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Słynny bokser Hubert Skrzypczak będzie treno-
wał młodzież, zainteresowaną tą dyscypliną sportu. 
Współpracę z klubem nawiązał też inny bokser z Wej-
herowa, Leszek Ellwart. Treningi w trzech grupach 
wiekowych już się rozpoczęły, a liczba zawodników 
sięga stu osób.                                                      Str. 6

Po wielu latach do Wejherowa wraca boks 
i tradycje, związane z tą dyscypliną spor-
tową. Wejherowski Klub Bokserski „Gryf”, 
zarejestrowany w Pomorskim Związku 
Bokserskim, rozpoczął działalność w za-
adaptowanej hydroforni Wejherowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Zawodnicy wzięli udział w oficjalnym otwarciu klubu.

R E K L A M A

Boks znów w Wejherowie
Piękny jubileusz pani 

Maria świętowała w gro-
nie rodziny, a niecodzien-
nym gościem był w jej 
domu zastępca prezyden-
ta Wejherowa Bogdan 
Tokłowicz, który prze-
kazał prezent, serdeczne 
gratulacje oraz życzenia 
od władz miasta.

Maria Kotlarz pocho-
dzi z Poznania, a w Wej-
herowie mieszka od 1974 
roku. Mąż pani Marii był 
nauczycielem. Jubilatka 
ma dwoje dzieci, troje 
wnucząt i czworo pra-
wnucząt.

Życzymy dużo zdrowia 
i dobrej kondycji!

Mieszkanka Wej-
h e r o w a ,  M a r i a 
Kotlarz kilka dni 
temu obchodziła 
setne urodziny! 

Władze Wejherowa sprzeciwiają się pla-
nom wycięcia 50 starych lip na ulicy 12 
Marca, w związku z rozbudową drogi powia-
towej. Protest w tej sprawie, m.in. miejskich 
radnych, spowodował wstrzymanie tych 
planów przez starostę i Zarząd Drogowy. 
                                 Str. 3-4

przeciw
wycince
lip w alei

Jubileusz

sto lat

W związku z rozpoczy-
nającym się za tydzień 
Wielkim Postem, Ojcowie 
Franciszkanie, opiekuno-
wie Santuarium Pasyjno-
-Maryjnego, zapraszają 
szczególnie w Roku Wiary, 
na piątkowe nabożeń-
stwa Drogi Krzyżowej 
na Kalwarii, począwszy 
od 15 lutego. Początek o 
godz. 15.00 w kościele św. 
Anny, wyjscie na Kalwarię 
o godz. 16.00

Za tydzień 
Wielki post
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AKTUALNOŚCI

WAŻNE TELEFONY:
POgOTOWiE  -  58 677 61 02  lub  58 677 61 03

KOmENdA  POLicji - Dyżurny 58 672 97 22 
 
STrAŻ POŻArNA  -  Dyżurny  58 677 61 00

STrAŻ miEjSKA   -  Dyżurny 58 677 70 40

Z POLICJI

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ZBIGNIEWA pRANGI
pierwszego włodarza Grodu Wejhera, 

który nosił zaszczytny tytuł 
pREZYDENTA MIAsTA WEJhEROWA

Wejherowianin, 
który większość zawodowego życia poświęcił swojemu rodzinnemu miastu, 

człowiek rozważny, bezkonfliktowy, 
z rozmysłem i sercem pracujący na rzecz mieszkańców i Wejherowa. 

Odchodząc, zostawił cząstkę siebie w mieście, któremu był oddany i które kochał.
Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie, Przyjaciołom i bliskim,

wyrazy najgłębszego współczucia składa 

          Krzysztof hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

                                                                             wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E 

Zbigniew Pranga był 
pierwszym prezydentem po-
wojennego Wejherowa, urzę-
dującym w latach 1988-1990. 

Urodzony 29 lipca 1947 
roku w Wejherowie, Z. Pran-
ga ukończył Wydział Ekono-
miki Transportu Uniwersy-
tetu Gdańskiego. 

1 lutego 1981 r. objął 
stanowisko zastępcy naczel-
nika miasta Wejherowa, 
a 1 października 1982 r. 
naczelnika. 22 lutego 1988 

W ubiegłym tygodniu na cmentarzu 
przy ul. ks. E. Roszczynialskiego poże-
gnano zasłużonego wejherowianina, 
Zbigniewa Prangę - byłego działacza 
samorządowego i prezydenta miasta.

r. został powołany na pre-
zydenta miasta Wejherowa. 
Stanowisko to piastował do 
28 lutego 1990 r. 

Zbigniew Pranga był 
również dyrektorem wejhe-
rowskiego oddziału Banku 
Gdańskiego S.A. oraz dyrek-
torem Centrum Współpracy 
z Klientami BIG Banku 
Gdańskiego.

26 stycznia podczas mszy 
św. żałobnej w kościele Chry-
stusa Króla, a następnie na 

W wieku 66 lat zmarł Zbigniew pranga

pożegnanie 
prezydenta

ZNIsZcZYLI GABLOTę 
Około północy w ostatni dzień stycznia policjanci z Refe-

ratu Patrolowo-Interwencyjnego wejherowskiej komendy 
Policji zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy wybili szyby w 
gablocie informacyjnej na stacji SKM Wejherowo Nanice. 
Obaj zatrzymani byli pod wpływem alkoholu. 

Policjanci patrolujący ten rejon Wejherowa około północy 
zauważyli dwóch mężczyzn w rejonie dworca PKP, którzy na 
widok nadjeżdżającego radiowozu rzucili się do ucieczki. Po 
krótkim pościgu policjanci zatrzymali 18- i 19-latka, którzy 
są odpowiedzialni za dewastację gabloty informacyjnej w 
rejonie dworca PKP. Obaj zostali zatrzymani i noc spędzili w 
policyjnym areszcie. 

Za uszkodzenie mienia grozi im kara pozbawienia wol-
ności nawet do 5 lat.

WYŁUDZONE KREDYTY
Policjanci Referatu do Walki z Przestępczością Gospodar-

czą Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie pracując nad 
sprawami wyłudzonych kredytów ustalili, że 39-letni mieszka-
niec powiatu wejherowskiego, uzyskał dwa kredyty za zakup 
sprzętu gospodarstwa domowego na kwotę ponad 2500 zł. 
Mężczyzna przedłożył fałszywe zaświadczenie o zatrudnieniu.

Niebawem 39-latek usłyszy zarzuty za złożenie fałszywego 
zaświadczenia i oszustwa za co grozi kara pozbawienia wol-
ności od 6 miesięcy do 8 lat.

METODA „NA WNUcZKA”
79-letnia mieszkanka Wejherowa zgłosiła funkcjonariu-

szom policji oszustwo metodą „na wnuczka”. Straciła ponad 
20 tys. zł. Z ustaleń wynika, że na telefon stacjonarny pokrzyw-
dzonej kobiety zadzwonił mężczyzna podając się za wnuka. 

Poprosił o pilne przelanie kwoty 20 tys. zł za pomocą prze-
lewu bankowego na nazwisko kolegi.  „Wnuczek” tłumaczył, 
że finalizuje transakcję zakupu mieszkania i tyle mu brakuje 
do zakończenia formalności. Pieniądze zostały przekazane, 
ale jak się potem okazało prawdziwy wnuczek o niczym nie 
wiedział i nie prosił o żadne pieniądze. Pokrzywdzona, gdy 
zorientowała się, że została oszukana zgłosiła sprawę policji.

Zazwyczaj scenariusz działania jest podobny. Oszust prosi 
o przesłanie pieniędzy za pomocą przelewu bankowego na 
nazwisko „kolegi” Pieniądze z banku odbiera poprzez podani 
odpowiedniego kodu.

pOLIcJA OsTRZEGA!
Oszuści ogarnięci chęcią uzyskania pieniędzy nie cofną się 

przed żadnym sposobem ich zdobycia i bardzo często żerują 
na uczuciach starszych wrażliwych osób. 

Pamiętajmy, żeby nie wpuszczać do domu nieznajomych 
osób, nie przekazywać obcym pieniędzy ani nie przelewać 
pieniędzy przelewem bankowym na wskazane nazwisko. Jeśli 
ktoś informuje nas o jakimś wydarzeniu w rodzinie, należy 
zadzwonić do osoby zainteresowanej pożyczką i dokładnie 
sprawdzić taką informację. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy natychmiast 
poinformować policję.

cmentarzu w Wejherowie 
Śmiechowie zmarłego żegna-
li m.in. parlamentarzyści, 
przedstawiciele władz mia-
sta, samorządowcy, a także 
mieszkańcy Wejherowa.

Mężczyzna poszukiwany 
był w całym kraju od 1993 
roku, na podstawie 9 listów 
gończych oraz 4 zarządzeń 
prokuratury. Funkcjonariu-
sze otrzymali zgłoszenie od 
oszukanej kobiety z Wejhero-
wa, która nawiązała kontakt 
z 45-latkiem przez internet. 
Okazało się, że mężczyzna 
wcześniej oszukał inną ko-
bietę na kwotę około 10 tys. 
zł. Za popełnione przestęp-
stwo grozi mu kara do 8 lat 
pozbawienia wolności. 

Z uwagi na listy gończe, 
z których wynika, że ma do 
odbycia kilka lat „odsiadki”, 
najbliższe lata spędzi w 
areszcie śledczym lub zakła-
dzie karnym.                 MD.

Oszust 
zatrzymany

Oszust matrymo-
nialny trafił za krat-
ki. Policjanci z Wej-
herowa zatrzymali 
45-letniego mężczy-
znę, który pożyczał 
od zakochanych ko-
biet pieniądze, a po-
tem znikał. 
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KONTROWERSJE

Władze Wejherowa sprze-
ciwią się temu barbarzyń-
skiemu planowi.  Na wniosek 
radnych zwołano nadzwy-
czajną sesję Rady Miasta w 
tej sprawie, aby nie dopuścić 
do zniszczenia niepowtarzal-
nego charakteru alei. 

Przy ulicy 12 Marca okle-
jono już taśmami odblasko-
wymi, a także ponumero-
wano 60 drzew. 50 z nich 
miało być wyciętych, a 10 
planowano przesadzić.

Zabieg ten ma związek z 
planowaną przez Starostwo 
Powiatowe rozbudową drogi 
powiatowej na 333-metro-
wym odcinku od przejazdu 
kolejowego poprzez skrzy-
żowanie ulicy 12 Marca z 
ulicami Myśliwską do skrzy-
żowania z ulicą Torową.

KTO KłaMiE?
Podczas wizyty reporte-

rów TV Gdańsk, starosta 
Józef Reszke tłumaczył, że 
to inwentaryzacja, służąca 
policzeniu wszystkich drzew. 

Tymczasem Henryk Ja-
rosz, przewodniczący Ko-
misji Bezpieczeństwa Rady 
Miasta Wejherowa twierdzi, 
że w dokumentach mówi się 
o usunięciu aż 60 drzew! 

- Do komisji, którą kieruję 
przed trzema tygodniami 
wpłynęło pismo informują-
ce, że Starostwo Powiatowe 

przygotowuje się do wycięcia 
drzew wzdłuż ulicy 12 Mar-
ca. W tym piśmie pisze się 
o 60 drzewach i tyle zostało 
oznakowanych - wyjaśnia 
Henryk Jarosz.

Na planie rozbudowy uli-
cy 12 Marca (prezentujemy 
go poniżej) projektanci na 
zlecenie starostwa oznaczyli 
60 lip krzyżykami, z dopi-
skiem „drzewa proj. do 
wycinki”. 

Kto więc ma rację, a kto 
kłamie? Czy może starosta 
za publiczne pieniądze zlecił 
liczenie drzew przy drodze?! 

Zainteresowanie dzienni-
karzy spowodowało zmianę 
retoryki wypowiedzi starosty.

- Opaski pojawiły się z 
innego powodu. Wydałem 
polecenie, żeby zinwenta-
ryzować wszystkie drzewa, 
opisać ich stan, i później w 
razie pojawienia się zarzu-
tów mówić o konkretach. To 
jest wymysł radnych i pre-
zydenta Wejherowa, którzy 
nie zapoznali się do końca 
z dokumentacją – twierdził 
Józef Reszke.

