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R E K L A M A

Z inicjatywy prezydenta 
Wejherowa, który niedaw-
no spotykał się z mieszkań-
cami Śmiechowa, zostanie 
uruchomiona nowa linia 
autobusowa, łącząca osiedle 
Śmiechowo Północ z wejhe-
rowskim szpitalem oraz z 
osiedlem Przemysłowa. 

800 tysięcy zł na 
Budżet Obywatelski

W związku z bardzo dużym zaangażowaniem mieszkańców, pre-
zydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zdecydował o podwojeniu 
kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatelskiego. Decyzja 
umożliwi realizację większej liczby projektów zgłoszonych przez wej-
herowian.                                                       Str. 3

W przyszłym roku mieszkańcy Śmiechowa 
Północ doczekają się autobusu miejskiego, 
dojeżdżającego do tej dzielnicy. 

Nowa linia zostanie uru-
chomiona w maju 2016 r. 
Ten termin wynika z przepi-
sów. Konieczne jest podjęcie 
wielu czynności formalnych 
przez Radę Miasta Wejhero-
wa, Urząd i MZK. Niestety, 
nie można tego zrobić wcze-
śniej.                          Str. 3

autobus do
Śmiechowa

Wybory do rad dzielnic

Wiosna 
już od
jutra!

Tylko na wejherowskim 
Osiedlu Sucharskiego 
frekwencja przekroczyła 
ponad dwukrotnie wyma-
gane 10 procent, co pozwo-
liło wyłonić 12-osobową 
Radę Dzielnicy. 

W obu częściach Śmie-
-chowa wyborców było za 
mało i rad nie udało się 
wybrać.                     Str. 4

R E K L A M A

astronomiczna wio-
sna przyjdzie już jutro, 
20 marca.             str.  11

W trzech dzielni-
cach Wejherowa:  
Śmiechowie Pół-
noc, Śmiechowie 
Południe oraz Su-
charskiego w minio-
ną niedzielę odbyły 
się wybory. Miesz-
kańcy wybierali 
swoich przedstawi-
cieli do rad dzielnic. 
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Z POLICJI

We wrześniu ub. roku, 
dwudziestoparoletni Leszek 
F. (przez znajomych zwany 
„Rudy”) późnym wieczorem 
wracał z bratankiem z za-
krapianej imprezy w Tępczu. 
Przez całą imprezę pił piwo, 
wódkę i grillował z przyjaciół-
mi. Zaczął już o godz. 10.00. 
Po zakończeniu biesiadowania 
wsiadł do samochodu i ruszył 
do domu. Miał w organizmie 
3 promile alkoholu, czyli był 
kompletnie pijany. 

Parę kilometrów za Tęp-
czem audi, którym kierował 
pijany Leszek F. czołowo zde-
rzyło się z nadjeżdżającym z 
przeciwnego kierunku ruchu 
fiatem punto. Kierowca stra-
cił panowanie nad pędzącym 
autem, a jadący z nim brata-
nek uciekł z miejsca wypadku. 

Niestety impet uderzenia 
audi całkowicie zmiażdżył fia-

14 lat za zabicie małżeństwa i dziecka

Zapadł wyrok
Prawie po pół roku od tragicznego wypadku, w którym zginęła mło-

da kobieta, jej nienarodzone dziecko (mimo, że lekarze próbowali je 
ratować na miejscu wypadku) oraz - po paru dniach - mąż i ojciec, Sąd 
wydał wyrok w tej bulwersującej sprawie. Sprawca otrzymał wyrok 
14 lat więzienia. 

ta, którym podróżowało mał-
żeństwo z dzieckiem. Strażacy 
na miejscu cięli i rozrywali fia-
ta, aby dostać się do poszko-
dowanych. Lekarze widząc 
bardzo ciężki stan dorosłych, 
w tym kobiety w zaawansowa-
nej ciąży, cesarskim cięciem 
próbowali wydobyć dziecko. 
Niestety już nie żyło. Matka 
w trakcie reanimacji zmar-
ła, a jej mąż po paru dniach 
zmarł w szpitalu, nie odzysku-
jąc przytomności. Ocalał tylko 
trzyletni synek, który pozosta-
je pod opieką dziadków. 

Sprawca tragicznego wy-
padku nie doznał żadnych ob-
rażeń. Przed sądem odmówił 
składania zeznań. Zeznawało 
za to kilkunastu świadków, w 
tym policjanci uczestniczący w 
akcji ratowniczej, strażacy ra-
tujący ofiary wypadku, a także 
uczestnicy biesiady w Tępczu. 

Sąd Rejonowy w Wejhero-
wie orzekł wobec Leszka F., 
sprawcy śmiertelnego wypad-
ku w Wyszecinie, karę 14 lat 
więzienia, dożywotni zakaz 
prowadzenia pojazdów me-
chanicznych oraz poniesienie 
części kosztów sądowych - 
2400 zł. Sędzina Jolanta No-
wak stwierdziła, uzasadniając 
wyrok, że wina oskarżonego 
nie budzi wątpliwości. Sędzia 
wskazała na okoliczności ła-
godzące, bo sprawca wypadku 
przyznał się do winy, złożył 
wyjaśnienia i przeprosił za 
swój czyn. Prokurator wcze-
śniej zażądał maksymalnie 15 
lat pozbawienia wolności. Wy-
rok nie jest prawomocny. 

Pełnomocnik skazanego 
Leszka F. wyjaśnił, że podej-
mie decyzje co do ewentualnej 
apelacji po otrzymaniu pisem-
nego uzasadnienia wyroku. 
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MIEJSKA

Nożem w plecy
11 marca ok. godz. 20.00 

przy jednym z sklepów na ul. 
Żeromskiego w Wejherowie 
miała miejsce bójka. Przyby-
li na miejsce zdarzenia straż-
nicy zastali zakrwawionego 
mężczyznę. 

Powiedział on, że został 
pobity przez mężczyznę, z 
którym wcześniej pił alkohol. 
Koledzy się pokłócili i 46-la-
tek został ugodzony w ple-
cy nożem do cięcia tapet, na 
głębokość ok. 3 cm od krę-
gosłupa. Sprawca napadu 
zbiegł. 

Funkcjonariusze Straży 
Miejskiej odnaleźli porzuco-
ny przez napastnika nóż do 
tapet. Na ziemi widoczne  
były też ślady krwi. Poszko-
dowany trafił do szpitala. 
Sprawcy poszukuje policja, 
ale z jego zatrzymaniem nie 
będzie większego problemu.

gołębi problem 
Wiele osób traktuje  plac 

Jakuba Wejhera jako miejsce 
na pozbywanie się resztek 
jedzenia. Chleb i inne resztki 
żywności rozrzucane są go-
łębiom.  

Ostatnio mieszkaniec 
Strzebielina wyrzucił na pla-
cu duże kawałki chleba. 
Mężczyznę zobowiązano 
do uporządkowania placu z 
resztek jedzenia.  

Nadal nic nie wiadomo
Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku poszukuje 

osób mogących mieć związek z zabójstwem 17-letniej Aga-
ty mieszkanki Wejherowa, której ciało znalezione zostało 
w parku brzeźnieńskim przy ul. Krasickiego w Gdańsku, w 
okolicy toru dla rolkarzy w dniu 22 lutego 2015 roku około 
godz. 9.00. 

Dziewczyna ubrana była w czarno-czerwoną bluzę pola-
rową. Pod spodem miała założoną czarną koszulkę z krótkim 
rękawem z napisem „BOUYGUS ENERGIES AND SERWICES” 
oraz czarno-szarą termo-aktywną bluzkę z długim rękawem. 
Na głowie miała założoną czapkę bawełnianą koloru ciem-
nego, na szyi tzw. arafatkę w czarno-białą kratę. Na nogach 
miała czarne spodnie dżinsowe oraz czarne sportowe sznu-
rowane buty m-ki NIKE. Posiadała przy sobie plecak sporto-
wy koloru czarnego z napisem na przedniej kieszeni o treści 
„INVECT”. Mogła poruszać się na rowerze koloru jaskrawo-
-żółtego. Do chwili obecnej rower nie został odnaleziony.

Wejherowianka ostatni raz była widziana w dniu 21 lute-
go o godz. 17.21 przy hipermarkecie Real przy ul. Kołobrze-
skiej w Gdańsku. 

Wszystkie osoby proszone są o kontakt na nr telefonu z 
dyżurnym Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku pod nr tel. 
58 3216222, Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku pod 
nr tel. 58 321 53 33 albo z najbliższą jednostką Policji pod 
nr tel. 997.

Kradli szyny w gniewinie
Dwóch mężczyzn z Gdańska zatrzymali policjanci z KPP 

w Wejherowie oraz z Gniewina. 22 i 31-latek zatrzymani zo-
stali na gorącym uczynku, podczas pakowania pociętych ka-
wałków szyn do samochodu. Mężczyźni spowodowali straty 
wstępnie oszacowane na kwotę kilkunastu tysięcy złotych. 
Mundurowi zabezpieczyli samochód wraz z kradzionymi 
szynami. Obaj sprawcy zostali przesłuchani oraz usłyszeli 
zarzuty. Kradzież mienia jest zagrożona karą pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy nawet do 5 lat.

trzeźwy poranek
Policjanci z wejherowskiej drogówki kolejny raz wyjechali 

o poranku na drogi powiatu aby realizować działania „Trzeź-
wy poranek”. Podczas akcji mundurowi zatrzymali pięciu 
kierowców rażąco naruszających przepisy drogowe. Jeden 
z mężczyzn już ok. godz. 7.00 rano był nietrzeźwy i miał 0,5 
promila alkoholu w organizmie. Policjanci zatrzymali jego 
prawo jazdy. Natomiast czterech było po spożyciu alkoholu. 
Dodatkowo podczas działań policjanci skontrolowali trzeź-
wość 820 kierowców, sprawdzili 126 samochodów, ukarali 
51 osób mandatami karnymi i zatrzymali 12 dowodów reje-
stracyjnych oraz 4 prawa jazdy.

 

 

Pani Alicji Ćwiek
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci

O J C A
składa

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E 

Podczas spotkania Staro-
sta wręczyła akty powołania 
do składu Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku przy Staro-
ście, w skład której wchodzą: 
Grzegorz Gaszta i Zygmunt 
Treder - Rada Powiatu Wej-
herowskiego, Bogusława En-
gelbrecht - wójt Gminy Linia, 
Henryk Skwarło - wójt Gminy 
Wejherowo, insp. Krzysztof 
Lawer - Komendant Powia-
towy Policji w Wejherowie, 
mł. insp. Ireneusz Szmurło 
- przedstawiciel Komendan-
ta Powiatowego Policji, Kazi-
mierz Okrój - przewodniczący 
Rady Miasta w Redzie, Lidia 
Jeske - Prokurator Rejonowy 
w Wejherowie. Sa też członko-
wie z głosem doradczym.

W trakcie spotkania opi-
niowano i przyjęto sprawoz-

dania z pracy policji i innych 
powiatowych służb, inspekcji 
i straży, a także jednostek 
organizacyjnych, wykonują-

cych na terenie powiatu za-
dania z zakresu porządku 
publicznego i bezpieczeństwa 
obywateli.

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie odbyło się wspólne posiedzenie 
Komisji Bezpieczeństwa i Porządku przy Staroście oraz Komisji Bezpieczeń-
stwa i Porządku Publicznego Rady Powiatu Wejherowskiego, któremu prze-
wodniczyła Gabriela Lisius - starosta wejherowski.

W starostwie o bezpieczeństwie

spotkanie dwóch komisji

W poniedziałek po godz. 
19.00 na drodze krajowej nr 6 
w Redzie (ul. Gdańska) na wy-
sokości cmentarza, 21-kobieta 
kierująca volkswagenem gol-
fem potrąciła przechodzące-
go przez jezdnię 59-letniego 
mężczyznę. Pomimo podjętej 
reanimacji mężczyzna zmarł. 
Pieszy najprawdopodobniej 
wtargnął na jezdnię (przejście 
dla pieszych) przy zapalonym 
czerwonym świetle. Kierująca 
golfem kobieta była trzeźwa. 

Policja prosi o kontakt 
świadków tego wypadku, pod 
nr tel. 58 672 97 53.

W Redzie 
Śmiertelny 
wypadek
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W ratuszu odbyła się kon-
ferencja prasowa na ten te-
mat z udziałem prezydenta 
Wejherowa, Krzysztofa Hil-
debrandta oraz Czesława 
Kordela, prezes Miejskiego 
Zakładu Komunikacji w Wej-
herowie.

Na razie do ulicy
Chmielewskiego
- Mieszkańcy Śmiechowa 

nie posiadają bezpośredniego 
połączenia komunikacją miej-
ską z centrum miasta, a w tym 
rejonie zamieszkuje coraz wię-
cej osób, zatem uznaliśmy, że 
należy uruchomić nową linię. 
Połączy ona Śmiechowo Pół-
noc z wejherowskim szpitalem 
oraz z osiedlem Przemysłowa - 
powiedział prezydent Krzysz-
tof Hildebrandt. - Autobus na 
razie będzie dojeżdżał do ul. 
Chmielewskiego, ale wraz z 
budową odpowiednich dla au-
tobusów dróg na Śmiechowie, 
trasa będzie wydłużana. 

