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Wielki 
Post

Rozpoczął się Wielki 
Post, a wraz z nim nabo-
żeństwa Drogi Krzyżowej 
m.in. na Kalwarii Wejhe-
rowskiej.                   Str. 2

Po raz 13. w wejherow-
skiej Kolegiacie Biblię po 
kaszubsku czytała - Da-
nuta Stenka (na zdjęciu). 
Towarzyszył jej o. Jakub 
Waszkowiak.               Str. 8

- Miniony rok był rokiem intensywnego rozwoju miasta 
i został zdominowany przez inwestycje infrastruktural-
ne - mówi prezydent Wejherowa, Krzysztof Hildebrandt. - 
Utwardziliśmy wiele ulic poza centrum miasta, ale przede 
wszystkim rozpoczęliśmy budowę połączeń drogowych pół-
nocnej i południowej części. 

Powstawanie strate-
gicznych połączeń dro-
gowych, inwestycje w 
oświacie, nowe parkingi, 
zagospodarowanie tere-
nów przeznaczonych do 

spacerów i rekreacji oraz 
inne działania podnoszą-
ce atrakcyjność miasta, 
takie jak ukończenie Szla-
ku Nut Kaszubskich - o 
tych ubiegłorocznych za-

daniach oraz o planach 
na 2016 rok informuje na-
szych Czytelników prezy-
dent K. Hildebrandt. 

Prezentujemy też Mapę 
Inwestycji.             Str. 4-5

Już tylko tydzień pozostał na składanie 
projektów w ramach Wejherowskiego Bu-
dżetu Obywatelskiego. Wnioski będą przyj-
mowane w Urzędzie Miasta do 18 lutego.

Pytania w tej sprawie można przesłać za pośrednic-
twem poczty elektronicznej pod specjalnym adresem: 
budzetobywatelski@wejherowo.pl

Pomocą służą eksperci: w zakresie inwestycji Mag-
dalena Florczak-Majewska tel. 58 677 71 17, w zakresie 
urbanistyki i nieruchomości Aleksandra Sulikowska, 
tel. 58 677 71 49, a w zakresie wydarzeń sportowych i 
kulturalnych Michał Jeliński tel. 58 677 70 36. 

Na wniosku musi znajdować się co najmniej 50 pod-
pisów wejherowian.                 Str. 3

Ostatni tydzień

Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w 2016 r. 
dla podmiotów prowadzących działalność 
pożytku publicznego na terenie powiatu 
wejherowskiego.

Z roku na rok na działalność kulturalną, dotyczącą 
integracji osób niepełnosprawnych, edukacji oraz zdrowe-
go stylu życia i aktywności fizycznej, samorząd powiato-
wy wydaje więcej pieniędzy. W tym roku na ten cel 
przeznaczono kwotę 200 tys. zł.    Str. 7

Dwieście tysięcy
dla organizacji 

W wejherowskim szpitalu zmarł pacjent, u którego 
wykryto wirus tzw. świńskiej grypy. Takie przypadki na-
leżą do bardzo rzadkich, natomiast zachorowania na 
grypę sezonową są bardzo liczne.           Str. 11
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WIELKI POST
Wielki post i Światowy Dzień Chorego

Jutro wierni 
wyruszą na Kalwarię

W religii katolickiej Wielki 
Post obejmuje ok. czterdzie-
stodniowy okres liturgiczny, 
trwający  od Środy Popielco-
wej do Wielkiego Czwartku.

W piątek 12 lutego we 
wszystkich kościołach roz-
poczynają się nabożeństwa 
Drogi Krzyżowej. W wejhe-
rowskim Sanktuarium Pa-
syjno-Maryjnym odbędzie się 
pierwsza w tym roku droga 
krzyżowa na Kalwarii. 

- Jako opiekunowie Sank-
tuarium pragniemy zaprosić 

wszystkich na Drogę Krzy-
żową, którą odprawiać bę-
dziemy na wejherowskiej 
Kalwarii w każdy piątek 
Wielkiego Postu -  mówi o. 
Daniel Szustak OFM, ku-
stosz Sanktuarium. - Prze-
mierzajmy kalwaryjskie 
wzgórza razem z Jezusem, 
ucząc się bycia, w tym Roku 
Świętym, miłosiernym.

W piątki o godz. 15.00 w 
kościele św. Anny odprawio-
na będzie msza św. w intencji 
pielgrzymów i uczczenie Reli-

kwii Krzyża św., a ok. 16.00 
nastąpi wyjście na Kalwarię.

Dzisiaj 11 lutego, w tym 
kościele odbędzie się inna 
uroczystość. W Światowym 
Dniu Chorego, w Wejhe-
rowie poświęconym Matce 
Bożej Wejherowskiej, przed 
Cudownym Obrazem MBW 
Uzdrowienia Chorych odbę-
dą się nabożeństwa o godz. 
10.00 i 19.00 (dodatkowa 
msza św. o 12.00), z błogo-
sławieństwem lurdzkim.

Wczoraj rozpoczął się Wielki Post - czas pokuty i przygotowania 
do najważniejszych dla chrześcijan Świąt Wielkanocnych. Jutro 
wierni wyruszą na Kalwarię, natomiast dzisiaj, w Dniu Chorego 
modlą się przez obrazem Matki Bożej Wejherowskiej.

Miejski Zakład Komunikacji 
Wejherowo Sp. z o.o. uprzejmie 
informuje, że w każdy piątek 
Wielkiego Postu 2016 roku, 
po zakończeniu Drogi Krzy-
żowej na Kalwarii Wejherow-
skiej, z inicjatywy Prezydenta 
Wejherowa podstawione zo-
staną autobusy komunikacji 
miejskiej umożliwiające po-
wroty do domów.