Przed kamerami starosta 
zaczął mówić o 5-8 drzewach 
do wycięcia. Co innego jed-
nak widać na oficjalnych 
dokumentach, które powsta-
ły na zlecenie i za zgodą 
starosty. 

planowana wycinka starych lip wywołała oburzenie mieszkańców i radnych

sprzeciwiają się barbarzyństwu
Mieszkańcy Wejherowa, w tym miejscy radni,  protestują 

przeciwko planowanej wycince starych lip przy ulicy 12 Mar-
ca przez starostę Józefa Reszkę. Pod topór miałoby pójść aż 
50 wartościowych drzew, spośród 60 oznakowanych. 

NiE TaKiM 
KOSZTEM
Remont jest potrzebny, 

ale nie takim kosztem. Ist-
nieją metody, by przy inwe-
stycjach nie niszczyć zieleni, 
a przynajmniej nie całe-
go pięknego drzewostanu. 
Planowane przez starostę 
działania pokazuje, komu 
naprawdę leży na sercu 
dobro miasta, a komu jego 
estetyka, architektura, za-
bytki są obojętne.

- Nie twierdzę, że remont 
ulicy 12 Marca jest niepo-
trzebny. Wręcz przeciwnie. 
Chodzi o to, że nie wierzę, 
żeby nie dało się tego zrobić 
bez niszczenia drzew - mówi 
pan Józef, mieszkający od 
kilkudziesięciu lat przy ulicy 
12 Marca. - Szkoda drzew, 
które stoją tu od wielu lat. 
Takie rozwiązanie jest pój-
ściem po najmniejszej linii 
oporu. Drzewa dają nam tlen. 

Gorąca atmosfera zapa-
nowała, gdy do Wejherowa 
przyjechali reporterzy TV 
Gdańsk.

- Pan starosta być może 
nie ma pomysłów na realiza-
cję swoich celów i być może 
niszczenie do łysego tej drogi 
jest jego celem - oburzał się 
Jarosław Kierznikowicz.

Miejski konserwator za-
bytków, przeciwny wycince, 

poprosił już o opinię Naro-
dowy Instytut Dziedzictwa 
i powiadomił o tych planach 
wojewodę. Opinia Instytutu 
jest jednoznacznie nega-
tywna. 

CENNa aLEJa
Ulica 12 Marca to piękna 

aleja lipowa współtworząca 
zabytkowy, chroniony pra-
wem, układ urbanistyczno-
-krajobrazowy miasta. 

Wycięcie 60 drzew - w opi-
nii konserwatora zabytków 
- spowoduje bezpowrotną 
utratę walorów kulturowych, 
krajobrazowych i przyrod-
niczych tego miejsca. Lipy 
mogą żyć po kilkaset lat, a te 
rosnące przy ulicy 12 Marca 
są znacznie młodsze.

- Uważam, że ta aleja jest 
zbyt cenna, żeby ją wycinać 
- stwierdza kategorycznie 
anita Jaśkiewicz-Sojak, 
miejski konserwator zabyt-
ków. 

BęDą BRONić 
STaRyCH LiP
Członkowie Rady Miasta 

postanowili zrobić wszystko 
co w ich mocy, aby uratować 
stare lipy.

- Taka skala, jaką tutaj 
widzę, zaszokowała mnie 
- mówił radny Zygmunt 
Hazuka.

- Uważamy, że względem 
tej ulicy i tych mieszkańców 
jest to po prostu barbarzyń-
stwo - dodała Teresa Patsi-
dis. – Ta wycinka nie leży w 

interesie mieszkańców.
Przeciwko zniszczeniu 

drzew protestują też orga-
nizacje ekologiczne. List 
Otwarty do Starosty skie-
rowała w tej sprawie Partia 
Zielonych. 

Planowana przez wła-
dze Starostwa Powiatowego 
wycinka lip doprowadzi do 
dewastacji historycznego 
założenia, w których zieleń 
była i jest nieodłącznym 
elementem stanowiącym o 
wyjątkowej, nie tylko w skali 
regionu, wartości. 

Biorąc pod uwagę uwa-
runkowania historyczne, 
okolice ulicy 12 Marca po-
winny być chronione, nie 
tylko ze względu na lokalne 
znaczenie, ale także na przy-
należność do dziedzictwa 
kulturowego.
 Ryszard Wenta
Teksty tego autora czytaj na 
http://www.ryszardwenta.
blogspot.com

Starosta J. Reszke (po prawej) osobiście doglądał znakowania drzew.

Na mapie, wchodzącej w skład projektu inwestycji, projektanci oznaczyli krzyżykami „drzewa proj. do wycinki”, co opisali w legendzie.

W miniony wtorek odby-
ła się w tej sprawie nadzwy-
czajna sesja Rady Miasta. 

Podczas obrad radni 
przyjęli uchwałę, zawie-
rającą protest przeciwko 
planowanej wycince drzew 
na ul. 12 Marca.           

     Więcej na str. 4
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MIASTO

Jak co roku spotkali się członkowie i sympatycy Ruchu 
Społecznego „Wolę Wejherowo”. Noworoczne spotkanie w 
sali „atlantic” zgromadziło wielu samorządowców, działaczy 
osiedlowych i członków organizacji społecznych, przedsię-
biorców, rzemieślników, twórców  i przedstawicieli różnych 
środowisk, którzy rozmawiali m.in. o przyszłości Wejherowa.

Noworoczne spotkanie „Wolę Wejherowo” 

Wizja rozwoju miasta

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt mówił podczas 
spotkania o ubiegłorocz-
nych przedsięwzięciach, ale 
przede wszystkim o planach. 
Podkreślał, że Wejherowo 
rozwija się dzięki wszystkim 
mieszkańcom. Podziękował 
wszystkim za pomoc, radę , 
ale też konstruktywną kry-
tykę i uwagi.

-  To, że udaje nam się 
realizować kolejne zadania, 
takie jak rewitalizacja Śród-
mieścia i parku miejskiego, 
remonty szkół, budowa tra-
sy pieszo-rowerowej i inne 
inwestycje, jest również za-
sługą was wszystkich i za to 
wam dziękuję – zwrócił się 
prezydent Hildebrandt do 
uczestników spotkania. - Rok 
2013 niesie ze sobą obawy, 
związane m.in. z nowymi 
ustawami i niekorzystnymi 
dla samorządów przepisami, 
ale też daje nadzieje i szanse 
na dalszy rozwój miasta. 
Będziemy kontynuować do-
tychczasowe inwestycje i 
przygotowywać kolejne. Już 
dzisiaj zapraszam państwa 
na otwarcie w maju nowego 
Wejherowskiego Centrum 
Kultury, które obecnie jest 
wyposażane. 

Prezydent Krzysztof Hil-
debrandt mówił o możliwo-
ściach, jakie otwiera nowo-
czesna siedziba WCK. Dzięki 
przestronnym pomieszcze-
niom wyposażonym w sprzęt 
nowej generacji (m.in. w 
sali kinowej), możliwe będą 
spotkania wszystkich wejhe-
rowian ze sztuką i rozrywką 
na wysokim poziomie, a 
także rozwijanie zaintere-
sowań i zdobywanie nowych 
umiejętności plastycznych, 
tanecznych, muzycznych i 
innych.

- Kultura to ważny ele-
ment, który wpływa na 
rozwój miasta, rozwój jego 
mieszkańców. Staramy się, 
aby rozwój Wejherowa był 
zrównoważony.  –  powie-
dział K. Hildebrandt. – Dzię-
ki inwestycjom i remontom, 
niedługo wszystkie placówki 
miejskie, począwszy od szkół, 
przez bibliotekę, po siedzibę 
MOPS i WTBS będą funk-
cjonowały w bardzo dobrych 
warunkach z korzyścią dla 
wejherowian.

Prezydent miasta przypo-
mniał priorytetowe zadania 
na najbliższy rok i kolejne 
lata, czyli inwestycje dro-
gowe, w tym remont na-

wierzchni ul. Śmiechowskiej, 
przebudowę skrzyżowania 
ulic Sienkiewicza - 10 lutego- 
Św. Jana, utwardzenie ulic, 
które mają nawierzchnię 
gruntową, dokończenie do-
kumentacji pod budowę bez-
kolizyjnego Węzła Zryw oraz 
kolejnego węzła drogowego w 
ul. Kwiatowej (z przejazdem 
podziemnym). 

Miasto znalazło też inwe-
stora, który kupił teren tzw. 
Osiedla Srebrna w centrum 
Wejherowa, gdzie powstanie 
nowa galeria handlowa. Jak 
powiedział Krzysztof Hil-
debrandt, wraz z budową 
galerii pojawia się szansa na 
ożywienie Śródmieścia. 

Te i inne zagadnienia, 
o których mówił prezydent 
Wejherowa, składają się na 
spójną i realną wizję rozwoju 
miasta. Członkowie i sym-
patycy Ruchu Społecznego 
„Wolę Wejherowo” spotykają 
się regularnie i dyskutują o 
miejskich sprawach.

- Nie istniejmy tylko od 
wyborów do wyborów – mó-
wią o sobie. - Na bieżąco 
współpracujemy z prezyden-
tem i radnymi, aby kształ-
tować to, co dzieje się w 
Wejherowie.            AK.

Sesja została zwołana na 
wniosek radnych wobec kon-
trowersyjnych planów, zwią-
zanych z zamiarem wycinki 
drzew. Radni miejscy stanęli 
w obronie walorów przyrod-
niczych, kulturowo-historycz-
nych i krajobrazowych alei 
lipowej, podważając  procedu-
rę, zastosowaną przez inwe-
stora. Ponieważ w projekcie 
wykonawczym inwestycji 
zaznaczono do usunięcia 60 
drzew (50 do wycinki, a 10 
do przesadzenia), prezydent 
Wejherowa negatywnie za-
opiniował wniosek Starostwa 
i Zarządu Drogowego o opinię 
środowiskową, a radni posta-
nowili zaprotestować przeciw 
wycince i przyjąć uchwałę w 
tej sprawie. 

Obecny na sesji dyrektor 
Zarządu Zarządu Drogowego 
dla Powiatu Puckiego i Wej-
herowskiego, Janusz No-
wak tłumaczył, że 31 stycz-
nia wycofał wniosek o opinię 
środowiskową, związany z 
wycinka drzew, ponieważ 
zlecono badanie lip i sporzą-
dzenie opinii dendrologicz-
nej. Dlaczego dopiero 5 lutego 
została o tym powiadomiona 
opinia publiczna, niestety 
dyr. Nowak nie wyjaśnił. 

Przeciw uchwale żywio-
łowo protestowali radni PO, 
a zwłaszcza radny Jacek 
Gafka. Starosta J. Reszke 
jest szefem lokalnej Plat-
formy i przełożonym tych 
radnych PO, którzy są pra-
cownikami starostwa. Radni 
PO, wnioskujący o zmianę 
treści uchwały twierdzili, 
że protest jest bezzasadny, 
skoro trwa inwentaryzacja i 
badanie drzew. 

Nie zgodzili się z tym po-
zostali radni, podkreślając, 
że wniosek o ich usunięcie 
póki co tylko wycofano, ale 
nie oznacza to, że potem, 
jak sprawa „ucichnie” w 
mediach, drzewa nie zostaną 

Nie ma zgody na zniszczenie alei lipowej

Rada protestuje
W uchwale, przyjętej na nadzwyczajnej sesji 5 lutego, Rada 

Miasta wyraża kategoryczny sprzeciw wobec zamiarów Sta-
rosty Wejherowskiego i  Zarządu Drogowego dla Powiatu 
Puckiego i Wejherowskiego w zakresie wycinki 50 drzew 
o wartości historycznej i zabytkowej, rosnących w ulicy 12 
Marca. Takie stanowisko Rady uchwalono większością.

W uchwale, zawierającej protest Rady Miasta czytamy m.in.: 
„Wycinkę 50 drzew uważamy za akt barbarzyństwa na żywej przy-
rodzie naszego miasta, za działanie nieprzemyślane i  niepotrzebne. 
Istnieją ponadto poważne  wątpliwości natury formalnej, dotyczące 
planowanej wycinki drzew. Jesteśmy zdania, ze jest to działanie 
szkodliwe dla mieszkańców Wejherowa (...).