Ponad 6 kilometrów
Autobus będzie pokonywał 

odcinek ponad 6 km. W dni po-
wszednie będzie realizował 12 

Ze Śmiechowa  północ na przemysłową 

Nowy autobus 
na wniosek 
mieszkańców

W przyszłym roku mieszkańcy Śmiechowa Północ doczekają się au-
tobusu miejskiego, dojeżdżającego do tej dzielnicy. Z inicjatywy prezy-
denta Wejherowa Krzysztofa Hildebrandta, który niedawno spotykał 
się z mieszkańcami Śmiechowa, zostanie uruchomiona nowa linia au-
tobusowa łączącą osiedle Śmiechowo Północ z osiedlem Przemysło-
wa w Wejherowie. Takie oczekiwanie wyrazili wejherowianie, licznie 
przybyli na spotkanie z prezydentem,  który już po dwóch tygodniach 
od spotkania podjął decyzję.

autobusem do szkoły
Aby ułatwić dzieciom dojazd do szkoły, wstępny projekt 

rozkładu jazdy w dni powszednie został dostosowany do har-
monogramu godzin lekcyjnych w szkołach przy ul. Nanickiej 
(ZS nr 3) i ul. Prusa (SP nr 11). Odjazdy autobusu do godziny 
10:30 dopasowane będą do godzin rozpoczynających lekcje, a 
od godziny 11:00 kursy umożliwią dzieciom powroty ze szkoły. 
Ponieważ każda ze szkół o innej godzinie rozpoczyna zajęcia 
(7:30 i 8:00), w każdym kierunku zaplanowano połączenie na 
przemian do ZS nr 3 albo SP nr 11. Aby każde dziecko zdążyło 
po szkole na autobus, przyjęto średni czas odstępu pomiędzy 
autobusem i dzwonkiem -12 minut.

kursów w godz. 6:13 - 17:48, w 
soboty i święta przewidziano 8 
kursów w godz. 8:29 - 16:45. 

Oczywiście nie ma możli-
wości, aby autobus ze Śmie-
chowa dojeżdżał wszędzie 
w Wejherowie. Pasażerowie 
chcący dojechać dalej, będą 
mogli się przesiąść na inne 

linie wejherowskiego MZK. 
Jednak nie trzeba będzie już 
tak daleko chodzić na przy-
stanki MZK, łatwiej będzie 
dojechać do szkół, szpitala, 
obiektów handlowych.  

Przepisy każą 
zaczekać
Prezes MZK Czesław Kor-

del poinformował, że nowa li-
nia zostanie uruchomiona 9 
maja 2016 r. Ten termin wy-
nika z przepisów. 

Zgodnie z prawem koniecz-
ne jest podjęcie wielu kolej-
nych czynności formalnych 
przez Radę Miasta Wejhero-
wa, Urząd Miasta i Miejski 
Zakład Komunikacji. 

Niestety nie można tego 
zrobić wcześniej. Należy rów-
nież przygotować przystanki i 
zatoki autobusowe.  

Prezydent K. Hildebrandt i prezes Cz. Kordel podczas 
konferencji w ratuszu.

Do 2 marca Wejhero-
wianie złożyli aż 64 projek-
ty. Skala zainteresowania 
mieszkańców budżetem oby-
watelskim jest bardzo duża, 
więc i odzew na realizację 
idei budżetu obywatelskiego 
przerósł oczekiwania. 

Jeszcze przez kilka dni, do 
24 marca trwać będzie for-
malna weryfikacja i analiza 
techniczno-finansowa zgło-
szonych projektów. 

Następnie projekty zosta-
ną ogłoszone i w powszech-
nym głosowaniu  mieszkańcy 
zadecydują, które projekty 
zostaną zrealizowane.

800 000 zł na Budżet Obywatelski

Będzie więcej 
pieniędzy

Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt zdecydował o po-
dwojeniu kwoty przeznaczonej na realizację budżetu obywatel-
skiego. Decyzja ta umożliwi realizację większej liczby projektów.

Mieszkańcy zgłosili róż-
norodne pomysły, pokazując, 
że chcą i potrafią włączyć się 
bezpośrednio w zarządza-
nie miastem. Wejherowski 
Budżet Obywatelski już jest 
sukcesem!

- Wspólnie pokazaliśmy, 
że w Wejherowie tworzymy 
społeczeństwo obywatelskie. 
Bardzo mnie cieszy ten dia-
log z mieszkańcami, to za-
angażowanie. - powiedział 
prezydent Krzysztof Hilde-
brandt. - Chciałbym poin-
formować, że w poniedziałek 
9 marca, na kolegium pre-
zydenta podjąłem decyzję o 

dwukrotnym zwiększeniu 
środków finansowych na re-
alizację budżetu obywatel-
skiego, do kwoty 800 000 zł. 
Wnioskowali o to radni klubu 
„Wolę Wejherowo” i PiS. 

Pieniądze na zwiększe-
nie budżetu obywatelskiego 
pochodzą z oszczędności po 
przeprowadzonych przetar-
gach. 

- W związku z tak dużym 
zainteresowaniem miesz-
kańców i zgłoszeniem przez 
nich ciekawych projektów 
obywatelskich, postaram się 
znaleźć kolejne środki na re-
alizację tych przedsięwzięć.

Po południu ulicami mia-
sta przejdą w pochodzie wej-
herowscy rzemieślnicy ze 
sztandarami, a także mło-
dzież Niepublicznej Szkoły 
Rzemiosła w Wejherowie. 

Spotkanie gości, pocztów 
sztandarowych i wszystkich 
uczestników zaplanowano 
o godz. 15.00 przed Domem 
Rzemiosła przy ul. Hallera 
18. Uczestnicy przejdą na 
Skwer Jana Pawła II, gdzie 
złożą kwiaty przed obeli-
skiem św. Jana Pawła II  i 
pomnikiem, poświęconym 
śp. ks. Bogusławowi Żuraw-
skiemu, kapelanowi rze-
mieślników. 

 O godzinie 16.00 w ko-
ściele pw. Trójcy Świętej zo-
stanie odprawiona msza św. 
w intencji środowiska rze-
mieślniczego. 

Po nabożeństwie odbędzie 
się spotkanie rzemieślników, 
które co roku jest okazją do 
przekazania podziękowań i 
gratulacji, a także do inte-
gracji środowiska. 

Dzisiaj, 19 marca przypada najważniejsze święto rzemieślnicze: 
dzień Świętego Józefa - Patrona Rzemiosła. W Wejherowie to święto 
jest zawsze obchodzone uroczyście i zgodnie z tradycją. Tak będzie 
również dzisiaj, ponieważ zadba o to Zarząd  Powiatowego Cechu Rze-
miosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związek Pracodawców.

19 marca - Dzień Świętego Józefa

Rzemieślnicze święto

W dniu św. Józefa, ży-
czymy Rzemieślnikom z 
powiatu wejherowskiego 
powodzenia w życiu za-
wodowym i szczęścia w 
życiu rodzinnym! 
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OBWIEsZcZENIE
miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie

z dnia 15 marca 2015 roku

w sprawie wyników wyborów do Rady Osiedla 
„Śmiechowo południe”

Działając na podstawie § 27 i § 28 Uchwały Nr VIk/IV/42/2011 
Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli (Dz.Urz. 
Woj. Pom. Nr 18, poz. 446)

mIEJsKa KOmIsJa WYBORcZa w WEJhEROWIE
podaje do publicznej wiadomości, że unieważniła wybory do 

Rady Osiedla „ŚMIECHOWO POŁUDNIE” w Wejherowie, ponieważ 
w głosowaniu udział wzięło mniej niż 10% osób uprawnionych do 
głosowania. Liczba uprawnionych do głosowania: 4 853, liczba 
osób, którym wydano karty do głosowania: 431.

    Przewodniczący
          Miejskiej Komisji Wyborczej
    w Wejherowie
    /-/ Henryk Jarosz

OBWIEsZcZENIE
miejskiej Komisji Wyborczej w Wejherowie

z dnia 15 marca 2015 roku

w sprawie wyników wyborów do Rady Osiedla 
„Śmiechowo północ”

Działając na podstawie § 27 i § 28 Uchwały Nr VIk/IV/42/2011 
Rady Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie 
zasad i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli (Dz.Urz. 
Woj. Pom. Nr 18, poz. 446)

mIEJsKa KOmIsJa WYBORcZa w WEJhEROWIE
podaje do publicznej wiadomości, że unieważniła wybory do 

Rady Osiedla „ŚMIECHOWO PÓŁNOC” w Wejherowie, ponieważ w 
głosowaniu udział wzięło mniej niż 10% osób uprawnionych do 
głosowania. Liczba uprawnionych do głosowania: 5 716, liczba 
osób, którym wydano karty do głosowania: 243.

    Przewodniczący
             Miejskiej Komisji Wyborczej
    w Wejherowie
    /-/ Henryk Jarosz

O G Ł O S Z E N I E

Wybory do rad dzielnic

OBWIEsZcZENIE 
mIEJsKIEJ KOmIsJI WYBORcZEJ w WEJhEROWIE

z dnia 15 marca 2015 roku
o wynikach wyborów do Rady Osiedla „sucharskiego”

Działając na podstawie § 28 Uchwały Nr VIk/IV/42/2011 Rady 
Miasta Wejherowa z dnia 25 stycznia 2011 roku w sprawie zasad 
i trybu przeprowadzania wyborów do Rad Osiedli Miejska Komi-
sja Wyborcza w Wejherowie podaje do wiadomości wyborców, co 
następuje:

1. W okręgu wyborczym utworzonym dla wyboru Rady Osiedla 
„suchaRsKIEgO” obejmującym 12 mandatów, Miejska Komisja 
Wyborcza zarejestrowała 17 kandydatów na radnych.

Uprawnionych do głosowania było 1538 wyborców. Karty do 
głosowania wydano 356 wyborcom, głosów ważnych oddano 356

2. Za wybranych na radnych Rady Osiedla „SUCHARSKIEGO” 
Miejska Komisja Wyborcza w Wejherowie uznaje następujących 
zarejestrowanych kandydatów:

1.  BRADTKE Zbigniew Bernard
2.  BUJA Mirosława Elżbieta
3.  DĄBK Krystyna
4.  FORMELA Irena Halina 
5.  GAFKA Waldemar Mariusz 
6.  KIEDA-SZEFKA Alina
7.  KOBIELLA Alicja Anna
8.  KREFT Dariusz Stanisław
9.  PALUCH Wojciech
10.  PLICHTA Jarosław Piotr
11.  SZEWCZYK Hanna
12.  ZIELIŃSKA Marta Wioleta
    Przewodniczący
            Miejskiej Komisji Wyborczej
    w Wejherowie
    /-/ Henryk Jarosz

O G Ł O S Z E N I E

Powyżej głosują mieszkańcy Os. Sucharskiego, Monika 
i Mariusz Barcz. Poniżej, w tym samym lokalu wybor-
czym swój głos oddał Zbigniew Dalecki, który w wybo-
rach wziął udział razem z żona, Iwoną.

W ratuszu podpisano umowy

Dotacje dla 
organizacji

Na wejherowskim Osie-
dlu „Sucharskiego” frekwen-
cja wyniosła 23,15 procent. 
Pozwoliło to wyłonić 12-oso-
bową Radę Osiedla. Jak się 
okazuje, wymagany dziesię-
cioprocentowy próg wybor-
czy, był do przekroczenia. 

W obu częściach Śmiecho-
wa wyborców było za mało. 
Nie osiągnięto 10-procento-
wej frekwencji, mieszkań-
cy nie wykorzystali szansy. 
Frekwencja: Śmiechowo 
Północ - 4,25 proc., Śmie-
chowo Południe - 8,88 proc. 

- Wybory odbyły się 
zgodnie z wszelkimi pro-
cedurami. Były wcześniej 
odpowiednio nagłośnione 
wśród mieszkańców Osie-

Mieszkańcy trzech dzielnic Wejherowa: 
Śmiechowa Północ, Śmiechowa Południe 
oraz Sucharskiego w minioną niedzielę 
wybierali swoich przedstawicieli do rad 
dzielnic. Radę Dzielnicy wyłoniono tylko 
na Osiedlu Sucharskiego, dzięki sporej fre-
kwencji i aktywności mieszkańców.

Prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt podpisał 
umowy z prezesami klubów, którym przekazano łącznie 97 
tys. zł. Dotacje otrzymały m.in. Wejherowskie Stowarzysze-
nie Sportowe, WKS „Gryf” (na działalność sekcji młodzie-
żowych), UKS „Jedenastka”, KS „Wejher”. Przedstawiciele 
klubów informowali o bieżącej działalności i ostatnich suk-
cesach, natomiast Prezydent Hildebrandt życzył wszystkim 
jak najlepszych wyników sportowych.