Miejsce podstawienia auto-
busów: ulica Harcerska na wy-
sokości kotłowni OPEC:

1. autobus  z oznakowaniem 
linii nr 2 będzie jechał trasą do 
Szpitala.

2.  autobus z oznakowaniem 
linii nr 3, będzie jechał trasą do 
pętli „Odrębna”.

Godzina podstawienia oko-
ło 17:30. Odjazd: po zajęciu 
miejsc przez pasażerów.

Do korzystania z tego dodat-
kowego przewozu zapraszamy 
w szczególności uczestniczące 
w uroczystościach Drogi Krzy-
żowej osoby starsze, niepeł-
nosprawne i matki z małymi 
dziećmi.

Dodatkowe informacje u dys-
pozytora, pod nr telefonu: 58 
572 29 33.

Autobusy
po Drodze
Krzyżowej

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

Stowarzyszenie Misternicy Kaszubscy prowadzi nabór 
osób chętnych do udziału w misteriach wielkopostnych. 

W tym roku planowane jest po raz pierwszy misterium ob-
chodów Wielkiego Czwartku. Tym bardziej zwracamy się do 
wszystkich osób, chcących włączyć się w to dzieło. Szczegól-
nie potrzeba aktorów do odgrywania postaci męskich.

Pierwsze spotkanie - organizacyjne odbędzie się tradycyj-
nie w pierwszy piątek wielkiego postu, tj. 11 marca po mszy 
św. po godz. 19.00 w sali przy klasztorze oo. Franciszkanów w 
Wejherowie. Próby będą się odbywać w Wejherowskim Cen-
trum Kultury, we wtorki i czwartki od 18.00 do 20.00.

        Zapraszamy
       Prezes Stowarzyszenia Misternicy Kaszubscy
   Wojciech Rybakowski

Misternicy zapraszają

- Chcemy pielęgnować tra-
dycje wielkopostne, a szcze-
gólnie obchody Wielkiego 
Czwartku, które w ostatnich 
latach zanikają i w porów-
naniu do uroczystości wiel-
kopiątkowych, straciły na 
znaczeniu - powiedział Woj-
ciech Rybakowski. - Na-
dal będziemy przygotowywać 
misterium z okazji Wielkiego 
Piątku, ale obchody wielko-
postne pragniemy wzboga-
cić o uroczystość Wielkiego 
Czwartku na Kalwarii Wej-
herowskiej. Chodzi m.in. o 

W sali Domu Pielgrzyma kustosz Sanktuarium Pasyjno-Maryj-
nego w Wejherowie o. Daniel Szustak, prezes Stowarzyszenia Mi-
sternicy Kaszubscy Wojciech Rybakowski i przedstawiciel tego 
stowarzyszenia, Artur Szymerowski (wszyscy na zdjęciu poniżej) 
podpisali Akt intencyjny. Celem porozumienia jest podjęcie no-
wych inicjatyw na rzecz rozwoju kultu na Kalwarii Wejherow-
skiej, a zwłaszcza uroczystości Wielkiego Czwartku.

zachowanie tradycyjnych pie-
śni, śpiewanych tego dnia. 
Pomysłodawcą kultywowa-
nia tradycji wielkoczwartko-
wej jest Artur Szymerowski 
ze Stowarzyszenia Misterni-
ków, ale wpisujemy się z tym 
pomysłem w dążenia ojców 
Franciszkanów i kustosza 
Sanktuarium, ojca Daniela 
Szustaka. 

Akt intencyjny, podpisany 
8 lutego na terenie klasztoru 
Franciszkanów zawiera de-
klarację nagrania oraz zapi-
sania w formie nutowej pieśni, 
wykonywanych przez śpiewa-
ków w Wielki Czwartek. Ist-
nieje obawa, że w przyszłości 
nie będziemy pamiętali tych 

melodii. Misternicy Kaszub-
scy ubogacą też uroczystość 
w Wielki Czwartek insceni-
zacją, zainicjowana w tym ro-
ku i rozwijaną w następnych 
latach.

- Uroczystość, którą na-
zywamy „Drogą pojmania” 
rozpocznie się w naszym ko-
ściele, potem pójdziemy na 
Górę Oliwną, a stamtąd do 
Domu Kajfasza - mówi o. 
Daniel Szustak. - Już dzi-
siaj zapraszam wiernych na 
obchody Wielkiego Czwart-
ku z udziałem Misterników 
Kaszubskich. Naszą troską 
jest, żeby zachować tradycyj-
ne wejherowskie obchody kal-
waryjskie i ubogacić je.      AK.

Podpisano Akt intencyjny

Misternicy w Wielki Czwartek
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AKTUALNOŚCI

Dobiegła końca realizacja 
projektu „Likwidacja ni-
skiej emisji w Śródmieściu 
Wejherowa”, który został 
przygotowany i prowadzony 
przez miasto.  Wejherowski 
samorząd pozyskał na ten cel 
dotację ze środków Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej 
w Gdańsku. 

Jak informuje zastępca 
prezydenta Piotr Bochiń-
ski, władze miasta Wejhe-
rowa od wielu lat podejmują 
działania związane z ochroną 
środowiska, a zwłaszcza sta-
rania o poprawę czystości po-
wietrza. Wiadomo, że jednym 
głównych źródeł zanieczysz-
czeń powietrza w okresie je-
sienno-zimowym są domy 
jednorodzinne i budynki ko-
munalne ogrzewane piecami 
i kotłowniami węglowymi. 

