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Pamiętając o zmarłych Będzie dalsza
rewitalizacja
odwiedzamy cmentarze

Zagospodarowanie terenu dawnego basenu,
kolejne parkingi i ścieżki rowerowe, odnawianie
kamienic w Wejherowie to niektóre zadania Lokalnego Programu Rewitalizacji Wejherowa na
lata 2015-2022. Będzie on kontynuacją dotychczasowych działań, ale zawiera szereg nowych
przedsięwzięć, realizowanych na większym niż
dotąd obszarze miasta, z wykorzystaniem funduszy unijnych.
O tym, że wejherowianie
są zadowoleni z dotychczasowych efektów rewitalizacji,
takich jak zmodernizowana ul. Wałowa i Park Miejski, nowoczesna siedziba
Wejherowskiego Centrum
Kultury oraz wygodny ciąg
pieszo--rowerowy
wzdłuż

rzeki Cedron, świadczą wyniki badań socjologicznych.
Zaprezentowano je podczas konferencji w ratuszu,
gdzie przedstawiono również zadania planowane w
ramach rewitalizacji w kolejnych latach.

Str. 2-3

Dr Puls na wybory
Przełom października i listopada to czas, kiedy cmentarze zapełniają się kwiatami, zniczami, ale przede wszystkim odwiedzającymi groby mieszkańcami. Na razie przy grobach
trwają porządki, ale kiedy 1 i 2 listopada - we Wszystkich Świętych oraz w Dzień Zaduszny
- staniemy nad mogiłami, pochłoną nas myśli o zmarłych, wspomnienia i refleksje nad przemijaniem. Będziemy się modlić za tych, którzy odeszli i potrzebują od nas takiego wsparcia.
Na cmentarzach odprawione zostaną uroczyste procesje i msze święte.
Str. 14-15
Przed Świętem Zmarłych przypominamy historię wejherowskich nekropolii.

Brudna kampania
Str. 4

Dołącz do nas na:

facebook.com/PulsWejherowa
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INWESTYCJE

Nowe zadania na większym obszarze miasta

Dalsza rewitalizacja Wejherowa
Zagospodarowanie terenu dawnego basenu przy ul. Kalwaryjskiej, kolejne parkingi i nowe ścieżki rowerowe i odnawianie kamienic w Wejherowie to niektóre zadania Lokalnego
Programu Rewitalizacji Wejherowa na lata 2015-2022. Będzie on kontynuacją dotychczasowych działań, ale zawiera szereg nowych przedsięwzięć, realizowanych na większym niż
dotąd obszarze miasta, z wykorzystaniem funduszy unijnych.
Urząd Miejski w Wejherowie wraz z ekspertami w
Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej przygotowuje kolejny etap rewitalizacji
Wejherowa, czyli Lokalny Program Rewitalizacja na lata
2015-2022. Koncepcję nowego programu zaprezentowano
podczas konferencji w ratuszu,
gdzie dyskutowano nad zadaniami w kolejnych latach oraz
podsumowano dotychczasowe
dokonania.

Korzyści
dla mieszkańców

Prezydent Krzysztof Hildebrandt podkreślił na wstępie spotkania, że kontynuacja
rewitalizacji i kolejne inwestycje są dla niego jednym z
najważniejszych zadań, gdyż
przynoszą korzyści wejherowianom i podnoszą jakość życia w mieście.
- Rewitalizacja jest realizowana etapami. Stara zabudowa śródmieścia Wejherowa
wymusza odpowiednie podejście do historycznej przestrzeni,
ale z uwzględnieniem współczesnych potrzeb i nowych wyzwań - powiedział prezydent
Hildebrandt.
Wiceprzewodniczący Rady
Miasta Wojciech Kozłowski,
odpowiedzialny za koordynację
prac stwierdził, że praktycznie
zakończono realizację Lokalnego Programu Rewitalizacji
zaplanowanego na lata 20082015. Najważniejsze przedsięwzięcia zostały zakończone i
spotkały się z bardzo dobrą oceną wejherowian. Badania ankietowe pokazują, że od 80 do
95% ankietowanych oceniło je
bardzo dobrze lub dobrze.
- Trwają prace nad kolejnym
etapem rewitalizacji Wejherowa, według wytycznych Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w sposób, który umożliwi starania o dotacje
unijne na realizację prac - mówił Wojciech Kozłowski.
Zakończono pierwszy etap
badań, analiz i prac koncepcyjnych. Pracował nad nim zespół
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z Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej pod kierownictwem dr hab. inż. arch.
Piotra Lorensa, prof. PG, w
skład którego wchodzili: dr inż.
arch. Sławomir Ledwoń, mgr
inż. arch. Katarzyna Kiełbasińska i inż. arch. Dagmara
Rapasińka we współpracy z
Urzędem Miejskim. Efektem
jest koncepcja Lokalnego Programu Rewitalizacji Wejherowa na lata 2015-2022.

Większy obszar prac

Prof. Piotr Lorens omówił
szczegółowe analizy i badania,
które trwały kilka miesięcy.
Obejmowały one m.in.: analizę
wskaźnikową miasta, badania
dotyczące struktury i potencjałów przekształceń, określenie
założeń do strategii rozwoju
obszaru. W efekcie wyznaczono nowy obszar objęty rewitalizacją. Obejmuje on nie tylko
Śródmieście, ale także osiedla:
Harcerska, Przyjaźni, Tysiąclecie oraz Staszica i część
Śmiechowa. W ramach prac
przeprowadzono konsultacje
społeczne w formie ankiet.
Badanie socjologiczne zostało zrealizowane przez zespół ekspercki Towarzystwa
Urbanistów Polskich Oddział
Gdańsk, kierowany przez
dr hab. Małgorzatę Dymnicką. Ankiety zostały przekazane
mieszkańcom
za
pośrednictwem szkół z obszaru
rewitalizowanego. Łącznie uzyskano od respondentów 564
ankiety. Wyniki badań prezentujemy na wykresie na str. 3

Siedem NOWYCH zadań
•

Centrum integracji społecznej

•

Przestrzeń publiczna

•

Edukacja/biblioteka

•

Park i otoczenie

•

Komunikacja

•

Odnowa zabudowy

•

Atrakcyjność turystyczna

zagospodarowanie starego basenu przy ul. Kalwaryjskiej, w
tym projekty społeczne, edukacyjne, kulturalne, zdrowotne i
związane ze zwalczaniem bezrobocia
przebudowa parkingów (Św. Jana, Reformatów, Mickiewicza), zagospodarowanie Parku Kaszubskiego przy ul. Sobieskiego i terenu wzdłuż rzeki Cedron od ul. 12 Marca do ul. Rzeźnickiej,
zagospodarowanie podwórek, rewitalizacja wnętrza kwartałów
Dworcowa - Kopernika oraz Sienkiewicza - Kopernika oraz budowa ścieżek rowerowych
tworzenie punktów mobilnej wypożyczani książek oraz
miejsc aktywnego czytelnictwa, projekty edukacyjne

Wiceprzewodniczący Rady Miasta Wojciech Kozłowski
omówił zadania na lata 2015-2022

modernizacja amfiteatru, powstanie mini-zoo, kontynuacja
budowy ścieżek parkowych i oświetlenia, rozbudowa placu zabaw, przebudowa dojść i powiązań z parkiem (przebudowa ul.
Zamkowej, Św. Jacka, budowa ul. Św. Anny)

konsultacje z mieszkańcami,
przygotowanie dokumentu Lokalnego Programu Rewitalizacji 2015-2022 do uchwalenie
przez Radę Miasta na wiosnę 2015 roku, przygotowanie
wniosków do dofinansowanie
wybranych przedsięwzięć.
Podczas spotkania padło
wiele pytań ze strony radnych
miejskich. Zadawali je m.in.
Henryk Jarosz, Zygmunt
Hazuka, Teresa Skowroń-

ska, Teresa Patsidis i Mirosław Lademann.
Prezydent Hildebrandt podziękował prof. Piotrowi Lorensowi i jego zespołowi oraz
Wojciechowi
Kozłowskiemu
za dotychczas wykonane prace nad Lokalnym Programem
Rewitalizacji Wejherowa 20152022. Prezydent miasta zaapelował do radnych i mieszkańców
o aktywne włączenie się do dalszych prac.
AK.

WYSOKA OCENA
PROGRAMU
Prof. Piotr Lorens
z Politechniki Gd.

INTEGRACJA
MIESZKAŃCÓW
Radna
Teresa Patsidis

OCHRONA
ZABYTKÓW
Radny Mirosław
Lademann

ZAGOSPODAROWANIE

- Realizowane w ramach
programu rewitalizacji zadania
spotkały się z zadowoleniem
mieszkańców Wejherowa. Ponad 60 procent osób wypowiedziało się o nich pozytywnie,
niewiele osób źle ocenia te
przedsięwzięcia. To oznacza, że
realizowane zadania przyniosły
zamierzony skutek. Program,
mierzony poziomem satysfakcji mieszkańców, jest trafiony.

- Zabiegam o to, aby w ramach rewitalizacji zadbać m.in.
o starzejące się osiedla, takie
jak osiedle Harcerska czy Tysiąclecia. Zagospodarowanie
przestrzeni powinno służyć
integracji mieszkańców, ożywieniu osiedli, ale również zapewnieniu estetyki i porządku.
Mieszkańcy chcą żyć w spokojnym i przyjaznym otoczeniu,
chcą spotykać się z sąsiadami.

- Konieczna jest ochrona
obiektów zabytkowych, troska
i odpowiednie zagospodarowanie historycznych miejsc. W
obszarze objętym planami rewitalizacji jest Park Kaszubski
na terenie nieistniejącego już
cmentarza ewangelickiego, a
także kościół św. Stanisława
Kostki, konwikt oraz dawne
Seminarium Nauczycielskie. Będę się starał o ich odnowienie.

- Popieram plany zagospodarowania podwórek w śródmieściu, we współpracy ze
wspólnotami
mieszkańców.
Chciałabym, żeby były one ładniejsze i lepiej wyposażone,
żeby na podwórkach lub w pobliżu znalazły się place zabaw
dla dzieci. Myślę zwłaszcza o
rewitalizowanej wcześniej ul.
Wałowej oraz terenach nad rzeką Cedron.

budowa węzła „Kwiatowa” z tunelem pod torami
remonty elewacji i wymiana ogrzewania na proekologiczne
w budynkach mieszkalnych, budowa systemu ogrzewania solarnego w placówkach oświatowych
rozwój turystyki (nowe miejsca pracy) – budowa wieży widokowej wraz z kolejką gondolową, powstanie centrum konferencyjno-hotelowego w pobliżu Parku Miejskiego, rozbudowa
taniej bazy noclegowej.

