Jacek Thiel z
Urzędu Miasta odsłaniają tablicę informacyjną.

Napis na tablicy głosi:

Reprezentanci Klubu Miłośników Wejherowa (który liczy więcej członków) tuż po odsłonięciu tablicy przy płycie nagrobnej na Kalwarii.

lingk przybliżyły m.in. artykuły
w „Pulsie Wejherowa” oraz film
w reżyserii Wojciecha Rybakowskiego w wykonaniu
młodych artystów z grupy Misterników Kaszubskich, zaty-

tułowany „Adelajda”. Film był
prezentowany m.in. w Pałacu
Keyserlingków, czyli w siedzibie Muzeum Piśmiennictwa i
Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej
w Wejherowie.

Tablica jest podobna do innych tablic przy kapliczkach na
Kalwarii Wejherowskiej. Informacja podana jest w trzech językach: polskim, niemieckim i
angielskim.

W tym miejscu spoczywa Anna Charlotte Adelheid Lynaar hrabina von Keyserlingk, najstarsza z trzech córek
pierwszego właściciela dóbr wejherowsko - rzucewskich
z rodu Keyserlingk, Otto Aleksandra i hrabiny Emilii Aleksandryny von Donhoﬀ. urodzona 12 czerwca 1792 roku,
zmarła 11 maja 1811 roku w Wejherowie. 5 czerwca 1810
roku poślubiła Carla von Lynaar podporucznika gwardii
przybocznej Króla pruskiego, który jako kapitan kawalerii
poległ 26 maja 1813 roku pod hainau.

OGŁOSZENIE

Miasto przekazuje dotacje na remonty

Cenne zabytki

Od siedmiu lat władze Wejherowa przyznają dotacje na remonty zabytkowych obiektów w mieście. Podczas ostatniej sesji wejherowscy radni przyjęli uchwały, na mocy których dotacje
zostaną przeznaczone na ratowanie trzech wejherowskich zabytków: klasztoru ojców Franciszkanów, Domu Pomocy Społecznej przy ul. Św. Jacka oraz kościoła pw. Trójcy Świętej.
Klasztor
Franciszkanów
otrzyma 240 tys. złotych, na
wykonanie pokryć dachowych,
montaż okien połaciowych i wykonanie kominów wentylacyjnych trzech skrzydeł budynku.
w przyszłości ma pełnić funkcję
Domu Pielgrzyma.
100 tys. zł otrzymała parafia pw. Trójcy Świętej w Wejherowie na wymianę pokrycia
dachowego. Kościół jest najstarszym i jednym z najcenniej-
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szych zabytków Wejherowa,
powstałym w okresie założenia
miasta.
Natomiast Dom Pomocy
Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci prowadzonym przez Zgromadzenie
Sióstr Miłosierdzia św. Wincenta a Paulo otrzymał dotację
w wysokości 48 tys. zł na wymianę okien w części budynku.
Zabytkowa stolarka okienna w
części, gdzie znajduje się Od-

dział Dziecięcy, ze względu na
zły stan techniczny, wymaga
wymiany na nową, będącej rekonstrukcją oryginalnej.

Łącznie w ostatnich 7
latach Wejherowo przekazało na dofinansowanie
remontów i prac konserwatorsko-restauracyjnych
ponad 2,5 mln złotych.

urząd Miejski w Wejherowie
plac Jakuba Wejhera 8
84-200 Wejherowo

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
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W maju 1935 roku pogrzeb J.Piłsudskiego odbył się m.in. w Wejherowie.

Pożegnanie Marszałka
Marszałek Polski Józef Piłsudski, Naczelnik Państwa i naczelny
wódz Armii Polskiej, zmarł 12 maja 1935 roku o godz. 20.45 w Belwederze w Warszawie. 18 maja 1935 roku odbyły się uroczystości pogrzebowe. Pożegnanie Marszałka zorganizowano m.in. w Wejherowie, o
czym opowiada nam redaktor Regina Osowicka.
- Uroczystości żałobne na
wejherowskim rynku odbywały się przy specjalnym ołtarzu, udekorowanym kirem,
kwiatami i emblematami
państwowymi. Przed ratuszem na cokole stał katafalk
z symboliczną trumną, przy
której paliły się pogrzebowe
znicze. - mówi Regina Osowicka, która opisywała to
wydarzenia w swoich artykułach, opierając się na źródłach oraz wspomnieniach
świadków. - Wartę honorową
pełnili żołnierze z Baonu Morskiego w Wejherowie. Mszę
św. Polową odprawił ksiądz
Edmund Roszczynialski.