W celu ograniczenia tzw. 
niskiej emisji miasto prowadzi 
również działania informacyj-
ne. Na stronie internetowej 
www.wejherowo.pl i w 
„Nowinach” prowadzona by-
ła akcja informacyjna wśród 
mieszkańców, aby zaprzestać 
spalania w piecach domowych 
m.in. odzieży, plastikowych 
butelek i płyt meblowych na-
sączonych chemikaliami.    

- Oddziaływanie zanie-
czyszczeń powietrza na ludzi 
jest niebezpieczne i prowadzi 
często do przewlekłych cho-
rób - mówi Piotr Bochiński. 
- Znaczącym źródłem zanie-
czyszczenia powietrza są spa-
liny z palenisk domowych 
oraz małych zakładów wypo-
sażonych w różnego rodzaju 
piece węglowe. Bardzo nie-
bezpieczne może też być spa-
lanie śmieci w tych piecach.

P. Bochiński przypomi-
na, że z inicjatywy prezyden-
ta Krzysztofa Hildebrandta, 
już w 2008 roku Rada Mia-
sta Wejherowa przyjęła 

W Wejherowie zlikwidowano 94 piece i pa-
leniska węglowe, a 10 budynków wieloro-
dzinnych podłączonych zostało do miejskiej 
sieci ciepłowniczej lub gazowej, co poskut-
kowało zmniejszeniem emisji szkodliwych 
substancji do atmosfery.  

pilotażowy program finan-
sowania modernizacji syste-
mów grzewczych w mieście, 
dzięki któremu można było 
objąć tą modernizacją lokale 
mieszkalne w budynkach ko-
munalnych i prywatnych. Do-
finansowanie wynosiło do 75 
proc. łącznych kosztów. 

- Warunkiem było podłą-
czenie ogrzewania sieci OPEC 
lub instalacja ogrzewania ga-
zowego. Dzięki temu jeszcze 
przed wprowadzeniem pro-
jektu KAWKA z możliwości 
wymiany systemów grzew-
czych skorzystało 16 budyn-
ków - mówi Piotr Bochiński.

Dzięki przystąpieniu mia-
sta Wejherowa do programu 
KAWKA, od 2013 roku na te-
renie Wejherowa zlikwidowa-
ne zostały 94 piece i paleniska 
węglowe. Natomiast 10 bu-
dynków wielorodzinnych pod-
łączonych zostało do miejskiej 
sieci ciepłowniczej lub gazo-
wej. W wyniku realizacji 
inwestycji, o 10 ton rocz-
nie zmniejszyła się emisja 
pyłów do atmosfery, 1000 
ton dwutlenku węgla i 4 
kg rakotwórczego benzo-
apirenu. 

Koszt projektu „Likwida-
cja niskiej emisji w Śródmie-
ściu Wejherowa” wyniósł 774 
tys. zł. W ramach programu 
KAWKA, Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Gdań-
sku udzielił dofinansowania 
na realizację tej inwestycji w 
formie pożyczki oraz dotacji.

Realizacja projektu prze-
biegała na razie w Śródmie-
ściu, gdzie zanieczyszczenie 
powietrza - zgodne z bada-
niami -  jest największe. W 
tym rejonie miasta znajduje 
się miejska sieć ciepłownicza 
OPEC, zasilająca głównie bu-
dynki wielorodzinne, do któ-
rej najchętniej podłączają się 
mieszkańcy likwidując piece. 

„Kawka” pomogła

Mniej dymu 
nad miastem

- Panie prezydencie, 
skąd pomysł na Mapę In-
westycji Wejherowa?

- Zawsze powtarzam, że 
mieszkańcy powinni otrzy-
mywać pełne i rzetelne in-
formacje z pierwszej ręki o 
tym,  co dzieje się w mieście 
i to staram się robić. 

Mapa to przegląd inwe-
stycji, które zmieniają na-
sze miasto. Mamy nadzieję, 
że stanie się ona ciekawym 
źródłem informacji i pokaże 
zakres wykonanych i projek-
towanych prac inwestycyj-
nych w całym Wejherowie.

- Rzeczywiście sporo 
zadań zostało zaznaczo-
nych na mapie. Jakby 
Pan podsumował minio-
ny 2015 rok?

- Rok intensywnego roz-
woju. Rok 2015 został zdo-
minowany przez inwestycje 
infrastrukturalne. Utwardzi-
liśmy wiele ulic poza centrum 
miasta, ale przede wszystkim 
rozpoczęliśmy budowę połą-
czeń drogowych północnej i 
południowej części. Już te-
raz jesteśmy świadkami po-
wstawania strategicznych 
połączeń drogowych, które 
podniosą jakość komunikacji 
na kolejne lata. 

Jednak drogi to nie wszyst-
ko. Były również inwestycje 
w oświacie, nowe parkingi, 
zagospodarowanie terenów 
przeznaczonych do spacerów 
i rekreacji oraz inne działania 
podnoszące atrakcyjność mia-
sta i wzmacniające jego silną 
pozycję w regionie, jak choć-
by ukończenie Szlaku Nut 
Kaszubskich, który wzbudził 
ogromne zainteresowanie 
mieszkańców i turystów. 

- A co było nowością tej 
kadencji samorządu?

- Bez wątpienia Budżet 
Obywatelski. Idea budżetu 
obywatelskiego od razu, już 
w pierwszej edycji zyskała 
dużą popularność wśród wej-
herowian. Zgłoszono 64 pro-
pozycje, a do ostatecznego 
głosowania zakwalifikowało 
się 47 pomysłów o różnorod-
nej i ciekawej tematyce. 

Ponad 8 tysięcy mieszkań-
ców wzięło udział w głosowa-
niu, a 7 projektów za ok. 1 
mln zł jest zrealizowanych. 
To wspólny sukces wejhe-
rowian. Mieszkańcy chcą  
uczestniczyć w życiu miasta, 
mają pomysły, potrafią je 
wdrożyć i mnie to  - jak pre-
zydenta - bardzo cieszy. Sta-
ram się w tym pomagać. 