PODWÓREK
Radna Teresa
Skowrońska

Będą konsultacje

Wojciech Kozłowski, który
uczestniczył w opisanych pracach, przedstawił i omówił 7
zadań, wytypowanych na razie do realizacji (prezentujemy
je na błękitnym tle).
Jak podkreślono, nie jest to
lista zamknięta, będą kolejne
konsultacje z mieszkańcami,
gdyż prace nad programem
trwają. Prof. Lorens przedstawił dalszy harmonogram prac
nam programem: dopracowanie programu rewitalizacji,

redakcja@pulswejherowa.pl

Wejherowianie zadowoleni
Prezentujemy
wyniki
badań ankietowych przeprowadzonych w pierwszej połowie września 2014
r. wśród mieszkańców Wejherowa, a dotyczących oceny inwestycji miejskich
zrealizowanych w ramach
Lokalnego Programu Rewitalizacji
Wejherowa
2008-2015. Aż 80-95 procent
ankietowych oceniło je bardzo dobrze lub dobrze.
Badania
zrealizowanych
zadań są punktem wyjścia
do dalszych działań. Zbadano
również potrzeby, oczekiwania
i oceny wejherowian, związane z różnorodnymi aspektami
funkcjonowania miasta, w celu
określenia zadań na przyszłość.
Badanie ankietowe zostało
zrealizowane przez zespół ekspercki Towarzystwa Urbanistów Polskich Oddział Gdańsk,
kierowany przez dr hab. Małgorzatę Dymnicką.
Ankiety zostały przekazane mieszkańcom za pośrednictwem szkół z obszaru
rewitalizowanego. Łącznie uzyskano od respondentów 564
ankiety. Obok prezentujemy
wyniki dotyczące oceny inwestycji miejskich zrealizowanych
w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Wejherowa
2008-2015 oraz wyniki badania oczekiwań wejherowian w
celu stworzenia Lokalnego Programu Rewitalizacja na lata
2015-2022.
Wkrótce zaprezentujemy
dalsze wyniki konsultacji społecznych oraz koncepcje Lokalnego Programu Rewitalizacja
na lata 2015-2022.
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INWESTYCJE
Suma ocen bardzo dobrych i dobrych dla inwestycji:
• Budowa nowego obiektu WCK – Filharmonii Kaszubskiej wynosi 79,98%
• Zagospodarowanie parku Miejskiego im. Majkowskiego wynosi 95,5%
• Rewitalizacja ulicy Wałowej i terenów przyległych wynosi 91,8%
• Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż rzeki
Cedron wynosi 89,29%

Najwyżej ocenionym efektem rewitalizacji jest Park Miejski z nowoczesnym, atrakcyjnym placem zabaw.
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OPINIE I WYDARZENIA
Dr Puls na wybory

Brudna kampania
Niestety, podobnie jak 4 lata temu, w Wejherowie znów
mamy „brudną” kampanię wyborczą. Ja rozumiem, że najłatwiej atakuje się rządzących, ale przeciwnicy prezydenta
Krzysztofa Hildebrandta i ruchu społecznego "Wolę Wejherowo" w różnych artykułach i programach posuwają się do manipulacji, przedstawiania półprawd, insynuacji i „odgrzewają
stare kotlety”, czyli dawno już przebrzmiale i wyjaśnione sprawy. W internecie pojawia się dużo zwykłych kłamstw i często
chamskie ataki. Wszystko dlatego, że anonimowa bezkarność
pozwala na wszystko.
Charakterystyczne, że opozycja skupia się na atakach na
prezydenta, na negatywnych emocjach, a nie prezentuje pozytywnego programu dla miasta, nie kładzie nacisku na to co
chce zrobić dla mieszkańców. Widocznie kandydaci opozycji
mają niewiele do zaproponowania wejherowianom.
Obok i poniżej próbka tego, co się dzieje na mieście. Zdjęcie, które zrobiłem i list otrzymany przez redakcję.
Dr Puls

List do redakcji

Facebook w służbie
kampanii wyborczej
Od urodzenia (czyli od 35 lat) mieszkam w Wejherowie. Powodem napisania tego listu jest fanpage na facebooku „Nie dla obecnych władz miasta Wejherowa”. W powszechnym odczuciu jest to
profil prowadzony przez osoby związane z Platformą Obywatelską
(choć za rękę nikogo nie złapałem) i tylko ktoś niezorientowany
mógłby sądzić inaczej. Jest to słaby, bo słaby, ale jednak sposób
pokazywania konkurencji. Choć prymitywny, ale jednak element
kampanii wyborczej.
Niepokoi mnie, że osoby prowadzące fanpage i funkcjonujący pod nazwą Organizacja społeczna, usuwają każdy komentarz,
który w jakiś sposób stara się nawiązać merytoryczną polemikę z
negatywnymi opiniami.
Nie sposób napisać, że coś się w mieście podoba, bo po paru
sekundach tekst znika ze strony! Co więcej, po jednym komentarzu, choć nawet minimalnie pozytywnym, następuje blokada konta,
użytkownik nie może wyrażać więcej swoich refleksji. Myślałem,
że może jestem odosobniony, że napisałem coś, co mogło strasznie
rozzłościć administratorów. Poprosiłem więc znajomego, aby także
wyraził swoją opinię, co do jednego z wpisów. Napisał on jedno
lakoniczne zdanie: „co by nie mówić, Cedron był udaną inwestycją” (chodzi o wykonaną ostatnio trasę pieszo-rowerową wzdłuż
rzeki), i po paru chwilach już go nie było. Na dowód przesyłam
zdjęcie (do wiadomości Redakcji) - wpis, który był skierowany
do jednego z użytkowników, po czym został usunięty. Po usunięciu wpisu - komentarza mojego znajomego - obecnie wygląda
to tak, że użytkownik odpowiada sam sobie.
Jestem zawiedziony poczynaniami zwolenników Platformy
Obywatelskiej. Chęć zdobycia władzy w mieście przymyka im oczy
na zwykłą dyskusję z jego mieszkańcami. Niestety, Platforma nie
jest, jak niektórym mogłoby się wydawać, merytorycznym konkurentem wyborczym. W mojej ocenie tworzy jedynie świat pełen niezgody, nienawiści i wiecznych obietnic.
A ten fanpage „Nie dla obecnych władz miasta Wejherowa” to
wyłącznie brudna kampania wyborcza i propaganda, a nie dyskusja o mieście.
Wydaje mi się, że dla dobra wszystkich, ludzie związani z tą
organizacją nie powinni sprawować władzy w naszym mieście. A
kandydat Platformy na prezydenta Jacek Gafka nawoływał innych do czystej kampanii. A czy sympatycy Platformy Obywatelskiej się do tego stosują?
Piotr B.
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Tak działają przeciwnicy prezydenta WAŻNE

TELEFONY
Szpital
Specjalistyczny

centrala 58 572 70 00
Pogotowie
Ratunkowe
58 6776102,
58 6776103
Komenda Policji

Dyżurny 58 672 97 22

Straż PożarnA
Dyżurny

58 677 61 00

Straż Miejska
Zapewne tych zniszczeń dokonały nieznane „zielone ludziki”...

58 677 70 40

Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Miasta Wejherowa

Merytoryczne obrady
i podziękowania
W miniony wtorek, 28 października odbyła się 49. Sesja Rady Miasta Wejherowa, poświęcona w większości sprawom nieruchomości. Ponieważ były to ostatnie obrady wejherowskiego samorządu w kończącej się kadencji, przewodniczący Rady Miasta Leszek
Glaza dziękował radnym za czteroletnia pracę.
Podczas obrad radni wyrazili zgodę na udzielenie
bonifikaty od ceny lokali
mieszkalnych lub gruntu
na uzupełnienie kupowanych przez mieszkańców
Wejherowa.

Przystąpienie do
sporządzenia planu

Radni podjęli uchwałę w
sprawie przystąpienia do
sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
fragmentu miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ulicami: Szczęśliwą,
Sucharskiego,
Spokojną
oraz od południa terenami
leśnymi, o co zabiegał radny
Dariusz Kreft.

Zmiany w budżecie

Zdecydowano również o
koniecznych zmianach w budżecie miasta oraz o udzieleniu finansowej pomocy
powiatowi wejherowskim.
Chodzi o przekazanie - na

podstawie umowy między
Urzędem Miasta a Starostwem - kwoty do 100 tys. zł
na remont ul. Judyckiego w
Wejherowie. Ulica Judyckiego to droga powiatowa.

Wsparcie dla szpitala

Na wniosek prezydenta
Krzysztofa Hildebrandta pozytywnie rozpatrzono
na sesji projekt uchwały w
sprawie udzielenia dotacji
na zakup sprzętu medycznego do zabiegów operacyjnych
Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy
w Wejherowie.
Uchwalono ponadto „Program współpracy na rok
2015 Gminy Miasta Wejherowa z organizacjami
pozarządowymi” oraz przyjęto „Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie”. Oba programy
przedstawił zastępca prezydenta Wejherowa Bogdan
Tokłowicz.
Z kolei radna Tera-

sa Patsidis - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
RM przedstawiła projekty
uchwał w sprawie rozpatrzenie kilku skarg mieszkańców. Rada Miasta uznała te
skargi za bezzasadne.

Dobra kondycja MZK

Radni wysłuchali również
sprawozdania z działalności
Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Wejherowie za pierwsze półrocze
2014 r. Jak podkreślił prezes spółki MZK Czesław
Kordel, sytuacja zakładu
jest dobra i firma się rozwija.
Przewodniczący
poszczególnych komisji merytorycznych Rady Miasta
Wejherowa
przedstawiali
sprawozdania z działalności
komisji w kończącej się kadencji.

Kampania wyborcza
na sesji

Obrady
przebiegały
sprawnie i merytorycznie

do momentu zgłaszania
przez radnych pytań i wniosków. W tej części obrad radny Jacek Gafka jak zwykle
zaatakował prezydenta Wejherowa, a jego wypowiedzi były agresywne i miały
charakter przedwyborczej
kampanii. Radny odgrzewał
stare tematy, bo jak widać
nie ma niczego nowego do
powiedzenia.
Potem J. Gafka musiał się
jeszcze tłumaczyć radnym ze
swej brawurowej jazdy samochodem, w wyniku której
wpadł do rowu w środku wsi
i rozbił służbowy samochód
starostwa powiatowego w
Wejherowie. Wypadek wydarzył się w miejscu, gdzie
jest ograniczenie do 40 km
na godzinę, a Jacek Gafka
został ukarany przez policję
za zbyt szybką jazdę.
Radni uznali to za nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie.
		
AK.

redakcja@pulswejherowa.pl
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AKTUALNOŚCI

Samorząd równych szans

Zdolna i aktywna wejherowianka

Wejherowo zostało laureatem szóstej edycji ogólnopolskiego konkursu „Samorząd
Równych Szans 2014” na najlepsze projekty
na rzecz osób z niepełnosprawnościami realizowane przez polskie samorządy.
Wyróżnienie odebrał podczas uroczystej gali w Karpaczu Bogdan Tokłowicz, zastępca prezydenta Wejherowa. To już czwarte wyróżnienie
dla Wejherowa. Kapituła Nagrody pod przewodnictwem Jarosława Dudy, pełnomocnika rządu

- Moją dewizą jest działanie. Lubię iść naprzód, nie oglądając się za
siebie - mówi Katarzyna Roszman, która w 2006 roku wygrała konkurs Wejherowski Biznesplan projektem małego punktu usług krawieckich. Od tego czasu zdobyła wiele doświadczeń.

Wejherowo laureatem Lubię iść naprzód
ds. osób niepełnosprawnych przeanalizowała 86
zgłoszeń i wybrała 15 samorządów.
– To zaszczyt dla samorządu Wejherowa znaleźć się w tak prestiżowym gronie, wśród tylu wspaniałych projektów i wielka satysfakcja
– podkreślił Bogdan Tokłowicz. - Cieszymy się,
że wspólnie możemy w naszym mieście promować ideę integracji i stwarzać warunki dla osób
niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie.