Apelujemy do Pana Starosty o zaniechanie planowanej wycinki 
drzew! Oczekujemy działań, które są korzystne dla mieszkańców i 
poprzedzone szerokimi, rzeczywistymi konsultacjami społecznymi, 
w tym z władzami miasta Wejherowa (..) Działanie takie (wycinka 
drzew – przyp. red.) spowodowałoby całkowitą i nieodwracalną 
dewastację ładu przestrzennego, wartości kulturowo-historycznych 
i stanu środowiska naturalnego. Pozbawiłyby ją niepowtarzalnego 
klimatu, jaki przez setki lat wpisywał się w ustrój miasta, zamieniając 
ją w asfaltową pustynię”.

przez starostwo wycięte. 
– Stanowczy protest może 

mieć istotne znaczenie dla 
losów alei lipowej. – argu-
mentowała radna Teresa  
Patsidis. 

– Gdyby nie nasze dzia-
łania i nasza interwencja, 
tych drzew już by nie było. 
– stwierdziła radna Teresa 
Skowrońska. 

Radni, którzy poparli 
uchwalę twierdzili, że radni 
PO i starosta Józef Reszke 
starają się teraz wmówić 
mieszkańcom, że chcieli 
wyciąć tylko klika drzew 
a wczesniej chcieli sprawę 
zbadać. W mediach „odwra-
cają kota ogonem”. W dys-
kusji radni podkreślali, że 
kolejność działań starostwa 
powinna być odwrotna.

- Po pierwsze należało 
zrobić badania i opinię aby  
wskazać, które drzewa są 
chore i wymagają wycięcia, 
a dopiero na tej podstawie 
wykonywać projekt – mówił 
Wojciech Kozłowski, wice-
przewodniczący Rady Mia-
sta. – Jeśli opinia wykaże, 
że nie ma potrzeby lub moż-
liwości wycinania 50 drzew, 
to wykonany już, kosztowny 
projekt będzie trzeba wyrzu-
cić do kosza. Czy może z góry 
wiadomo, że będzie zgoda 
na wycinkę i cała sprawa 

jest tylko „mydleniem oczu” 
mieszkańcom Wejherowa. 
Czy dlatego starosta ma już 
gotowy projekt wykonawczy?

Nikt nie będzie protesto-
wał przeciw wycięciu kilku 
drzew z uwagi na chorobę 
lub względy bezpieczeństwa, 
ale 50 to stanowczo za dużo. 
Wszystkie są chore  lub 
zagrażają bezpieczeństwu? 
– pytał W. Kozłowski. – Czy 
pan starosta każe teraz 
wyciąć wszystkie drzewa na 
drogach w Wejherowie? Na 
innych ulicach przecież też 
może dojść do wypadków. 
Chyba nie tędy droga.

– Projekt inwestycji wy-
raźnie wskazywał że drzewa 
miały być usunięte – po-
wiedział na sesji prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. 
– Ten protest był potrzeb-
ny, bo dzięki temu plany 
wstrzymano i za to dziękuję 
radnym. 

Przy okazji prezydent za-
apelował zarówno do staro-
sty, jak i dyrektora Zarządu 
Drogowego o lepszą współ-
pracę i wspólne rozwiązywa-
nie problemów przed faktem, 
a nie po fakcie. Prowokowa-
nie konfliktów przez brak 
rzeczywistych konsultacji 
powoduje atmosferę, w któ-
rej trudno dbać o rozwój i 
dobro miasta.                 AK.

Nieprzemyślane działanie
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Najpiękniejsze dekoracje świąteczne

Rozświetlone miasto

Za dekoracje świąteczne ogrodów 
przy domach jedno-  i wielorodzinnych:

I miejsce: Jolanta Damaszke, ul. Pruszkowskiego 16
II miejsce: Zbigniew Wolanin, ul. Wczasowa 13
III miejsce: Mirosław Kłusak, ul. Sędzickiego 13 

Za dekoracje balkonów  
w domach jedno- i wielorodzinnych:

I miejsce: Marek Miotke , ul. Sobieskiego 247/2
II miejsce: Angelika i piotr Dębscy, 
ul. Sikorskiego 60c/4

Wyróżnienia  (nagrody rzeczowe): 
Barbara Wojewódzka, ul. Ludowa 4/1
Elżbieta poczan, ul. Iwaszkiewicza 27/1
Jan Myszka, ul. Sędzickiego 1A

NAGRODY OTRZYMALI

Więcej zdjęć w Galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl

Po raz dziesiąty przeprowadzono i 
rozstrzygnięto w Wejherowie konkurs 
na najbardziej atrakcyjną dekorację 
świąteczną balkonu, okna lub ogrodu 
na terenie Wejherowa. Jak co roku 
komisja pod przewodnictwem radnej 
Teresy Patsidis miała trudne zadanie, 
ale ostatecznie przyznała osiem nagród 
i wyróżnień.

W skład komisji weszli 
pracownicy Urzędu Miasta: 
Stanisław Brzozowski, 
Gabriela Wańdoch, Tacja-
na Bielawa, Leszek Miś, 
Justyna antczak i Jacek 
Thiel. Ogłoszenie wyników 
tej rywalizacji pod patrona-
tem prezydenta Wejherowa 
było okazją do spotkania w 
reprezentacyjnej sali wejhe-
rowskiego ratusza. 

Laureaci, czyli miesz-
kańcy miasta kolejno wy-
powiadali się zarówno na 
temat konkursu, jak i na 
temat estetyki miasta. Wszy-
scy zgodnie chwalili piękne 
iluminacje świąteczne, za-
montowane na rynku, na 
deptaku oraz innych ulicach, 
które są dla nich dodatkową 
motywacją i impulsem do 
dekorowania balkonów lub 
otoczenia domów. 

Niektórzy z nagrodzonych 
sugerowali prezydentowi 
różne rozwiązania na przy-
szłość, a także opowiadali 
o zachwytach gości, którzy-
przyjeżdżają do Wejherowa 

na święta z kraju i zza gra-
nicy. Przybysze również są 
oczarowani dekoracjami w 
naszym mieście.

Prezydent Krzysztof 
Hildebrandt, który wrę-
czał nagrody i wyróżnienia,  
podziękował zarówno za te 
opinie, ale przede wszystkim 
za wkład uczestników kon-
kursu w upiększanie miasta. 

- To dzięki państwa stara-
niom, nie tylko w centrum, 
ale również w innych czę-
ściach miasta panuje praw-
dziwa bożonarodzeniowa 
atmosfera, która pozwala 
jeszcze piękniej przeżywać 
okres świąteczno-noworocz-
ny – powiedział prezydent.

Radna Teresa Patsidis, 
inicjatorka rywalizacji, rów-
nież dziękowała jej uczest-
nikom, wyrażając nadzieję, 
że coraz więcej balkonów i 
ogrodów w mieście będzie 
przystrajanych w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia.

Niektórzy obiecali, że za-
chęcą sąsiadów do aktywno-
ści w tej dziedzinie.        AK

Zwycięzcy tegorocznego konkursu: Jolanta Damaszke 
(ogród) i Marek Miotke (balkon).
Na zdjęciu wyjżej: laureaci i organizatorzy konkursu 
na najpiękniejsze świąteczne dekoracje w Wejherowie. 

Dbanie o zdrowie,  a 
tym samym zapobiega-
nie chorobom i urazom 
to cel wszystkich tego ro-
dzaju przedsięwzięć. W 
mieszczącej się w centrum 
miasta, przy ul. Wałowej 
przychodni, co jakiś czas 
proponuje się akcje profi-
laktyczne. W listopadzie  
odbywały się tam bada-
nia, porady i konsultacje 
związane z zapobieganiem 
udarowi mózgu.

W najbliższą sobotę, 
9 lutego w godz. 9–16  w 
NZOZ „Nasz Dom” odby-
wać się będą bezpłatne 
konsultacje lekarza re-
habilitacji oraz fizjote-
rapeutów. 

Wszyscy zainteresowani 
proszeni są o wcześniejszą 
rejestrację pod numerem 
telefonu 58 678 50 30.

Jak mówią przedsta-
wiciele kierownictwa tej 
placówki, profilaktyka jest 
jednym z celów działalności 
przychodni, która zajmuje 
się także leczeniem chorych 
oraz rehabilitacją.

Przy ul. Wałowej pa-
cjentów przyjmuje bez-
płatnie lekarz pierwsze-
go kontaktu. Podstawowa 

Z okazji zbliżającego się  Światowego 
Dnia Chorego, ustanowionego przez 
Jana Pawła ii,  NZOZ „Nasz Dom” po raz 
kolejny organizuje akcję, mającą na celu 
promowanie i umacnianie zdrowia. Tym 
razem tematem akcji jest profilaktyka 
schorzeń kręgosłupa. 

opieka zdrowotna działa 
w ramach Narodowego 
Funduszu Zdrowia, a więc 
tak jak w pozostałych przy-
chodniach w NZOZ „Nasz 
Dom” można zapisać się 
do specjalisty medycyny 
rodzinnej. 

Podobnie, jak w innych 
tego rodzaju placówkach 
medycznych w mieście, w 
przychodni znajduje się ga-
binet zabiegowy oraz punkt 
poboru krwi. Wykonywane 
są tam również badania 
EKG i USG.

NZOZ „Nasz Dom” pro-
ponuje także usługi odpłat-
ne, takie jak: konsultacje 
lekarzy specjalistów:  neu-
rologa, ortopedy, rehabili-
tacji, laboratoryjne badania 
krwi, badanie USG, zabiegi 
rehabilitacyjne i fizykalne, 
masaż kręgosłupa, ćwicze-
nia z rehabilitantem, za-
biegi krioterapii, kinezyte-
rapii, hydroterapii, i inne.

Oprócz porad lekarskich, 
zabiegów i opieki pielę-
gniarskiej, NZOZ „Nasz 
Dom” proponuje m.in. zaję-
cia z JOGI i aerobiku, cie-
szące się zainteresowaniem 
i przydatne zwłaszcza w 
okresie jesienno-zimowym. 

Bezpłatne konsultacje

Zadbaj o 
kręgosłup

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa

„puls Wejherowa” można czytać również w inter-
necie, gdzie znajdują się m.in. wydania archiwalne

www.pulswejherowa.pl
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O G Ł O S Z E N I E

ZAKŁAD UsŁUG KOMUNALNYch 
w Wejherowie  sp. z o.o.
84-200 Wejherowo ul. Obr. helu 1
tel. 058 672 35 68; 058 738 91 05

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

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

OFERUJE:

MAsZ ODpADY
- MAsZ ZUK

Uroczysta inauguracja 
działalności klubu i otwar-
cie jego siedziby zgroma-
dziła w sali treningowej jej 
przyszłych użytkowników 
i działaczy klubu, a także 
wielu gości. 

Obecni byli przedstawicie-
le władz miasta - prezydent 
Krzysztof Hildebrandt i 
jego zastępca Bogdan To-
kłowicz, a także Leszek 
Glaza, przewodniczący Rady 
Miasta, który jako przedsię-
biorca jest jednym ze spon-
sorów klubu. Podobnie jak 
Wejherowska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa, reprezento-
wana na otwarciu przez pre-
zesa andrzeja Onowszaka. 
WSM nie tylko udostępniła 
klubowi pomieszczenie, ale 

W nowej siedzibie WKB  „Gryf”przy ul. Kochanowskiego 14 rozpoczęły się już treningi

Boks powrócił do Wejherowa
Wejherowski Klub Bokserski „Gryf” rozpoczął oficjalnie 

działalność w zaadaptowanej hydroforni Wejherowskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej. W urządzonej tam sali treningo-
wej słynny wejherowski bokser Hubert Skrzypczak będzie 
trenował młodzież, zainteresowaną tą dyscypliną sportu. 
Współpracę z klubem nawiązał też inny bokser z Wejherowa, 
Leszek Ellwart. Tym samym po wielu latach do Wejherowa 
wraca boks i tradycje, związane z tą dyscypliną sportową. 

też pomogła je zaadoptować 
na potrzeby treningów. 