Budżet obywatelski to 
nowa jakość w życiu nasze-
go miasta, to realna zmia-
na w sposobie zarządzania 
Wejherowem, to oddane 
głosu bezpośrednio samym 
mieszkańcom. Zapropono-
wałem wprowadzenie w 
Wejherowie budżetu oby-
watelskiego, gdyż zależy mi 
na dialogu z mieszkańcami, 
na zrozumieniu potrzeb i 
realizacji pomysłów wejhe-
rowian. I to się udało! 

Mam nadzieję, że w 2016 
rok będzie podobnie.

- Przejdźmy zatem do 
przyszłości. Co dalej? 
Mapa pokazuje plany, ale 
jak Pan krótko scharak-
teryzuje rok 2016?

- Będzie to kolejny rok 
pełen wyzwań dla finansów 
samorządowych. Przekazy-
wanie przez rząd wielu za-
dań bez zapewnienia ich 

Wejherowo będzie się 
dalej rozwijało

Z prezydentem Wejherowa KRZYSZTOFEM HILDEBRANDTEM, o zrealizowanych i 
przyszłych inwestycjach, rozmawia Anna Kuczmarska

pełnego finansowania oraz 
ustalenie subwencji oświato-
wej w wysokości nie zabez-
pieczającej funkcjonowania 
oświaty przyczynia się do 
tego, że kondycja finansowa 
samorządów jest z roku na 
rok coraz trudniejsza. 

Przez ostatnie lata rządzą-
cy konsekwentnie nakłada-
li na samorządy dodatkowe 
obowiązki, bez zapewnienia 
ich finansowania. Powoduje 
to stały wzrost wydatków bie-
żących.  W tych warunkach 
został przygotowany budżet 
Wejherowa na rok 2016. To 

jeden z trudniejszych budże-
tów w historii samorządu - 
wymagający konsekwencji, 
dyscypliny finansowej i du-
żych oszczędności. Jednak 
walczymy z przeciwnościami 
i Wejherowo będzie się dalej 
rozwijało. 

- Na sesji budżetowej 
mówił Pan o historycz-
nych decyzjach?

- Tak, gdyż to prawda. 
Zgodnie z zapowiedziami 
traktujemy budowę dróg ja-
ko element kluczowy. Przy-
jęcie budżetu Wejherowa na 
2016 rok to moment dla nas 
historyczny. Żadna z dotych-
czasowych Rad Miasta Wej-
herowa nie podejmowała 
dotąd decyzji o budowie bez-
kolizyjnych węzłów łączą-
cych północną i południową 
część miasta. Rozpoczyna-
my prace związane z budową 
bezkolizyjnego Węzła Zryw. 

Poza tym przygotowuje-
my się  do pozyskiwania ko-
lejnych środków unijnych. 
Zwracam też uwagę np. na 
inicjatywy związane z rewita-
lizacją Śródmieścia. Planuje-
my zagospodarowanie terenu 
po tzw. starym basenie przy 
ul. Kalwaryjskiej i obecnie 
trwają prace nad przygoto-
waniem projektu technicz-
nego kompleksu otwartych 
basenów wraz ze strefą wy-
poczynku i rekreacji.

- Dziękuję za rozmowę.

Nową nawierzchnię i miejsca parkingowe otrzymała 
m.in. ulica przy Powiatowym Urzędzie Pracy. O tej 
inwestycji oraz wielu innych mówi Mapa Inwestycji, 
którą zamieszczamy na sąsiedniej str. 5
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Inwestycje zrealizowane w 2015 roku - kolor zielony
1. ul. Modra - ulica utwardzona płytami       
2. ul. Urocza - ulica utwardzona płytami       
3. ul. Złota - ulica utwardzona płytami          
4. ul. Sucharskiego  - ulica utwardzona płytami          
5. ul. Zielna - ulica utwardzona płytami          
6. ul. Architektów  - ulica utwardzona płytami          
7. ulica przy Powiatowym Urzędzie Pracy – budowa ulicy wraz z 
chodnikami, oświetleniem i miejscami parkingowymi
8. WĘZEŁ DZIAŁKI – budowa ulicy, chodników, ścieżki rowerowej, 
oświetlenia, dwóch rond oraz przebudowa przejazdu kolejowego
9. ul. Jasna - ulica utwardzona płytami          
10. ul. Lelewela-Nadrzeczna - budowa ronda u zbiegu ulic Krasiń-
skiego-Derdowskiego-Nadrzecznej, budowa nowego odcinka ul. Le-
lewela wraz ze ścieżką rowerową, chodnikiem, oświetleniem i nowymi 
sieciami
11. ul. Kołłątaja - ulica utwardzona płytami          
12. Sala sportowa przy SP 9 
13. ul. Spacerowa - budowa ulicy i miejsc postojowych, chodników, 
oświetlenia i kanalizacji deszczowej 
14. Skwer Bukowa-Sobieskiego - budowa skweru wraz z wykona-
niem fontanny, małej architektury, ławeczki z postacią Reginy Oso-
wickiej oraz remontem ul. Bukowej polegającym na wykonaniu 
kanalizacji deszczowej i nowej nawierzchni ulicy i chodników 
15. Budowa wolier w parku oraz faszynowanie kanałów 
16. Budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron z placem zabaw
17. Boisko przy ZS nr 1 
18. ul. Wschodnia  - utwardzenie płytami       
19. ul. Środkowa - utwardzenie płytami                
20. ul. Leśna - budowa ulicy wraz z chodnikami, kanalizacją desz-
czową i oświetleniem