- Sport w Wejherowie rozwija się bardzo dobrze, baza spor-
towa też. Musimy jeszcze starać się, aby była ona bardziej 
dostępna dla młodzieży i dorosłych zawodników - stwierdził 
Krzysztof Hildebrandt. 

- Budujemy właśnie trzecia płytę boiska, aby jak najwięcej 
dzieci mogło grać w piłkę - dodał Piotr Waga, prezes klubu 
piłkarskiego „Gryf”. - Każda kwota pieniędzy jest dla nas 
ważna i na pewno się przyda.

W wejherowskim ratuszu podpisano kolejne 
umowy z organizacjami społecznymi na realizację 
zadań zleconych przez miasto Wejherowo z zakre-
su sportu, ochrony zdrowia, kultury, sztuki, tury-
styki oraz profilaktyki uzależnienia. Tym razem 
dotacje otrzymało siedem klubów sportowych.

dli - mówi Bogusław Su-
wara, Sekretarz Miasta 
Wejherowa, Pełnomocnik 
Prezydenta Miasta ds. wy-
borów. - To były ważne wy-
bory z punktu widzenia 
społecznego. Moim zdaniem 
aktywność społeczna jest 
bardzo potrzebna. Dzięku-
ję mieszkańcom Osiedla za 
wykazanie społecznej po-
stawy, za aktywny i liczny 
udział w wyborach, bo dzię-
ki temu mają własną Radę 
Osiedla. Gratuluję radnym 
wybranych do Rady Osie-
dla życząc im jednocześnie 
owocnej pracy w Radzie.

Nazwiska nowych rad-
nych zamieszczamy w 
Obwieszczeniu poniżej.
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WYDARZENIA

Wyróżnienia przyznane 
zostały na mocy Uchwały Ra-
dy Powiatu Wejherowskiego 
z 2009 r. za osiągnięcie wy-
sokich wyników w między-
narodowym lub krajowym 
współzawodnictwie sporto-
wym. Pomysł zrodzony w 
celu promowania i nagra-
dzania osób związanych ze 
środowiskiem sportowym z 
roku na rok cieszy się coraz 
większym uznaniem.

Wyróżnionym laureatom 
nagrody wręczyła Gabriela 
Lisius - starosta wejherow-
ski wraz z wiceprzewodniczą-
cą Rady Powiatu Genowefą 
Słowi i członkiem Zarządu 
Powiatu Jackiem Thielem.

- Cieszę się, że młodzi spor-
towcy coraz liczniej promują 
powiat wejherowski i przy-
czyniają się do rozsławiania 
regionu nie tylko na zawo-
dach krajowych, ale także 
międzynarodowych, stając 
się w ten sposób wizytówką 
naszego powiatu - powiedzia-
ła starosta Gabriela Lisius. 
- Swoje osiągnięcia zawdzię-
czają nie tylko ciężkiej pracy 
i determinacji, lecz także po-
mocy wykwalifikowanej ka-
dry trenerskiej.

Sportowców uhonorowa-

Zbigniew Bautembach - bowling
Lech Bieńkowski - tenis
mirosław Ellwart - karate
marek gorlikowski - radiojachting
Benedykt Król - biegi sztafetowe
Łukasz Lesner - jeździectwo
piotr Netter - triathlon
tadeusz pepliński - lekkoatletyka
sławomir piłat - karate
Zbigniew Rolbiecki - lekkoatletyka
Robert sawicki - piłka siatkowa
Damian strągowski - bilard
Wojciech Wasiakowski - boks.

gabriela andrzejewska - tenis stołowy
Karol Bednarz - radiojachting
aleksandra Bielecka - biegi sztafetowe
alicja Bielecka - biegi sztafetowe
agata Bieńkowska - tenis ziemny
agnieszka Breza - lekkoatletyka
Damian Damaszk - radiojachting
Julian Damaszk - radiojachting
Natalia Dragan - bowling
Klaudia gelo - lekkoatletyka
paweł gosz - radiojachting
aleksandra grubba - rzut dyskiem
marta Kąkol - rzut oszczepem
sandra Korysiewicz - siatkówka plażowa
Konrad Kaczmarkiewicz - boks
Jakub Kuźba - biegi sztafetowe

Nagrody dla najlepszych trenerów i sportowców

są wizytówką naszego powiatu
W Starostwie Powiatowym w Wejherowie wręczone zostały nagrody dla najlepszych sportowców i trenerów z po-

wiatu wejherowskiego w 2014 r. Dyplomami oraz nagrodami pieniężnymi, w łącznej kwocie 28 tysięcy złotych, uho-
norowanych zostało 13 trenerów oraz 31 sportowców.

li również samorządowcy z 
miast i gmin powiatu, m.in. 
burmistrz Redy Krzysz-
tof Krzemiński, wicebur-
mistrz Rumi Stanisław 
Pogorzelski, wójt gmi-
ny Wejherowo Henryk 
Skwarło oraz wójt gminy 
Luzino Jarosław Wejer. 

W imieniu prezydenta 
Wejherowa nagrody prze-
kazał Michał Jeliński kie-
rownik Wydziału Kultury, 
Promocji i Turystyki Urzę-
du Miejskiego.

aleksandra Lesner - jeździectwo
Zofia melzer - biegi sztafetowe
michał muklewicz - bilard
mieczysław muller - radiojachting
martyna Niećko - biegi przełajowe
michał Nowosadzki - brydż sportowy
Bartłomiej Ogdowski - biegi sztafetowe
maja Olszewska - kręglarstwo klasyczne
magdalena Orlicka - siatkówka plażowa
monika pielowska - bowling
mateusz Rak - triathlon
Jędrzej Rutz - radiojachting
Kacper stępniak - triathlon
małgorzata Zabrocka - karate
grzegorz Żurek - biegi sztafetowe.

Nagrodzeni trenerzy
(na zdjęciu powyżej razem 
z samorządowcami)

Nagrodzeni sportowcy (widoczni na górnym dużym zdjęciu)

W turnieju r. uczestni-
czyło 7 reprezentacji Stra-
ży Miejskich z województwa 
pomorskiego. Zwycięzcą i 
mistrzem województwa po-
morskiego została Straż 
Miejska z Człuchowa, która 
w finale wygrała ze Strażą 
Miejską z Kwidzyna. Piąte 
zajęła SM Pruszcz Gdański, 
szóste miejsce - SM Rumia a 
siódme miejsce - SM Sopot.

Wejherowianie w fazie 
grupowej ulegli 0:2 straż-
nikom z Człuchowa. Nato-
miast wygrali 5:1 Sopotem 
5:1 i 2:0 z Rumią. To da-
ło zwycięstwo w grupie. W 
półfinale pechowo ulegli 0:1 
Kwidzynowi. 

W reprezentacji wejhe-
rowskiej Straży Miejskiej 
wystąpili: Sławomir Wal-
czewski (kapitan drużyny), 
Rafał Karcz (bramkarz) 
oraz Jarosław Kuśka, 
Waldemar Walkusz, Ry-
szard Bielec, Krzysztof 
Polaczek, Piotr Semmer-
ling, Marek Głowienke i 
Damian Pohl.

Najlepszymi strzelcami 
turnieju okazali się Dariusz 
Dąbrowski z Człuchowa i 
Sławomir Walczewski z Wej-
herowa, którzy zdobyli po 6 
bramek. Nagrodę najlepsze-
go strzelca otrzymał jednak 
zawodnik z Człuchowa, bo 
przy równej ilości bramek, 
zdecydowano wyróżnić za-
wodnika gości. Sławomir 
Walczewski otrzymał nato-
miast tytuł najlepszego za-
wodnika turnieju.

strażnicy
na boisku

trzecie
miejsce

Reprezentacja wej-
herowskiej Straży Miej-
skiej wywalczyła III 
miejsce w 10. Turnie-
ju Piłki Nożnej Straży 
Miejskich Województwa 
Pomorskiego rozgrywa-
nego w hali sportowej 
Zespołu Szkół nr 1 w 
Wejherowie. W meczu o 
brąz wejherowianie po-
konali strażników miej-
skich z Gdańska 3:1.
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LUDZIE I ICH PASJE

Dlaczego oklaskiwana i do-
świadczona grupa teatralna 
zmieniła nazwę?

- Zmieniła się nazwa te-
atru, bo w dużej mierze zmie-
nili się członkowie naszej 
grupy - wyjaśnia W. Ryba-
kowski. - Działający w niej 
młodzi ludzie podejmują stu-
dia lub pracę w innym mieście 
i wyjeżdżają. Jednocześnie 
przygodę z teatrem rozpoczy-
nają kolejni wejherowianie. 
Niektórzy dawni członkowie 
Eksperymentu pozostali w 
Teatrze Oko do dzisiaj, choć-
by Gosia Woźniak, Artur Szy-
merowski czy Marek Czoska, 
ale po 15 latach to już nieco 
inny teatr, podejmujący kolej-
ne wyzwania.

Oko patrzy na nas
Nowa nazwa ma związek 

z logo Teatru Eksperyment, 

Wojciech Rybakowski reżyseruje od piętnastu lat

teatr był dla mnie eksperymentem
„Ożenek”, „Moralność Pani Dulskiej”, „Skąpiec”, „Opowieść wigi-

lijna” - to tytuły spektakli należących do klasyki teatru i literatury. 
Zarówno te, jak i mniej popularne utwory prezentował na scenie Wej-
herowskiego Centrum Kultury działający w tej placówce Teatr Ekspe-
ryment. W tym roku teatr skończył 15 lat i …pożegnał się z widzami. 
Nie musimy się jednak martwić, bo zamiast Eksperymentu powstał 
Teatr Oko, kierowany podobnie jak poprzednik przez Wojciecha Ry-
bakowskiego. 

przygotowanym na jego 10-le-
cie przez Karolinę Pałasz. 

- Rysunek przedstawia 
fragment teatru greckiego, 
ale ja dostrzegłem w nim tak-
że oko, które  patrzy na nas, 
podczas gdy my obserwujemy 
świat. Patrzenie, obserwowa-
nie to także element funkcjo-
nowania teatru. 

Obok grupy dorosłych akto-
rów, w WCK były dwie sekcje 
teatralne dla dzieci i młodzie-
ży. Ponieważ Wojciech Ryba-
kowski w ostatnich wyborach 
samorządowych został wy-
brany radnym powiatowym, 
a potem członkiem Zarządu 
Powiatu Wejherowskiego, 
musiał ograniczyć działalność 
artystyczną.

Złoto nie dziewczyna
- Nowe obowiązki i brak 

czasu nie pozwalają mi na 
prowadzenie trzech grup, ale 
z dorosłymi członkami Teatru 
Oko będę nadal pracował - 
mówi reżyser. 

Niedawno w Filharmo-
nii Kaszubskiej oglądaliśmy 
przedstawienie „Złoto nie 
dziewczyna” w wykonaniu 

Teatru Oko. Lekkie, zabaw-
ne, dobrze zagrane, bogate w 
oprawę muzyczną, bardzo po-
dobało się widzom. W maju 
wejherowianie zaprezentują 
ten spektakl w Tczewie, gdzie 
zostali zaproszeni, a w czerw-
cu będzie go można ponownie 
zobaczyć w Wejherowie. 

Dickens na 
pożegnanie
Wracając do 15-letniego, 

byłego już Teatru „Ekspe-
ryment”, na pożegnanie, w 
styczniu tego roku zaprezen-
tował on „Opowieść Wigilijną” 
Dickensa. Na scenie wejhe-
rowskiej Filharmonii zagrało 
razem 25 aktorów wszystkich 
sekcji Eksperymentu. 

- Trudno powiedzieć, który 
raz wystąpiliśmy wtedy jako 
Teatr Eksperyment, ale w su-
mie przedstawień było kilka-
dziesiąt - wspomina Wojciech 
Rybakowski. - M.in. kaszub-
ska „Gwiozdka ze Gduńska”, 
„Żeglarz” i „Dwa teatry” Sza-
niawskiego, „Gość oczekiwa-
ny” Zofii Kossak, a także „Małe 
zbrodnie małżeńskie” Emanu-
ela Schmidta. Wystawiłem też 

kilka swoich sztuk dla dzieci, 
m.in. „Elfiki”, „Zgoda budu-
je”. Na rynku w Wejherowie 
wystawiliśmy przedstawienie 
dla najmłodszych „Oczekiwa-
nie na Świętego Mikołaja”.

Teatr Eksperyment anga-
żował się w plenerowe uliczne 
wydarzenia na terenie Wejhe-
rowa, a oprócz przedstawień 
teatralnych, miał na kon-
cie kostiumowy film fabular-
ny, zatytułowany „Adelajda”. 
Kręcony w pięknej scenerii 
Kalwarii Wejherowskiej, par-
ku i pałacu, opowiada historię 
młodziutkiej Adeli Keyser-
lingk, pochowanej na kalwa-
ryjskim wzgórzu, nieopodal 
Kaplicy Trzech Krzyży. 

Ostatnie wakacje
- Moi aktorzy i ja długo 

szlifowaliśmy umiejętności 
i dojrzeliśmy do tego filmu. 
Realizowaliśmy go w czasie 
wakacji, poza spotkaniami w 
WCK - wspomina pan Woj-
ciech. - To były ostatnie wa-
kacje starego zespołu, którego 
skład potem się zmieniał. Cie-
szę się, że nam się udało, a film 
podobał się widzom.