Inwestycja przy ul. Weteranów

Przybędzie miejsc
parkingowych

W niedługim czasie firma
pani Kasi stała się rozpoznawalną pracownią sukien ślubnych i wizytowych.
- Po moim zwycięstwie w
tym konkursie, powstało sporo
podobnych punktów krawieckich, więc konkurencja rosła.
Nie poddawałam się i szukałam
innych rozwiązań i usług, by nie
stracić pozycji na rynku - dodaje
wejherowianka.
Katarzyna Roszman zainteresowała się szyciem już jako
nastolatka, kiedy nie mogła kupić odpowiednich ubrań. Prze-

rabiała rzeczy babci i mamy.
- Z dużej spódnicy mojej mamy potrafiłam zrobić sukienkę,
której mi wszyscy zazdrościli
a jeszcze czasem starczyło na
coś dla najmłodszej siostrzyczki. Jednym słowem tworzyłam
coś z niczego - wspomina pani
Kasia. - Szyjąc sama musiałam
zarobić na materiał i dodatki.
A gdy już chodziłam do szkoły
- było to Technikum Odzieżowe
w Gdyni - szycie traktowałam
jako sposób na swoje osobiste
potrzeby i kieszonkowe. Początkowo pracowałam jako projek-

Na ulicy Weteranów w Wejherowie rozpoczęła się budowa parkingu
dla ok. 40 samochodów osobowych. O budowę parkingu, potrzebnego głównie mieszkańcom bloków nr 1 i 5 os. Kaszubskiego, zabiegał
radny Henryk Kanczkowski. Radnego spotkaliśmy na placu budowy
podczas rozmowy z Wojciechem Wasiakowskim.
- Cieszę się, że ruszyły prace związane z budową tego
parkingu, o który podjąłem
starania ponad 2 lata temu mówi Henryk Kanczkowski.
- Potrzebę wybudowania parkingu wzdłuż bloku nr 1 zgłaszali mieszkańcy, z którymi
wielokrotnie
rozmawiałem.
Rozmawiałem w tej sprawie
również z władzami i działaczami Wejherowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, którzy
poparli ideę budowy parkingu
przez miasto, gdyż spółdzielnia nie ma w tym rejonie odpowiedniego terenu.
Jak informuje radny Kanczkowski, po ukończeniu projektu i uzyskaniu koniecznych
uzgodnień, wiosną br. roku
miasto wystąpiło do Starostwa
Powiatowego o pozwolenie na
budowę. W sierpniu br. taką
zgodę uzyskano.
Przetarg wygrała firma
Prefi Bruk, która obecnie buduje kanalizację deszczową. Po
jej wybudowaniu, firma przystąpi do prac ziemnych oraz
układania i kostki betonowej.
Prace mają być zakończone do
połowy grudnia br.
- Dobiega również końca budowa parkingu przy ul. Iwaszkiewicza przy budynkach
socjalnych, o który wraz z innymi radnymi „Wolę Wejhe-
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rowo” czyniłem starania. Oba
parkingi powinny rozwiązać
problem miejsc postojowych
w tym rejonie miasta - mówi
Henryk Kanczkowski.
Na placu budowy radnemu
towarzyszył Wojciech Wasiakowski, prezes Wejherowskiego Klubu Bokserskiego „Gryf”,
który stara się o mandat radnego miejskiego w najbliższych
wyborach samorządowych.
Wojciech
Wasiakowski

oglądał dokumenty,o dotyczące realizacji tej inwestycji. Nie
ukrywał, że trzeba się uczyć
od starszych i doświadczonych
działaczy społecznych, jak skutecznie podejmować starania o
inwestycje dla mieszkańców.
- Sytuacja z parkowaniem
pojazdów w naszym mieście
poprawia się i mieszkańcy to
zauważają. Miasto buduje drogi i parkingi dla wspólnego dobra - mówi W. Wasiakowski.

Katarzyna Roszman z przewodniczącym Izby Przemysłowo-Handlowej Leszkiem Glazą (inicjatorem konkursu
Wejherowski Biznesplan) i sekretarzem miasta, Bogusławem Suwarą.

tant i technolog, a szyłam tylko
dla siebie i na potrzeby bliskich.
Podejmując decyzję o starcie
w konkursie, Katarzyna Roszman szyła, tworzyła, myślała o
rozwijaniu działalności.
- Pochodzę z rodziny, gdzie
tylko ojciec pracował a mama
zajmowała się domem i wychowaniem dzieci. Mama uczyła
nas odpowiedzialności, sumienności i zaradności, które bardzo
przydają się w życiu. Dzięki tym
cechom udało mi się wiele osiągnąć - opowiada wejherowianka. - Zwycięstwo w konkursie
dodało mi sił, a przede wszystkim wiary w siebie. Działam w
Klubie Młodego Przedsiębiorcy,
mobilizuję innych do własnych
inicjatyw , jestem członkiem kapituły Pomorskiego Biznesplanu oraz współdziałam z Izbą
Przemysłowo-Handlową w rozpowszechnieniu konkursu. W
Klubie Młodego Przedsiębiorcy, który tworzą laureaci i finaliści Biznesplanu, wspieramy
się, podejmujemy inicjatywy.
Naszym sukcesem było zorganizowanie Targów Ślubnych,
podczas których miałam okazję
zaprezentować suknie ślubne.
W działalności zawodowej
i społecznej K. Roszman stawia na tych, którzy dotrzymują
słowa i nie zawodzą, bo partnerstwo polega na zaufaniu i
zobowiązuje. Sama stara się
zawsze wywiązywać z wyznaczonych zadań, konsekwentnie
dąży do wyznaczonych celów.
Krawiectwo, stylizacja ubioru oraz dekorowanie wnętrz
są pasją pani Kasi. Tworzenie czegoś nowego sprawia
jej wielką przyjemność. - Taka
praca mnie odpręża i w jakimś
sensie przy niej odpoczywam mówi Katarzyna Roszman.

Rywalizacja w owocowych rzeźbach
W Wejherowie odbyły się niedawno
otwarte indywidualne Carvingowe Mistrzostwa Polski Juniorów.
Henryk Kanczkowski i Wojciech Wasiakowski na placu
budowy parkingu..

Zawodnicy z całej Polski a także z Czech i
Słowacji rywalizowali w artystycznym rzeźbieniu warzyw i owoców. Mistrzostwa odbywały
się w Klubie „Olimp”.

Zawody rozgrywano w dwóch kategoriach:
rzeźbieniu w dyni oraz rzeźbieniu warzyw i owoców (bukiety i kompozycje). Tematem rzeźby w dyni było miasto Wejherowo i Powiat Wejherowski.
Celem tej kategorii była promocja ziemi wejherowskiej. Zawodnicy mieli m.in. okazję skonfrontować
dwa różne style rzeźbienia w warzywach i owocach.

redakcja@pulswejherowa.pl
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OBWIESZCZENIE
Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 15 października 2014 roku
w sprawie obwodów głosowania w wyborach
zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 ze zmianamii) podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których odbędzie się głosowanie
w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego, Rady Powiatu Wejherowskiego, Rady Miasta Wejherowa oraz Prezydenta Miasta Wejherowa.
14

Numer
obwodu

Granice obwodu

1

Ulice: Akacjowa, Architektów, Budowlanych, Geodetów, Gulgowskiego, Inżynierska,
Karnowskiego, Księdza Heyki, Lipowa, Mostowa, Nad Kanałem, Podmiejska,
Przemysłowa, Rogali - numery od 7 do 47, Stolarska, Tartaczna, Techników,
Wierzbowa;

Świetlica Zakładu
Energetycznego
ul. Przemysłowa 18
tel. 694 658 926

2

Ulice: Broniewskiego, Dolna, Graniczna, Jana z Kolna, Jasna, Kolejowa, Kołłątaja,
Krasińskiego, Lelewela, Nadbrzeże Redy, Narutowicza – numery parzyste od 22 do 30
oraz numery 29 i 31, Niska, Ofiar Piaśnicy – numery nieparzyste od 9 do 23 oraz
numery od 26 do 55, Okrężna, Pułaskiego, Rogali – numery od 2A do 6, Traugutta,
Żeromskiego;

Przedszkole Samorządowe Nr 2
ul. Derdowskiego 1
tel. 58 672 17 91

3

Ulice: Derdowskiego, Jagalskiego, Majkowskiego, Nadrzeczna, Nanicka, Narutowicza –
numery od 1 do 21 i 23, Ofiar Piaśnicy – numery od 1 do 8 oraz parzyste od 10 do 18a,
Ogrody Nanickie, Słoneczna, Słowackiego, Wczasowa, Zwycięstwa;

Zespół Szkół Nr 3
ul. Nanicka 22
tel. 58 672 17 15

4

Ulice: Chopina – numery: parzyste od 2 do 18a, Kochanowskiego – numery od 1 do 5
oraz numery nieparzyste od 7 do 11, Kusocińskiego – numery nieparzyste od 1 do 7
oraz numer 11, Obrońców Helu, Panek, Partyzantów, Pruszkowskiego, Rejtana,
Staromłyńska – numery nieparzyste od 1 do 17;

Wejherowski Zarząd
Nieruchomości Komunalnych
(ZUK)
ul. Obrońców Helu 1
tel. 58 676 95 41

5

Ulice: Chopina – numery nieparzyste od 3 do 27 oraz numery od 30 do 62, Józefa
Chełmońskiego, Juliusza Kossaka, Kąpino Dolne, Kochanowskiego – numery parzyste
od 6 do 10 oraz numery od 11a do 29, Kusocińskiego – numery parzyste od 4 do 8 oraz
numery od 9 do 10 i od 12 do 22, Leona Wyczółkowskiego, Ludowa, Obrońców
Wybrzeża, Stanisława Wyspiańskiego, Staromłyńska – numery parzyste od 2 do 18 oraz
numery od 19 do 40;

Społeczna Szkoła Podstawowa
Nr 1
i Gimnazjum Społeczne Nr 1
ul. Obrońców Wybrzeża 1
tel. 58 672 55 44

6

7

8

9

10

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Miejska
Biblioteka Publiczna
ul. Kaszubska 14
tel. 58 677 65 70

Ulice: Borowiacka, Kaszubska – numery od 4a do 19 oraz numery nieparzyste od 23 do
41, Kociewska, Osiedle Kaszubskie – numery 1 oraz od 5 do 16, Pomorska, Weteranów;

Przedszkole
Niepubliczne „BAJKA”
Os. Kaszubskie 28
tel. 58 736 17 57

Ulice: I Brygady Pancernej WP, Osiedle Kaszubskie – numery od 17 do 28;

Ulice: Asnyka, Brzechwy, Gołębia, Iwaszkiewicza, Jaskółcza, Kaszubska – numery:
parzyste od 22 do 30 oraz numery od 57 do 73; Konopnickiej – numery od 17a do 50,
Kropidłowskiej, Krucza, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Leśmiana, Łabędzia,
Maszopów, Necla, Norwida, Nowowiejskiego, Osiedle Kaszubskie – numery od 2 do 4,
Prusa, Słowicza, Tuwima;

Zespół Szkół
Ogólnokształcących Nr 2
Os. Kaszubskie 27
tel. 58 672 37 19

Ulice: Chmielewskiego, Grottgera, Konopnickiej – numery od 1 do 13, Księdza Skargi,
Mariana Mokwy, Morska, Pokoju, Reja, Rybacka, Stefczyka – numery od 1a do 49,
Szyprów, Świętopełka;

Zespół Szkół Nr 2
ul. Gdańska 30
tel. 58 738 63 50

Ulice: Ceynowy, Drzeżdżona, Gdańska – numery od 15 do 154, Hufca Harcerzy
Gdyńskich, Jana Trepczyka, Kazimierza Dzięcielskiego, Mestwina, Obrońców Kępy
Oksywskiej, Obrońców Poczty Gdańskiej, Patoka, Otylii Szczukowskiej, Romana
Waśkowskiego, Staffa, Stefczyka – numery od 50 do 91;

Zespół Szkół Nr 2
ul. Gdańska 30
tel. 58 738 63 50

Ulice: Czeladnicza, Dżanet Skibniewskiej, Kasprowicza, Krasickiego, Matejki,
Obrońców Westerplatte, Odrębna, Paderewskiego, Roszczynialskiego – numery od 73 do
79, Rzemieślnicza, Sędzickiego, Sikorskiego – numery nieparzyste od 71 do 95 oraz
numery od 96 do 172;

Zespół Szkół Nr 1
ul. Śmiechowska 36
tel. 58 672 10 73

Ulice: 12 Marca – numery od 147 do 152 oraz numery parzyste od 154 do 172,
Boczna, Bolduana, Brzozowa, Gniewowska – numery od 11 do 45A, Kamienna,
Krzyżowa, Leśna, Myśliwska, Nowa, Ofiar Grudnia 1970, Podgórna, Pogodna,
Południowa, Poprzeczna, Pułkownika Dąbka, Roszczynialskiego – numery od 3 do 65,
Sikorskiego – numery od 2 do 67b oraz numery parzyste od 74 do 92, Środkowa,
Wąska, Wschodnia, Wysoka;