21. Parking przy ul. Roszczynialskiego – ok. 300 miejsc parkingo-
wych, chodnik, oświetlenie, toaleta i wiaty dla handlujących
22. ul. Poprzeczna - utwardzenie płytami 
23. ul. Odrębna – budowa ulicy wraz z chodnikami – inwestycja 
współfinansowana przez miasto Wejherowo. Inwestor Starostwo Po-
wiatowe. 
24. ul. Rybacka – sięgacz do kościoła - utwardzenie płytami                               
25. ul. Iwaszkiewicza 
26. ul. Chmielewskiego – budowa ulicy wraz z chodnikami, kanaliza-
cją deszczową, oświetleniem i murami oporowymi
27. ul. Gryfa Pomorskiego – budowa kanalizacji deszczowej
28. ul. Torowa – ulica utwardzona płytami          
29. skrzyżowanie Rogali-Karnowskiego - nowa nawierzchnia i pro-
gi zwalniające

Wykonywane dokumentacje projektowe - kolor czerwony
1. ul. Krofeya - budowa nawierzchni 
2. Budowa połączenia ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką
3. Budowa ulicy na odcinku od drogi krajowej nr 6 na wysokości Po-
wiatowego Urzędu Pracy do ul. Przemysłowej 
4. Przebudowa ul. Karnowskiego z budową trzech rond (w ul. Przemy-
słowej i w ul. Ofiar Piaśnicy) 
5. ul. Okrężna - przebudowa ulicy z oświetleniem
6. ul. Niska - przebudowa ulicy z oświetleniem
7. Węzeł Kwiatowa - budowa tunelu pod torami, ronda i ulic w rejonie 
głównego dworca PKP/SKM  zapewniająca bezkolizyjną komunikację 
pomiędzy północną a południową częścią Wejherowa wraz z budową 
parkingu w pasie drogowo-kolejowym
8. „Wodne Ogrody” - budowa zespołu otwartych basenów kąpielo-
wych z zapleczem kubaturowym, dojazdem, parkingiem w ramach 
przedsięwzięcia pn. Centrum Integracji Społecznej -Wodne Ogrody - 

stanowiącego element Rewitalizacji Śródmieścia Wejherowa
9. Parking przy ul. Nadrzecznej – budowa parkingu w rejonie Zespołu 
Szkół nr 3
10. Przebudowa skrzyżowania ul. Chopina z ul. Staromłyńską i Nad-
rzeczną
11. Ciąg pieszy nad Cedronem - budowa placu rekreacji
12. Parking Reformatów - budowa parkingu wraz z układem drogowym 
13. Wieża widokowa z kolejką linową
14. ul. Zamkowa – budowa ulicy
15. ul. Gryfa Pomorskiego i Necla – budowa ulicy
16. ul. Obr. Westerplatte – przebudowa ulicy z oświetleniem
17. ul. Paderewskiego – przebudowa ulicy z oświetleniem
18. WĘZEŁ ZRYW – budowa bezkolizyjnego połączenia północ-połu-
dnie we wschodniej części Wejherowa  wraz z układem drogowym na 
Śmiechowie oraz parkingiem przy SKM Śmiechowo
19. Budowa zatok autobusowych na ul. Nadrzecznej i Lelewela
20. Zadaszenie lodowiska przy ZS nr 3
21. ul. Patoka – budowa ulicy z dwoma rondami 

Budżet Obywatelski 2015 
1. Budowa boiska sportowego oraz placu zabaw i rekreacji im. R. Jakub
 ka na os. Sucharskiego w Wejherowie – prace budowlane 
2. Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego na "Blizie". Etap I - 
 Projekt budowlany” – projekt przeniesiony na „Wazę”
3. Zielona Szkoła – na terenie Rodzinnych Ogródków Działkowych im. 
 F. Ceynowy przy ul. Nadrzecznej w Wejherowie
4. Budowa drogi osiedlowej na  Osiedlu Staszica – prace budowlane
5. Budowa placu sportów miejskich na Blizie - koncepcyjne połączenie 
 projektu BO z pełnym zagospodarowaniem Blizy
6. Budowa wiaty piknikowej z paleniskiem przy ul. Konopnickiej 
7. Budowa parkingu na Osiedlu Fenikowskiego – prace budowlane
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ROZMOWA I AKTUALNOŚCI

- Rada Powiatu,  pra-
cuje dość zgodnie, czę-
sto podejmując uchwały 
jednomyślnie. Dzięki te-
mu obrady przebiegają 
sprawnie. Co Pana zda-
niem na to wpływa?

- Rada Powiatu pracu-
je zgodnie i sprawnie przede 
wszystkim dzięki koalicji, za-
wartej ponad rok temu przez 
radnych Prawa i Sprawie-
dliwości oraz ugrupowania 
Wspólny Powiat. Oba ugru-
powania mają w Radzie taką 
samą liczbę radnych. Zgod-
nie ustaliliśmy podział funk-
cji w powiecie. Praca ruszyła 
od samego początku ukon-
stytuowania się Rady. Radni 
wybrali komisje, w których 
chcieli pracować, a zarząd 
powiatu jako organ wyko-
nawczy wyznaczył priorytety 
i zajął się funkcjonowaniem 
urzędu. Radni  wypracowu-
ją tematy należące do zadań 
samorządu zgodnie z ustawą,  
przede wszystkim na  posie-
dzeniach  komisji merytorycz-
nych. Sesje są zwieńczeniem 
pracy nad projektami uchwał, 
a głosowanie odbywa się na 
ogół sprawnie i spokojnie.

- W Radzie Powiatu są 
trzy kluby radnych.