Symbolicznego przecięcia 
wstęgi dokonali prezydenci 
miasta oraz Hubert Skrzyp-
czak, bokser i trener, brą-
zowy medalista z Meksyku 
(1968), a także prezes WSM 
oraz prezes WKB „Gryf” Woj-
ciech Wasiakowski.

Obiekt został poświęcony 
przez ks. kanonika Piotra 
Żyndę, proboszcza Parafii 
NMP Królowej Polski, na 
terenie której znajduje się 
siedziba klubu. 

- Należy się cieszyć, że 
powstał w naszym mieście 
klub bokserski, bo Wejhero-
wa ma bogate tradycje, zwią-
zane z tym sportem. Przede 
wszystkim dzięki sukcesom 

Huberta Skrzypczaka - po-
wiedział Bogdan Tokłowicz, 
który przypomniał, że miasto 
wspiera różne dziedziny 
sportu, a także buduje i mo-
dernizuje obiekty sportowe. 

Hubert Skrzypczak wyra-
ził zadowolenie z działalności 
klubu bokserskiego. 

- Żeby trenować boks trze-
ba być wytrwałym i umieć 
odmówić sobie niejednej 
przyjemności – powiedział 
trener do przyszłych zawod-
ników. – Tylko wtedy moż-
na mieć wyniki sportowe. 
Chciałbym, żeby pojawił się 
tu ktoś lepszy ode mnie. 

Sala treningowa z zaple-
czem  (toaleta, prysznic, biu-
ro), worki, gruszki, rękawice, 
materace, skakanki – klub 

ma wszystko co niezbędne do 
treningu ogólnorozwojowego 
i bokserskiego. 

- Każdy, kto zechce tutaj 
trenować będzie zadowolo-
ny - mówi Wojciech Wasia-
kowski, prezes WKB Gryf. 
- Deklarację złożyło prawie 
stu zawodników, m.in. ci, 
którzy dojeżdżali dotychczas 

na treningi bokserskie do 
innych miejscowości. Teraz 
mogą uprawiać wybraną 
dyscyplinę w Wejherowie. Co 
ważne, klub ma osiem firm 
sponsorskich.

Treningi dla odbywają się 
w poniedziałki, środy i piątki 
w godzinach popołudniowych 
i wieczornych. We wtorki i 

czwartki zaplanowano tre-
ningi dla dzieci powyżej 7 
roku życia, które również 
przyjmowane są do klubu. 

Zajęcia z najmłodszymi 
będzie prowadził wykwalifi-
kowany instruktor Marcin 
Bronk.

Szczegóły na stronie:
www.gryfwejherowo.pl

Najpierw było symboliczne przecięcie wstęgi oraz poświęcenie siedziby klubu (na 
zdjęciu), a teraz są już treningi zawodników w trzech grupach wiekowych.
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Chodzi przede wszystkim 
o bezpieczeństwo mieszkań-
ców, w tym dzieci, zmierza-
jących do szkoły lub z niej 
wracających. Wiadomo, że 
piesi idący wąskim poboczem 
czy wręcz skrajem drogi są 
narażeni na potrącenie. 

-  Chodników brakuje 
zwłaszcza przy drogach po-
wiatowych, które łączą wsie, 
a na tych trasach panuje 
zwykle duży ruch – informuje 
Jarosław Wejer, wójt Gmi-
ny Luzino. – Chodniki oraz 
ciągi pieszo-rowerowe, które 
powstaną w tym roku, znacz-
nie poprawią bezpieczeństwo 
przechodniów i rowerzystów, 
a kierowcom zaoszczędzą 
niepotrzebnych stresów.

W gminie Luzino będzie bezpieczniej

Nowe chodniki 
i trasy rowerowe 

Zima nie jest odpowiednim czasem na realizację inwesty-
cji drogowych, ale na pewno dobrym na ich przygotowanie. 
W gminie Luzino w styczniu br. rozstrzygnięto przetargi na 
planowaną w tym roku budowę chodników. Prace ruszą, 
kiedy tylko pozwoli na to pogoda. Chodniki i ciągi pieszo-
-rowerowe będą gotowe do końca czerwca.

Realizacja tych zamierzeń 
w gminie Luzino pochłonie 
półtora miliona złotych. Skąd 
pochodzą pieniądze na te 
inwestycje?

- Część środków na ten cel 
pochodzi jeszcze z ubiegło-
rocznego budżetu, ponieważ 
jest to kontynuacja zadań, 
planowanych w budżecie w 
2012 roku. Ponadto uzyska-
liśmy dofinansowanie w wy-
sokości 500 tysięcy złotych w 
ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich – wyja-
śnia wójt Luzina . 

Najdłuższy, bo ponad 
800-metrowy ciąg pieszo-
-rowerowy powstanie na 
terenie Kębłowa, wzdłuż 
ul. Chłopskiej. W Kębłowie 

powstaną także chodniki 
przy ul. Wiejskiej i Ludowej. 
W Barłominie zaplanowa-
no budowę chodnika przy 
ul. Szkolnej , natomiast w 
Milwinie - przy ul. Wejhe-
rowskiej, na odcinku od ul. 
Rolniczej do ul. Wrzosowej 
oraz od ul. Długiej w kierun-
ku ul. Sosnowej. 

W Sychowie chodnik i 
dwie zatoki autobusowe po-
wstaną przy ul. Jana Pawła 
II. W Wyszecinie budowa 
chodnika będzie realizowana 
przy ulicach: Kasztanowej i 
Ofiar Stutthofu, a w Kocha-
nowie – przy Św. Wawrzyń-
ca i ul. Ks. Borysewicza, przy 
której powstaną również 
dwie zatoki autobusowe.

Skoro o inwestycjach dro-
gowych mowa, warto dodać, 
że w tegorocznym budżecie 
gminy zaplanowano budo-
wę dwóch ulic w Luzinie. 
Kompleksowe utwardzenie 
rozpocznie się na ulicach: 
Narcyzowa i Łąkowa.     AK.

Do zdarzenia doszło w 
czwartek 31 stycznia po go-
dzinie 8.00 na skrzyżowaniu 
drogi krajowej nr 6 z ul. Za-
mostną w Bolszewie. Na tym 
ruchliwym i niebezpiecznym 
skrzyżowaniu już wcześniej 
dochodziło do wypadków i 
kolizji.

Jak wstępnie ustalili po-
licjanci z Wydziału Ruchu 
Drogowego Komendy Powia-
towej Policji w Wejherowie, 
tym razem doszło do zderze-
nia samochodu marki Volks-
wagen z samochodem Peuge-
ot. W skutek tego wypadku, 
ranny kierowca volkswagena 
został przetransportowany 
do szpitala.

Bądźmy ostrożni na dro-
dze, zwłaszcza zimą!

punkt Informacji Europejskiej
W Urzędzie Miejskim w Wejherowie działa Punkt informacji Europejskiej

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

integracji z nią i unijnych funduszach pomocowych.
Pracownicy Punktu udzielają informacji na temat Unii Europejskiej,
posiadają bazę adresową, pomogą w zebraniu potrzebnej wiedzy,

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

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

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

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

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

Urząd Miejski w Wejherowie
plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

R E K L A M A

 Kursy kat.  A1, A, B oraz szkolenia
 okresowe i kwalifikacje wstępne

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW

Arkadiusz Żukowski

Wejherowo,  ul.Polna 3/41 (koło SKM Nanice)
58 677 31 56, 504 843 980
www.artex-wejherowo.pl

Najbliższy kurs kat. B rozpoczyna się  7 lutego,
a kolejny  21 lutego

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa

O G Ł O S Z E N I E

W gminie Luzino zaplano-
wano też inwestycje oświa-
towe. 

Rozbudowana będzie 
Szkoła Podstawowa w Sy-
chowie (budowa sali gimna-
stycznej i sal dydaktycznych) 
oraz Szkoła Podstawowa w 
Kębłowie (kontynuacja prac). 

Planowana jest także bu-
dowa sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Luzi-
nie. W tym roku przygotowa-
na zostanie dokumentacja 
inwestycji.

Ta sama szkoła oraz pla-
cówka w Kębłowie objęte 
zostały programem termo-
modernizacji. Obie szkoły 
zostaną ocieplone.

W Bolszewie, na 
drodze krajowej 
nr 6 zderzyły się 
dwa samochody. W 
wyniku wypadku 
ranny został kie-
rowca jednego z 
pojazdów, który 
został odwieziony 
ją do szpitala. 

Wypadek na skrzyżowaniu w Bolszewie

Groźne zderzenie
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WYDARZENIA

W mroźną niedzielę 27 
stycznia wszystkich rozgrze-
wały gorące serca. Byliśmy 
świadkami połączenia dobra 
i piękna: dobra, jakim jest 
chęć dzielenia się z potrze-
bującymi i samo pomaganie 
oraz pięknej muzyki  śpiewu. 

- Szczególne podziękowa-
nia należą się wszystkim 
artystom, chórom, solistom, 
dyrygentom. Pomógł nam też 
bardzo ks. dziekan, Tadeusz 
Reszka gospodarz świą-
tyni któremu dziękujemy 
za użyczenie miejsca  i za 
wyrozumiałość –  mówi, Ja-
cek Drewa, pomysłodawca 
i współorganizator, a także 
jeden z wykonawców koncer-
tu. -  Miejmy nadzieję, że to 
wydarzenie na stałe zapisze 
się w kalendarzu imprez w 
Wejherowie. Jesteśmy prze-
konani, że ludzi o sercach 
otwartych na drugiego czło-
wieka nigdy nie zabraknie. 

- Możemy mówić o suk-
cesie, ponieważ zebraliśmy 
tego dnia  ponad  4 tysiące 
złotych – relacjonuje Ewa 
Samoszuk, mama Małgosi. 
-  Czuliśmy wsparcie wielu 
mieszkańców Wejherowa, 
wielu wspaniałych ludzi... 

Dało się to odczuć m.in. 
podczas licytacji płyt i innych 
przedmiotów, w której pu-
bliczność, a zwłaszcza jedna 
hojna rodzina, aktywnie 
brała udział. 

Akcję zorganizowano z po-
mocą parafialnego oddziału 
„Caritas”.

pierwsze charytatywne Kolędowanie w Kolegiacie 

Zaśpiewali dla Małgosi
W kościele Trójcy Świętej pod patronatem proboszcza tej parafii, odbył się koncert 

kolęd, połączony ze zbiórką pieniędzy dla chorej Małgosi Samoszuk. Przed wejherowską 
publicznością wystąpiła m.in. Weronika Korthals oraz uczestnicy popularnego progra-
mu „Bitwy na głosy” z zespołu Maćka Miecznikowskiego. Nie zabrakło ludzi dobrej woli, 
którzy ofiarowali pieniądze na leczenie i rehabilitację dziewczynki.

Niespełna roczna Małgo-
sia waży niecałe 5 kilogra-
mów. Cierpi na wadę serca, 
rozszczep podniebienia, 
przykurcz nerwowo– ucho-
wy, słabo widzi i nie słyszy. 
Nie może samodzielnie po-
łykać i jest karmiona przez 
sondę. Czeka ją kilka  operacji 
stóp oraz serduszka. 

Zabiegi chirurgiczne i re-
habilitacja będą wymagały 
dużego wkładu finansowego.

Trzy „aniołki”, w tym starsza siostrzyczka Małgosi (w 
środku) zbierały pieniążki do puszek.

Znana wokalistka, Weronika Korthals zachęciła do wspólnego śpiewania kolęd m.in. 
najmłodszą część publiczności.  Pomagała też prowadzić  licytację gadżetów. Więcej 
zdjęć w Galerii na stronie: www.pulswejherowa.pl

W I Charytatywnym 
Koncertowaniu wystąpili:

Chór Męski „harmo-
nia” z solistką Eweliną 
Kuc, Jacek Drewa, Chór 
Żeński „Gaudeamus” , 
Orkiestra parafii Trójcy 
Świętej w Wejherowie, 
piosenkarka Weronika 
Korthals, której w kilku 
piosenkach towarzyszył 
mąż Łukasz Tartas, a także 
Zespół M. Miecznikow-
skiego z I edycji „Bitwy na 
Głosy” w składzie: Moni-
ka Markiewicz, Joanna 
Kozak, Justyna piepke, 
Jarosław „Timur” Gawryś. 