Zespół Szkół Nr 1
ul. Śmiechowska 36
tel. 58 672 10 73
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Ulice: 12 Marca – numery: nieparzyste od 153 do 177, numery parzyste od 182 do 202
oraz numery od 178 do 180a, Cicha, Gniewowska – numery od 1 do 10, Judyckiego,
Krótka, Polna, Rzeźnicka, Śmiechowska, Torowa, Wniebowstąpienia;

Zespół Szkół Nr 1
ul. Śmiechowska 36
tel. 58 672 10 73

15

Ulice: 12 Marca – numery: nieparzyste od 181 do 205 oraz numery od 206 do 250,
Klasztorna, Ojców Reformatów, Osiedle Staszica, Przebendowskiego, Pucka, Wałowa
– numery od 24 do 28, Zamkowa;

12

13

i

Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko –
Pomorskiej
ul. Zamkowa 2A
134,tel.
Nr5894,
poz.
550,
Nr
672
29 56
/ w.
12102,

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 26, poz.
poz.
588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849,
Ulice: 1zMaja,
numery
parzyste
od 321072
do 38
poz. 951, poz.1529,
20143r.Maja
poz.– 179,
poz.
180 i poz.
. oraz numery od 47 do 49b, Wejherowskie
16

17

Numer
obwodu

Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Łąkowa, Marynarki Wojennej, Mickiewicza, Parkowa,
Plac Jakuba Wejhera, Sobieskiego – numery od 215 do 235 oraz numery parzyste od
252 do 292a, Świętej Anny, Świętego Jacka, Wałowa – numery od 1 do 23,
Wybickiego;

Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26/ w.20

Ulice: 3 Maja – numery od 1 do 29 oraz numery nieparzyste od 33 do 45, Generała
Hallera, Kalwaryjska, Sobieskiego – numery nieparzyste od 237 do 261 oraz numery
od 300 do 329, Sportowa, Strzelecka, Wzgórze Wolności;

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2
ul. Strzelecka 9
tel. 58 672 41 61

Zespół Szkół Nr 1
ul. Śmiechowska 36
tel. 58 672 10 73

Siedziba Obwodowej
Komisji Wyborczej

Granice obwodu

Muzeum Piśmiennictwa
i Muzyki Kaszubsko –
Pomorskiej
ul. Zamkowa 2A
tel. 58 672 29 56 / w. 12

15

Ulice: 12 Marca – numery: nieparzyste od 181 do 205 oraz numery od 206 do 250,
Klasztorna, Ojców Reformatów, Osiedle Staszica, Przebendowskiego, Pucka, Wałowa
– numery od 24 do 28, Zamkowa;
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Ulice: 1 Maja, 3 Maja – numery parzyste od 32 do 38 oraz numery od 47 do 49b,
Kościelna, Kościuszki, Krzywa, Łąkowa, Marynarki Wojennej, Mickiewicza, Parkowa,
Plac Jakuba Wejhera, Sobieskiego – numery od 215 do 235 oraz numery parzyste od
252 do 292a, Świętej Anny, Świętego Jacka, Wałowa – numery od 1 do 23,
Wybickiego;

Wejherowskie
Towarzystwo
Budownictwa Społecznego
ul. Parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26/ w.20

17

Ulice: 3 Maja – numery od 1 do 29 oraz numery nieparzyste od 33 do 45, Generała
Hallera, Kalwaryjska, Sobieskiego – numery nieparzyste od 237 do 261 oraz numery
od 300 do 329, Sportowa, Strzelecka, Wzgórze Wolności;

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 2
ul. Strzelecka 9
tel. 58 672 41 61

Ulice: 10 Lutego, Abrahama, Dąbrowskiego, Kopernika, Osiedle 1000 Lecia PP –
numery od 1 do 5, Północna, Sienkiewicza, Spacerowa, Srebrny Potok, Świętego
Jana;

Gimnazjum Nr 1
ul. Sobieskiego 300
tel. 784 398 512

19

Ulice: Bukowa, Harcerska, Osiedle Przyjaźni – numery od 1 do 3, Przyjaźni,
Sobieskiego – numery nieparzyste od 263 do 275 oraz numery od 330 do 342;

Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych Nr 1
ul. Bukowa 1
tel. 58 672 24 58

20

Ulice: Dworcowa, Inwalidów Wojennych, Kwiatowa, Osiedle 1000 Lecia PP – numery
od 8 do 15, Sobieskiego – numery od 350 do 354, Transportowa, Zachodnia;

Szkoła Podstawowa Nr 9
Os. 1000 Lecia PP 15
tel. 58 672 20 10 wew. 39

21

Ulice: Drzewiarza, Kotłowskiego, Krofeya, Łęgowskiego, Modra, Mostnika, Osiedle
Przyjaźni – numery od 4 do 8, Rogaczewskiego, Słowińców, Sobieskiego – numery
nieparzyste od 279 do 279a, Spokojna, Sucharskiego, Szczęśliwa, Urocza,
Wejherowska, Zielna, Złota;

Zasadnicza
Szkoła Zawodowa Nr 5
Specjalny Ośrodek
Szkolno-Wychowawczy Nr 1
ul. Sobieskiego 279
tel. 58 672 22 05 wew.338

22

Areszt Śledczy

Areszt Śledczy
ul. Sobieskiego 302
tel. 58 778 79 00

23

Szpital Specjalistyczny im. Floriana Ceynowy w Wejherowie

Szpital Specjalistyczny
ul. Jagalskiego 10
tel. 58 572 73 34, 572 72 00

24

Dom Pomocy Społecznej z Ośrodkiem Dziennego Pobytu dla Dzieci

Dom Pomocy Społecznej z
Ośrodkiem Dziennego Pobytu
dla Dzieci
ul. Św. Jacka 14
tel. 58 672 26 00, 672 26 01

25

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Przebendowskiego 1

Dom Pomocy Społecznej
ul. Przebendowskiego 1
tel. 58 672 15 91

18

Zespół Szkół Nr 2
ul. Gdańska 30
tel. 58 738 63 50

Ulice: Bema, Franciszka Fenikowskiego, Gdańska – numery od 1 do 14, Gryfa
Pomorskiego, I Morskiego Pułku Strzelców, Jaśminowa, Ogrodowa, Orzeszkowej,
Stefana Czarnieckiego;

11

Ulice: 12 Marca – numery: nieparzyste od 153 do 177, numery parzyste od 182 do 202
oraz numery od 178 do 180a, Cicha, Gniewowska – numery od 1 do 10, Judyckiego,
Krótka, Polna, Rzeźnicka, Śmiechowska, Torowa, Wniebowstąpienia;

UWAGA!
Do wykonywania zadań związanych z głosowaniem korespondencyjnym wyznaczono
Obwodowe Komisje Wyborcze od Nr 1 do Nr 21 w Wejherowie.
Wyborcy niepełnosprawni o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności mają
możliwość głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika.
Głosować przez pełnomocnika może również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat.
Do Urzędu Miejskiego w Wejherowie do dnia 27 października 2014 roku (poniedziałek) należy zgłaszać zamiar głosowania korespondencyjnego, a do dnia 7 listopada 2014
roku (piątek) należy zgłosić wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania.
W dniu głosowania lokale obwodowych komisji wyborczych otwarte będą w godzinach
			
od 7.00 do 21.00.
Prezydent Miasta Wejherowa
/-/ Krzysztof Hildebrandt
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ROZMAITOŚCI

Bezpłatnie, bez skierowania, bez kolejki

Poradnia
onkologiczna

Bywa, że czekamy w przychodniach w kolejkach albo umawiamy
się na odległe terminy z lekarzem specjalistą, nie wiedząc, że w innym
miejscu dostęp do specjalisty jest dużo łatwiejszy. Tak jest w przypadku NZOZ „Nasz Dom” - przychodni w centrum Wejherowa, w której
bez kolejki, bez skierowania i bezpłatnie można skorzystać z konsultacji oraz badań w Poradni Onkologicznej.

Integracja przy żołnierskiej grochówce

Kombatanci i ich goście
Przedstawiciele środowisk kombatanckich powiatu wejherowskiego i Gdyni uczestniczyli w dorocznym spotkaniu integracyjnym, które odbyło się w Rumi. Organizatorem spotkania był
Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych RP w Wejherowie.
Podczas spotkania przewodniczący Rady Kombatanckiej Stanisław Harasiuk
poinformował o najważniejszych przedsięwzięciach, w
których brali udział kombatanci. Większość z nich to
tradycyjne uroczystości patriotyczne związane z rocznicą zakończenia i wybuchu II
wojny światowej, organizowane na terenie Małego Trójmiasta Kaszubskiego, a także
w Białej, Łężycach, Piaśnicy i
Gdyni.
W tym roku Związek Inwalidów Wojennych i Wojskowych RP zorganizował
dwie wycieczki - do Muzeum
Powstania Warszawskiego i
Obozu-Muzeum na Majdanku w Lublinie oraz na Litwę.

W Wilnie kombatanci zwiedzili m.in. cmentarz na Rossie oraz starówkę wileńską z
Ostrą Bramą.
Stanisław Harasiuk dziękował za pomoc sponsorom
oraz przypomniał, że dzięki przychylności prezydenta
Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta kombatanci od
wielu lat korzystają bezpłatnie z siedziby przy ul. Hallera
w Wejherowie oraz otrzymują
dotację na swoją działalność.
Poinformował również, że spotkanie integracyjne odbyło się
dzięki wsparciu sponsorów:
Sławomira Szyca i Jerzego
Grota. Pomocy udzielili również Henryk Kanczkowski,
Gabriela Lisius, Jacek Thiel i
Henryk Połchowski.

Podczas spotkania przy
żołnierskiej grochówce i ognisku przygrywał zespół muzyczny. Można było potańczyć
i pośpiewać m.in. pieśni ułańskie i partyzanckie.
Członek Zarządu ZIW RP
Henryk Połchowski zaprezentował swoją najnowszą
książkę „Wojenne losy”, która
zawiera wspomnienia wojenne mieszkańców m.in. Wejherowa, Gdyni, Pucka i Rumi
a także biografie bł. s. Alicji
Kotowskiej i kpt. Antoniego
Kasztelana.
W spotkaniu z kombatantami wzięli udział oficerowie
z wejherowskiej jednostki
Marynarki Wojennej, komendant Straży Miejskiej oraz samorządowcy i radni.

Lekarze onkolodzy przyjmują w przychodni na podstawie kontraktu z Narodowym
Funduszem Zdrowia. Dla pacjentów oznacza to bezpłatne
porady, na które w dodatku
nie trzeba długo czekać. Jak
informuje kierownik przychodni, nie ma tam kolejek ani
zapisów na odległe terminy.
Niestety, zapotrzebowanie
na tego rodzaju pomoc medyczną jest duże, ponieważ
zachorowania na nowotwory m.in. na Pomorzu zdarzają się często. Zgłoszenie się do
specjalisty jak najwcześniej
ogromnie zwiększa szanse na
wyleczenie. Wiadomo, że ważna jest także profilaktyka.
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„Nasz Dom” funkcjonuje podstawowa Poradnia Medycyny
Rodzinnej, a także Poradnia Medycyny Sportowej, dla
wszystkich, którzy uprawiają
sport i preferują aktywny styl
życia.
Pacjentów przyjmuje również lekarz neurolog.
„Nasz Dom” oferuje też
zabiegi rehabilitacyjne oraz
usługi opiekuńczo-lecznicze w
specjalistycznym zakładzie,
działającym na podstawie
kontraktu z NFZ.

NZOZ „Nasz Dom”, Wejherowo
Plac Jakuba Wejhera 17 - wejście od ul. Wałowej
Tel. (58) 678 50 30

Śpiewanie Po naszych artykułach
w muzeum Jaśniej w tunelu
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej oraz
Stowarzyszenie
Miłośników
Muzyki zapraszają na Maraton
Pieśni Patriotycznej w Pałacu.
Wspólne śpiewanie zaplanowano 11 listopada o godz. 18.00.