- Tak. Obok koalicyjnych 
klubów PiS i Wspólny Powiat, 
jest klub PO. Dodam jeszcze, 
że radni powiatowi PiS, do 
których należę, są członka-
mi partii Prawo i Sprawiedli-
wość. W klubie radnych PO, 
jak wynika z moich informa-
cji, tylko niektórzy radni na-
leżą do tej partii.

- Opozycja Państwu nie 
przeszkadza?

- Na początku kadencji, 
podczas pierwszych sesji rze-
czywiście były ataki ze strony 
niektórych radnych Platfor-
my Obywatelskiej. Dotyczyły 
raczej innego spojrzenia na 
poszczególne sprawy i nieste-
ty nabierały charakteru tzw. 
wycieczek personalnych pod 
adresem nowego starosty, wi-
cestarosty i etatowego człon-
ka zarządu. Utarczki słowne 
miały charakter „historycz-
ny”, ponieważ dotyczyły z 
reguły poprzedniej kadencji. 
Widoczny był opór, brak chę-
ci współpracy. Teraz sesje są 
już spokojniejsze, nie ma dra-

stycznych, spornych sytuacji, 
a radni skupili się na pracy w 
komisjach i nie tylko. Wszy-
scy radni mają bezpośredni 
wpływ na na realizację zadań 
powiatu.

- A może to zasługa 
przewodniczącego Rady 
Powiatu?

- Tego nie wiem. Na pew-
no staram się być przewodni-
czącym wszystkich radnych, 
szanuję poglądy każdego, 
a rada jest jedna - powiatu 
wejherowskiego. Decyzję o 
powstaniu koalicji w samo-
rządzie powiatowym uwa-
żam za słuszną i pozytywną 
dla mieszkańców naszego po-
wiatu. To była dobra decyzja. 
Bardzo ważnym elementem 
działania samorządu w tej 
kadencji jest dobra współpra-
ca powiatu z miastem Wejhe-
rowo i pozostałymi gminami, 
co z pewnością pozytywnie od-
czuwają mieszkańcy. 

Jako długoletniemu wej-
herowianinowi, urodzonemu 
w tym mieście (obecnie miesz-
kającemu w Górze w gminie 
Wejherowo - dop. red.), bardzo 
mi na tym zależy. Jak pamię-
tamy, wcześniej relacje mię-
dzy miastem a powiatem były 
delikatnie mówiąc chłodne. 

- Prawo i Sprawiedli-
wość po ostatnich wybo-
rach przejęło rządzenie w 
Polsce , czy to może mieć 
wpływ na powiat?

- Samorządy, poza Sejmi-
kiem Wojewódzkim, kieru-
ją się raczej pozapartyjnymi 
korelacjami, Gminy tym bar-
dziej - funkcjonuje tam or-
dynacja jednomandatowa. 
Wybory do radu Powiatu to 
głosowanie na listy i tutaj 
jest element partyjny przy 
samym akcie wyborczym, ale 
w Radzie polityka jest raczej 
w tle. Rząd i parlament mają 
wpływ na samorządy, poprzez 
ustawy i pieniądze. Wiadomo 
ten kto ma „kasę” ten rządzi, 
Jest jeszcze kwestia ile jej ma 
i jak nią gospodaruje. 

Na pewno przed nowym 
rządem stoi duże wyzwanie, 
obietnic było sporo i to dużego 
kalibru. Trzeba pozytywnie 
myśleć i dać szansę rządzą-
cym, gdyż sporo było zanie-
chań, a więcej „dryfu” byłej 
koalicji PO-PSL. Uważam, 

że podstawą wyjścia na pro-
stą jest postawienie na rozwój 
polskiego przemysłu poprzez 
innowacyjność, zmniejsze-
nie  kosztów pracy, umiar-
kowany fiskalizm i swoboda 
zakładania działalności go-
spodarczych. Ważna jest re-
polonizacja mediów i banków 
oraz tutaj, na Wybrzeżu roz-
wój portów i przemysłu stocz-
niowego. To są miejsca pracy i 
kooperanci. Przy konsekwen-
cji rządzących i aprobacie Po-
laków - szansa jest.

- Co udało się zrobić 
przez miniony rok? Jakie 
ważne uchwały zostały 
podjęte?

- Było ich wiele, a najważ-
niejsze dotyczyły inwestycji 
drogowych oraz edukacji. To 
dwie znaczące i istotne  dzie-
dziny, którymi samorząd się 
zajmuje. Powiat jest organem 
prowadzącym dla kilkunastu 
szkół ponadgimnazjalnych, 
należy więc zadbać o warun-
ki nauczania, o wyposażenie 
placówek oraz o takie istotne 
sprawy, jak wynagrodzenie 
nauczycieli, pracowników, 
oraz remonty szkół itd. Naj-
więcej pieniędzy z budżetu 
powiatu wydajemy właśnie 
na oświatę. Musimy też dbać 
o drogi powiatowe na terenie 
wszystkich dziesięciu gmin. 

-  Jaki jest stan dróg po-
wiatowych?

- Na pewno coraz lepszy. 
Już w poprzednich kaden-
cjach realizowano inwestycje 
drogowe, ale w tej kadencji 
te zadania nabrały rozma-
chu. W budowie i remontach 
dróg partycypują samorządy 
gminne. Największym za-
daniem drogowym, realizo-
wanym przez powiat w tym 
roku będzie budowa drogi 
Bolszewo-Rybno na odcinku 
Bolszewo-Góra. To inwesty-
cja warta 6 milionów złotych, 
z czego połowę stanowią środ-
ki zewnętrzne, czyli dofinaso-
wanie z programu rządowego. 
Pozostałe 3 miliony sfinansują 
po połowie: samorząd powia-
towy i gminny, w tym przy-
padku gminy Wejherowo. Ta 
inwestycja szczególnie leżała 
mi na sercu, bo wspominałem 
o niej w kampanii wyborczej, 
a droga ta charakteryzuje się 
dużym natężeniem ruchu i 

jest bardzo niebezpieczna. 
Zarówno drogi, jak i inne za-
dania powiatu są zawarte w 
programie na lata 2015-2020, 
który będziemy konsekwent-
nie realizowali.