Orędzie i marsz
żałobny

Następnie odczytano orędzie Prezydenta RP Ignacego
Mościckiego, wygłoszone na
Zamku Królewskim w Warszawie 12 maja 1935 r.
Oto fragmenty prezydenckiego orędzia: „Marszałek Józef Piłsudski życie zakończył.
Wielkim trudem swojego życia budował siłę w narodzie,
geniuszem umysłu, twardym wysiłkiem woli Państwo wskrzesił, prowadził je
ku odrodzeniu mocy własnej,
ku wyzwoleniu sił, na których
przyszłe losy Polski się oprą.
Za ogrom jego pracy dane Mu
było oglądać Państwo nasze,
jako twór żywy, do życia zdolny, do życia przygotowany, a

armią naszą sławą zwycięskich sztandarów okrytą”
Po wysłuchaniu orędzia
orkiestra
wejherowskiego Zakładu Wychowawczego pod batutą kapelmistrza
Jana Milewskiego odegrała „Marsz Żałobny” Chopina. Hołd Marszałkowi
oddano kilkuminutową ciszą,
po czym z ratuszowej wieży
pożegnał go Dzwon Wejhera.
W uroczystości uczestniczyły władze miasta i powiatu, duchowieństwo, młodzież,
wojsko, harcerze, organizacje
społeczne i polityczne z pocztami sztandarowymi. Byli
także polityczni przeciwnicy
Marszałka, skupieni niegdyś
w Obozie Wielkiej Polski (w
Wejherowie OWP działał w
latach 1927-1933).

Obchody w szkołach

W szkołach odbywały
się akademie żałobne. Program w gimnazjum męskim
obejmował koncert szkolnej
orkiestry („Elegia” Noskowskiego, „Trzy struny” Maklakiewicza, „Sędzia wieczny”
Moniuszki) i deklamacje
przy akompaniamencie muzyki F. Chopina. Odczytano
rozkaz Marszałka do żołnierzy i cytowano myśli z dzieł
wybranych J. Piłsudskiego do muzyki „My pierwsza
brygada” (powstała w 1917
r., a autorami są legioniści
Tadeusz Biernacki i Andrzej

Wspomnienie Aleksandry Piłsudskiej:

„Z dnia na dzień nikł w oczach. W piątek, na
dwa dni przed jego śmiercią, przyjechał do Warszawy francuski minister spraw zagranicznych
Laval. Mąż nie mógł go już przyjąć. Wysłuchał
jednak raportu Becka o konferencji z Lavalem i
omówił z nim sytuację. Pracowali razem przez
godzinę i Beck był ucieszony, widząc męża w tak
dobrym stanie. Następnego dnia mąż śmiał się
i żartował z generałem Wieniawą-Długoszowskim. W ciągu dnia przeszedł ciężki krwotok wewnętrzny, po którym sił już nie odzyskał”.
Marszałek Józef Piłsudski zmarł na nowotwór żołądka i wątroby.

Hałaciński). - Ta pieśni była bardzo popularna pod koniec I wojny światowej, a w
okresie niepodległości była
nieoficjalnym hymnem armii
polskiej - przypomina R. Osowicka.
Gdy wybrzmiała „Brygada”, chór i orkiestra wykonała „Pierwszą kadrową” i inne
pieśni legionowe, wzruszające przemówienie wygłosił dyrektor szkoły i historyk, dr
Tadeusz Staniewski.
Uczniowie Szkoły dla
Głuchych (taka nosiła w tym
czasie nazwę), zebrali się w
kaplicy Krajowych Pomorskich Zakładów Opieki Społecznej przy ul. Sobieskiego
277. Mszę św. żałobną odprawił ks. Józef Bartel (w
czasie okupacji następca ks.
dziekana E. Roszczynialskiego w organizacji konspiracyjnej Polska Żyje). Ukazało
się nadzwyczajne wydanie
„Gazety Szkoły dla Głuchych
w Wejherowie”, poświęcone
oczywiście Marszałkowi.