Na koniec zaśpiewał 
Chór Mieszany   „camera-
ta Musicale”.

W minioną niedzielę w kościele pw. Chry-
stusa Króla i bł. alicji Kotowskiej w Wejhe-
rowie świętowano zakończenie jubileuszu 
25–lecia parafii. Uroczystej Mszy św. prze-
wodniczył Metropolita Gdański, arcybiskup 
Sławoj Leszek Głódź. 

W 1986 r. powstał nowy ośrodek duszpasterski na Osiedlu 
Chopina 2, a 27 stycznia 1987 r. biskup powołał nową pa-
rafię pw. chrystusa Króla. Tytuł nawiązywał do zwycięstwa 
wartości, za które Polacy w czasie wojny oddali życie w Lasach 
Piaśnickich. W 1988 roku rozpoczęto budowę kościoła, który stał 
się Sanktuarium Męczeństwa. Jest w nim kaplica poświęcona 
męczennikom Piaśnicy. Od 1995 r. Cmentarz Lasów Piaśnickich 
został włączony do parafii Chrystusa Króla. 

Od 2001 r. parafia nosi również tytuł bł. siostry Alicji Kotow-
skiej, która zginęła w Piaśnicy. 

W roku 2000 w uroczystość Chrystusa Króla odbyła się 
konsekracja kościoła, której dokonał abp Tadeusz Gocłowski. 

Metropolita w Wejherowie 

Jubileusz 

Na uroczystą mszę św. do kościoła przy ul. Narutowicza 
przybyli nie tylko parafianie, ale też goście - wiceminister 
Kazimierz Plocke, poseł Jerzy Budnik, prezydent 
Krzysztof Hildebrandt i jego zastępca Bogdan Tokło-
wicz, członek Zarządu Powiatu Gabriela Lisius, wójt 
Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, członkowie Zarządu 
Powiatowego Cechu Rzemiosł MiŚP, dyrektorzy szkół, dyrek-
tor Szpitala Specjalistycznego, komendant Straży Pożarnej, 
przedstawicele kombatantów oraz Rodziny Piaśnickiej.

Wszystkich powitał ks. prałat Daniel Nowak, który od 
25 lat jest proboszczem parafii Chrystusa Króla. Ks. Nowak 
dziękował gościom za udział w uroczystości, ale również za 
ich pomoc i wkład w budowę kościoła oraz sanktuarium, 
poświęconego ofiarom zbrodni w Piaśnicy. Ks. Nowak wspo-
mniał też ostatnie dzieło - pomnik ku czci ofiar hitlerowskich 
zbrodni u przy ul. Ofiar Piaśnicy. Zarówno tzw. Brama 
Piaśnicka, jak i piękna kaplica w kościele Chrystusa Króla 
przypominają o ważnych, choć tragicznych kartach naszej 
polskiej i pomorskiej historii.

Z okazji jubileuszu parafii prezydent Krzysztof Hilde-
brandt wręczył ks. prałatowi Danielowi Nowakowi okolicz-
nościowe grawerowane podziękowanie i miniaturkę Statu-
etki Jakuba Wejhera, a ks. abpa Sławoja Leszka Głódzia 
uhonorował Medalem Róży.

sanktuarium Męczeństwa

Ks. arcybiskupowi towarzyszyli m.in. proboszcz ks. 
prałat Daniel Nowak oraz ks. dziekan Tadeusz Reszka.
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KULTURA

„Wieczór wspomnień” to tytuł płyty, zawierającej słuchowi-
ska „Rzeka” Daniela Odiji oraz  „Karnawał” piotra szmandta 
w wykonaniu: Gabrieli Lisius, Doroty Reinke, Olgi Tomaszew-
skiej, Bogdana Tokłowicza, Mirosława Lademanna, Jacka 
Thiela, Wojciecha Rybakowskiego, Patryka Blocka, Krzysztofa 
Powałki i Tomasza Fopke. 

Płytę można kupić za 5 zł w bibliotece, natomiast jeden z 
utworów - „Karnawał” zostanie przedstawiony w wersji 
scenicznej w piątek 8 lutego o godz. 18.00 w auli Gim-
nazjum nr 1 w Wejherowie. 

Bilety w cenie od 20 zł są dostępne w bibliotekach, przy ul. 
Kaszubskiej 14 i w Filii - Ogrody Nanickie 12. 

całkowity dochód ze sprzedaży biletów i płyt zostanie 
przekazany na hospicjum Domowe p.w. św. Judy Tadeusza 
w Wejherowie.

Dlatego proponujemy cykl warsztatów dla wszyst-
kich dzieci i młodzieży, zafascynowanych Japonią. 

Spotkania z językiem i kulturą tego kraju będą uroz-
maicone zajęciami ruchowymi, dostosowanymi do wieku 
uczestników. 

Podczas zajęć zostanie wykorzystana japońska mu-
zyka, która pomoże poznać kulturę Kraju Kwitnącej 
Wiśni. Uczestnicy warsztatów zrobią własnoręcznie 
flagę Japonii, wachlarz japoński, Bramę Torii, ikebanę i 
żurawia (origami). 

Dzieci dowiedzą się, dlaczego najmłodsi Japończycy 
malują obrazki, a nie piszą literek. Uczestnicy zajęć pozna-
ją sztukę pisania japońskich znaków. Nauczą się też kilku 
podstawowych słów w języku japońskim. Będą ćwiczyć 
umiejętność posługiwania się pałeczkami (degustacja 
ryżu), a w  trakcie zajęć plastycznych poznają kulturę i es-
tetykę japońską oraz wiele mądrych japońskich przysłów. 

Podczas warsztatów dzieci nauczą się nazw czterech 
wysp, na których leży Japonia, dowiedzą się także, czym 
bawią się japońskie dzieci i wiele innych ciekawostek. 

Zajęcia poprowadzi studentka japonistyki - Joanna 
Lange. Spotkania będą odbywały się podczas ferii w 
przedszkolu „Wesoła ciuchcia” przy ul. Św Jana 3/1 w 
Wejherowie, w poniedziałki, środy i piątki o godzinie 
17:00. Koszt 1 lekcji wynosi 10 zł.

Zainteresowanych rodziców i opiekunów prosimy o 
wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerami tel.: 

       506 082 134   lub  513 773 236. 
Mamy również propozycję dla młodzieży, która może 

opanować wymowę kilku prostych zdań w języku japoń-
skim, formy grzecznościowe, liczebniki, dni tygodnia, na-
zwy miesięcy, kolory. Wbrew pozorom nie jest to aż takie 
trudne. Zapraszamy na spotkania z kulturą oraz językiem 
japońskim w czasie nadchodzacych ferii zimowych. 

Jeśli będą chętni do nauki, zajęcia będą kontynu-
owane.

  *  *  *
Językowa ciuchcia zaprasza również na lekcje 

języka angielskiego dla dzieci - w soboty, w godz. 
10:00-10:45 (gr. maluszków w wieku 3-5 lat) i w godz. 
11:00 - 11:45 (gr. starszaków w wieku 6-7 lat).  Zajęcia 
dla starszaków opierają się na podręcznikach, z których 
dzieci korzystają w szkole. 

Cena za 1 zajęcia wynosi 20 zł, a kwota miesięczna jest 
zależna od liczby sobót w miesiącu.

Ferie zimowe 
z językiem 
japońskim!

Zapraszamy do „Językowej ciuchci” na 
zabawę z językiem i kulturą japońską. Wiele 
dzieci podczas ferii zimowych spędza czas 
przed komputerem lub telewizorem. Można 
jednak lepiej wykorzystać czas, ucząc się 
czegoś zupełnie nowego. 

Na przykład języka japońskiego! 

- Przyszedł czas na odno-
wienie wnętrz naszej placów-
ki, a przy okazji postanowili-
śmy poprawić ich funkcjonal-
ność, inaczej wykorzystując 
różne pomieszczenia – mówi 
Danuta Balcerowicz, dy-
rektor PiMBP im. A. Maj-
kowskiego w Wejherowie. 
– Cały parter budynku przy 
ul. Kaszubskiej przezna-
czymy dla dzieci. Nasi naj-
młodsi czytelnicy będą mogli 
spotkać się tam nie tylko z 
książkami, ale też posłuchać 
bajek albo spędzić czas na 
placu zabaw. 

Tak jak dotąd, w biblio-
tece nie zabraknie zajęć, 
zorganizowanych właśnie z 
myślą o  najmłodszych czy-
telnikach. Będzie to przede 
wszystkim czytanie książek 
dla dzieci, ale także nowość 
– kącik muzyczny. 

- Mam nadzieję, że ta pro-
pozycja spodoba się dzieciom, 
które będą mogły spróbować 
gry na gitarze, a w przyszło-
ści także na pianoli – wyja-
śnia dyrektor Balcerowicz. 
– Młodzi muzycy będą mieli 
specjalne słuchawki, dzię-
ki którym usłyszą dźwięki 
instrumentu, a nie będą 
przeszkadzać innym.

Stanowiska komputerowe 
dla młodzieży i dorosłych 
zostaną przeniesione z par-
teru na piętro, do czytelni 
naukowej, dotąd nie wy-
korzystywanej w pełni. Do 
dyspozycji użytkowników 
internetu będzie dziesięć 
komputerów. Obok pięciu 
dotychczasowych urządzeń 
przybędzie kolejnych pięć, 
kupionych przez bibliotekę.

- W czytelni znajdzie się 
ponadto dodatkowy kom-
puter Apple Macintosh z 
dotykowym ekranem, który 
usprawni i ułatwi wyszu-
kiwanie pozycji w katalogu 
– wyjaśnia dyrektor biblio-
teki. – Podobny dotykowy 
ekran zamontowaliśmy już 

W bibliotece można znaleźć nie tylko książki

Muzyka i słuchowiska
Malowanie, odświeżanie, zmiana funkcji niektórych pomieszczeń – tak rozpoczął 

się nowy rok w wejherowskiej bibliotece. Główna siedziba Powiatowej i Miejskiej 
Biblioteki Publicznej przy ul. Kaszubskiej będzie bardziej funkcjonalna, dostosowa-
na do potrzeb czytelników w różnych wieku - dorosłych, młodych i najmłodszych. 
Jak zwykle, w bibliotece nie brakuje ciekawych propozycji.

w wypożyczalni, dokładnie 
w tym samym celu.

Zamierzenia dyrekcji i 
pracowników są bardzo cie-
kawe. Choćby pomysł stwo-
rzenia czytelni na werandzie, 
którą można by zbudować na 
tarasie z tyłu budynku. 

- Jeśli uda nam się uzy-
skać dofinansowanie w ra-
mach jednego z programów, 
będziemy realizować ten 
plan – mówi Danuta Bal-
cerowicz. – Możemy to zro-
bić wyłącznie za zgodą i 
we współpracy z Urzędem 
Miasta, do którego należy 
budynek biblioteki. 

Wracając do bieżącej dzia-
łalności biblioteki, która nosi 
imię pisarza, ale też lekarza 
Aleksandra Majkowskiego, 
placówka nie po raz pierw-
szy pamięta o  Międzyna-
rodowym Dniu Chorego, 
przypadającego 11 lutego. 
Podobnie, jak rok temu, pra-
cownicy biblioteki organizują 
akcję na rzecz Hospicjum 
św. Judy Tadeusza w Wej-
herowie. Z pomocą kilkorga 
znanych osób nagrano dwa 
słuchowiska, a płyta jest ofe-

rowana osobom odwiedzają-
cym bibliotekę w zamian za 
dobrowolne datki.  Zbiórka 
pieniędzy na rzecz hospicjum 
to jedno, a przeznaczenie 
płyty ze słuchowiskami dla 
ludzi chorych i starszych 
to druga, godna pochwały 
inicjatywa.