Spektale i koncerty w Filharmonii Kaszubskiej
W Wejherowskim Centrum Kultury w listopadzie przygotowano
kolejne atrakcyjne spotkania ze sztuką – teatrem, muzyką, plastyką, filmem.
4 listopada o godz. 19.00 będzie można obejrzeć spektakl
„Ożenek” w wykonaniu Teatru im. Modrzejewskiej w Legnicy
(bilety: 30 zł i 25 zł ulgowy). „Ożenek” od chwili premiery w 1842
roku należy do najczęściej wystawianych na świecie rosyjskich komedii. Mimo upływu lat publiczność niezmiennie bawią jej wyraziste postacie, prosta intryga i jędrny język.
7 listopada o godz. 19.00 w Filharmonii Kaszubskiej odbędzie
się koncert A’Freak-aNs Project – Wojciech Staroniewicz (bilety:
25 zł i 20 zł), który jest inspirowany muzyką czarnego lądu. Można
powiedzieć, że jest to wirtualna podróż do Afryki.
Dzień później, 8 listopada w Filharmonii wystąpi znakomity artysta, Michał Bajor. Koncert „Moje podróże” odbędzie się o godz.

W przychodni „Nasz Dom”
na wizytę do specjalisty można się zarejestrować bez oczekiwania na odległy termin. Na
miejscu można wykonać badania USG. Okres oczekiwania
na badanie wynosi ok. 7 dni.
Bez oczekiwania i w promocyjnej cenie NZOZ „Nasz
Dom” oferuje odpłatne badania USG, które do końca listopada br. można wykonać za 50
zł. Wykonywane są również
badania laboratoryjne.
W przychodni w NZOZ

19.00 (bilety: 50 zł i 40 zł ulgowy). Teksty do zaprezentowanych
utworów napisał Wojciech Młynarski, a muzykę skomponowali
m.in. Włodzimierz Korcz, Włodzimierz Nahorny, Janusz Sent, Jerzy
Derfel oraz Wojciech Borkowski, a także świetni muzycy grający w
zespole M. Bajora.
W niedzielę 11 listopada do Sali WCK zaproszone są cale rodziny: dzieci, rodzice, dziadkowie, ponieważ o godz. 11.00 odbędzie
się tam niezwykły poranek muzyczny z instrumentami perkusyjnymi w roli głównej (bilety po 7 zł).
W listopadzie w WCK będzie można obejrzeć m.in. operę „Nabucco”, widowisko baletowo-muzyczno-medytacyjne „Zoriuszka” i
interesujący spektakl o Kalinie Jędrusik w wykonaniu Katarzyny
Figury.
O tych i innych propozycjach, m.in. filmowych, można dowiedzieć się więcej na stronie WCK: ww.wck.org

W poprzednim wydaniu „Pulsu Wejherowa” pisaliśmy o
wielu pożytecznych działaniach Komisji Bezpieczeństwa Rady Miasta, dbającej m.in. o bezpieczeństwo pieszych na ulicach
Wejherowa.
Jednym z tematów, którymi zajmowała się Komisja było odpowiednie oświetlenie i pomalowanie na jasny kolor tunelu pod
torami kolejowymi, przeznaczonym zarówno dla samochodów
jak i przechodniów. Mowa o tunelu w centrum Wejherowa, prowadzącym od Osiedla Chopina do ul. Św. Jana.
O zmiany w tym tunelu, pozwalające na bezpieczniejsze
przejście pod torami pieszych zabiegali też mieszkańcy osiedla
Chopina z ówczesnym przewodniczącym Rady Osiedla, Edwardem Formelą, który poinformował o tym naszą redakcję.
- Chciałbym podkreślić, że składaliśmy pisma do Urzędu
Miasta, wnioskując o oświetlenie tunelu i inne prace, służące
bezpieczeństwu przechodniów - powiedział Edward Formela. Nasze starania okazały się skuteczne.

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane w „Pulsie Wejherowa” znajdziesz na stronie:

www.pulswejherowa.pl

redakcja@pulswejherowa.pl
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15-lecie Stowarzyszenia „Pasja”

kultura I REKREACJA

Przygoda ze sztuką
Wystawy, plenery, konkursy, malowanie w gronie przyjaciół i
miłe spotkania - przez 15 lat. Taki jubileusz świętowało uroczyście
wejherowskie Stowarzyszenie Artystów Plastyków „Pasja”. W wejherowskim Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków odbyła się uroczystość z udziałem ponad 200 osób.
Prezes stowarzyszenia
„Pasja” Longina Wysocka
dziękowała za wsparcie m.in.
władzom Wejherowa i powiatu wejherowskiego, a także
przedstawicielom samorządu
Rumi, Redy, Gminy Wejherowo. Dziękowała również życzliwym instytucjom, takim jak
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w
Wejherowie i Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie.
Pani prezes otrzymała wiele życzeń i gratulacji ze strony
gości, a z rąk Krzysztofa Hil-

debrandta Longina Wysocka
odebrała Nagrodę Prezydenta
Miasta Wejherowa.
W części artystycznej wystąpili pianista Artur Sychowski
i wokalistka Klaudia Schmidt
oraz tancerze ze Stowarzyszenia Historycznego z Mikorowa
z pokazem tańca średniowiecznego. Imprezie towarzyszyła
wystawa malarstwa pt. „Małe
Trójmiasto Kaszubskie w malarstwie”. Pokazano również
dorobek artystyczny uzdolnionych członków Stowarzyszenia.
- Przez 15 lat uczestniczy-

liśmy w wystawach krajowych
i międzynarodowych, zajmowaliśmy wiele czołowych miejsc w
konkursach - mówi Longina
Wysocka. - Stowarzyszenie cały czas się rozrasta, rozwijamy
się pod względem artystycznym
i warsztatowym. Stowarzyszenia Artystów Plastyków „Pasja” liczy obecnie 28 członków.
Obok artystów, władz samorządowych i innych znakomitych gości, w jubileuszu
uczestniczyli przyjaciele ze
szwedzkiego Tyreso, z którymi
wejherowianie współpracują.

Szansa dla przedszkolaka

Zdrowo i aktywnie
Od ponad trzech lat Wejherowskie Stowarzyszenie Sportowe realizuje program ,,Szansa dla przedszkolaka”. Pomysłodawca akcji i
prezes stowarzyszenia Rafał Karcz razem z innymi sportowcami propaguje zdrowy, sportowy styl życia wśród dzieci.
- Kickboxing jest świetnym
uzupełnieniem zajęć np. rytmiki w przedszkolach, gdyż oprócz
szkolenia fizycznego, wyrabiają
w dzieciach samodyscyplinę,
wyczucie zasad fair play oraz
szacunku do wysiłku włożonego w zajęcia - mówi Rafał
Karcz. - Trening sztuk walki
przede wszystkim doskonale
kształtuje koordynację ruchową dziecka.
Treningi kickboxingu w
ramach „Szansy dla przedszkolaka”, oprócz bezpłatnych
pokazów w placówkach przedszkolnych oraz szkołach, także

na stałe wpisują się w program
zajęć w wejherowskich przedszkolach. Podczas zajęć z
najmłodszymi dziećmi wykorzystywane są elementy kickboxingu, które są dołączane
głównie do zabaw ruchowych
i ćwiczeń ogólnorozwojowych.
Bardzo ważne są także gry i
zabawy w formie rywalizacji
sportowej.
- Pomysł Rafała na zdrowy
rozwój dzieci, cieszy się dużym
zainteresowaniem nie tylko w
naszym mieście, ale także w
placówkach poza nim – tłumaczy Tomasz Hirsz- realizator

programu ,,Szansa dla przedszkolaka”.
Trzy przedszkola z Wejherowa, współpracują z Wejherowskim
Stowarzyszeniem
Sportowym na stałe. Program
rozszerzono o spotkania w szkołach podstawowych. Organizowane są liczne pokazy oraz
jednorazowe, bezpłatne treningi w ramach promocji sportu i
zdrowego trybu życia.
Zainteresowanych kierujemy do prezesa WSS Rafała
Karcza, tel. 695 650 914 lub
email: rafal.karcz@sportwejherowo.pl

Pierwszy Memoriał Macieja Kanteckiego

Bieg po wzgórzach

25 października odbył się pierwszy Memoriał Macieja Kanteckiego, nauczyciela i pasjonata biegów przełajowych po wejherowskiej wzgórzach. W
biegach wzięli udział uczniowie, nauczyciele i absolwenci I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.
Dyrektor szkoły Bożena
Conradi i polonistka Ewa
Kantecka, żona Macieja
Kanteckiego otworzyły bieg,
zorganizowany z inicjatywy
nauczyciela wychowania fizycznego Artura Śmielaka. Uczestnicy startowali
na szkolnym boisku, biegnąc
potem po wzgórzach kalwa-

ryjskich. Spośród uczniów
pierwszy na metę dotarł Paweł Grzybek, a bieg absolwentów i nauczycieli, który
budził największe emocje,
wygrał Sławomir Jędrej.
Medale otrzymali wszyscy uczestnicy biegu. Na zakończenie posilili się gorąca
czekoladą.

W przeddzień zawodów
złożono kwiaty na grobie
profesora M. Kanteckiego,
który uległ tragicznemu wypadkowi. Kiedy pracował w
szkole, organizował turnieje
sportowe, co tydzień w innej
dyscyplinie.
Agnieszka Najdrowska,
uczennica I LO
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Nowy budynek Gimnazjum w Strzebielinie.

Dzieci i młodzież na scenie

Łęczyce. Inwestycje gminne

Gminna Instytucja Kultury i Biblioteka w Łęczycach była głównym
organizatorem IV Przeglądu Dorobku Artystycznego Szkół Gminy Łęczyce „GALA 2014”. Impreza odbyła się 22 października br. w Świetlicy
Wiejskiej w Kisewie. Głównym sponsorem tego udanego przedsięwzięcia była Firma GAZ–SYSTEM.

W gminie Łęczyce podczas mijającej kadencji samorządu zrealizowano wiele inwestycji w zakresie ochrony środowiska, a także zadań
drogowych, oświatowych i służących rekreacji. Odpowiednio zaplanowane i realizowane inwestycje, pozwoliły na stabilność finansową
gminy, a także marketingowe zainteresowanie gminnymi gruntami.

gala w Kisewie
Podczas przeglądu prezentowały się wszystkie
szkoły z terenu naszej gminy,
a więc Szkoła Podstawowa
w Brzeźnie Lęborskim,
Zespół Kształcenia i Wychowania w Rozłazinie,
Zespół Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu, Gimnazjum
w Strzebielinie Osiedlu,
Zespół Szkół w Bożympolu Wielkim (szkoła podstawowa i gimnazjum) i Zespół
Szkół w Łęczycach.
W różnorodnym programie nie zabrakło zespołów
tanecznych, muzycznych i
wokalnych. Talenty plastyczne można było podziwiać na
wystawie przygotowanej z
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różnorodnych prac uczniów.
- Impreza miała charakter otwarty, uczestniczyło w
niej około 250 osób - informuje Hanna Mancewicz,
dyrektor Gminnej Instytucji
Kultury i Biblioteki w Łęczycach. - Poza różnorodnością
programu na uwagę zasługuje fakt, że zarówno dzieci, jak
i młodzież doskonale się bawili. Dopingowali siebie nawzajem, śpiewali wspólnie,
oklaskiwali występy kolegów
i koleżanek.
Uczestnicy zostali nagrodzeni dyplomami, słodyczami ufundowanymi przez
wójta Gminy Łęczyce Piotra Wittbrodta i tabliczkami okolicznościowymi „Gala