Zupełne innym epizodem 
był udział aktorów Ekspery-
mentu w teledysku do piosen-
ki „Letko bez detka” Tomasza 
Fopke, nagranego według po-
mysłu W. Rybakowskiego. 
Podczas II przeglądu kaszub-
skich teledysków ten utwór 
wprawdzie nie zdobył nagro-

Wojciech Rybakowski jest również znany jako szef misterni-
ków Kaszubskich, inicjator i reżyser misteriów Męki Pańskiej na 
Kalwarii Wejherowskiej. 

Misternicy Kaszubscy co roku przygotowują inscenizację 
Wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy (zobaczymy go już wkrótce, 
w Niedzielę Palmową 29 marca) oraz styczniowy Orszak Trzech 
Króli. Angażują się w niektóre inne wydarzenia artystyczno-re-
ligijne w mieście.

Oprócz tego, W. Rybakowski wyreżyserował niezależne 
przedstawienia „Chwała Komandorom” oraz „Nil. Historia Boha-
tera” - wystawiane w Gdańsku, Gdyni i Wejherowie, głównie z 
okazji Narodowego Święta Żołnierzy Wyklętych. 

Jeden z nowych tego rodzaju spektakli „Kartki z Katynia” 
będzie można zobaczyć już za miesiąc, 19 kwietnia w WCK. 

dy, ale zasiadająca w jury 
Danuta Stenka uznała go za 
faworyta.

Przedstawienia i inne wy-
darzenia mają miejsce co jakiś 
czas, a na co dzień są ćwicze-
nia aktorskie, przygotowania, 
wybieranie spektaklu, do-
bieranie aktorów do poszcze-
gólnych ról, co wcale nie jest 
łatwym zadaniem. Jak mówi 
Wojciech Rybakowski, czasem 
ktoś zagra wspaniale jedną ro-
lę, ale nie poradzi sobie dobrze 
z inną, nie pasuje do niej.  Re-
żyser musi „mieć oko”, wyczu-
cie, bo od tego zależy sukces 
przedstawienia.

- Aktorzy muszą mieć do 
mnie zaufanie - dodaje pan 
Wojtek. Jego zdaniem, reżyser 
z pomocą aktorów powinien 
wykreować na scenie więcej, 

niż wynika z tekstu dramatu. 
Chodzi też o to, żeby zrobić 
inaczej, po swojemu. Dlate-
go W. Rybakowski nie ogląda 
spektakli, które reżyseruje, 
w innym wykonaniu, aby nie 
skopiować niczego mimo woli. 

Jak wiadomo, od piętnastu 
lat udaje mu się realizować 
ciekawe, cieszące się dużym 
zainteresowaniem przedsta-
wienia teatralne. Wejhero-
wianie oglądają je i oklaskują 
od 15 lat.

Dlaczego ktoś, kto nie ma 
wykształcenia teatralnego, za-
jął się teatrem? Na to pytanie 
pan Wojciech odpowiada: - Bo 
tego chciałem. Teatr był dla 
mnie eksperymentem, czymś 
zupełnie nowym, intrygują-
cym, wciągającym na wiele lat.      

          Anna KuczmarskaW. Rybakowski, aktorzy i muzycy po spektaklu „Złoto nie dziewczyna”.

Wojciech Rybakowski (z mikrofonem) podczas tegorocznego Orszaku Trzech Króli.

misternicy i bohaterowie
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Statuetkę Gryfa Literac-
kiego wręczył laureatowi 
przewodniczący Rady Miasta, 
Bogdan Tokłowicz. 

Starosta powiatu wejhe-
rowskiego przekazała Henry-
kowi Połchowskiemu nagrodę 
pieniężną w wysokości 1 000 
zł, ufundowaną przez Zarząd 
Powiatu.

Laudację na temat nagro-
dzonej książki wygłosił Jan 
Plata Przechlewski. Za-
waret w „Wojennych losach” 
wspomnienia oraz noty bio-
graficzne w większości zwią-
zane są z ziemią wejherowską 
i ludźmi stąd pochodzącymi. 
Część wspomnień dotyczy za-
wodowych wojskowych, ale są 
też losy cywilów, w tym dzieci 
wojny i osób duchownych. 

- Ta książka, którą bar-
dzo dobrze się czyta, zawiera 
walor subiektywności: osobi-
stych wspomnień, drobnych 
szczegółów, tego wszystkiego, 
co nieraz umyka, gdy o roz-
maitych wielkich wydarze-
niach historycznych mówimy 
ogólnie, czasami może na ko-
turnach - powiedział Jan Pla-
ta-Przechlewski. 

Zabierający głos goście, 
m.in. Jacek Thiel, członek 
Zarządu Powiatu Wejherow-
skiego, który uczestniczył w 
przygotowaniach do wydania 
„Wojennych losów”, podkre-
ślali zgodnie, że laureat jest 
człowiekiem z pasją. 

- Dziękuję członkom kapi-
tuły za przyznanie mi Nagro-
dy Gryfa Literackiego, czym 
jestem bardzo mile zaskoczo-
ny, a jednocześnie szczerze 
uradowany - powiedział laure-
at. - Nie pisałem tej książki z 
myślą o wyróżnieniu, nie spo-
dziewałem się żadnej nagro-
dy. Chciałem jedynie wypełnić 
misję, jako autor, któremu 
kiedyś zaufali godni szacunku 
ludzie. Ciekawie opowiadali o 
wydarzeniach z okresu II woj-
ny, z perspektywy osobistych 
odczuć i przeżyć osób. 

Uroczystą galę uświetnił 
występ Agaty Jasińskiej i 
Klaudii Szmidt.

Henryk Połchowski - dziennikarz, poeta, pisarz i fotoreporter, mieszkaniec Wejherowa od 
35 lat, został laureatem konkursu „Gryf Literacki 2014”. Jego zbiór wspomnień dwunastu osób 
z okresu II wojny światowej, zatytułowany „Wojenne losy”, został uznany za najpoczytniejszą 
książkę minionego roku. Autor odebrał nagrodę podczas uroczystej gali w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Wejherowie, 6 marca br.

„Wojenne losy”  najpoczytniejszą książką ub. roku

gryf Literacki 2014

henryk połchowski ukoń-
czył filologię polską na Uni-
wersytecie Gdańskim. 

Pracował w czasopiśmie 
Marynarki Wojennej „Bande-
ra” w Gdyni, redagował „Echo 
Wejherowa” oraz dodatki 
Dziennika Bałtyckiego – „Gryf 
Wejherowski” i „Goniec Rum-
ski”. Pisywał m.in. do „Przeglą-
du Morskiego” i „Panoramy 
Powiatu Wejherowskiego”, 
redagował „Nowiny” - biule-
tyn Urzędu Miejskiego w Wej-
herowie, gdzie pracuje na co 
dzień. W poezji, w prozie, w 
opracowaniu redakcyjnym – 
często przewijają się wątki II 
wojny światowej Wiersze H. 
Połchowskiego zostały opu-
blikowane w „Antologii Po-
etów Ziemi Wejherowskiej” i 
tomiku zbiorowym „Piotr na-
szego czasu”.  

Wspólnie ze Stanisławem 
Świderskim  napisał książkę o 
rodzinie przedwojennego po-
licjanta, zesłanego na Syberię 
pt. „Na łaskawym chlebie”. 

Jest też jurorem Wejhe-
rowskiego Konkursu Literac-
kiego „Powiew Weny”. 

W ósmej edycji konkursu „Gryf Literacki”, organizowanego 
przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Wejherowie,  nominowa-
nych było 25 książek, które przez autora, miejsce wydania, bądź 
poruszaną tematykę, związane są w powiatem wejherowskim. 
O przyznaniu nagrody zdecydowała kapituła. W jej skład weszli: 
Danuta Balcerowicz, Stanisław Janke, Maria Krośnicka, Janusz 
Mamelski, Aleksandra Michalak oraz Józef Franciszek Wójcik.

Uroczystość wręczenia nagrody była pierwszą biblioteczną 
imprezą w całości transmitowaną na żywo na stronie interneto-
wej biblioteki. Od tej pory będzie do tradycyjne udogodnienie 
dla wszystkich tych, którzy nie mogą być z nami podczas licz-
nych ważnych wydarzeń.

Od lewej: Bogdan Tokłowicz, Henryk Połchowski i Danuta Balcerowicz. 
U dołu od lewej: Jacek Thiel, Henryk Połchowski i Gabriela Lisius.

- Dialog z organizacjami pozarządowymi w sposób szczególny 
przyczynia się do budowy więzi ze społeczeństwem. Współpraca 
powinna być istotna w kontaktach i pracy z organizacjami, gdyż 
są one bezpośrednimi przedstawicielami mieszkańców. Taką 
dobrą współpracę chciałabym realizować również dzięki Powia-
towej Radzie Działalności Pożytku Publicznego, która właśnie 
rozpoczęła swoją działalność - mówi Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski. 

- Powiat wejherowski jako jeden z nielicznych w wojewódz-
twie przyjął dobrą praktykę współpracy - podkreślił Marek 
Olechnowicz, przewodniczący Pomorskiej Rady Organiza-
cji Pozarządowych oraz wiceprzewodniczący Pomorskiej Rady 
Działalności Pożytku Publicznego. 

Wybór przedstawicieli do Powiatowej Rady odbywał się w 
każdej gminie, dzięki czemu w Radzie zasiadają przedstawiciele 
organizacji pozarządowych ze wszystkich gmin i miast powiatu.

Starosta Gabriela Lisius, zaproponowała by w prezydium no-
wej rady zasiadali przedstawiciele organizacji, a nie samorządu 
powiatowego, co spotkało się z pozytywnym odzewem ze strony 
organizacji pozarządowych. W wyniku głosowania przewodni-
czącym PRDPP w Wejherowie został Radosław Kamiński ze 
Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego w Wejherowie, a wiceprze-
wodniczącą Marta Lichwa z Fundacji „Dobroczyńca” z Rumi.

W Starostwie Powiatowym w Wejherowie 
odbyło się pierwsze posiedzenie Powiato-
wej Rady Działalności Pożytku Publicznego 
(PRDPP). To całkiem nowa inicjatywa, po-
zwalająca na szerokie konsultacje społeczne 
z organizacjami pozarządowymi z powiatu.

powiatowa Rada Dpp

Będzie współpraca
i konsultacje



8

www.pulswejherowa.pl19 marca  2015

Anna Stankiewicz, Janusz Strobel, Andrzej Jagodziński

O G Ł O S Z E N I E
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KULTURA I EDUKACJA

W Wejherowie odbył XI Finał Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego 
kard. Augusta Hlonda w Wejherowie na etapie rejonowym. W auli Ze-
społu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 (Elektryk) wręczono dyplomy i 
nagrody laureatom konkursu, a piękną oprawę muzyczną uroczysto-
ści zapewnili uczniowie Państwowej Szkoły Muzycznej I st. 

szkoły podstawowe
1. Anna Myszke z SSP Bolszewo
2. Paweł Kalinowski z SP 5 Lębork
3. Marek Albecki z SSP Gościcino

Wyróżnienia:  Aleksandra Rompca z SP 11 Wejherowo, 
Aleksandra Piotrowicz z SP 8 Lębork i Klaudia Konkol 
z SSP Bolszewo

gimnazja
1. Natalia Liss z Gimn. 2 Bożepole Wielkie
2. Katarzyna Bielińska z Gimn. 1 Wejherowo
3. Aleksandra Litwin z Gimn. 1 Wejherowo

Wyróżnienia: Maria Roda z Gimn. w Bolszewie 
i Wiktoria Kadłubańska z Gimn. 1 w Lęborku

szkoły ponadgimnazjalne
1 ex aequo: Julia Warzecha  i Dominika Synowiec 
- obie z I LO Lębork
2.  Agata Warzecha z I LO Lębork
3. Marta Miszk z I LO Lębork i Joanna Frydel z 
I LO  w Wejherowie.

Wyróżnienia: Mariusz Lessnau z ZSP 2 Wejherowo, 
Jakub Muński z ZSPG 4 Wejherowo, Ewelina Bulczak 
z I LO Wejherowo i Klaudia Patelczyk z ZSP 3 Wejherowo

Laureaci Konkursu Biblijnego
W ramach finału, chętni 

uczestnicy mogli wziąć udział 
w seansie filmowym w Wej-
herowskim  Centrum Kultu-
ry, gdzie zaprezentowano film 
„Brat naszego Boga”. Jest to 
ekranizacja dramatu Karola 
Wojtyły, napisanego w latach 
1944-1950 opowiadającego 
o Świętym Bracie Albercie 
Chmielowskim. 

Rejonowy etap konkursu, 
obejmujący powiat wejherow-
skim (bez Rumi i Redy) oraz 
powiat lęborski zorganizowa-
ła Akcja Katolicka przy para-
fii św. Anny w Wejherowie. 