- Staramy się pamiętać o 
ludziach, którzy są wyklu-
czeni z normalnego życia, 
a czasami nie mają siły lub 

odpowiednio dobrego wzroku, 
aby czytać książki – wyjaśnia 
Danuta Balcerowicz. – Słu-
chanie opowiadań, nagra-
nych na krążek może sprawić 
im przyjemność. Dodatkową 
akcją na rzecz hospicjum 
jest przedstawienie, które 
zaprezentujemy  8 lutego w 
Gimnazjum nr 1, podobnie 
jak w ubiegłym roku. Ser-
decznie zapraszamy!

Wejherowska placówka 
organizuje konkursy literac-
kie, wystawy  i plebiscyty. 
Nie inaczej będzie w tym 
roku, w którym nie zabrak-
nie ciekawych propozycji.

- Ponieważ nasze inicjaty-
wy wiążą się z wydatkami, 
staramy się o pozyskanie 
dotacji zewnętrznych. Z tym 
jednak bywa różnie. Czasami 
nasze projekty są chwalone, 
uzyskują wysoką ocenę, ale 
pieniędzy nie otrzymujemy – 
mówi dyrektor Balcerowicz. 
- O dofinasowanie jest coraz 
trudniej, a dotacje bywają 
rozdzielane niesprawiedli-
wie. Dobrze, że mamy wspar-
cie władz miasta i powiatu.

Dodajmy, że w czasie nad-
chodzących ferii w bibliotece 
odbędą się zajęcia dla dzieci.

Szczegóły na stronie:
biblioteka.wejherowo.pl

płyta i spektakl - już jutro!

Ekran komputera, zawierającego elektroniczną wer-
sję księgozbioru, pomoże szybciej znaleźć książkę niż 
tradycyjny katalog.
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EDUKACJA I KULTURA

Pokaz przygotował Ja-
cek Nawrocki, w intere-
sujący sposób prezentując 
zdjęcia wykonane na tu-
rystycznym szlaku przez 
Marię Dettlaff i Krystynę 
łukaszewską.

Na spotkaniu najak-
tywniejsze osoby, które 
uczestniczyły we wszystkich 
wycieczkach zostały wyróż-
nione plakietką „Turysta  
Senior”.

Lider grupy, wolonta-
riusz Edwin Nawrocki 
przypomniał imprezy i dzia-

Liczna grupa turystyczna Wejherowskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku spotkała się w siedzibie przy ul. Kopernika, 
aby obejrzeć prezentację multimedialną obrazującą imprezy 
przeprowadzone w i semestrze tego roku akademickiego.

WIEŚcI z WUTW. Turystyczna biesiada na koniec semestru

prezentacja, smakołyki i śpiew

łania Sekcji Turystycznej, 
która wytrwale wędruje 
po Ziemi Wejherowskiej, 
odkrywając  mało znane 
turystycznie zakątki, takie 
jak Monastyr w Lesokach, 
Młynk czy Betlejem w Re-
dzie. Seniorzy promują wa-
lory naszej małej ojczyzny 
w mediach.

Po prezentacji odbyła się 
biesiada turystyczna z oka-
zji minionego Dnia Babci 
i Dziadka. Stoły uginały 
się od wypieków przygo-
towanych przez koleżanki 

turystki. Jak zawsze Henia 
Pastwa zdobyła miano 
Mistrza Kuchni, natomiast 
karnawałowe faworki Ma-
rii Winiarskiej okazały się 
„nie do przebicia”. 

Po degustacji smakoły-
ków uczestniczyli spotkania 
śpiewali przy dźwiękach 
gitary, m.in. nowy hymn tu-
rystów WUTW, autorstwa 
Krystyny Kobus. 

Do zobaczenia na szlaku. 
Alicja Orszulak

z Sekcji Turystycznej 
WUTW

Regina Osowicka z dyrektor liceum Bożeną Conradi (z lewej), nauczycielkami oraz młodzieżą.

Regina Osowicka spotkała się z licealistami z „sobieskiego”

Anegdoty i wspomnienia
Z humorem i bardzo ciekawie redaktor 

Regina Osowicka opowiadała o mniej 
ciekawych czasach, wspominając m.in.  
lata pięćdziesiąte w Wejherowie i we 
Wrocławiu. Z uwagą słuchali jej ucznio-
wie i Liceum Ogólnokształcącego im. 
Jana iii Sobieskiego.

Znana dziennikarka i 
pisarka, autorka wielu ksią-
żek o Wejherowie, laureatka 
nagród - Regina Osowic-
ka, gościła w I LO na za-
proszenie dyrektor szkoły 
Bożeny Conradi.

Pomysł okazał się do-
skonały, bo młodzież miała 
okazję wysłuchać kilku fa-
scynujących historii i wielu  
angdot. Pisarka opowiadała 
o własnych przeżyciach oraz 
o wydarzeniach, które zna z 
relacji mieszkańców nasze-
go miasta. Z humorem wspo-
minała m.in. czas studiów 
we Wrocławiu, swoją pracę 
w szkole, a także późniejszą 
karierę dziennikarki.  Mówi-
ła o swoich książkach oraz 

o planach. Obecnie znana 
wejherowianka pracuje nad 
nową książką o Piaśnicy i 
dokonanej tam zbrodni, na-
tomiast kolejną pracą będzie 
bedeker cmentarny, poświę-
cony zabytkowej nekropolii 
przy ul. 3 Maja.

Na spotkaniu w liceum R. 
Osowicka wymieniła kilku 
zasłużonych postaci, spoczy-
wających na tym cmentarzu, 
a wśród nich nauczyciela 
Anastazego Karabasza.

Wracając do odległej hi-
storii, pisarka przypomniała 
młodzieży  o wjeździe do 
Wejherowa, w deszczowy 
lutowy dzień Błękitnej Ar-
mii gen. Józefa Hallera, 
przejmującej z rąk niemiec-

kich odzyskane Pomorze. 
Powitanie Hallerczyków na 
wejherowskim Rynku miało 
miejsce 10 lutego 1920 roku. 
Rocznica tego doniosłego 
wydarzenia przypada za 
kilka dni.

Jeden z najciekawszych 

tematów, poruszonych na 
spotkaniu, dotyczył śladów 
Jana Pawła II w Wejhe-
rowie. Jako młody ksiądz, 
Karol Wojtyła był w naszym 
mieście z grupą młodzieży 
podczas wakacyjnej wę-
drówki. Dzięki żmudnym 

poszukiwaniom Reginy Oso-
wickej i pomocy ks. kardy-
nała Stanisława Dziwisza, 
znamy dziś czas i szczegóły 
wizyty Ojca Świętego w Wej-
herowie w 1953 roku. Karol 
Wojtyła był wówczas na Kal-
warii, a także w Piaśnicy.                       

R. Osowicka wspominała 
też pisarza, marynistę Ka-
rola Olgierda Borchardta, 
którego znała osobiście. 

Spotkanie pisarki z mło-
dzieżą zakończyły oklaski, 
podziękowania i wspólne 
pamiątkowe zdjęcie.      AK.
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MODA I URODA

- W naszym atelier pro-
ponujemy pannom młodym 
suknie nowoczesne, roman-
tyczne, klasyczne, jak i te 
stylowe, dopasowane w naj-
drobniejszych detalach do 
życzeń klientek, chcących 
wyglądać ponadczasowo - 
mówi Katarzyna Roszman.  

Dbamy o szczegóły, łącząc 
klasykę z nowatorskimi po-
mysłami. Dysponując dużą 
wiedzą na temat stylizacji 
i doboru sukni do sylwetki, 
ułatwiamy paniom właści-
wey wybór. 

Przy wyborze sukni trzeba 
skoncentrować się na pozy-
tywnych stronach naszej syl-
wetki i podkreślić jej atuty – 

Jak wybrać suknię ślubną - najważniejszą kreację w życiu

piękna, lekka i wygodna
Kreatorzy mody i styliści prześcigają się w tworzeniu nowych kreacji ślubnych. 

Marzą, by ich kreacja olśniła gości, przybyłych na uroczystość ślubną. Podobne 
pragnienia ma Katarzyna Roszman, która projektuje i szyje suknie ślubne w Wej-
herowie. Właścicielka „atelier” stara się, aby jej  kreacje były nie tylko piękne i 
wygodne, ale dopasowane do urody i sylwetki panny młodej.

dodaje właścicielka „Atelier” 
-  Suknie, które projektuję i 
szyję są wygodne, zadziwia-
jąco lekkie i kobiece, a także 
nowoczesne pod względem 
kroju jak i wykończenia. 
Każda kobieta przywiązuje 
dużą wagę do wyglądu, dla-
tego zawsze szukamy czegoś 
oryginalnego. 

Panie, które trafiają do 
pracowni przy ul. Rzeźnic-
kiej, z reguły mają już wizję 
swojej wymarzonej sukni, a 
Katarzyna Roszman pomaga 
im stworzyć z tego pomysłu 
realny projekt. Wspólnie z 
klientką tworzy „tę jedyną 
kreację”, w której panna mło-
da ma wyglądać jak najpięk-

niej, która zadziwi gości, a 
jednocześnie będzie wyrażać 
osobowość kobiety.

Salon „Atelier” zapewnia 
również oprawę sukienki: 
bolerka, rękawiczki, torebki, 
biżuterię, welony, kapelusze, 
stroiki, toczki i upięcia do 
włosów na zamówienie. 

- W naszej ofercie moż-
na znaleźć także autorskie 
kolekcje sukien do ślubów 
cywilnych, sukienki wizyto-
we, jak i suknie malowane, 
wypożyczane do sesji zdjęcio-
wych. Te ostatnie przykuwa-
ją największą uwagę – mówi 
pani Katarzyna. – Myślę, że 
jesteśmy jednym z niewielu 
salonów oferujących tak 
kompleksową i fachową ob-
sługę,. Oprócz doboru sukni 
do sylwetki podpowiadamy 
jak się poruszać, siadać i co 
robić, by wypaść tego dnia 
perfekcyjnie. Uczymy osobę 
wybraną przez pannę młodą, 
jak pomóc jej ubrać suknię, 
by zaoszczędzić czas w trak-
cie ostatnich przygotowań.

O co najczęściej pytają 
przyszłe panny młode?

- Na pewno ważna jest 
cena, ponieważ zasobność 
naszego portfela ma na ogół 
wpływ na wybór sukienki – 
wyjaśnia K. Roszman. – Z 
tego powodu najlepiej nie 
kupować sukni na ostatnią 
chwilę, ale rozejrzeć się już 
wcześniej. Teraz, w lutym jest 
czas ostatnich promocji i naj-
korzystniejszych ofert, można 
więc trochę zaoszczędzić.

Wybór i uszycie sukni 
ślubnej zawsze wymaga cza-
su, minimum trzech miesię-
cy. Niektóre modele, te bar-
dziej skomplikowane, trzeba 
zamówić jeszcze wcześniej.

Zapytana, czy lepiej suk-
nię wypożyczyć czy kupić, 
Katarzyna Roszman mówi, 
że dużo zależy od możliwości 
finansowych.

- Ważne jest też, czy mamy 

gdzie przechować sukienkę i 
kiedy zaplanowana jest sesja 
zdjęciowa - wyjaśnia właści-
cielka „Atelier”. - Z reguły 
panie wybierają tzw. pierw-
sze wypożyczenie, ponieważ 
otrzymują wymarzony model 
wraz z dodatkami za dużo 
mniejszą kwotę. Nasz salon 
pozwala na zwrot sukni po 
czterech dniach od wesela, 
więc jest czas aby zorgani-
zować sesję.

Oprócz ceny sukni ślub-
nych i własnych upodobań, 
bardzo często liczy się to, co 
w tym sezonie najmodniej-
sze. Jak mówi Katarzyna 
Roszman, nieodmiennie w 
tym sezonie króluje biel, 
która podkreśla uroczysty 
charakter tego dnia. Do-
minują tiule i organdyny, 
wykańczane koronkami. 

- Model „princes” trwa 
nieprzerwanie, gdyż to je-
dyny moment by poczuć się 
jak księżniczka w bajecznej 
oprawie – mówi K. Rosz-
man. – Jednocześnie panie 
stawiają na wygodę, więc 
model rybki nie jest już po-
pularny. Warto wspomnieć, 
że nie tylko długie suknie są 
pożądane. Wiele wielbicielek 
mają sukienki w stylu lat 
60-tych, stylowe i wdzięczne. 