2014”. Prezentem dla dzieci
i młodzieży była możliwość
zrobienia sobie zabawnych
zdjęć w Superbudce.
Nagrodą dla uczestników
Przeglądu było również spotkanie z Dawidem Ignaczakiem laureatem I edycji „Got
to dance. Tylko taniec”. Nie
zabrakło tanecznego pokazu, a uczestnicy Gali mogli
nauczyć się prostego układu
tanecznego, przygotowanego
przez naszego gościa.
Imprezę zakończyło słodkie biesiadowanie.
Główny sponsor:

Szkoła, drogi i park
Przez tereny gminy Łęczyce
przebiega nitka nowego gazociągu Szczecin-Gdańsk, umożliwiającą gazyfikację siedlisk.
Ciekawą inwestycją była
budowa ścieżki rowerowej
„Szlakiem pstrąga tęczowego”, przy okazji której wybudowano chodniki w Strzebielinie,
Nawczu i Bożympolu Wielkim.
Ponadto oddano do użytku boisko sportowe i miasteczko ruchu rowerowego przy ZKiW
Strzebielino. Przebudowano też
budynek szkoły w Rozłazinie.
W Bożympolu Małym
wykonano utwardzenie fragmentów ulic Lotników i Paraszyńskiej. W Bożympolu
Wielkim przebudowano ulicę
Długą i utwardzono część ulicy
Rzemieślniczej. Wzdłuż ulicy
Chmielenieckiej wybudowano
ciąg pieszo-rowerowy.
Oddano do użytku mieszkańców pierwszy w gminie park
wiejski ze sceną i zapleczem, zadaszonymi ławkami, fontanną.
Odbyły się tam gminne dożynki i zabawa. Wyremontowano
siedzibę OSP i zakupiono nowy
wóz ratowniczy.
W Brzeźnie Lęborskim
wspólnie z powiatem dokończono remont drogi z Łęczyc do
skrzyżowania Lębork-Żelazno.
Utwardzono część drogi od kościoła w kierunku osiedla. Przebudowano szkołę i urządzono
plac. W Dzięcielcu ustawiono

nowe wiaty przystankowe.
W Kisewie zagospodarowano teren przy świetlicye.
Wspólnie z powiatem wyremontowano odcinek drogi od
Kisewa w kierunku Lęborka.
W samych Łęczycach szkoła otrzymała ogrodzenie, wykonano też zabezpieczenie dla
osób na przeciw Ośrodka Zdrowia, parking przy OPS, remizę
ze świetlicą wiejską. Wykonano
elewację Urzędu Gminy oraz
wymieniono dach na budynku.
W Nawczu powstał ciąg

Park z fontanną w centrum
Bożegopola Wielkiego.

pieszo-rowerowy. W Rozłazinie zaadaptowano stary budynek szkoły na stanicę rowerową
i świetlicę. Przebudowano ulicę
Długą oraz boisko sportowe.
W Strzebielinie wykonano
ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż
ulicy Starowiejskiej i urządzono plac rekreacyjno-sportowy.
W Strzebielinie Osiedlu
przy zespole szkół wybudowano boiska wielofunkcyjne. Z
nowym rokiem szkolnym oddano do użytku nowy budynek
Gimnazjum. Wyremontowano ulice Sienkiewicza i Reymonta. Przejęto od ANR oraz
zagospodarowano
budynek
biurowy po agencji. W Świetlinie wyremontowano świetlicę,
mostki prowadzące na łąki oraz
ogrodzono boisko. Dodatkowo
dofinansowano zakup koparko-ładowarki dla gminnego ZUK.
Te i inne gminne inwestycje,
podnoszące atrakcyjność gminy
oraz poprawiające warunki życia mieszkańców, pochłonęły
około 17 mln zł.
BaK.

Stuletnia mieszkanka
Anna Labuda (z domu Kotłowska), mieszkanka wsi Bożepole Wielkie w gm. Łęczyce, skończyła we wrześniu 100 lat.
Pani Anna wychowała troje dzieci i doczekała się 11 wnucząt,
22 prawnucząt oraz 6 praprawnuków. Stulatka mieszka z córką,
pod opieką rodziny.
W dniu 100 urodzin Jubilatkę odwiedził z życzeniami i kwiatami wójt gminy Łęczyce Piotr Wittbrodt oraz inni goście.

redakcja@pulswejherowa.pl
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80 lat Gminy Wejherowo

Uroczysta POlityczna
propaganda
W październiku dokonała się kulminacja obchodów 80 lat powstania Gminy Wejherowo. Nie omieszkał tego wykorzystać obecny
samorząd. Od roku zapowiadano obchody w tubalnych przekazach
gminnych, tym bardziej że pokrywa się z wyborami samorządowymi.
Apogeum nastąpiło 10 października w sali widowiskowo-sportowej w Bolszewie. Kilkugodzinna uroczystość przekształciła się w wiec
przedwyborczy urzędującego wójta Henryka Skwarło i jego kompanii. Salę wypełnili działacze samorządowi i oczywiście kwiat - może
trochę już przywiędnięty - ale bardzo związany z prominentami lokalnymi Platformy i wtórującymi im lewakami. Oczywiście kościół
był reprezentowany tradycyjnie w silnej reprezentacji, godnie podkreślając rangę obchodów. Bohaterami uroczystości mieli być samorządowcy - radni, sołtysi, działacze społeczni, itd., oraz MIESZKAŃCY.
Stało się jednak inaczej i to nieprzypadkowo. Bożyszczem był wójt,
jego poplecznicy i platformerscy goście. Czyżby rządzący układ polityczny bliższy był koszuli Henryka Skwarło niż społeczność lokalna?
Wydaje mi się, iż „sodówka” z nieokreślonego sukcesu, znowu dotyka kolejnego włodarza. Uroczystość przekształciła się w peany, czołobitność i gloryfikowanie tylko ostatniej, kończącej się kadencji Rady
Gminy Wejherowo pod przewodnictwem J.W. Wójta. Miałem wrażenie, że okres 24 lat samorządności w gminie zawarł się tylko w czterech
ostatnich latach panowania „Henryka Wielkiego”.
Więcej pokory, włodarze! Dokonania 25 lat w „nowej” Polsce dotyczą całego społeczeństwa. Bo to ono ponosi ciężar kosztów przebudowy, a Wy zarządzacie lepiej lub gorzej pieniędzmi wspólnotowymi.
W czasie 80 lat gminy, mieszkańcy wybierali radnych na kolejnych
z 6 kadencji. Było kilku przewodniczących Rady, 4 wójtów, kilku zastępców, sekretarzy, itd. Następowała transformacja ustrojowa, przebudowa mentalności społecznej, demokratyzacja. Ten czas trudnej
pracy samorządowej raczkującej samorządności w podsumowaniu
pominięto.
Szalę goryczy przechyliła książka, wydana przez gminę za nasze
pieniądze „Dzieje Gminy Wejherowo”. Rys historyczny do 1989 roku
wyjątkowo obszerny, z silnym udokumentowaniem okresu PRL kontrastuje z przemilczeniem ostatnich 24 lat, bo jak napisano w książce:
„okres późniejszy nie w pełni uprawnia do zobiektywizowanych ilustracji i ocen…”
Przepraszam bardzo! Jeżeli w tytule jest 80 lat to ostatnie 24 lata muszą być potraktowane również w pełni i zgodnie z faktami. A
wyszło 66 lat Gminy Wejherowo. Pierwsza kadencja w „nowej” Polsce
była zasadnicza i najważniejsza, bo był to początek samorządności!
To był trudny czas, ale przesycony nadzieją na zmiany, entuzjazmem,
budowaniem na uniwersalnych wartościach. Z perspektywy tych lat
widać, że nie wszystko się udało, choć idiotyzmem by było mówić że
zrobiono niewiele. Wykonano wielki skok cywilizacyjny, choć mentalnie utraciliśmy świadomość samostanowienia i krytyki. Oddaliśmy to
rządzącym i mediom. Szkoda, że władza lokalna (samorządowa), dryfuje w mętach tzw. politycznej poprawności, bezkrytycznie ją wspiera,
wskrzeszając upiory postPRLowskiej bezideowej platformeskiej władzy oraz doktryny.
Ta mieszanka nie buduje społeczności Naszej Gminy. Ona ją kompromituje. Samorząd musi być apolityczny a jego włodarze, przy
chwilowej bytności, nie powinni wykorzystywać propagandowo urzędu w zbliżających się wyborach. Wszak demokracja jest równa dla
wszystkich, niezależnie od punktu usadowienia …
A na marginesie, mój rówieśnik wójt zagalopował się z samouwielbieniem, a może ma złych doradców w postaci ex wójto-naczelnika i
jemu podobnych, jedną nogą tkwiących w minionej epoce.

Ryszard Czarnecki

Autor, prezentujący w felietonie własne poglądy, jest członkiem Prawa i Sprawiedliwości - struktur powiatowych w Wejherowie.
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Kulinarna niedziela

W Luzinie zorganizowano „Kulinarną niedzielę - Gotuj
z nami Kaszubami”,
cieszącą się bardzo
dużym zainteresowaniem mieszkańców.

Impreza, która odbyła się
w gościnnych ogrodach hotelu „Czardasz” była podsumowaniem projektu „Smak
tradycji – dziedzictwo kulinarne Gminy Luzino” w ramach
Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich na lata 2007-2013.
Uczestnicy spotkania mogli degustować tradycyjne kaszubskie specjały, szczególnie
ciasta drożdżowe, ryby, swojski chleb ze smalcem. Można
było także kupić wiele produktów, w tym kaszubski miód z
tegorocznych zbiorów i naturalne soki.
Nie zabrakło straganu z
owocami, zwłaszcza z pysznymi jabłkami, zawsze popularnymi na Kaszubach. W trakcie
spotkania zaprezentowano pokaz nakrywania stołów, dekorowania potraw, a także
wystawę świątecznych ozdób
piernikowych (połączoną ze
sprzedażą).

Wspaniałe nagrody odebrały laureatki rozstrzygniętego już wcześniej konkursu
na „Przysmak Luzina”: Lucyna Gruba (na zdj. obok)
za wspaniałą nalewkę „Malinowe usta” oraz Magdalena
Sirocka za kaszubska zupę
grzybową. Dodatkową atrakcją
„Kulinarnej Niedzieli”
była promocja pierwszej luzińskiej książki kucharskiej,
którą zaprezentowała Maria
Krośnicka, dyrektor Gminnej

Biblioteki Publicznej. Książka,
wzorowana na XVIII-wiecznej
książce z przepisami, jest wydawniczym rarytasem. Opowiada nie tylko o potrawach,
ale również o zwyczajach i tradycjach na Kaszubach. Będzie
rozdawana mieszkańcom jako
prezent podczas innej grudniowej imprezy w Luzinie, o której
poinformujemy Czytelników.
Podczas „Kulinarnej Niedzieli” nie zabrakło muzyki w
wykonaniu kapeli z Sierakowic.

OGŁOSZENIE Komitetu wyborczego prawo i sprawiedliwość

Nasz kaszubski kandydat do Sejmiku Województwa Pomorskiego
z listy Prawa i Sprawiedliwości - mgr inż. Roman Dambek - ma 65 lat, żonaty.
Pochodzi z pomorskiej zasłużonej rodziny walczącej od pokoleń o polskość
Kaszub i Pomorza. Uczestnik Grudnia 1970 r., inicjator Stowarzyszenia Rodzin
Ofiar Grudnia 1970 r., emigrant polityczny (USA). Prezes Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf Pomorski”, bratanek
porucznika Józefa Dambka – założyciela i dowódcy TOW „Gryf Pomorski”.
Przez śp. Prezydenta RP prof. Lecha Kaczyńskiego został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Posiada wieloletnie doświadczenie, w tym inżynierskie, w pracy w USA
i w Polsce; pracował jako inspektor w Urzędzie Marszałkowskim w Gdańsku,
a za rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego w administracji państwowej na
stanowisku dyrektorskim. Obecnie jest asystentem poseł do Parlamentu Europejskiego - Anny Fotygi, pracuje w biurze głównym w Gdyni. Członek Prawa i
Sprawiedliwości od 2002 r. Ostatnio członek władz okręgowych tej partii.
Jako radny Sejmiku Województwa Pomorskiego za główny cel stawia sobie
propagowanie, szczególnie wśród młodzieży, patriotyzmu opartego na rzetelnej wiedzy historycznej i na wartościach chrześcijańskich. Uważa, że Pomorze
potrzebuje silnego pobudzenia gospodarczego, w tym odbudowy gospodarki
morskiej, uwzględniającego zrównoważony rozwój całego regionu.