Depesze
kondolencyjne

Szkoła dla Głuchych wysłała depeszę kondolencyjną
do żony Marszałka Aleksandry Piłsudskiej oraz córek
Wandy i Jadwigi. Telegramy przesłali również: Szkoła Ćwiczeń, Seminarium
Nauczycielskie, szkoła handlowa, gimnazjum Sióstr

Państwowe uroczystości pogrzebowe
trwały sześć dni. 13 i 14 maja trumna była wystawiona w Belwederze. Obok katafalku stal
kryształowa urna z sercem Marszałka.
15 maja trumnę przewieziono do katedry św. Jana (dziś archikatedra) w Warszawie.
Kondukt przeszedł przez stolicę na Pola Mokotowskie, gdzie odbyła się defilada. Po czym
trumnę na platformie kolejowej przewieziono
do Krakowa. W asyście mieszkańców, władz
państwa, duchownych, kondukt przeszedł na
Wawel, gdzie generałowie trumnę złożyli w
krypcie. Urnę z sercem J. Piłsudskiego złożono do grobu matki Marii Piłsudskiej na Rossie
w Wilnie.

Uroczystości żałobne na wejherowskim rynku zgromadziły tłumy uczestników, w tym ważne delegacje.
Zachowały się bezcenne zdjęcia z tej uroczystości.
Jedno z nich zamieszczamy powyżej, dzięki uprzejmości R. Osowickiej.

Zmartwychwstanek, gimnazjum Sobieskiego i inne placówki oświatowe.

Budowali kopiec
w Krakowie

Polacy postanowili uczcić
pamięć Marszałka Józefa Piłsudskiego usypaniem kopca
w Krakowie w obrębie Lasu
Wolskiego. Przy jego budowie
w latach 1935-1936 pracownicy ochotnicy z Wejherowa:
uczniowie, harcerze, strażacy, robotnicy, urzędnicy oraz
wojskowi z wejherowskiej
jednostki. W czerwcu 1935
r. podczas tygodniowej wycieczki, uczniowie wejherowskiego gimnazjum (Gamai),
zwiedzili Kraków i Wieliczkę, poświęcając wiele godzin przy usypywaniu kopca.
Otrzymali za to pochwałę od
kierownika budowy.
Ze zbiorów maturzysty z
1937 r. Jerzego Trepczyka,
zachowały się nawet cenne
zdjęcia z tego wydarzenia.

Składki na kopiec

Po śmierci Marszałka
mieszkańcy Grodu Wejhera
dokonywali wpłat albo wrzucali pieniądze do specjalnej

szkatuły, z przeznaczeniem
na budowę kopca w Krakowie. Niektóre datki kościelne, np. z fary przekazano na
ten cel. Kwestę prowadziły
również organizacje społeczne: Liga Morska i Kolonialna,
Liga Obrony Przeciwlotniczej
i Przeciwgazowej (jej prezesem w Wejherowie był Józef
Lewandowski).
Na Placu Wejhera przed
ratuszem urządzono tzw.
ogródek, gdzie miał stanąć
pomnik Józefa Piłsudskiego.
Na ten cel zbierano pieniądze. Całą akcję przerwał wybuch wojny.

Pozostały ulice

Willa znanego wejherowskiego lekarza Franciszka
Panka (1858-1931) została
wybudowana w 1926 r. przy
ul. Ofiar Piaśnicy 6 na wzór
dworku J. Piłsudskiego, „Milusin” w Sulejówku.
Przed II wojną światową
obecna ul. Kopernika oraz
świetlica Związku Strzeleckiego nosiły imię Józefa
Pilsudskiego. Obecnie imię
Marszałka nosi plac przed
dworcem w Wejherowie. AK.