Ostatni, diecezjalny etap 
odbędzie jak zwykle w Rumi. 

Tematem tegoroczne-
go Konkursu Biblijnego jest 
Ewangelia św. Jana. Obok 
konkursu wiedzy o Ewange-
lii odbył się również Biblijny 
Konkurs Plastyczny dla naj-
młodszych dzieci, w którym 
nagrodzono lauretaów z po-
szczególnych klas, od 0 do IV 
klasy szkół podstawowej. 

XI Finał Konkursu Biblijnego 

uczniowie znają 
Ewangelię Św. Jana

Prezes Akcji Katolickiej, Jolanta Węsierska wręcza nagrody (od lewej) Annie Myszke 
z SSP w Bolszewie oraz Alekandrze Litwin z Gimnazjum nr 1 w Wejherowie.

Wystawa rozpocznie się 2 
kwietnia o godz. 10.00 na Pla-
cu Św. Jana Pawła II w Wej-
herowie i złożeniem kwiatów 
i zniczy pod pomnikiem Ojca 
Świętego. 

O godz. 11.00 nastąpi 
otwarcie wystawy w sali Ra-
tusza Miejskiego, prezentacja 
multimedialna wycieczek se-
niorów i ukazanie pracy Sek-

Z okazji 10. rocznicy śmierci Świętego Jana 
Pawła II oraz 10. rocznicy działalności Sekcji 
Turystyki Pieszej Wejherowskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, jej członkowie za-
praszają na trzecią Wystawę Fotograficzną 
„Seniorzy na szlakach Ziemi Wejherowskiej”. 

cji Turystycznej WUTW w 
minionym 10-leciu.

Zaplanowano także pre-
zentację wierszy słuchaczy 
Wejherowskiego Uniwersyte-
tu Trzeciego Wieku, dedyko-
wanych  Świętemu Janowi 
Pawłowi II w wykonaniu dzie-
ci ze świetlicy środowiskowej 
Sióstr Albertynek Posługują-
cych Ubogim w Wejherowie.

Wystawa fotograficzna w ratuszu

seniorzy na szlakach

Bilety dla czytelników
Mamy dla naszych Czytelników 3 bezpłatne podwój-

ne zaproszenia na ENEMEF w Multikinie w Rumi. Ponie-
waż maraton filmowy odbędzie się już jutro, trzeba dzisiaj 
19.03.2014  r. do godz. 20.00 przesłać swoje imię i nazwi-
sko e-mailem na adres:  redakcja@pulswejherowa.pl

W temacie wiadomości prosimy napisać: ENEmEF
Do wylosowanych 3 osób odpiszemy ok. godz. 21.00

ENEmEF: Noc ekranizacji
ENEMEF: Noc Ekrani-

zacji to propozycja kierowa-
na zarówno do kinomanów, 
jak i wielbicieli literatury. 
Tej nocy na wielkim ekranie 
pojawią się cztery filmowe 
adaptacje powieści, które za-
jęły czołowe miejsca na liście 
światowych bestsellerów. To 
doskonała szansa, aby po-
znać historie, które ujęły mi-
liony czytelników na całym 
świecie, a także aby skon-
frontować swoje wyobraże-
nia o bohaterach i świecie z 
książek z reżyserską wizją.

Podczas Maratonu Ekra-
nizacji zostaną zaprezen-
towane dwie części słynnej 
trylogii Veroniki Roth: pre-
mierowo „Zbuntowana” 
oraz poprzedzająca ją „Nie-
zgodna”. Ponadto będzie 
można zobaczyć ekranizację 
przygodowej powieści sci-fi 
„Intruz” Stephanie Meyer 
(autorki „Sagi Zmierzch”) 
oraz wzruszający dramat 
„Zostań, jeśli kochasz”, 
którego scenariusz powstał 
w oparciu o dzieło Gayle For-
man.

Nocny maraton filmowy 
odbędzie jutro, 20 marca we 
wszystkich kinach sieci Mul-
tikino, m.in. w Multikinie w 
Rumi, przy ul. ul. Sobieskie-
go 14 A (Galeria „Rumia”).

Seans rozpocznie się o 
godz. 22, a zakończy ok. 
godz. 7.00 rano. 

Więcej informacji pod ad-
resem: www.enemef.pl
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 W sobotni wieczór, w ha-
li sportowej ZS nr 1 w Wej-
herowie, przed pierwszym 
gwizdkiem meczu II ligi piłki 
ręcznej pomiędzy KS Tytani, 
a Alfą 99 Strzelno, starosta 
Gabriela Lisius oraz Ja-
cek Thiel członek Zarządu 
Powiatu przekazali Tytat-
nom, symboliczny czek na 
kwotę 20 tys. zł. Pieniądze 
trafiły do Klubu Sportowego 
na mocy umowy na promocję 
powiatu wejherowskiego.

- Zależy nam, aby klub 
odnosił coraz większe sukce-
sy i jak najlepiej reprezento-
wał nasz region na zawodach 
sportowych – powiedziała 
Gabriela Lisius.

piłkarze ręczni promują powiat

Delegacja norweska udała 
się do trzech szkół ponadgim-
nazjalnych, w których wyko-
rzystano wsparcie.

- Wykonaliście bardzo dobrą 
robotę. Pieniądze zostały traf-
nie spożytkowane, ale najbar-
dziej cieszy mnie fakt, że są one 
wydane na rzecz młodych osób 
i przyszłych pokoleń - stwier-
dził ambasador Norwegii.

Delegacja norweska w szkołach

ambasador w Wejherowie
Delegacja Ambasady Królestwa Norwegii z ambasadorem Norwegii 

JE Karsten Klepsvik, przeprowadziła weryfikację wykorzystania nor-
weskich funduszy na terenie powiatu wejherowskiego. 

We współpracy zadowoleni 
są także samorządowcy oraz 
szkoły. Władze liczą na to, że 
uda się jeszcze skorzystać z ko-
lejnej puli środków, które będą 
dostępne w tym roku.

- To dla nas zaszczyt, że mo-
żemy pokazać, jak strefy spor-
towe funkcjonują. Z obiektów 
sportowych korzysta przede 
wszystkim młodzież – powie-

działa Gabriela Lisius, staro-
sta wejherowski.

Ambasador Norwegii za-
uważył, że mamy takie same 
upodobania sportowe. Norwe-
gowie tak jak Polacy, kocha-
ją aktywność, lubią być blisko 
natury, jeździć na nartach, pły-
wać, chodzić po górach. - Ko-
chamy naturę, tak jak Polacy 
– powiedział ambasador.

U góry: ambasador Nor-
wegii Karsten Klepsvik 
wśród młodzieży I LO w 
Wejherowie, na boisku 
szkoły. 
Obok: Delegacja nor-
weska z panią starostą 
Gabrielą Lisius.

Ideą spotkania było do-
strzeżenie potrzeby komplek-
sowych działań oraz integracji 
środowisk społeczno-oświato-
wych wokół zagadnień z za-
kresu profilaktyki uzależnień. 

- Zrozumienie istoty proble-
mu oraz integracja wszystkich 
środowisk powinno być celem 
nadrzędnym do uzyskania jak 
najlepszych wyników w walce 
z uzależnieniami - powiedzia-
ła Gabriela Lisius, starosta 
wejherowski.

Wśród zaproszonych gości 

Seminarium zatytułowane „Nowe wyzwania w szkolnej profilaktyce 
ryzykownych zachowań młodzieży” zorganizowały w Starostwie pa-
nie: starosta powiatu wejherowskiego i dyrektor Powiatowego Zespołu 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Wejherowie we współpra-
cy z Instytutem Pedagogiki Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiano o 
zagrożeniach oraz profilaktyce uzależnień wśród młodzieży.

znaleźli się między innymi: 
Elżbieta Wasilenko - Pomor-
ski Kurator Oświaty, dr Eliza 
Czerka-Fortuna z Instytutu 
Pedagogiki UG i dr n. med. 
Agata Cichoń-Lenart psychia-
tra dziecięcy. W seminarium 
uczestniczyli także: dyrekto-
rzy szkół, nauczyciele, psycho-
logowie, pedagodzy, terapeuci 
oraz pracownicy socjalni i 
przedstawiciele policji. 

Seminarium prowadzi-
ła Krystyna Redlicka dy-
rektor Powiatowego Zespołu 

Poradni Psychologiczno-Pe-
dagogicznych w Wejherowie. 
Po serii wykładów odbyła się 
ciekawa dyskusja panelowa, 
dotycząca oczywiście zagro-
żeń, na które narażona jest 
młodzież szkolna. 

Mówiono o  tym,  jak do-
strzec niepokojące zachowania 
i jak zapobiegać uzależnianiu 
się młodych ludzi od narko-
tyków. Podkreślano potrzebę 
miłości w rodzinie oraz roz-
mów z uczniami w domu, w 
szkole i innych placówkach.

Nauczyciele na seminarium

szkolna profilaktyka

Starostwo w Wejherowie od lat wspiera drużyny sportowe 
działające na terenie powiatu. 10 marca 2015 r., Starosta Wejhe-
rowski Gabriela Lisius podpisała umowy promocyjne z Klubem 
Sportowym „Tytani” na 20 tys. zł oraz z Akademią Piłki Siatkowej 
Rumia na 10 tys. zł. Tydzień wcześniej dotację w wysokości 30 
tys. zł otrzymał Wejherowski Klub Sportowy „Gryf”.

W ramach otrzymanych pieniędzy drużyny zobowiązane są 
do promowania powiatu wejherowskiego na zawodach spor-
towych. Ponadto Kluby zobligowane są do umieszczania na 
swoich halach sportowych banerów z herbem powiatu wej-
herowskiego. Oprócz tego herb powiatu powinien pojawiać 
się na plakatach informacyjnych, ulotkach oraz koszulkach za-
wodników. Dodatkowo kluby, we współpracy ze Starostwem 
Powiatowym, powinny zorganizować imprezę rekreacyjną dla 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych. 

Ponadto w ramach konkursu ofert dla organizacji pozarzą-
dowych, Starostwo Powiatowe przeznaczyło dodatkowo na 
działania na rzecz sportu kwotę 64 tys. zł.   
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- Poprzez różne działania 
chcemy zachęcić młodzież do 
poszerzania wiedzy na temat 
własnego regionu. Dlatego 
m.in. ogłosiłyśmy w szkołach 
gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych konkurs poezji 
kaszubskiej pod patronatem 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-
zyki Kaszubsko Pomorskiej w 
Wejherowie - mówi Paulina 
Dettlaff, uczennica XIV Li-
ceum Ogólnokształcącego w 
Gdyni. Do tej szkoły uczęszcza 
również Alicja Gostkowska, 
a trzecia z uczestniczek olim-
piady - Zuzanna Bodzoń uczy 
się w Zespole Szkół Plastycz-
nych w Gdyni Orłowie.

Dziewczyny planują m.in. 
działania artystyczne.

- Wcześniej przeprowadzi-
łyśmy wywiad z panią Danu-
tą Stenką, kiedy przyjechała 
do Wejherowa, aby wystąpić 

w spektaklu Verba Sacra. 
Rozmawiałyśmy na temat ka-
szubskich korzeni tej znanej 
aktorki - informuje Paulina 
Dettlaff. -  Mamy w planach 
nakręcenie teledysku z udzia-
łem Eweliny Pobłockiej, 
która zaśpiewa piosenkę ka-
szubską w stylu rockowym. 
Zdobyłyśmy też zgodę na 
malowanie ławek we wzory 
kaszubskie w Wejherowie, Lu-
zinie oraz w Redzie. 

Licealistki chcą przypo-
mnieć mieszkańcom Kaszub, 
w jak pięknym regionie Polski 
żyjemy. Chodzi też o promocję 
Kaszub na zewnątrz. Olim-
piada jest ogólnopolska, więc 
stanowi okazję do zaintereso-
wania innych młodych ludzi 
naszym regionem. 

W czasie realizacji projek-
tu mieszkanki Kębłowa na-
wiązały współpracę z firmą 

„Wikęd” w Luzinie, sklepem 
„Galeria Niespodzianki” w 
Wejherowie,  portalem inter-
netowym phukaszub.pl oraz 
Muzeum Piśmiennictwa i Mu-

Paulina, Alicja i Zuzanna - trzy młode mieszkanki Kębłowa w gminie Luzino biorą udział w 
ogólnopolskiej olimpiadzie „Zwolnieni z teorii”. Uczestnicy olimpiady wymyślają i realizuje-
my projekty społeczne, a reprezentantki powiatu wejherowskiego zaproponowały projekt o 
Kaszubach pod hasłem  „Bo nasze jest najlepsze”.

Licealistki promują powiat i region

Bo nasze jest najlepsze

NA KASZUbACH

Wiosnę widać wokół

Jest już bocian

zyki Kaszubsko-Pomorskiej w 
Wejherowie. 

Więcej informacji na https://
www.facebook.com/Bo.Na-
sze.Jest.Najlepsze?