Anna Fotyga

poseł do Parlamentu Europejskiego
Roman Dambek to osoba skuteczna, dobrze znająca problemy mieszkańców. Jego zapał, doświadczenie i aktywność
społeczna jako Prezesa Kaszubsko-Kociewskiego Stowarzyszenia im. Tajnej Organizacji Wojskowej „Gryf
Pomorski” są najlepszą gwarancją rzetelnej pracy i zaangażowania na rzecz Pomorza. Popieram Romana Dambka, kandydata Prawa i Sprawiedliwości w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego.
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Po dawnych mieszkańcach miasta zostały nazwiska na kamiennych nagrobkach

Wejherowskie cmentarze
Rozmowa z Mirosławem Lademannem, historykiem, znawcą historii Wejherowa
- „Cmentarze nie są tylko grobami i zbiorowiskami martwych ciał. Są
miejscami świętymi, uświęconymi, publicznymi i odwiedzanymi…” – to cytat z
pańskiej pracy, poświęconej nekropoliom w Wejherowie. Czym według pana
jest cmentarz?
- Przede wszystkim jest świadectwem społecznego, narodowościowego, wyznaniowego a
nawet politycznego urządzenia
naszego miasta w przeszłości i
teraźniejszości. Odzwierciedla
poziom twórczy i kulturę współżycia mieszkańców.
- Cmentarz nieodłącznie kojarzy się ze śmiercią,
która na ogół śmierć budzi
strach i smutek.
- Związana z obiektami
cmentarnymi śmierć jest tak
wymazana z naszych współczesnych obyczajów, że z trudem
ją sobie wyobrażamy i pojmujemy. Tymczasem dawniej człowiek był ze śmiercią oswojony,
spoufalony. Śmierć była bliska,
swojska, mniej tragiczna, ale
takie postrzeganie nie ograniczało kultu cmentarzy i grobów.
- Czy w Wejherowie znaleziono ślady cmentarza z
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okresu przed budową miasta?
- Owszem, dzisiejsze centrum Wejherowa było miejscem lokalizacji cmentarza.
Na jego ślady natrafiono w
1643 roku w czasie kopania
fundamentów pod kościół parafialny - późniejszą Farę. Po
zniwelowaniu wzniesienia na
wyrównanej ziemi odkryto dużą liczbę szkieletów ludzkich.
Według ówczesnych przypuszczeń pochowano w tym miejscu
ofiary wojny lub pomoru. Kości
złożono pod krzyżem, a ich pozostałości wydobywano jeszcze
współcześnie podczas rozbudowy pomieszczeń katechetycznych parafii św. Trójcy.
- Ponieważ dawniej
cmentarze urządzano przy
kościołach, zapewne później w tym rejonie też mieścił się cmentarz?
- Tak, pierwszy cmentarz
założono wokół kościoła parafialnego w rynku, w 1644 roku.
Otoczono go ceglanym murem,
którego fragmenty znajdują się
na tyłach wejherowskiej kolegiaty. Na cmentarzu stanął
krzyż, dzwonnica i kaplica grobowa - kostnica. Cmentarz ten
służył za miejsce wiecznego spo-

czynku wiernych z Wejherowa i
z pobliskich wsi, przynależnych
do parafii wejherowskiej.
- To był jedyny cmentarz
w nowym mieście?
- Wiadomo, że we wczesnym okresie istnienia miasta
użytkowano dwa przykościelne cmentarze, usytuowane w
centrum miasta. Dodatkowo
pochówkom służyły krypty grobowe obu kościołów. Istotne było sąsiedztwo relikwii świętych,
których wpływ na dusze zmarłych miał być znaczący.
- Czy parafialny cmentarz był przeznaczony wyłącznie dla katolików?
- Cmentarz ten był katolicki, jednak za pisemnym zezwoleniem Jakuba Wejhera
wydzielono na nim miejsce dla
zmarłych protestantów,. Protestanci musieli je utrzymywać
we własnym zakresie.
- Przykościelny cmentarz zniknął z krajobrazu
miasta.
- Kolejne rozbudowy kościoła pomniejszyły znacznie jego
powierzchnię. Użytkowano go
do początku XIX wieku, kiedy to ostatecznie się wypełnił.
Z biegiem lat uległ dewastacji.
Pod koniec XIX wieku znajdo-

wały się na nim nieliczne stare
groby i płyty po zniszczonych
nagrobkach. W latach 19261928 rozebrano trzy skrzydła
cmentarnego muru wraz ze starą kostnicą. Część zabudowano
nowym transeptem i prezbiterium kościoła, a na skraju południowym urządzono niewielki
zieleniec. To obecny skwer Jana Pawła II.
- Wspomniał pan, że w
XVII-wiecznym Wejherowie były dwa przykościelne cmentarze.
- Drugi cmentarz przykościelny założyli ojcowie reformaci przy kościele św. Anny w
1651 roku. Stanowił on południową, część zamkniętego placu wokół kościoła, typowego dla
budowli reformackich. dokonano w 1663 roku. Na cmentarzu
należącym do klasztoru chowano klasztornych dobrodziejów, jak też osoby związane ze
wspólnotą zakonną.
Z czasem cmentarz zaczął spełniać rolę drugiego
cmentarza parafialnego, ale
pozostawał cmentarzem jednowyznaniowym. Użytkowany
był do początków XIX wieku,
jednak jeszcze w 1829 roku
władze policyjne wydały zezwolenie na pochowanie na nim
zmarłych braci.
- Co się stało z terenem
cmentarza?
- Powiększono plac dla wiernych i połączono budynki zaplecza klasztoru z jezdnią. Na
południowym skraju dawnego
cmentarza i ogrodów klasztoru
wydzielono w XIX wieku działkę pod budowę szkoły, obecnego
domu Sióstr Zakonnych Zmartwychwstania Pańskiego.
- W międzyczasie w zwyczajach grzebalnych zaszły
zmiany, a cmentarze zakładano na uboczu lub wręcz
poza obrębem miasta.
- Tak działo się od początku
XIX wieku, a powodem zmian
była dbałość o warunki sanitarne oraz przepełnienie starych
nekropolii. Nowe cmentarze
zyskiwały bogatą oprawę roślinną, wręcz parkową. W tym
okresie zakładano cmentarze
wyznaniowe. Wejherowo było
typowym miastem pogranicza,
w którym mieszkali przedstawiciele kilku nacji. Mozaikę

autochtonicznych Kaszubów,
Polaków i Niemców uzupełniali
osiedlający się w mieście Żydzi.
Ludność miasta dzieliła się na
katolików i protestantów . Trzecią grupę w wyraźnej diasporze
stanowili wyznawcy judaizmu.
- Kiedy powstały w Wejherowie współczesne, istniejące do dzisiaj cmentarze?
- W 1822 roku w niewielkim oddaleniu od miasta założono cmentarz dla katolików.
Odpowiedni teren podarowała Kościołowi wdowa Karolina
Rogocka. W następnych latach
cmentarz kilkakrotnie powiększano w oparciu o nowe darowizny i zakupy sąsiednich
gruntów, a w 1859 r. wykonano nowe drewniano-kamienne ogrodzenie oraz studnię. W
1898 roku zaopatrzono cmentarz w żelazną bramę.
- Chodzi zapewne o cmentarz przy ul. 3 Maja. Jak długo chowano tam zmarłych
mieszkańców Wejherowa?
- Na początku XX wieku
dokonano dalszych zakupów
gruntów przyległych do cmentarza, jednak pojawiały się
alarmujące raporty o jego przepełnieniu. Dalsza rozbudowa
była już niemożliwa. Decyzją
Kurii Biskupiej w Pelplinie w
1956 r. cmentarz zamknięto.
Dzisiaj cmentarz ten, zwany
„Starym” jest dla Wejherowa
bezcennym zabytkiem. Znajdują się na nim groby wielu
znanych i zasłużonych wejherowian. Jest on pełen pięknych
pomników i grobowców.
O jego bogactwie, pięknie i
sławie świadczy miano „Wejherowskich Powązek”, którym
określa się dzisiaj ten cmentarz.

- Mówił pan wcześniej, ze
w XIX wieku w Wejherowie,
podobnie jak w innych miastach, powstawały cmentarze wyznaniowe.
- Oczywiście nie mogło zabraknąć w mieście cmentarza
ewangelickiego. Wejherowscy
protestanci – luteranie założyli swój cmentarz na zachód od
miasta w 1823 roku, w tym samym czasie powstała pierwsza
ewangelicka świątynia.
Obsadzony drzewami i ogrodzony teren był na tyle duży, że
pomimo 125 lat użytkowania
nie był powiększany. Pozostawał niezmieniony aż do 1951
roku, kiedy to został zamknięty.
- Wówczas władze zamieniły go na park, łączący dziś
ul. Sobieskiego i Strzelecką?
- Tak. W tym samym czasie
rozebrano stającą tam ceglaną
kaplicę. Wcześniej cmentarz
był szybko i skutecznie niszczony i okradany. Po ostatniej
wojnie funkcjonował w świadomości wielu mieszkańców jako
„poniemiecki” i bezpański.
- Czy w Wejherowie były
inne nekropolie?
- Było ich kilka, m.in. cmentarz zmarłych na cholerę. Ofiary epidemii, przywleczonej
przez wędrujące oddziały wojska pruskiego w 1831 roku,
chowano na polu folwarku Nanice kilometr od miasta, w rejonie obecnej ul. Granicznej. W
roku 1884 r., na skraju miasta
w kierunku Bolszewa urządzono cmentarz Zakładu Opiekuńczego z przeznaczeniem na
pochówki zmarłych psychicznie chorych pacjentów.
dokończenie na str. 15
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Na Wejherowskich Powązkach można dziś oglądać wiele zabytkowych i pięknych nagrobków.

dokończenie ze str. 14
- To był mały cmentarz?
- Wręcz przeciwnie, zarówno
cmentarz ten, jak i sam ośrodek,
był inwestycją śmiałą i olbrzymią. Głęboki jar między wzniesieniami przedzielono usypaną
groblą. W jej centralnym punkcie wystawiono okazałą kostnicę. Cmentarz podzielono na
trzy tarasy, obsadzono drzewami, zaopatrzono w brukowaną
symetryczna aleję i żelazną furtę. Elementem ozdobnym były
dwie wysokie kamienne stalle.
Pod względem architektonicznym stał się najokazalszym
cmentarzem w Wejherowie.
Było tam ponad 700 mogił,
w większości z jednakowymi,
„państwowymi” pomnikami.
Sporadycznie wystawiano natomiast prywatne okazalsze pomniki. W późniejszych latach z
powodu przepełnienia cmentarza pokryto grobami kilka sąsiadujących wzgórz. Cmentarz
zamknięty w latach 30. XX wieku, ulega obecnie dewastacji i
zarastaniu. Jego ślady możemy zobaczyć w lesie, położonym
za zabudowaniami ośrodka dla
młodzieży niesłyszącej.
- To wszystkie dawne
wejherowskie nekropolie?
- Trzeba pamiętać o jeszcze
dwóch cmentarzach, związanych z Wejherowem. W parku
okalającym pałac, hrabiowska
rodzina Keyserlingk urządzi-