Józef Piłsudski

urodził się 5 grudnia
1867 w Zulowie (okoice Wilna), zmarł 12 maja 1935
- polski działacz socjalistyczny i niepodległościowy, polityk, patriota
- Naczelnik Państwa w latach 1918–1922 i naczelny
wódz Armii Polskiej od 11
listopada 1918,
- pierwszy marszałek Polski od 19 marca 1920;
- dwukrotny premier Polski (1926–1928 i 1930), twórca tzw. rządów sanacyjnych
w II Rzeczypospolitej wprowadzonych w 1926 po przewrocie majowym
- współzałożyciel Polskiej
Partii Socjalistycznej i Organizacji Bojowej PPS.
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W sobotę 24 maja w miejskim parku

Piłka nożna

Wejherowo Biega Liga
W sobotę 24 maja zapraszamy wszystkich amatorów biegania do
Wejherowa do Parku Miejskiego na akcję „Wejherowo Biega 2014”.
Biegi organizowane są pod patronatem Prezydenta Miasta Wejherowa w ramach ogólnopolskiej akcji „Polska Biega”.
- „Wejherowo Biega” to inicjatywa skierowana do amatorów biegania, mająca na
celu propagowanie biegów
rekreacyjnych jako ogólnodostępnej formy aktywności fizycznej. – mówi Jacek Thiel
z UM w Wejherowie, koordynator biegu - To rodzaj
radosnego uczestnictwa we
wspólnym bieganiu w towarzystwie osób w różnym wie-

ku i promocja zdrowego trybu
życia.
Uczestnicy biegu w Wejherowie mają do wyboru trzy dystanse: 400 m dla dzieci do lat
7, 2000 m i 4000 m.
- Każdy wybiera sam dla
siebie najbardziej odpowiedni
dystans. – dodaje Jacek Thiel.
- Nie biegamy na czas, nie prowadzimy klasyfikacji zajętych
miejsc a podstawowym celem

jest dotarcie do mety, gdzie
nagrodą jest okolicznościowy
medal, koszulka promocyjna
a później możliwość wylosowania nagrody rzeczowej.
Zapraszamy do wspólnego
biegania życząc wielu sportowych emocji.Organizatorami
biegów są Urząd Miejski w
Wejherowie, Wejherowskie Centrum Kultury i KS
„Wejher”.

Kaszubska Paraolimpiada w Luzinie
8 czerwca w Luzinie odbędzie się organizowana przez Świetlicę Integracyjną „Skrzydła Anioła” oraz KTS-K GOSRiT Luzino VI Kaszubska Paraolimpiada.
Udział w tej wielkiej imprezie integracyjnej zapowiedziało
ponad 130 niepełnosprawnych
sportowców, którzy 8 czerwca
br. na hali widowiskowo-sportowej GOSRiT im. Marszałka
Macieja Płażyńskiego rywalizować będzie w specjalnie dla nich
reklama

przygotowanych
konkurencjach. W organizację imprezy
zaangażowani są rodzice oraz
przyjaciele Świetlicy "Skrzydła
Anioła" oraz liczni wolontariusze, zawodnicy i zawodniczki
GOSRiT Luzino.
Tradycyjnie już po raz piąty

imprezą towarzyszącą będzie V
Charytatywny Bieg „Skrzydło Anioła”, IV Charytatywny Marsz „Skrzydło Anioła”
oraz biegi dziecięce i młodzieżowe.
Szczegóły na stronie:
www.skrzydloaniola.luzino.pl

Piłka nożna. Gryf przegrywa

Zmęczeni czy
Sołecka znudzeni?

W niedzielę 18 maja rozegrana została
IV kolejka Luzińskiej
Ligi Sołeckiej. Po tej
serii meczów prowadzi zespół z Milwina.
Do najciekawszego spotkania kolejki doszło w Luzinie,
gdzie gospodarze przegrali z
bardzo dobrze radzącymi sobie w tym sezonie piłkarzami
z Milwina 2:7.
Bardzo wyrównane spotkanie obejrzeli kibice w
Wyszecinie, które gościło Sychowo. Spotkanie to wygrali
miejscowi zawodnicy 2:1.
W meczu, w którym obydwa
zespoły raziły nieskutecznością, Robakowo zremisowało
u siebie bezbramkowo z Kębłowem.
Wyniki IV kolejki Luzińskiej Ligi Sołeckiej
wiosna 2014:

Luzino - Milwino 2:7
Wyszecino - Sychowo 2:1
Robakowo - Kębłowo 0:0

Gryf Wejherowo grając na własnym obiekcie przegrał z walczącą również o utrzymanie
w II lidze Odrą Opole 1:2 (1:0). Bramkę dla gospodarzy w 34 min. strzelił J. Kusiak.
Trener naszej drużyny nie
miał tęgiej miny po zakończeniu
pojedynku, bo Gryf po pierwszej połowie wygrywał, a zszedł
z boiska pokonany. Pierwsza
odsłona meczu to zdecydowana
przewaga naszej drużyny, w
której gryfici mogli strzelić kolejne bramki. Na drodze do tego stał jednak bramkarz gości.
Druga połowa zmieniła obraz
gry, bo opolanie całkowicie zdominowali przebieg gry, a nasza

drużyna zapomniała chyba po
co wybiegła na murawę. Piętnaście minut przed końcem padło wyrównanie, a gdy kibice
myśleli już o końcowym gwizdku i szczęśliwym „dowiezieniu”
remisu, padł zwycięski gol dla
Odry.
Gryf Wejherowo: Ferra Brzuzy, Kostuch, Kochanek,
Skwiercz - Szymański, Osłowski (Pietroń) - Stefanowicz, Kołc,
Kusiak (Rzepa) - Siemaszko.

Piłka nożna

Luzino kontra
Lębork
W sobotę 17 maja na stadionie GOSRiT Luzino miał miejsce piłkarski maraton potyczek
luzińsko-lęborskich.
Pierwsi na boisko weszli zawodnicy GOSRiT/El professional Luzino, którzy w rozgrywkach Pomorskiej Ligi JD1
zremisowali z Pogonią Lębork 2:2.
W najważniejszym meczu soboty, przy głośnym dopingu ponad 40-osobowej grupy kibiców gości, GOSRiT/Wikęd Luzino w meczu o mistrzostwo IV ligi pokonał Pogoń
Lębork 2:1.
W pierwszej połowie meczu lepiej radzili sobie luzińscy
piłkarze, którzy za sprawą bramki Pawła Rutkowskiego w
19 minucie prowadzili do przerwy 1:0. Znakomita asystę
przy tym golu zanotował Jacek Wicon. Druga część meczu
była bardziej wyrównana, ale końcówka znów należała do
Wikędu, który zwłaszcza po wejściu na boisko Maksyma
Graczyka. Gdy wydawało się, ze spotkanie zakończy się remisem w 94 minucie po indywidualnej akcji Jacek Wicon,
zdobył zwycięskiego gola.
Ostatnim akcentem piłkarskiej soboty były derby KTS-K,
w którym GOSRiT 99/00 Luzino pokonał dotychczasowego
lidera rozgrywek Wojewódzkiej Ligi JC1 lew Lębork 2:1.

kreatorobrazu.pl
fotografia ślubna, chrzciny i inne,
fotografia reklamowa

502 178 344
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OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

Mieszkanie 3 pokoje w Wejherowie ul.
Derdowskiego wynajmę cena 850 zł.
Tel. 603 78 68 22
***
Sprzedam mieszkanie 55m kw, Wejherowo, Os. Sucharskiego, 3 pokoje, 1 piętro, 2011 r. , wysoki standard wykończenia
. Cena 258 tys. zł. Tel. 509 524 714
***
Sprzedam lub wydzierżawię duzy garaż„blaszak” na ul. Zachodniej w Wejherowie (Os. 1000-lecia).
Tel. 510 460 909
***
Sprzedam murowany nowy domek
piętrowy, ocieplony, prąd, woda, na działce ogrodniczej, 468 m2, cena 52 tys. (do
negocjacji). Tel. 502 056 307
***
Sprzedam działkę budowlaną 700 m 2
w Luzinie przy ul. Długiej. Posiadam plan
zagospodarowania terenu, mapkę geodezyjną do celów projektowych, warunki
wodociągowe i energetyczne.
Tel. 516 874 255
***
Sprzedam działkę budowlaną 890 m
2, Gościcino (Zibertowo) ok. 4 km od centrum Wejherowa; cicha i spokojna okolica - droga, kanalizacja w trakcie budowy;
cena 150 tys. zł do negocjacji.
Tel. 668 147 633
***
Sprzedam działkę ogrodową z domkiem murowanym 390 m kw., cena 45
tys. zł do uzgodnienia. Tel. 698 920 085
***
Działkę 1100 m kw. sprzedam. Prąd,
woda. ul. Dębowa 13 Kąpino, gm. Wejherowo. Tel. 605 420 694
***
Nowy dom parterowy typu dworek
135 m kw., 2500 m od śródmieścia Wejherowa. Cena 450 tys. zł. Sprzedam lub
zamienię na mieszkanie 3-pokojowe, parter do I piętra lub inne propozycje.
Tel. 661 664 085
***
Dom w Wejherowie, budynki gospodarcze, działka 1202 m sprzedam.
Tel. 501 549 579
N A S Z PA R T N E R