- Nasz bocian zawsze przylatuje jako jeden z pierwszych 
w okolicy - mówią z dumą gospodarze. - Dwa lata temu przy-
leciał również na początku marca, ale wtedy był to środek 
zimy. Dwa tygodnie musiał sobie radzić z zimnem i śniegiem. 
W tym roku zima go nie zaskoczyła. 

Bociany przylatują do polski zazwyczaj na przełomie mar-
ca i kwietnia. Wędrówka trwa ponad 40 dni. Jako pierwszy 
przylatuje samiec, który przygotowuje gniazdo dla partner-
ki. Ta zazwyczaj pojawia się dwa tygodnie później. 

Warto dodać, że bocian jest ptakiem monogamicznym. W 
kulturze polskiej wierzy się, że bociany przynoszą harmonię 
rodzinie, na której domostwie lub w obejściu gniazdują. Dla 
chrześcijan są symbolem pobożności, zmartwychwstania i 
czystości.                    Piotr Syrocki 

Kalendarzowa wiosna zaczyna się 21 marca, ale ta 
astronomiczna przyjdzie już jutro, 20 marca, kiedy 
słońce znajdzie się w punkcie Barana. 

Moment, w którym na półkuli północnej rozpoczyna się 
wiosna czasem przypada w dniu 21 marca, czasem dnia po-
przedniego albo następnego. W XX wieku wiosna w strefie 
czasowej Polski rozpoczynała się zwykle 21 marca, ale od 
2012 do 2043 roku początek wiosny będzie obchodzony 
wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku - 19 albo 20 marca. O 
początku pór roku decyduje nachylenie osi obrotu naszej 
planety do płaszczyzny jej ruchu okołosłonecznego.

Jego przylot zwiastuje zakończenie zimy 
i początek wiosny. Pierwszy bocian przyle-
ciał w okolice Wejherowa już 7 marca. Na 
swój dom wybrał gniazdo w gospodarstwie 
państwa Haliny i Zygmunta Labuddów w 
Kniewie.

O G Ł O S Z E N I E

Muzeum Piśmiennictwa i 
Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie wraz 
z Akademią Muzyczną im. 
Stanisława Moniuszki w 
Gdańsku serdecznie zapra-
szają na  V koncert w ra-

mach cyklu „Akademia w 
Pałacu”.

Koncert odbędzie się ju-
tro, 20 marca br. o godz. 
18.00 w siedzibie Muzeum, 
przy ul. Zamkowej 2a.

Przed publicznością wy-

stąpią studentki klasy śpie-
wu solowego prof. Bożeny 
Harasimowicz: Klaudia 
Trzasko - sopran, Katarzy-
na Syguła - sopran. Przy 
fortepianie -Anna Mikolon.

Wstęp wolny!

akademia w pałacu

Na dwa soprany i fortepian

W Muzeum Piśmien-
nictwa i Muzyki Kaszub-
sko-Pomorskiej odbyło się 
uroczyste spotkanie z panem 
Stanisławem Osowickim, 
bratem nieżyjącej już re-
daktorki i dokumentalist-
ki historii Wejherowa, pani 
Reginy Osowickiej. 

Rodzina Osowickich prze-
kazała do zbiorów wejherow-
skiego muzeum spuściznę 
po tej zasłużonej mieszkan-
ce. W przekazanym archi-
wum znalazły się fotografie, 
książki i materiały rękopi-
śmienne, obrazujące historię 
i mieszkańców Wejherowa. 

Dyrektor muzeum, To-
masz Fopke w obecności 
pracowników opracowują-
cych przekazane materiały, 
wręczył uroczyście podzię-
kowania za tak cenny dar, 
który wzbogacił zbiory mu-
zeum.

archiwum
pisarki w 
muzeum

Fot. Alicja Kuhn
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archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane w „pulsie 
        Wejherowa” znajdziesz na:   www.pulswejherowa.pl

ROCZNICA

W uroczystości uczestniczy-
li m.in. zastępca prezydenta 
Piotr Bochiński, sekretarz 
miasta Bogusław Suwa-
ra, kombatanci z przewodni-
czącym Rady Kombatanckiej 
Stanisławem Harasiu-
kiem na czele, przedstawicie-
le Związku Żołnierzy Wojska 
Polskiego, wejherowskiej jed-
nostki Marynarki Wojennej, 
KP Policji i Straży Miejskiej.

Przewodniczący Rady 
Kombatanckiej Stanisław Ha-
rasiuk przypomniał przebieg 
walk o Wejherowo, które spod 
okupacji hitlerowskiej uwolni-
ła 1 Gwardyjska Armia Pan-
cerna pod dowództwem gen. 
Michała Katukowa, jednost-
ki 40 Gwardyjskiego Korpu-
su 19 Armii pod dowództwem 
gen. Romanowskiego oraz 1 
Brygada Pancerna Wojska 
Polskiego.

Stanisław Harasiuk pod-

W 70. rocznicę wyzwolenia Wejherowa spod okupacji hitlerowskiej przy 
pomniku żołnierzy 1 Brygady Pancernej Wojska Polskiego im. Bohate-
rów Westerplatte, na grobach żołnierzy polskich i kwaterze sztutowiaków 
oraz na Cmentarzu Żołnierzy Radzieckich zostały złożone kwiaty.

W 70. rocznicę zakończenia wojny

pamiętali o żołnierzach

kreślił, że w 1945 roku nie 
było go w Wejherowie, bo ja-
ko dziecko był więźniem Maj-
danka. Okres wyzwalania 
Wejherowa zna z opowieści 
starszych kombatantów i śp. 
Reginy Osowickiej, a także z 
literatury historycznej.

 - Wojska wchodziły do 
Wejherowa z trzech kierun-
ków: od strony Bolszewa, od 

cementowni oraz z rejonu 
Chwaszczyna i Koleczkowa - 
przypomniał S. Harasiuk.

W walkach o wyzwolenie 
ziemi wejherowskiej poległo 
ok. 11 tys. żołnierzy radziec-
kich oraz żołnierze polscy. 32 
żołnierzy 1 Brygady Pancer-
nej Wojska Polskiego, pocho-
wanych w Wejherowie, na 
cmentarzu przy ul. 3 Maja.

zaprasza do składania wniosków
o przyznanie dotacji w  2015 roku

na wykonanie prac konserwatorskich, 
restauratorskich lub robót budowlanych przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Miejsce i termin składania wniosków: 

Starostwo Powiatowe w Wejherowie, Biuro Obsługi Interesanta, 
w terminie do 10 kwietnia 2015 roku (włącznie).

Osoba upoważniona do kontaktów z wnioskodawcami: 
Monika Koss tel.(58) 572-94-86.

Zasady przyznawania dotacji:
1. warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w zamknię-

tej kopercie wniosku zgodnego ze wzorem określonym w uchwale Nr 
IV/III/35/10 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 grudnia 2010 r.  
w   sprawie   określenia    zasad    udzielania    dotacji    na    dofinan-
sowanie    prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budow-
lanych przy zabytku wpisanym do rejestru, formularz wniosku oraz 
treść uchwały dostępne są  w Wydziale Kultury i Spraw Społecznych 
Starostwa Powiatowego w Wejherowie  oraz w wersji elektronicznej 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

  www.powiat.wejherowo.pl 
2. na kopercie  powinien zostać umieszczony zapis „dotacja na za-

bytki”,
3. informacja o rozpatrzeniu wniosków ukaże się  na stronie inter-

netowej powiatu www.powiat.wejherowo.pl
4. wnioski niekompletne i nieprawidłowo wypełnione albo złożone 

po terminie nie będą rozpatrywane,
5. złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem dotacji,
6. beneficjent, który składa kilka wniosków – powinien złożyć każ-

dy wniosek w  odrębnej  zamkniętej kopercie,
7. podstawą do realizacji zadania będzie podpisana przez strony 

umowa.

ZaRZĄD  pOWIatu  
WEJhEROWsKIEgO

Na podstawie Uchwały Nr IV/III/35/10 
Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 28 
grudnia 2010 r.  w   sprawie   określenia    
zasad    udzielania    dotacji    na    dofi-
nansowanie    prac  konserwatorskich,
restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do 
rejestru zabytków (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego Nr 26  poz. 600 z dnia 
7 marca 2011 r.).

O G Ł O S Z E N I E

 W spotkaniu uczestni-
czyli m.in. świadkowie tam-
tych dni, którzy podzielili 
się swoimi wspomnieniami z 
tamtych lat. Jak się okazuje 
okupację niemiecką dzień 12 
marca zamienił na terror no-
wej dyktatury komunistycz-
nej. Dla wielu dzień ten nie 
był dniem wyzwolenia, a 
tylko zamianą zbrodniczego 
systemu na inny.

- Wkroczenie Armii Czer-
wonej 12 marca 1945 roku 
był dla wielu mieszkańców 

naszego miasta początkiem 
gehenny i cierpienia zwią-
zanego z powojennymi re-
presjami - mówi Marcin 
Drewa, radny PiS i członek 
Klubu Miłośników Wejhero-
wa. Zdaniem M. Drewy nie 
powinno się świętować tego 
dnia. - W kontekście obcho-
dzonych Świąt Niepodległo-
ści, jak również niedawnych 

obchodów Święta „Żołnierzy 
Wyklętych” apeluję, aby da-
ta 12 marca była zapamięta-
na jako wyłącznie rocznica 
wejścia Polski do struktur 
NATO w (1999 r ). Nie po-
winnyśmy świętować 12 
marca, bo był to początek 
zniewolenia a nawet śmierci 
wielu mieszkańców naszego 
powiatu i miasta.

W ratuszu odby-
ło się kolejne spotka-
nie Klubu Miłośników 
Wejherowa. Nieprzy-
padkowo klubowicze 
spotkali się 12 marca. 
Marcin Gniech przed-
stawił ciekawą prezen-
tację multimedialną 
pt. „Wejherowo 1945. 
Nowe porządki w po-
wojennym mieście”.

Uczestników spotkania wita Paweł Formela, radny i 
szef KMW. Obok siedzi radny Marcin Drewa.

Kontrowersyjna data 12 marca 1945 r.

Wyzwolenie i zniewolenie
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SPORT

Nasi zawodnicy do przerwy 
pewnie grali i stwarzali wiele 
sytuacji do zdobycia paru go-
li. Wykorzystali tylko jedną i 
prowadzenie dla Gryfa zdobył 
P. Kostuch. W drugiej połowie 
miało być tylko lepiej, ale to 
gryfici stracili bramkę, waż-
nego obrońcę bo S. Kowalski 
musiał opuścić boisko po dru-
giej żółtej kartce. Gospodarze 
poczuli okazję do wywalczenia 
zwycięstwa u ruszyli do ata-
ków na bramkę gryfitów. 

Gdy sędzia doliczył do za-
sadniczego czasu gry cztery 
minuty, M. Kenner, podał na 

Później było już lepiej, a pierwsza część zakończyła się 
nieznaczna przewagą czterech goli. Do bramki gości trafiali 
niezawodni T. Bartoś oraz K. Brzeski. Ostatecznie szczypior-
niści z Wejherowa wygrali różnicą 12 bramek. 

- Bardzo dobrze, że dużo zagrała młodzież. Niestety nie 
mogłem skorzystać ze wszystkich  graczy, ale ci co grali, po-
kazali się z dobrej strony. Ogólnie jestem zadowolony. Był 
oczywiście jeden moment kiedy pogubiliśmy się, a goście do-
szli nas na trzy bramki, jednak w ogólnym rozrachunku, 
taktyka była udana – ocenił trener P. Paździocha.

- Czuję się wspaniale, bo sprawiłem sobie super prezent 
na urodziny w postaci strzelonego gola. Cieszę się, że trener 
nie boi się wprowadzać młodszych graczy i możemy ogry-
wać się w ligowych spotkaniach – ocenił młodzieżowiec K. 
Grubba. 

Za nami Okręgowe Mistrzostwa Juniorów oraz Turniej 
o Puchar Huberta Skrzypczaka. Jedną z walk toczył nasz 
wicemistrz Polski, Jakub Tomczak. Tym razem musiał uznać 
wyższość przeciwnika, ale za swoją determinację i zaangażowa-
nie został wybrany zawodnikiem turnieju, za co otrzymał puchar 
z rąk członka Zarządu Powiatu, Jacka Thiela.

Do Wejherowa zawitały takie kluby jak: Trójmiejska Fede-
racja Boksu SAKO, Bombardier Gdynia, Czarni Słupsk, Garda 
Wicko, Wisła Tczew. Wejherowscy fani boksu mogli zobaczyć 
młodych i zdolnych pięściarzy - przyszłość polskiego boksu. 

W mistrzostwach stoczonych osiem pojedynków i cztery walki 
o Puchar Huberta Skrzypczaka. 

W Wejherowie odbyły się Mistrzostwa Nauczy-
cieli Powiatu Wejherowskiego w Tenisie Stołowym. 
Mistrzynią Nauczycielek w grze pojedynczej kobiet 
została Małgorzata Mika z Zespołu Szkół Ponadgim-
nazjalnych nr 3 w Wejherowie, zaś w grze pojedynczej 
mężczyzn mistrzem został Paweł Jakimcio ze Szkoły 
Podstawowej nr 10 z Rumi. 