ła miejsce rodzinnego grobu.
Cmentarz ten był przejawem
romantycznej pobożności epoki
i zachowywał zmarłych w ich
posiadłości. Znajdował się na
skraju rozległej polany w południowej części parku. Świadkowie pamiętają w tym miejscu
co najmniej cztery groby, usunięte w początku lat 50. XX w.
Jedyna pozostałością nekropolii Keyserlingków jest dziś odosobniony grób hrabianki Adeli
przed kaplicą Trzech Krzyży na
wejherowskiej Kalwarii.
- A gdzie znajdował się
cmentarz żydowski?
- Cmentarz żydowski powstał przy sąsiedniej miejscowości Bolszewo. Funkcjonował
prawdopodobnie już w XVIII
wieku. Został zniszczony doszczętnie przez Niemców w
pierwszych tygodniach okupacji w 1939 roku. Gruzem ze
świadomie przemielonych macew wysypano wówczas drogi w
sąsiednich wioskach.
- Jak powstało obecne
miejsce pochówku mieszkańców Wejherowa, czyli największy cmentarz w
mieście?
- Cmentarz w Śmiechowie
został założony przez Niemców
w czasie okupacji w 1942 roku,
z przeznaczeniem dla Polaków.
Wykonano wówczas szczegółowe plany i rozpoczęto budowę
drogi z cmentarza do miasta.
Inwestycję zakończono przed

końcem wojny, a pierwsze pochówki odbyły się w 1944 roku.
Mimo że po zakończeniu
wojny parafia katolicka poszukiwała innego miejsca na nowy
cmentarz, jednak w 1949 roku przejęła cmentarz w Śmiechowie. Wyremontowano go
w 1957 roku, ale jeszcze długo
trwały starania o wykończenie
drogi do miasta oraz wybudowanie kaplicy i domu przedpogrzebowego.
- Było to od początku
cmentarz katolicki?
- Tak, ale w 1959 roku decyzją ustawy państwowej cmentarz katolicki w Śmiechowie
przestał być wyznaniowym.
Nadzór nad nim odebrany został Kościołowi. Dziś katolicki
cmentarz pełni rolę cmentarza komunalnego. Administrowany przez wspólnotę Trójcy
Świętej, cmentarz jest użytkowany przez wszystkie parafie
oraz władze miejskie. Chowa
się na nim zmarłych wszystkich
wyznań oraz niewierzących.
- Nieopodal, przy ul. ks.
Roszczynialskiego znajduje się jeszcze cmentarz żołnierzy radzieckich.
- To jeden z cmentarzy militarnych w Wejherowie, stanowiących pamiątkę wojen.
Na tym cmentarzu na leśnym
wzgórzu złożono 728 żołnierzy
Armii Czerwonej poległych w
czasie walk w rejonie Wejherowa.

Na „starym” cmentarzu katolickim przy ul. 3 Maja urządzono na przełomie 1939 i
1940 roku kwaterę żołnierzy
Wojska Polskiego. Spoczywa
w niej 41 polskich żołnierzy.
Na południowym skraju
cmentarza
ewangelickiego
urządzono w latach okupacji
cmentarz wojenny poległych
żołnierzy Wehrmachtu. Pod
koniec wojny było tam 320
grobów oraz obelisk upamiętniający bezimiennych poległych żołnierzy niemieckich
I i II wojny światowej. Większość mogił tego cmentarza
Niemcy ekshumowali i ewakuowali. W pierwszych latach
XXI wieku przeprowadzono
wtórną ekshumację tam pochowanych.
- Wejherowianie pochowani są na różnych cmentarzach, nie tylko w naszym
mieście. Na początku wojny
tysiące osób spoczęły na zawsze w Lasach Piaśnickich.
- Dlatego ważnym momentem był rok 1987. Wówczas
to staraniem księdza prałata,
dziekana wejherowskiego Bogusława Żurawskiego przy kaplicy cmentarnej w Śmiechowie
odsłonięto obelisk, upamiętniający wszystkich zmarłych,
poległych i pomordowanych
mieszkańców Wejherowa.
- Dziekuję za rozmowę.

Na Starym cmentarzu w Wejherowie przy ul. 3 Maja pochowano wiele znamienitych i zasłużonych dla Wejherowa
osób. Pośród nich szczególną czcią otacza się grób Księdza
Edmunda Roszczynialskiego ( na zdj. powyżej), proboszcza i dziekana wejherowskiego, zamordowanego przez
Niemców 11 listopada 1939 roku w Cewicach koło Lęborka.
Ksiądz Roszczynialski jako Sługi Bożego oczekuje obecnie na decyzję papieża o beatyfikacji. Jego osobie poświęcona jest kolejna książka Mirosława Lademanna, która
ukaże się jeszcze w tym roku.

Rozmawiała
Anna Kuczmarska
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AKTUALNOŚCI

Wojna nadal o sobie przypomina

Niewybuchy i szkielet
W Bolszewie, u zbiegu ulicy Zamostnej i
drogi krajowej nr 6, robotnicy wykonujący
wykop natknęli się na dwa granatniki przeciwpancerne oraz amunicję strzelecką.
W trakcie wydobywania niewybuchów saperzy
z Lęborka znaleźli jeszcze
szkielet, pochodzący najprawdopodobniej z czasów
drugiej wojny światowej.
Biegły lekarz medycyny sądowej określił, że szczątki
mogły znajdować się pod ziemią nawet kilkadziesiąt lat.

Uprawiał konopie indyjskie
Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie
zatrzymali 22-letniego mężczyznę, który zajmował się uprawą
konopi. Kryminalni podczas przeszukania domu jednorodzinnego, w którym mieszkał mężczyzna, na poddaszu budynku
znaleźli 2 donice z krzakami konopi indyjskich. Rośliny zostały
zabezpieczone przez mundurowych do dalszych badań.
Po uzyskaniu opinii biegłego 22-latek usłyszy zarzuty. Za
uprawę konopi grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.

Toyotą w skuter
Wejherowscy policjanci otrzymali zgłoszenie o wypadku drogowym, do którego doszło w sobotę ok. godz. 10.00 w Wejherowie na ul. 3 Maja.
Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego zabezpieczyli miejsce wypadku, przeprowadzili oględziny oraz wyjaśniali okoliczności wypadku.
Z wstępnych ustaleń wynika, że 37-letnia kobieta, kierująca
toyotą auris, podczas skrętu w lewo w trakcie wyjeżdżania z ul.
Strzeleckiej najprawdopodobniej nie ustąpiła pierwszeństwa
przejazdu 26-letniemu kierowcy skutera, w wyniku czego doszło do zderzenia. Ranny mężczyzna został przetransportowany
do szpitala. Kierowcy byli trzeźwi.
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KOMUNIKAT

o kursowaniu komunikacji miejskiej

w okresie 25 października – 2 listopada 2014 roku
1. Od 25 października do 2 listopada br. kursuje dodatkowa
linia „D” na trasie Osiedle Przemysłowa – Cmentarz.
Linia kursuje w godz. od 9.00 do 17.00, co 90 minut.
Autobus odjeżdża z przystanku MZK na ul Przemysłowej przy
„Almaresie” i na trasie przejazdu do Cmentarza zatrzymuje się na
przystankach: Gulgowskiego n/ż, Graniczna, Ofiar Piaśnicy, Chopina, Kochanowskiego, Pomorska – DH KASZUB – i dalej Prusa–
Szkoła, Necla i Rybacka.

Na miejscu pracowali
śledczy oraz technik kryminalistyki, którzy przeprowadzili oględziny oraz
zabezpieczyli dokumentację
fotograficzną. Szczątki ludzkie decyzją prokuratora zostały zabezpieczone. Sprawę
wyjaśnia Komenda Powiatowa Policji w Wejherowie.

Z POLICJI

Autobusem na cmentarz

2. W dniu 1 listopada 2014 r. (sobota) wejherowska komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w niedziele i dni świąteczne. Dodatkowo uruchomione
zostaną linie autobusowe do wejherowskiego Cmentarza przy
ul. Roszczynialskiego, kursujące od godz. 8.00 :

Być widocznym na drodze

Pożyteczne odblaski
W piątek przed weekendem policjanci z Wydziału Ruchu
Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie prowadzili działania, dotyczące bezpieczeństwa pieszych oraz
rowerzystów. Aż 12 razy interweniowali wobec pieszych idących drogą po zmroku poza terenem zabudowanym, którzy
nie byli wyposażeni w elementy odblaskowe. Pięć osób, które
w sposób rażący naruszały przepisy, ukarano mandatami
karnymi, natomiast 7 osób zostało pouczonych.
Dodatkowo podczas akcji policjanci ukarali aż 83 osoby
za popełnione wykroczenia drogowe i zatrzymali 16 dowodów rejestracyjnych.
Policjanci przekonywali pieszych, poruszających się
chodnikami i drogami dla rowerów do noszenia elementów
odblaskowych i przypominali o obowiązku ich noszenia. Należy pamiętać, że odblaski powinny być noszone po zmroku
również w mieście.

STRAŻ MIEJSKA
Przemoc wśród uczniów
22 października około godziny 16.30 funkcjonariusze wejherowskiej Straży Miejskiej zmuszeni byli
podjąć interwencję w autobusie MZK, na przystanku
przy ulicy Sucharskiego w Wejherowie. Dwóch gimnazjalistów zagroziło swojemu koledze, że go pobiją.
Zastraszony chłopiec bał się wyjść z autobusu.
Na szczęście całą sytuacje zauważył kierowca autobusu.
Pojazd zatrzymał na przystanku i wezwał Straż Miejską. Na
miejscu ustalono, że 12-latek miał być pobity przez swojego
kolegę z tej samej szkoły i 14-latka z innego gimnazjum za
nieporozumienia w szkole. Na szczęście do pobicia nie doszło i skończyło się jedynie na groźbach.
Całą trójkę nieletnich strażnicy odwieźli do domu. Sprawa, po wykonanych czynnościach wyjaśniających prawdopodobnie trafi do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Wejherowie.

Następne wydanie
„Pulsu Wejherowa”
już za tydzień, 6 listopada

A - na trasie Wejherowo Dworzec PKP – Cmentarz
C - na trasie Os. Kaszubskie – Cmentarz
D -na trasie Osiedle Przemysłowa – Cmentarz
3. W dniu 2 listopada (niedziela) – komunikacja będzie kursowała zgodnie z rozkładami jazdy obowiązującymi w niedziele i
dni świąteczne oraz funkcjonować będzie linia „D” na trasie Os.
Przemysłowa - Cmentarz.
Dodatkowo - po zakończeniu popołudniowej mszy świętej
na starym Cmentarzu przy ul. 3 Maja – przed bramę Cmentarza
przy ulicy Sportowej zostaną podstawione autobusy niskopodłogowe z oznakowaniem linii nr 2 i 3, które następnie włączą
się w trasy tych linii w kierunku Szpitala i Odrębnej.
Na wszystkich liniach autobusowych MZK Wejherowo obowiązują ważne bilety Taryfy MZK Wejherowo lub Taryfy Metropolitalnej. Rodzaj i cena biletu za jeden przejazd:
Bilet papierowy : NORMALNY 3,00 zł, ULGOWY 1,50 zł
Bilet elektroniczny: NORMALNY 2,80 zł, ULGOWY 1,40 zł
1 listopada zostanie uruchomiony dodatkowy punkt sprzedaży papierowych biletów jednorazowych tylko przy wejherowskim Cmentarzu. Pasażerowie mający zamiar zakupić bilet
w autobusie u kierowcy proszeni są o posiadanie odliczonej
kwoty pieniędzy.
Przypominamy, że na wszystkich wejherowskich liniach autobusowych zapłatę za przejazd dokonywać można za pomocą
kart elektronicznych, a jednoprzejazdowy bilet elektroniczny
jest tańszy od biletu papierowego.
Szczegółowe informacje u Dyspozytora
pod nr telefonu 58 572 29 33 i na stronie
internetowej www.mzkwejherowo.pl.
Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o
N A S Z PA R T N E R