Sprzedam gospodarstwo rolne 8,20
ha i zabudowania. Jeleńska Huta.
Tel. 661 895 941
***
Sprzedam mieszkanie 36 m kw. bez
czynszu, tylko opłaty własne i remontowe, Wejherowo. 95 tys. zł do negocjacji.
Tel. 507 745 334
***
Działka 7600 m kw. Łówcz Górny k.
Strzebielina z możliwością zabudowy,
media przy granicy. Cena 10 zł/m kw.
Tel. 782 167 653

WYNAJMĘ, ZAMIENIĘ

Wynajmę na biuro taniej 33-metrowy
parter. Wejherowo. Tel. 502 351 988
** *
Do wynajęcia mieszkanie dwupokojowe w domku wolnostojącym z osobnym
wejściem, w Wejherowie blisko dworca
PKP. Cena 700 zł. Tel. 693 370 251
** *
Do wynajęcia pokój i kuchnia z aneksem, 39 m kw., wysoki parter w Wejherowie. Tel. 530 773 331
***
Zamienię 2 pokoje 44,6 m, 3/4 p.
własnościowe, wspólnota mieszk., os.
Kaszubskie na 2 pokoje podobne lub
mniejsze, tylko parter lub I piętro.
Tel. 509 332 370
***
Wynajmę na biuro taniej 33-metrowy
parter. Wejherowo. Tel. 502 351 988

SPRZEDAM

Kanapę i dwa fotele w bardzo dobrym
stanie, w kolorze żółto-miodowym, elegancki zestaw z drewnianymi poręczami.
Cena 500 zł. Tel. 606 267 960
***
Lady biurowo-sklepowe, dwie sztuki o dług. 1 metr każda w cenie 100 zł za
sztukę. Tel. 693 370 251
***
Bagażnik samochodowy ze stelażem,
granatowy. Tel. 510 460 909
***
Podgrzewacz wody Junkers, nowy, za
pół ceny. Tel. 510 460 909
***

Bagażnik dachowy do forda fusion
oraz poprzeczki na rowery.
Tel. 605 423 517
***
Czytnik e-bookowy Packet Book Mini
z wyświetlaczem i Wi-Fi. Cena 160 zł.
Tel. 502 351 988
***
Bryczkę typu dokart dla 5 osób plus
kompletna uprząż wyjazdowa na 1 konie,
stan idealny, 3 500 zł. Wejherowo.
Tel. 507 724 008
***
Dwa wygodne fotele tapicerskie. Cena 200 zł. Wejherowo. Tel. 510 460 909
***
Telefon komórkowy Lgt 375, dotykowy na 2 karty sim, gwarancja, pudło, kolor
czarny, 229 zł. Tel. 725 171 656
***
Sprzedam rękawice zimowe do nordic
walkingu, L/XL, materiał poliester, nowe.
Cena 50 zł. Karol: faaust@wp.pl
***
Buty trekkingowe męskie za kostkę,
nieużywane, firmy Firebird, w stanie bardzo dobrym, wyposażone w membranę
NorthTEX. Rozmiar 46. Cena 60 zł.
Karol: faaust@wp.pl
***
Dwa filmy DVD Wojciech Cejrowski
Boso przez świat "Hiszpania i Portugalia"
oraz "Meksyk". Cena 20 zł.
Kontakt: faaust@wp.pl
***
Kurtkę nową zimową męską. Rozmiar
L. Czarna, z kapturem, bez podpinki, szer.
w klatce 62 cm, długość po plecach 83 cm.
Cena 60 zł. Kontakt: faaust@wp.pl
***
Czarne spodnie jeansowe męskie, nowe. Roz. 33/34 na ok. 179-183 cm wzrostu. Cena 40 zł. Kontakt: faaust@wp.pl
***
Nokię X2-00. Stan idealny, nieużywany. Bez simlocka i gwarancji. W zestawie
bateria, karta pamięci, ładowarka. Cena
200 zł. Kontakt: faaust@wp.pl
***
Klej wysokoelastyczny Atlas Plus S1.
20 kg. Do płytek ceramicznych, cementowych, kamiennych. Cena 25 zł.
Kontakt: faaust@wp.pl
***
Tanio sprzedam drzwi wewnętrzne
białe, starego typy. Tel. 512 651 142
***
Męską kurtkę skórzaną mało noszoną,
ciemny brąz. tanio. Tel. 512 651 142