W Gdańsku rozegrano III Wojewódzki Tur-
niej Kwalifikacyjny kadetek i kadetów w tenisie 
stołowym. Zawodniczki KTS-K GOSRiT Luzino, 
Magda Płotka i jej siostra Katarzyna, które za-
jęły odpowiednio 1. i 3. miejsce.

Zawody były jednocześnie eliminacjami do III Grand Prix 
Polski, który odbędzie  się w dniach 20-22 marca w Łazi-
skach Górnych (województwo śląskie). 

Zawodnicy Wejherow-
skiego Stowarzyszenia 
Sportowego 14 marca 
wzięli udział w Mistrzo-
stwach Województwa 
Pomorskiego w kickbo-
xingu juniorów wersji 
light contact oraz kick 
light. Wejherowo repre-
zentowało 5 zawodników. 

Najlepiej zaprezentował 
się Mikołaj Herzberg, który w 
walce light contact pokonał za-
wodnika Rebelii Kartuzy, na-
tomiast w kick-light, starszego 
zawodnika KS Maximus Gdy-
nia. Błażej Mach wygrał w li-
ght i przegrał w kick-light do 
63 kg. Maciej Zielona walczył 
dwa razy i przegrał. Mikołaj 
Kuksin debiutował w zawo-
dach kickboxingu, przegrywa-
jąc pojedynek z cięższym o 5 kg 
zawodnikiem. Szymon Sroka 
aktualny wicemistrz Polski, 
tym razem musiał uznać wyż-
szość przeciwnika, przegrywa-
jąc nieznacznie walkę.

- Wraz z Tomkiem Hir-
szem, drugim trenerem, po-
stanowiliśmy zaangażować się 
w sekcję sportową młodzieży i 
dorosłych -  powiedział po za-
wodach trener i prezes Klubu 
Rafał Karcz. Klub prowadzi 
nabór do drużyny kickbo-
xingu. 

Zapisy do Wejherow-
skiej Sekcji Kinkboxin-
gu Klubu Sportowego 
„MAXIMUS” - Zespół 
Szkół Ponadginazjalnych 
nr 4 ul. Sobieskiego 344 
Wejherowo. 

Zajęcia dla dzieci od 6 
do lat 12- zajęcia ogólno-
rozwojowe z technikami 
Kick-Boxingu, Judo, sa-
moobrony: poniedziałek 
18.45-19.45, środa 18.30-
19.30. W każdą środę w 
godzinach 17.30-18.30 
odbywają się bezpłatne 
zajęcia sportowo-re-
kreacyjne z technikami 
- kick-boxingu, boksu, 
judo, samoobrony i pił-
ki nożnej. Zajęcia są kie-
rowane do dzieci od 6 do 
12 lat z Wejherowa. 

Zajęcia młodzieży i do-
rosłych: więcej informa-
cji:  www.ksmaximus.
pl  lub tel. 501 191 908 

Zawodnicy reprezentujący kluby z Gowina, Bolszewa 
i Wejherowa ćwiczący na co dzień pod okiem: Rudolfa Si-
menaka Marii Pieper i Piotra Stanulewicza godnie repre-
zentowali Stowarzyszenie Sportów Walki Shotokan i l.a. 
w gdyńskich mistrzotwach. Uczestniczyły w nim kluby z 
województw pomorskiego, bydgoskiego, toruńskiego i szcze-
cińskiego. Dzieci rywalizowały na pięciu tatami w kilku ka-
tegoriach Oto ich wyniki: 

Wiktor Kołton sekcja Śmiechowo - brązowy medal kichon 
8 lat, Martyna Klamrowska sekcja Gowino - brązowy medal 
kata 8-9 lat, Michalina Zychowicz sekcja Bolszewo - złoty 
medal kata 7 lat i młodsze, Antonina Orłowska sekcja Bol-
szewo - brązowy medal kichon 8 lat, Karolina Meyer sekcja 
Bolszewo - srebrny medal kichon 8 lat, Karol Chwarszczyń-
ski sekcja Śmiechowo - srebrny medal kata 12-16 lat, Oskar 
Czerwionka sekcja Gowino - srebrny medal kichon 9 lat,  To-
masz Klamrowski sekcja Gowino - brązowy medal kata 7 lat 
i młodsi, Filip Skwarło - brązowy medal w kumite. 

Na Otwartych Mistrzostwach Gdyni Dzieci w 
Judo, Agata Syska z Wejherowa zdołała przebić 
się do strefy medalowej. W finale pokonała za-
wodniczkę BKS Judo Bydgoszcz Zuzannę Kwiat-
kowską, zdobywając złoty medal. Gratulujemy.

piłka nożna. gryf wygrał 

Dopisało szczęście
piłka ręczna. tytani 

pokonali outsidera
Po bardzo trudnym pojedynku Gryf Wej-

herowo pokonał w Przodkowie GKS, jedną 
bramką strzeloną w ostatnich sekundach do-
liczonego czasu gry. 

Mimo, że wejherowianie grali z ostatnią dru-
żyną II ligi, Alfą Strzelno, to i tak na począt-
ku nie było łatwo. Goście prowadzili otwartą 
i wyrównaną grę. Tytani rozgromili jednak 
przyjezdnych 36:24 (19:12).wolne pole do M. Osłowskiego, 

ten celnie dośrodkował na po-
le karne do K. Wickiego, który 
pokonał, po rykoszecie bram-
karza gospodarzy. Po paru 
sekundach sędzia zakończył 
spotkanie. 

W niedzielę na Wzgórzu 
Wolności o godzinie 14:00 prze-
ciwnikiem Gryfa Wejherowo 
będzie KS Chwaszczyno.

Gryf: W. Ferra - S. Kowal-
ski, P .Kostuch, M. Skwiercz, 
M. Wiśniewski - G. Gicewicz, 
M. Osłowski, P. Czoska, P. 
Brzuzy - K. Wicki, M. Fierka 
(M.Kenner).

Judo. sukcesy Dragona

Złoty medal agaty

tenis stołowy. 
sukces magdy i Kasi

tenis stołowy
mistrzostwa nauczycieli 

Drugie miejsce zajęła Maria Maj-Roksz - ZSP nr 4 Wejhe-
rowo, a trzecie Marta Pacek-Jezierska - ZSO II LO Wejhero-
wo. Drugie miejsce wśród mężczyzn zajął Andrzej Gorajski 
- ZSP Reda, a trzecie Michał Wasążnik - Gimnazjum Sze-
mud.

Boks. W Wejherowie 
mistrzostwa Juniorów 
i puchar skrzypczaka

Kickboxing

herzberg 
najlepszy

Karate shotokan

Wywalczyli medale
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Karta Dużej Rodziny oferuje system zniżek 
oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze bę-
dą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty 
kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na te-
renie całego kraju.  

Od stycznia 2015 r. program wspierania rodzin 
wielodzietnych nie jest już realizowany na pod-
stawie uchwały i rozporządzenia Rady Ministrów, 
ale został uregulowany ustawowo. Nie oznacza 
to jednak, że rodzice i dzieci, którzy do końca 
2014 roku uzyskali i korzystają z KDR, będą mu-
sieli jeszcze raz złożyć w gminie wniosek o jej wy-
stawienie. Nowe przepisy przewidują bowiem, że 
dotychczas wydane dokumenty zachowują waż-
ność do końca okresu, na które zostały przyznane, 
o ile członkowie rodziny wielodzietnej będą dalej 
spełniać warunki do ich posiadania.

Ustawa z dnia 05.12.2014r. wprowadziła ob-
ligatoryjne zniżki które obowiązują od stycznia 
2015r. Są to:

• zniżki na przejazdy kolejowe – 37% na bile-
ty jednorazowe i 49 % na bilety miesięczne dla 
rodziców i małżonków rodziców posiadających 
Kartę Dużej Rodziny (ulga obowiązuje również w 
pociągach SKM),

• zniżki w opłatach paszportowych – 75% dla 
dzieci i 50% dla rodziców i małżonków rodziców 
posiadających Kartę Dużej Rodziny

• darmowe wstępy do parków narodowych.

Poza powyższymi zniżkami posiadacze Kar-
ty Dużej Rodziny  mają możliwość korzystania 
z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy 
transportowej na terenie całego kraju. Zniżki 
mogą oferować nie tylko instytucje publiczne, 
ale również przedsiębiorcy prywatni. Przystępu-
jąc do programu zyskują prawo do posługiwania 
się znakiem „Tu honorujemy Ogólnopolską Kartę 
Dużej Rodziny” . Pełny wykaz zniżek zamieszczo-
ny jest na stronie www.rodzina.gov.pl.  Wykaz 
ten jest na bieżąco aktualizowany.

Karta wydawana jest bezpłatnie i przysługuje 
każdemu członkowi rodziny wielodzietnej, przez 
którą w myśl ustawy z dnia 05.12.2014 r. o Kar-
cie Dużej Rodziny, rozumie się rodzinę w której 
rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na 
utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do 
ukończenia 18 roku życia, do ukończenia 25 roku 
życia w przypadku gdy dziecko uczy się w szko-
le lub szkole wyższej oraz bez ograniczeń wieko-
wych w przypadku dzieci niepełnosprawnych z 
orzeczeniem  o umiarkowanym lub znacznym 
stopniu niepełnosprawności.  Karta przysługuje 
również rodzicom zastępczym lub osobie (oso-
bom) które prowadzą rodzinne domy dziecka.

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny 
można pobrać bezpośrednio ze strony rodzina.
gov.pl lub odebrać osobiście w siedzibie Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejhero-
wie przy ul. Kusocińskiego 17.

Składając wniosek o przyznanie Karty, przed-
stawia się oryginały lub odpisy dokumentów po-
twierdzających prawo do przyznania Karty, w 
szczególności:

• w przypadku rodzica – dokument potwier-
dzający tożsamość oraz oświadczenie, że ro-
dzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej 

KaRta DuŻEJ RODZINY
Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodziet-

nych. przysługuje rodzinom   z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od do-
chodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. 

Wnioski o przyznanie Karty Dużej Ro-
dziny przyjmowane są od poniedziałku 
do piątku w miejskim Ośrodku pomocy 
społecznej w Wejherowie przy ul. Kuso-
cińskiego 17 w godzinach: 

poniedziałek: 7.30 – 17.00
Wtorek  - środa: 7.30 – 15.30
piątek: 7.30 – 14.00  

Wnioski można składać na parterze w po-
koju nr 13 oraz na I piętrze w pokoju nr 20. 
Czas oczekiwania na otrzymanie Kart Dużej 
Rodziny wynosi około 30 dni. 

Dodatkowe informacje na temat Karty 
Dużej Rodziny można uzyskać pod numerem 
58 677 79 69 lub na stronie: 

 www.rodzina.gov.pl

ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez 
umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w sto-
sunku do co najmniej trojga dzieci;

• w przypadku małżonka rodzica – dokument 
potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;

• w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 
18. roku życia – akt urodzenia lub dokument po-
twierdzający tożsamość;

•  w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku 
życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz 
oświadczenie o planowanym terminie ukończe-
nia nauki w danej placówce;

• w przypadku dzieci legitymujących się orze-
czeniem o umiarkowanym albo znacznym stop-
niu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. 
roku życia – dokument potwierdzający tożsa-
mość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo 
znacznym stopniu niepełnosprawności;

• w przypadku dzieci umieszczonych w ro-
dzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka 
– postanowienie o umieszczeniu w rodzinie za-
stępczej lub rodzinnym domu dziecka;

• w przypadku osób przebywających w do-
tychczasowej rodzinie zastępczej albo                    w 
rodzinnym domu dziecka, o których mowa w 
art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o 
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 
oświadczenie  o pozostawaniu w dotychczasowej 
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. 

Radca prawny marcin Kokoryka,
współpracujący z Valur consulting,

odpowie na pytania naszych czytelników, 
przesłane na adres: redakcja@pulswejherowa.pl

lub zadane telefonicznie: 881-485-296

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

Nasza Czytelniczka kupiła 
w lutym produkt, który okazał 
się wadliwy w takim stopniu, 
że jego usterki uniemożliwia-
ją normalne korzystanie z tego 
produktu. Sprawa jest to o ty-
le interesująca, że 25 grudnia 
2014 r. weszła nowa ustawa, 
która ma na celu poprawę sy-
tuacji konsumenta. Chciałbym 
zatem przybliżyć Państwu pra-
wa jakie w tej chwili przysługu-
ją konsumentom. 

Kiedy w ogóle mamy sta-
tus konsumenta. Zgodnie z 
art. 221 k.c. za konsumenta 
uważa się osobę fizyczną 
dokonującą z przedsiębior-
cą czynności prawnej nie-
związanej bezpośrednio z 
jej działalnością gospodar-
czą lub zawodową. Zatem je-
śli kupujemy ekspres do kawy 
do domu, do prywatnego użyt-
ku to jesteśmy konsumentem, 
natomiast jeśli kupujemy ten 
sam ekspres do kawy dla pro-
wadzonej przez nas kawiarni to 
status konsumenta już nam nie 
przysługuje. 