Gusta klientek są jednak tak 
zróżnicowane, że niełatwo 
odgadnąć, co w tym roku 
zrobi furorę.

Ponieważ zbliża się wio-
sna, a z nią czas komunii, 
dziewczynki już marzą o 
wyborze pierwszej białej 
sukienki. W „Atelier” przy 
ul. Rzeźnickiej 10 również 

w tej dziedzinie oferta jest 
bardzo bogata. 

- Proponujemy modele 
sukienek dopasowanych do 
potrzeb tych małych klien-
tek. Zapewniamy dużą gamę 
dodatków w postaci bolerek, 
pelerynek, torebek, wianków 
i rękawiczek – podpowiada 
K. Roszman.                 MD.

R E K L A M A

Suknia ręcznie malowana.
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SPORT

Mistrzostwa odbyły się 
w Mińsku Mazowieckim, a 
wzięło w nich udział prawie 
150 zawodników z 23 pol-
skich klubów kickboxingu, 
taekwondo, karate, tang soo 
do i innych. 

Organizatorem turnieju 
był promotor sportów walki 
z Mińska Mazowieckiego, 
trener Klubu Walhalla Fight 
Club, Kamil Chłopik. Rolę 
sędziego głównego imprezy 
pełnił Rafał Karcz z Wej-
herowa. 

Zawodnicy Wejherowskie-
go Stowarzyszenia Sporto-
wego, na co dzień trenujący 
w sekcji WSS „Fight Zone” 
wywalczyli 9 złotych, 8 srebr-
nych i 4 brązowe medale. 

Dokładne wyniki wejhe-
rowskich kickboxerów, pod-
opiecznych Rafała Karcza 
oraz andrzeja Duszyń-
skiego, dostępne są na stro-
nie www.sportwejherowo.

Mecz z Gwardią Koszalin 
od początku nie układał się 
po myśli Tytanów. Duża 
liczba strat, błędów w po-
daniach, pozwoliło gościom 
konsekwentnie kontrować 
naszą drużynę. Pierwsza 
połowa zakończyła się dużą 
przewagą gwardzistów. Na 
dodatek nasi zawodnicy nie 
potrafili wykorzystywać do-
godnych, wypracowanych 
sytuacji pod bramką gości. 

Druga połowa spotkania 
rozpoczęła się od szybkiej 
straty kilku bramek. 

Jednak Tytani grając 
„szybką piłkę”, konsekwent-
nie atakowali raz za razem 
i w 54 min. doprowadzili do 
remisu 24:24. Udało się im 
zniwelować ośmiobramkowa 
przewagę Gwardii. 

Niestety końcówka spo-
tkania to kolejne błędy w 
podaniach piłki i kontrataki 
gości, co pozwoliło gwar-
dzistom wypracować dwu-
bramkową przewagę. Nasi 
zawodnicy mogli w końcówce 
doprowadzić do remisu, ale 
kolejna strata piłki umożliwi-
ła gwardzistom w kontrataku 
zdobyć kolejną bramkę, przy-
pieczętowującą zwycięstwo. 

Trzeba też zauważyć, że 
dzień przed meczem kontuzji 
doznali dwaj podstawowi 

piłka ręczna. Tytani przegrywają

Druga runda 
W niedzielę 27 stycznia wejherowscy piłkarze ręczni rozpoczęli 

rundę rewanżową w ii lidze piłki ręcznej mężczyzn. Nie była to 
przyjemna inauguracja, bo Tytani ulegli przed własną publicz-
nością drużynie  Gwardii Koszalin 27:29 (8:15). Wejherowska 
drużyna przegrała także sobotni mecz z Sokołem Gdańsk.

zawodnicy Tytanów, na pra-
wym rozegraniu T. Bartoś, 
a grający na lewym J. Po-
erling. Obydwaj piłkarze 
są liderami w klasyfikacji 
naszych strzelców. 

Na hali w Wejherowie Ty-
tanom kibicowało  jak zwykle 
ok. 300 osób.

W kolejnym pojedynku,  2 
grudnia, zajmujący trzecią 

21 medali zdobyli zawodnicy Wejherowskiego Stowarzyszenia 
Sportowego podczas i Otwartych Mistrzostw Polski w sztukach 
walki Federacji World Fightsport and Martial arts Council.

Kickboxing. sukces młodych zawodników 

Worek z medalami

WSS zaprasza wszystkie chętne osoby, zarówno dzieci, 
młodzież jak i dorosłych na treningi w sekcjach kickboxingu w 
Wejherowie, Luzinie i Gościcinie. Trwa noworoczny nabór! Więcej 
informacji na www.sportwejherowo.pl 

Zagrały zespoły PKS Ni-
ghtShadows Wejherowo 
przeciwko KS Strzebielino, 
Tom-Blok Dragon Team 
Wejherowo z UKS Luzino 
oraz Juniors Choczewo prze-
ciwko Tajfun Świetlino. 

Zespół PKS NightSha-
dows pokonał KS Strzebieli-
no 3:0 (25:14; 25:19; 25:16). 

Więcej emocji dostarczył 
pojedynek Juniors Choczewo i 
Tajfun Świetlino. Wynik spo-
tkania wyjaśnił się dopiero 
w tie-breku, bo dwa ostatnie 
punkty zdobył zespół ze Świe-
tlina. Juniors Choczewo vs 
Tajfun Świetlino 2:3 (25:19; 
21:25; 30:28; 19:25; 13:15). 

Luzino. Amatorska Liga siatkówki

puchar Mistrza Kaszub
2 lutego na Hali Widowiskowo Sportowej im. Macieja Płażyń-

skiego w Luzinie rozegrano pierwszą kolejkę rundy rewanżowej 
Kaszubskiej Ligi amatorskiej Siatkówki o puchar przechodni 
Mistrza Kaszub. 

lokatę w tabeli II ligi Sokół 
Gdańsk pokonał wejherow-
ską drużynę 28-23. Tytani 
przegrali na własne życzenie, 
popełniając wiele błędów. A 
szkoda, bo zwycięstwo było 
naprawdę blisko.    

Następny mecz z wicelide-
rem aZS Bydgoszcz odbę-
dzie się w sobotę 9 lutego o 
godz. 17.00 w  Wejherowie.   

W inauguracyjnym meczu, na własnym boisku w hali 
SP nr 6 przy ul. Śmiechowskiej Tytani Wejherowo 
przegrali z Gwardią Koszalin 27:29.

Sporą niespodzianką i jed-
nocześnie najdłużej rozgry-
wanym meczem był pojedy-
nek Tom-Blok Dragon Team 
Wejherowo z UKS Luzino. 
Lepsi okazali się zawodnicy 
UKS Luzino, którzy w tie-
-braku wygrali 15:4. UKS 
Luzino a Tom-Blok Dragon 

1. pKs Nightshadows Wejherowo  15 pkt
2. Tom-Blok Dragon Team Wejherowo  15 pkt
3. UKs Luzino     10 pkt
4. Tajfun Świetlino      9 pkt
5. Juniors choczewo      3 pkt
6. Ks strzebielino       2 pkt

Team Wejherowo 3:2 (17:25; 
24:26; 25:17; 25:21; 15:4).

Kolejne mecze rozgrywa-
ne będą w sobotę, 9 lutego 
od godz. 17.30. Zagrają 
Tom-Blok Dragon Team z 
Juniors Choczewo, KS Strze-
bielino z Tajfun Świetlino i 
PKS NightShadows z UKS.

TABELA LIGI sIATKÓWKI
W imprezie startowało 6 

zespołów z grup naborowych 
oraz 4 drużyny rodziców. 
Zawody prowadzili trene-
rzy Stefan Machaliński 
i Paweł Budnik. Turniej 
dla dzieci wygrała drużyna 

Wejherowska akademia „Błękitni Wejherowo” zorganizowała turnieje 
piłki nożnej dla dzieci i rodziców. Zawody odbyły się w hali SP nr 6.

piłkarski turniej dzieci i rodziców 

Błękitni Wejherowo
Niebieska w składzie Kin-
ga Będźkowska, Jakub 
Będźkowski, Karol Wie-
czorek i Fabian Elwart. 

Najlepsi strzelcy turnieju: 
8 bramek Kinga Będźkow-
ska i Dawid Konkol.

Turniej rodziców wygrała 
drużyna Pomarańczowa.

Trenerzy dziękują rodzi-
com za pomoc. Więcej in-
formacji na stronie http://
blekitni-wejherowo.pl            
            S.M.
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DZIECI I MŁODZIEŻ

Wejherowski Zarząd Nieruchomości Komunalnych 
w Wejherowie podaje wykaz telefonów 

pOGOTOWIA AWARYJNEGO w sprawach:
1. awarie w budynkach komunalnych 
W godzinach pracy WZNK (poniedziałki  7.00-17.00, wtorek, środa, czwartek 7.00-15.00, 
piątek 7.00-13.00): osobiście Wejherowo, ul. Wałowa 5A  lub pod nr tel.  58  677-60-96  
Poza godzinami pracy awarie są przyjmowane do godz. 20.00 
pod nr tel.  58 672-10-21, tel. kom. 668-127-245 lub 696-035-517

2. w sprawach związanych z zimowym utrzymaniem dróg miejskich
Portiernia - tel. 58 672-10-21 , kom. 696-035-517
Za-ca Dyrektora  Jarosław Jędrzejewski - kom. 603-796-191

3. w sprawach dróg i zieleni oraz kanalizacji deszczowej
Portiernia - tel. 58 672-10-21 , kom. 696-035-517
Szczepan Kass - kom. 602-617-923
Za-ca Dyrektora Jarosław Jędrzejewski - kom. 603-796-191

4. w sprawach odławiania bezdomnych zwierząt, 
martwych zwierząt z ulic m. Wejherowa
Portiernia - tel. 58 672-10-21, kom. 696-035-517
Danuta Czuchaj - kom. 728-828-774
Za-ca Dyrektora Jarosław Jędrzejewski - kom. 603-796-191

O G Ł O S Z E N I ER E K L A M A

N A S Z  P A R T N E R

sKUTEcZNA 

R E K L A M A

w bezpłatnym

pULsIE

WEJhEROWA 

Zadzwoń:

606 629 454

Pierwszego dnia zapre-
zentowali się najmłodsi 
tancerze. W tym turnieju 
pierwsze miejsce zdobyła 
formacja EUFORia, trze-
cie miejsce zajęły CaR-
MENKi (freestyle do lat 8) 
oraz  ENiGMa (disco show 
open). Serca publiczności 
podbiła grupa 4 i 5 latków 

Świat Tańca wśród najlepszych
Na Vii Ogólnopolskim Festiwalu Tańca No-

woczesnego w łebie sukces odnieśli tancerze z 
Klubu Tanecznego Świat Tańca w Wejherowie, 
prowadzonego przez Joannę i Jacka Bernaś-
kiewicz. 

o nazwie LaLECZKi, wy-
stępująca poza konkursem.

Drugiego dnia na par-
kiecie królował hip hop. 
Najmłodsi soliści 5-7 lat 
debiutowali w tej kategorii 
zdobywając swoje pierwsze 
medale. Srebro wytańczyła 
izabela Noga, a brązowy 
medal - Marcelina Po-

śpieszna. Piąte miejsce w 
tej kategorii zajęły inga 
Rynkowska i Paulina 
Klimczak.

W grupie solistów do 
lat 11 złoty medal zdobyła 
Maryna Wild, a srebrny – 
Nikola Krueger.

Wśród solistów w wieku 
powyżej lat 15 lat Domini-
ka Bernaśkiewicz zajęła 
czwarte miejsce, a Monika 
Dąbrowska piąte. Duet 
Martyna Borucka i Ni-
kola Krueger wywalczył 
4 miejsce.

Formacje hip hop również 
odniosły sukces: EXPLO-
ZJa zajęła pierwszem iej-
sce, a EXPRESiK i FU-
SiON drugie.

- Wymiana doświadczeń z 
innymi tancerzami, piękne 
stroje oraz wspaniała at-
mosfera dała nam ogromną 
dawkę pozytywnej energii 
i zapału do dalszej pracy 
– mówią Joanna i Jacek 
Bernaśkiewiczowie. - 
Dziękujemy rodzicom, bez 
których zaangażowania ten 
sukces nie byłby możliwy.