- Jest Pan doświadczo-
nym samorządowcem, od 
ponad 20 lat pracował 
pan z przerwami w samo-
rządzie gminnym, oraz po-
wiatowym. Teraz jednak 
patrzy pan szerzej, na cały 
powiat. Co Pan dostrzega?

- Widzę przede wszystkim 
wspaniałych, aktywnych, 
pełnych energii i kreatyw-
nych mieszkańców, zarówno 
miast, jak i wsi. Świadczą o 
tym znakomite zespoły arty-
styczne, takie jak Cantores 
Veiherovienses i chór męski 
Harmonia, które niedawno 
obchodziły swoje jubileusze, 
a także organizacje z kołami 
gospodyń wiejskich na czele. 
Niedawny turniej w Gniewi-
nie pokazał, jak pomysłowe 
i aktywne są panie, należą-
ce do tych kół. Jestem pełen 
uznania dla wszystkich, któ-
rym się chce działać i robić coś 
dla siebie i dla innych. Powiat 
z pewnością będzie wspie-
rał takie osoby i takie grupy 
mieszkańców. 

Na koniec chciałbym po-
wiedzieć, że jakość pracy ra-
dy wynika z dobrych relacji z 
zarządem i jej przewodniczą-
cą - starostą Gabrielą Lisius, 
jak i pozostałymi radnymi. 

Dziękuję wszystkim rad-
nym za zaangażowanie się w 
pracę samorządową na rzecz 
mieszkańców powiatu wejhe-
rowskiego.

- Dziękuję za rozmowę.

Z  RYSZARDEM  CZARNECKIM,  przewodniczącym Rady Powiatu Wejherowskiego 
rozmawia Anna Kuczmarska

Podziwiam aktywnych
mieszkańców

Kaszubskie Towarzystwo Sportowo-Kulturalne dotację 
przeznaczy m.in. na prowadzenie świetlicy środowiskowej, 
integracyjnej z programem opiekuńczo – socjoterapeutycz-
nym dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych oraz na 
prowadzenie i utrzymanie systematycznych szkoleń piłki 
nożnej dla dzieci i młodzieży czy organizację rozgrywek  spor-
towych. W sumie konto stowarzyszenia zasili kwota nieco 
ponad 77 tys. złotych.

Dodatkowy zastrzyk gotówki trafił również do Puckiego 
Hospicjum (10 tys. zł.), Stowarzyszenie EDUQ (3 tys. zł.), 
Stowarzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego Na Rzecz 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych „Zdrowa Rodzina 
Zdrowa Gmina” (8.950 zł), Stowarzyszenia Wspierania Ini-
cjatyw Oświatowo – Wychowawczych im.. Teresy Kras (30 
tys. zł.), Stowarzyszenia Świetlica Integracyjna „Skrzydło 
Anioła” (4,5 tys. zł), Polskiego Towarzystwa Stwardnienia 
Rozsianego (1,5 tys. zł), Towarzystwa Osób Niepełnospraw-
nych (1 tys. zł), Stowarzyszenia Gospodarzy, Gospodyń 
i Sympatyków Wsi Robakowo pod Patronatem św. Jana 
Chrzciciela (1 tys. zł) oraz do Gminnego Klubu Sportowego 
(14 tys. zł.).

W programie zabawy przygotowano m.in. pokaz i warsz-
taty mistrzów carvingu, czyli rzeźbienia w owocach i warzy-
wach, warsztaty klejenia pierogów, warsztaty z wypieków 
oraz kulinarne konkursy z atrakcyjnymi nagrodami. 

Ponadto przygotowane będą stoiska kulinarne oraz de-
gustacyjne z tradycyjnymi produktami. Dla najmłodszych 
zaplanowano interesujące animacje.

Impreza odbywa się pod patronatem „Pulsu Wejherowa”.

Pod patronatem „Pulsu”

Festiwal Smaku
w Choczewie

Gmina Choczewo zaprasza na Walen-
tynkowy Festiwal Smaku. Impreza na 
Gminnych Obiektach Sportowych odbę-
dzie się 13 lutego (sobota) od godz. 15.00.

Gmina Luzino

Pieniądze 
dla organizacji 

Ponad 180 tys. zł trafiło do 12 organizacji 
pozarządowych, w ramach konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w 2016 r. 
Największa pula trafiła do Stowarzyszenia 
KTS-K z siedzibą w Luzinie, którego preze-
sem jest Piotr Klecha.

Dołącz do nas na:
facebook.com/PulsWejherowa
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Dzięki tym środkom wie-
lu organizacjom uda się zre-
alizować działania m.in. 
na rzecz kultury, integracji 
osób niepełnosprawnych, 
oświaty oraz zdrowego stylu 
życia i aktywności fizycznej. 

- Konkurs ma na celu 
wspieranie ciekawych pro-
jektów, które przyczynia-
ją się do upowszechniania 
i promowania kultury fi-
zycznej i sportu, zdrowego 
stylu życia, lokalnych pro-
duktów turystycznych oraz 
przedsięwzięć edukacyjno-
-wychowawczych obejmują-
cych jak największe grupy 
społeczne - mówi Jacek 
Thiel, Etatowy Członek Za-
rządu Powiatu.