Niezgodność rzeczy sprze-
danej z umową zachodzi przede 
wszystkim wtedy gdy towar:

1) nie ma właściwości, któ-
re rzecz tego rodzaju powin-
na mieć ze względu na cel w 
umowie oznaczony albo wyni-
kający z okoliczności lub prze-
znaczenia;

2) nie ma właściwości, o 
których istnieniu sprzedawca 

zapewnił kupującego, w tym 
przedstawiając próbkę lub 
wzór;

3) nie nadaje się do celu, o 
którym kupujący poinformo-
wał sprzedawcę przy zawarciu 
umowy, a sprzedawca nie zgło-
sił zastrzeżenia co do takiego jej 
przeznaczenia;

4) została kupującemu wy-
dana w stanie niezupełnym.

Jeżeli zatem sprzedany to-
war ma wskazaną wyżej wa-
dę, kupujący może złożyć 
oświadczenie o obniżeniu 
ceny albo odstąpieniu od 
umowy, chyba że sprzedaw-
ca niezwłocznie i bez nad-
miernych niedogodności dla 
kupującego wymieni rzecz wa-
dliwą na wolną od wad albo wa-
dę usunie. 

Ograniczenie to nie ma za-
stosowania, jeżeli rzecz była już 
wymieniona lub naprawiana 
przez sprzedawcę albo sprze-
dawca nie uczynił zadość obo-
wiązkowi wymiany rzeczy na 
wolną od wad lub usunięcia 
wady. Mamy zatem upraw-
nienie alternatywne, z którego 
możemy jako konsument sko-
rzystać. 

W przeciwieństwie do po-
przednio obowiązujących prze-
pisów, nie musimy jednak 
czekać na naprawę lub wy-
mianę, gdyż z uprawnienia do 
żądania obniżenia ceny lub od-
stąpienia od umowy możemy 
skorzystać zawsze, chyba że 
sprzedawca niezwłocznie wy-
mieni towar lub wadę usunie. 
Zmienia to w istotny sposób sy-
tuację konsumenta. Do tej pory 
sprzedawca przedłużał okres 
naprawy lub wymiany, czę-
sto naprawy były ponawiane. 
W tej chwili jeśli naprawa 
lub wymiana nie nastąpią 
możliwie szybko, może-
my skorzystać z możliwo-
ści żądania obniżenia ceny 
lub ustąpienia od umowy, 
nie czekając na działania 
sprzedającego.

Warto podkreślić, że jeżeli 
wada towaru została wykryta 
w ciągu roku od wydania rzeczy 
istnieje domniemanie, że wada 
istniała już w momencie za-
kupu, nie musimy zatem tego 
udowadniać, a jeśli sprzedawca 
się z tym nie zgadza to na nim, 
spoczywa ciężar dowodzenia tej 
okoliczności.

pRaWNIK RaDZI

prawa konsumenta

OGŁOSZENIA I PORADY
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OgŁOsZENIa DROBNE

O G Ł O S Z E N I E

Prywatne  
ogłoszenia  drobne 

zamieszczamy  
bezPłatnie

ogłoszenie można wysłać 
e-mailem na adres: 

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

606 101 502

można też wrzucić ogłoszenie 
do skrzynki obok wejścia 

do biura arteX  
w wejherowie, 

przy ul. Polnej 3/41

nie PrzyJmUJemy 
ogłoszeŃ teLeFonicznie!

Każde ogłoszenie ukaże się w 
dwóch kolejnych wydaniach, 

„Pulsu wejherowa”. 

    Uwaga -  nie zamieszczamy 
     ogłoszeń z prośbą o pomoc.

OGŁOSZENIA

Wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
Komunalnych

NIp 588-217-68-14
ul. Jana III Sobieskiego 251

84-200 Wejherowo
tel./fax: (058) 677 50 00

e-mail: sekretariat@wznk.pl
www.wznk.pl

 
godziny pracy

Poniedziałek   7.00-17.00
         Wtorek     7.00-15.00
            Środa    7.00-15.00
      Czwartek   7.00-15.00
           Piątek    7.00-13.00

   
godziny przyjęć 

interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów 

po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu w 

następujące dni tygodnia:
Poniedziałek   16.00-17.00
      Czwartek   14.00-15.00

   
Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 668 127 245

NIERuchOmOŚcI
Kupię mieszkanie dwupo-

kojowe na parterze, na Os. Har-
cerskim lub na Tysiąclecia. 

Tel. 531 661 915
 * * *
Wejherowo. Sprzedam mu-

rowany nowy domek piętro-
wy stan zamknięty, ocieplany, 
prąd, woda, działka 468 m kw. 
Cena 50 tys.  Tel. 516 311 161

 * * *
Sprzedam mieszkanie w 

Wejherowie Os. Kaszubskie, 
47 m kw. IV piętro, 160 tys. zł. 

Tel. 514 689 930
 * * *
Zamienię mieszkanie dwu-

pokojowe 44,7 m kw. słonecz-
ne, własnościowe, I piętro, 
piwnica, Osiedle Kaszubskie, 
na 3-pokojowe na Os. Kaszub-
skim. Tel. 607 524 880

 * * *
Zamienię mieszkanie wła-

snościowe 49 m kw. na więk-
sze. Blisko szkoła, przedszkola, 
markety, przystanki. 

Tel. 510 791 851
 * * *
Kupię mieszkanie w Wej-

herowie, na Os. Staszica, 
Harcerskim lub 1000-lecia, 
dwupokojowe na parterze. 

Tel. 531 661 915
 * * *
Sprzedam mieszkanie w 

centrum Wejherowa 62 m kw. 

II piętro. Tel. 534 234 513
 * * *
Sprzedam działkę ogrodo-

wą 391 m kw. z domkiem ca-
łorocznym, wszystkie media. 
Cena 42 tys. zł. 

Tel. 698 920 085

WYNaJmĘ
Do wynajęcia pomiesz-

czenie 80 m2 wyposażone w 
sprzęt dla produkcji krawiec-
kiej lub na inną nieuciążliwą 
działalność w Wejherowie. 

Tel. 605 276 089
 * * *
Do wynajęcia nowe miesz-

kanie 40 m2 na biuro, gab. 
lekarski, kosmetyczny itp. Bu-
dynek z windą w centrum 
Wejherowa - 2 pokoje + przed-
pokój.  Tel. 695 171 397

 * * *
Do wynajęcia dwa pokoje 

nieumeblowane z używalno-
ścią kuchni i łazienki. 

Ulica Harcerska w Wejhero-
wie. 600 zł + opłaty. 

Tel. 728 145 108

spRZEDam
Sprzedam okazyjnie 80 to-

mów sagi „Wilcze Oczy” w do-
brym stanie za 350 zł. 

Tel. 665 217 946 
lub 517 782 689
 * * *

Sprzedam 1 lub 2 sukienki 
komunijne z peleryną i toreb-
ką. Dobra cena. Wejherowo.

Tel. 517 041 231
 * * *
Łóżeczko drewniane dla la-

lek z pościelą, 2 maskotki 60 zł 
i ubranka po dziewczynce 3-4 
lata, cena 50 zł. 

Tel. 798 020 532
 * * *
Białe łoże sypialniane z lu-

strami 300 zł. Tel. 538 354 719
 * * *
Sprzedam rower górski i ro-

wer młodzieżowy, po 150 zł. 
Tel. 58 678 35 34
 * * *
Damski płaszcz, kurtkę i 

dwa swetry rozmiar M, 50 zł. 
Wejherowo. Tel. 798 020 532

 * * *
Piłę tarczową 3 kW, z kołka-

mi do przemieszczania. 600 zł.
 Tel. 695 230 080
 * * *
Wózek dwufunkcyjny, wi-

śniowo-szary, pompowane 
koła, moskitiera, pojemnik na 
zakupy. Fotelik gratis. 250 zł. 

Tel. 883 750 153 
 * * *
Nowy rower Pionier górski, 

osprzęt z Himano, koła 26 ca-
li, błotniki aluminiowe, bagaż-
nik, granat perła. 650 zł. 

Tel. 883 750 153 
 * * *

Piękną sukienkę komunij-
ną. 200 zł. Tel. 607 728 375

 * * *
Sprzęt do ćwiczeń Leg Ma-

gig, 100 zł. Tel. 607 728 375
 * * *
Książki z lat 1945-1970 oraz 

płyty analogowe tanio sprze-
dam Gdynia. Tel. 58 624 35 66

 * * *
Kombinezon dziecięcy 

rozm. 92 cm, ocieplany za 40 
zł; wózek 2 w 1 niebieski 170 
zł; ciuszki dziecięce od 70 cm 
i buty  30 zł.  Tel. 725 171 656

mOtORYZacYJNE
Sprzedam Daewoo Lanos 

stan idealny, 1999 r., przebieg 
160 tys. km, silnik 1,5, na ben-
zynę i gaz. Gościcino. 

Tel. 698 226 788
 * * *
Samochód Fiat Panda Van 

2004 rok, 1,1 benz. z salonu, 
bezwypadkowy. Gościcino. 

Tel. 695 230 080
 * * *
Odstąpię 4 opony letnie, 

model 165/65R14. 
Tel. 607 525 099
 * * *
Sprzedam Fiata Seicento 98 

r. Cena 1800 zł. Tel. 698 920 085

pRaca
Zaopiekuję się starszą sobą 

na terenie Wejherowa. 
Tel. 512 059 494
 * * *
Szukam pani do prasowa-

nia i sprzątania. 
Tel. 691 916 700

RÓŻNE
Chłopak 30+ pozna dziew-

czynę. Tel. 784 808 700



16

www.pulswejherowa.pl19 marca  2015

OGŁOSZENIA

Wspaniała lokalizacja 
przy parku miejskim

O G Ł O S Z E N I E

uWaga!  Okazja!!!

POZOSTAŁY 
DO SPRZEDANIA:

W programie realizo-
wanym przez Przedszkole 
Specjalne, obok pracy indy-
widualnej i grupowej prowa-
dzone są również zajęcia z 
hipoterapii, dogoterapii i hy-
droterapii.

 W tejże placówce po nie-
spełna 2 latach funkcjonowa-
nia uruchomiono też zajęcia 
stymulacji pracy mózgu EEG-
Bioffeedback. Nowością, pro-
wadzoną od niecałego roku, 
są zajęcia z Arteterapii. Jest 
to jedna z form usprawniania 
osób niepełnosprawnych, za-
kładająca terapię przez sztu-
kę. Dzięki wsparciu miasta 
Wejherowa, Starostwa Po-
wiatowego, Urzędu Marszał-
kowskiego oraz współpracy z 

Budujemy Dzienne centrum Rehabilitacji

PFRON, Fundacja jest samo-
wystarczalna w zakresie co-
dziennego działania. 

Od początku roku 2013 roz-
poczęliśmy kolejny ambitny 
projekt - budowę Dziennego 
Centrum Rehabilitacji dla 
młodzieży i dorosłych z ob-
szaru powiatu wejherow-
skiego. Celem tego projektu 
jest objęcie opieką niepełno-
sprawnych dzieci w wieku 
szkolnym oraz wieloprofilowa 
rehabilitacja osób (także do-
rosłych) z uszkodzeniami cen-
tralnego układu nerwowego. 
Potrzebny jest jednak remont 
pomieszczeń do prowadzenia 
terapii i rehabilitacji, co wią-
że się z koniecznością pozy-
skania środków finansowych. 

Niepełnosprawność jest nie-
uleczalna, nasi podopieczni 
nadal potrzebują wsparcia po 
osiągnięciu wieku szkolnego, 
a my możemy poprawić kom-
fort ich życia. 

Dzienne Centrum Rehabi-

Od 2002 roku w Wejherowie funkcjonuje Fun-
dacja „Uśmiech Dziecka”. Od początku głównym 
celem organizacji była rehabilitacja dzieci i mło-
dzieży cierpiących z powodu różnego stopnia 
niepełnosprawności. Fundacja, zaczynająca od 
wsparcia dla 30 dzieci, dziś pomaga już blisko 800 
podopiecznym. W strukturach fundacji funkcjonu-
je Niepubliczne Przedszkole Specjalne „Uśmiech 
Dziecka” oraz NZOZ Ośrodek Wczesnej Interwen-
cji dla Dzieci i Młodzieży.

litacji powstanie w pomiesz-
czeniach stanowiących garaże 
po byłym pogotowiu, przy uli-
cy Chopina 15 w Wejherowie. 
Termin remontu i otwarcia 
obiektu jest jednak zależny 
od wsparcia mieszkańców i 

lokalnego biznesu. Serdecznie 
prosimy Państwa o wspar-
cie naszej inicjatywy poprzez 
przekazanie 1% podatku do-
chodowego na rzecz niepełno-
sprawnych dzieci i dorosłych z 
Wejherowa i okolic. 

Przy wypełnianiu tegorocz-
nego PIT-u wpiszcie numer 
KRS Fundacji „Uśmiech 
Dziecka”: 0000098397. 

Więcej informacji na stro-
nie internetowej: 
www.usmiechdzieckaorg.pl