PRACA
Uczennicę lub studentkę przyjmę na
sezon do pracy w małej gastronomii (lody, gofry) w Karwi. Nocleg na miejscu.
Tel 603 78 68 22

Młody emeryt hydraulik pomoże o
każdej porze naprawić kran, spłuczkę,
urządzenia domowe związane z gazem
i elektrycznością. Posiadam uprawienia.
Tel. 692 828 655
***
Zlecę renowacje starych drzwi wahadłowych . Wejherowo.
Tel. 502 351 988
***
Chętnie podejmę się każdej pracy fizycznej, zwłaszcza ciężkiej. Tanio, solidnie, uczciwie. tel. 501 034 804
***
Dziewczyna w wieku 15 lata suka pracy na sezon – sprzątanie mieszkania lub
biura w okolicach Wejherowa.
Tel. 518 648 623
***
Młoda dziewczyna, 16 lat, szuka pracy na sezon – pomoc kuchenna lub inne
propozycje. Uczciwa, pracowita.
Tel. 796 814 306
***
Młody mężczyzna wykona drobne
prace remontowo-budowlane, m.in. cekolowanie, malowanie, położenie paneli,
montaż gniazdek. Tel. 508 123 662
***
Pracownik fizyczny pilnie potrzebuje
każdej pracy, chętnie ciężkiej. Niepijący.
Tel. 501 034 804
***
18-latek z przyuczeniem do zawodu
kucharz, uczciwy, pracowity, podejmie
każda pracę na sezon w okolicach Wejherowa, Lęborka lub nad morzem.
Tel. 796 568 885
***
Zlecę renowację starych drzwi wahadłowych. Wejherowo. Tel. 502 351 988

„Puls” w czerwcu inaczej
UWAGA: z powodu czerwcowego święta Boże
Ciało, przypadającego w czwartek 19 czerwca,
kolejne wydania „Pulsu Wejherowa” ukażą się w
dniach 12 i 26 czerwca br.
Naszych Czytelników przepraszamy za zmiany
terminów i zachęcamy do lektury.

Prywatne ogłoszenia drobne
zamieszczamy bezpłatnie

Ogłoszenie można wysłać e-mailem na adres:
redakcja@pulswejherowa.pl
lub sms-em na numer telefonu: 606 101 502
Można też wrzucić ogłoszenie spisane na kartce
do skrzynki obok wejścia do biura ARTEX
w Wejherowie, przy ul. Polnej 3/41
Każde ogłoszenie ukaże się w dwóch kolejnych
wydaniach gazety, chyba że nadawca zaznaczy inaczej.

NAUKA

Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii w
tym zadania, oraz matematyka. Wejherowo. Nauczyciel emeryt.
Tel. 58 677 01 50
***
Nauczyciel muzyki, emeryt w Wejherowie, udziela lekcji gry na gitarze,
akordeonie, mandolinie, skrzypcach, za
niewielką opłatą.
Tel. 665 570 808
***
Nauczyciel pomoże w pisaniu prac z
języka polskiego. Tel. 668 133 189

POMOC

Rodzina wielodzietna prosi o rowerek 3-kołowy dla chłopca oraz zabawki. Z
g ory dziękuje. Dorota. Tel. 725 171 656

RÓŻNE

Pan 46 lat pozna panią. Stały związek.
Tel. 531 661 915

www.fundacja-es-opieka.pl
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Dołącz do nas na:

facebook.com/pulsWejherowa
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Archiwalne wydania „pulsu Wejherowa” oraz bieżące informacje
można znaleźć na stronie:
www.pulswejherowa.pl