W połowie stycznia do wejherowskiego przedszko-
la „Kraina Smyka” zawitali nietypowi goście. Byli to 
aktorzy z agencji artystycznej „Horyzont” z Krako-
wa. Zaprezentowali przestawienie „Futerko jeża”. 

Spektakl opowiadał o historii  Jeżyka, niezadowolonego ze 
swojego wyglądu i pragnącego być kimś innym. Poprosił więc 
leśnego chochlika, by zamienił go w owieczkę. To doświad-
czenie i różne przygody pokazały dzieciom, że najważniejsze 
to być sobą. Przedszkolaki chętnie uczestniczyły w zabawach 
z aktorami, były bardzo zadowolone z przedstawienia. 

W przedszkolu „Kraina Smyka” często odbywają się 
tego typu imprezy, a przedszkolaki chętnie uczestniczą we 
wszelkiego rodzaju zabawach tanecznych, uroczystościach 
przedszkolnych, jak i w zajęciach z języka angielskiego. 
Zwłaszcza, że uczą się go poprzez zabawę (piosenki, wier-
szyki, krótkie filmy).         AM.

Nauka poprzez zabawę

Teatr w przedszkolu
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NIERUCHOMOSCI
Dom w Wejherowie, budynki gospo-

darcze, działka 1202 m sprzedam. 
Tel. 501 549 579
 * * *
Sprzedam działkę budowlaną 1939 

m kw. w Bolszewie, 200 m od kościoła i 
szkoły.  Tel. 517 867 750

 * * *
Nowy dom parterowy typu dworek, 

132 m2, 3 sypialnie, kuchnia-jadalnia, sa-
lon z tarasem, dwie łazienki, strych i piwni-
ca, działka 900 m2, solidnie ogrodzona. Od 
północnego zachodu przylega do lasu. 2,5 
km od śródmieścia Wejherowa. Sprzedam 
lub zamienię na mieszkanie trzypokojowe 
lub inne propozycje. Tel. 661 664 085

 * * *
Sprzedam działkę budowlaną, 

uzbrojoną,  o powierzchni 1036 m2, w 
miejscowości Linia. Bezpośredni dostęp 
do drogi, piękne położenie (lasy, jeziora), 
niedaleko do centrum miejscowości z 
sklepami, stacją benzynową, ośrodkiem 
zdrowia.Sprzedaż bez pośredników, cena: 
40 000 zł.  Tel: 58 678 23 62

 * * *
Poszukuję mieszkania dwupokojowe-

go, nie drogiego na terenie Wejherowa i 
okolic (do Luzina), bez kaucji, 700 zł. Mam 
7-miesięczne dziecko. 

Tel. 515 595 311 lub 516 591 904
 * * *
Gowino. Sprzedam dom typu bunga-

low, podpiwniczony.Pow. całkowita 320 
m2, użytkowa 212 m2 działka 1179 m2. 
Piec na ekogroszek, kolektory słoneczne. 
Cena 690 tys. DO NEGOCJACJI ! 

Tel. 502 619 021 
 * * *
Wynajmę mieszkanie 2 pokoje 

kuchnia łazienka w Jeleńskiej Hucie k. 
Szemuda, opł. 500 zł miesięcznie. 

Tel. 600 994 348
 * * *
Poszukuje do wynajęcia miesz-

kania  2 pokoje parter – do II pietra w 
bloku, najchętniej harcerska, Chopina, Os. 
Kaszubskie, Nieumeblowane. 

Tel. 605 966 593
 * * *
Sprzedam mieszkanie  2-pokojowe, 

os. 1000-lecia, 3 piętro. Tel. 511 286 140
 * * *
Sprzedam mieszkanie na Osiedlu 

1000-lecia w Wejherowie – pokój, kuchnia 
i łazienka. Cena 120 tys. zł. 

Tel. 880 002 546
 * * *
Sprzedam mieszkanie w Wejhero-

wie Śmiechowie na Osiedlu Sikorski Park 
31, 40 m, I piętro + pom. gospodarcze o 
pow. 1,4 m, salon z aneksem, sypialnia, 
łazienka, balkon. Blisko sklepy, plac zabaw, 
boisko, mzk, skm. Mieszkanie zadbane. 

Tel. 516 033 798.

Sprzedam 1 ha ziemi w okolicach 
Auchan w Rumi. Tel. 888 229 310

SPRZEDAM
Maszynę do szycia ŁUCZNIK elektr. 

walizkową. Tel. 58 672 19 69
 * * *
telewizor JVC 21 cali cena 90 zł. Moż-

liwy odpłatny transport. Tel. 516 256 424  
  * * *
Sprzedam butlę turystyczną gazową 

sprawną, 11 kg, cena 79 zł, możliwy od-
płatny transport. Tel. 516 256 424

 * * *
Komody sosnowe 2 szt, 200 zł/szt. 

Wysoka 6 szuflad 122x50x40 cm, niska 2 
szuflady i wnęka 60x80x40 cm - może być 
pod tv. Dodatkowo blat sosnowy 90x90 cm 
po ułożeniu na szafce powstaje wygodne, 
narożne biurko. Tel. 501 957 499

 * * *
Buty męskie rozm. 43, brązowe za 

30 zł, ciepły płaszcz damski z kapturem 
z miśkiem za 50 z albumy na zdjęcia 8 zł/
sztuka. Tel. 725 171 656

 * * *
Sprzedam lokówko-suszarkę za 

35 zł, wałki do trwałej i do układania 
metalowe i plastikowe, klipsy – całość za 
60 zł oraz ręczniki ciemne po 9 zł/sztuka. 
Tel. 725 171 656

 * * *
Sprzedam worek ubranek dla 

chłopca od urodzenia do wieku 6 miesię-
cy – wszystko za 50 zł, nosidełko na plecy 
za 35 zł, bujak-leżak za 30 zł i ubranka do 
chrztu – za 70 zł. Tel. 725 171 656

 * * *
Sprzedam pierścionek złoty próba 

585, gruby z oczkiem za 350 zł oraz półkę 
dwupoziomową, idealna pod wieżę, za 89 
zł.  Tel. 725 171 656

 * * *
Czarne krótkie damskie futerko, 

rozmiar 38, cena 30 zł. Tel. 884 999 221
 * * * 
Ubrania mało używane dla nastolatki, 

rozmiar XL, dużo rzeczy adidasa i pumy ze 
Szkocji, rozmiary między 38 a 42, od 10 do 
40 zł. Tel. 531 868 793

 * * *
telefon bezprzewodowy stacjonarny 

nowy, 50 zł. Tel. 884 999 221
 * * *
Sprzedam główkę treningową 

damską + statyw – nowa za 200 zł, no-
życzki fryzjerskie 5,5 za 90 zł, degażówki 
jednostronne za 90 zł, prostownicę z 3 
wymiennymi nasadkami za 35 zł. 

Tel. 725 171 656
 * * *
Dwa drewniane krzesła (stan b. 

dobry) sprzedam po 15 zł za sztukę.  
Tel. 884 999 221
 * * *

Poidełka dla drobiu, 60 szt. Tanio! 
Tel. 604 915 138
 * * *
Plecak harcerski z lat 60-tych, 80 zł. 

Katalogi, książki, czasopisma z lat 80 i 90-
tych oraz wczesnych 200. Lampy wiszące, 
różne. Tanio. Tel. 604 915 138

 * * *
Komplet wypoczynkowy 3 + 2 + 

1 (kanapa, sofa – rozkładane) 1200 zł, 
kanapka narożna z rozsuwanym  stołem 
do jadalni 220 zł, meble młodzieżowe 200 
zł. Tel. 604 915 138

 * * *
Sprzedam meble do pokoju: mło-

dzieżowe, jesionowo-orzechowe. Witryna z 
szafkami, stolik pod telewizor z szufladami, 
szafa ubraniowa, regał szeroki 40 cm z 
półkami. Tel. 510 343 667

 * * *
Zestaw do przedpokoju CARO firmy 

Dąb + szafa ubraniowa narożna, lustro, 
szafka do obuwia i stolik pod telewizor. 
tanio. Tel. 510 343 667

 * * *
Sprzedam telewizor JVC 21 cali, cena 

90 zł. Możliwy odpłatny transport. 
Tel. 516 256 424 
 * * *
Sprzedam odkurzacz podręczny w 

kartonie za 100 zł. Tel. 725 517 656
 * * *
Sprzedam okap, teka, srebrno-szklany, 

stan b. dobry, 90 cm. Cena 400 zł . Wejhe-
rowo. Tel. 531 789 747

 * * *
Sprzedam monetę kolekcjonerską z 

Solidarnością z 1990 roku – 10 zł. 
Tel. 884-999-221
 * * *
Nową lampę – plafon na ścianę w 

kwadracie, bo bokach srebrne gwiazdki, 
cena 30 zł. Tel. 884 999 221

  * * *
Spawarkę elektryczną 160 A, termo 

wyłącznik, wentylator, stan bardzo dobry, 
cena 350 zł. Tel. 661 664 085

 * * *
Dwa ocieplane polary w jasnym 

kolorze, rozmiar S, 15 zł sztuka. 
Tel. 884 999 221.

KUPIĘ
Chodzik dla dziecka. Tel. 515 595 311
 * * *
Używane meble: regał, komoda lub 

szafa. Tel. 603 681 338

PRZyjMĘ 
Używane drzwi, okna - wszystko do 

wykończenia domu w środku, pustaki itp.  
Potrzebne też meble pokojowe, szafa, 
komoda, kuchenne szafki, a także zle-
wozmywak, kuchenka gazowa, lodówkę 

mała, szafka łazienkowa, muszla, umy-
walka, mała wanna – mogą być używane . 

Tel. 725 171 656
 * * *
Przyjmę stare meble lub odkupię za 

niską cenę na terenie Wejherowa, a także 
ciuszki po dziecku w wieku od 8 miesięcy 
do roczku.   Tel. 515 595 311

SZUKAM PRACy
Kobieta 36 lat, stopień niepełnospraw-

ności umiarkowany (dofinansowanie PE-
FRON) absolwentka filologii germańskiej, 
i rok pedagogiki ogólnej, podejmę pracę w 
prywatnej szkole, przedszkolu, świetlicy, 
domach dziecka itp. 

Tel. 518 353 351, 
e-mail: tina392@interia.pl
 * * *
Emerytka posiadająca doświadczenie 

zajmie się dzieckiem na terenie Wejhero-
wa.  Tel. 880 792 405

 * * *
Szukam pracy jako opiekunka do-

dziecka lub pomoc domowa – gotowanie, 
sprzątanie, zakupy po 6-7 godzin dziennie, 
za 9 zł za godzinę. Tel. 725 171 656

 * * *
Emerytka niepaląca, doświadczenie 

w opiece i wychowaniu dzieci – zaopie-
kuje się dzieckiem   u siebie lub w miejscu 
zamieszkania dziecka. Tel. 661 664 085

NAUKA
Matematyka, informatyka, angielski, szachy. Doświadczeni pedagodzy. 

Tel. 505 327 921
 * * *
Korepetycje z fizyki i chemii, w tym 

uczę matematyki. Wejherowo.  
Tel. 58  677 01 50
 * * *
język niemiecki: 8 zł za 45 minut, 

wszystkie poziomy, tłumaczenia, dojazd 
gratis, www.superokazja.bo.pl, 

Tel. 698 26 32 26
 * * *
Korepetycje z języka angielskiego, 

podstawówka, gimnazjum. Mam do-
świadczenie.  Tel. 506 082 134

 * * *
Korepetycje i pomoc w redagowa-

niu i pisaniu prac licencjackich, magister-
skich. Komputeropisanie. Pedagogika, 
socjologia, pielęgniarstwo i inne. 

Tel. 501 957 499
 * * *
Indywidualne lekcje języka 

szwedzkiego w Rumi. 
Tel. 781 830 808

MOtORyZACyjNE
Sprzedam Ford Mondeo,diesel, zadba-

ny, kolor srebrny, 2004 r, 130 KM, 6-biegów. 
Cena 10,5 tys. zł. Tel. 728 368 392

O G Ł O S Z E N I E
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