Na ogłoszony przez Za-
rząd Powiatu Wejherow-
skiego konkurs wpłynęło 150 
ofert. Najwięcej wniosków 
dotyczyło zadań w obszarze: 
upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu - 42 ofer-
ty, kultury, sztuki, ochrony 
dóbr kultury i tradycji - 39 
ofert oraz działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych w 
zakresie rehabilitacji, pro-
mowania aktywności oraz 
integracji osób niepełno-
sprawnych - 20 ofert. 

Z roku na rok kwoty, które 
trafiają do organizacji poza-
rządowych są coraz większe. 
W 2014 r. środki finansowe 
przekazane z budżetu po-
wiatu na realizację zadań 

Powiat przyznał dotacje 

Dwieście tysięcy
dla organizacji 

Wiadomości ze Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie

Starostwo Powiatowe w Wejherowie 
ogłosiło wyniki otwartego konkursu ofert 
na realizację zadań publicznych w 2016 r. 
dla podmiotów prowadzących na terenie 
powiatu wejherowskiego działalność po-
żytku publicznego. W tym roku na ten cel 
przeznaczono kwotę 200 tys. zł. 

publicznych wyniosły 150 
tys. zł, w 2015 r. 176 tys. zł, 
a w 2016 r. kwota ta została 
zwiększona do 200 tys. zł.

W tym roku przyzna-
no dotacje z budżetu po-
wiatu na realizację zadań 
publicznych w dziewięciu 
dziedzinach. Podobnie jak 
w roku ubiegłym, najwięcej 
środków, bo aż 71.600 zł, 
przeznaczonych zostało na 
upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu oraz kul-
turę, sztukę, ochronę dóbr 
kultury i tradycji 59.500 zł. 

Ponadto na zadania w 
sferze wypoczynku dzie-
ci i młodzieży przekazano 
28.500 zł, działań na rzecz 
osób niepełnosprawnych w 
zakresie rehabilitacji, pro-
mowania aktywności oraz 
integracji osób niepełno-
sprawnych 17.100 zł, ochro-
ny i promocji zdrowia, w 
tym zdrowia psychicznego 
11.800 zł, turystyki, w tym 
promocji lokalnych produk-
tów turystycznych 6.000 
zł, oświaty i wychowania 
2.500 zł, porządku i bezpie-
czeństwa publicznego oraz 
przeciwdziałania patolo-
giom społecznym 2.000 zł, 
a  na ratownictwo i ochronę 
ludności 1.000 zł. 

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie (ul. Zamkowa 2a) serdecznie zaprasza na 

Koncert dla Zakochanych!
Wykonawcy:  Sonia Warzyńska - sopran,  Szymon Kobyliński - bas,  Grażyna Troć - fortepian.

W programie: pieśni znanych kompozytorów, m.in. : W. A. Mozarta, T. Bairda, F. Maklakiewicza, G.Gershwin’a
Koncert odbędzie się w niedzielę 14.02.2016 r., o godz. 18.00 w siedzibie Muzeum.   Dla przybyłych par przygotowano niespodziankę!

Więcej informacji na stro-
nie internetowej powiatu: 
www.powiat.wejherowo.pl
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WYDARZENIA

W wypełnionej po brzegi Kolegiacie kaszubską Biblię czy-
tała (jak co roku) Danuta Stenka (na zdj. prawej), a w ję-
zyku hebrajskim o. Jakub Waszkowiak (na zdj. poniżej). 
Słowa Biblii z języka hebrajskiego na kaszubski przetłu-
maczył o. prof. dr hab. Adam Ryszard Sikora (na zdj. po 
lewej). Oprawę stanowiła wspaniała muzyka Cezarego Pa-
ciorka i wokal Macieja Miecznikowskiego (po prawej w 
głębi i u dołu). Na saksofonie i trąbce zagrali: Maciej Sikała 
i Jerzy Małek. Widowisko z udziałem Misterników Kaszub-
skich wyreżyserował Przemysław Basiński z Poznania.

Na wydarzenie zaprosili: prezydent Krzysztof Hilde-
brandt i ks. prałat Tadeusz Reszka, gospodarz pięknej 
świątyni. Publiczność, uczestnicząca w tym niezwykłym i 
jedynym w swoim rodzaju misterium, doświadczyła praw-
dziwej duchowej i artystycznej uczty! 

Pięć par świętowało jubileusz 50-lecia mał-
żeństwa.  Halina i Jerzy Kierznikiewiczowie, 
Urszula i Antoni Kwidzińscy, Stanisława i Ry-
szard Łęgowscy, Joanna i Edmund Szymerow-
scy oraz Maria i Jan Wiśniewscy otrzymali 
„Medale za długoletnie pożycie małżeńskie”. 

Medale, życzenia, gratulacje

Złote Gody

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Co roku to wydarzenie religijno-artystycz-
ne przyciąga do kościoła Trójcy Świętej tłumy 
wiernych z Wejherowa, Redy, Rumi, Trójmia-
sta, z wielu miejscowości powiatu wejherow-
skiego i puckiego. Widowisko Verba Sacra 
- Modlitwy Katedr Polskich odbyło się 1 lute-
go br.  w Wejherowie po raz trzynasty.

Święte Słowa
Po raz trzynasty

Uroczystość odbyła się w Pałacu Przebendowskich i Key-
serlingków, a medale, przyznane przez Prezydenta RP, 
wręczał prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt i 
kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Grzegorz Gaszta.

Były życzenia, gratulacje, toast i upominki, a także wo-
kalistów z Powiatowego Zespołu Placówek Oświatowo-Wy-
chowawczych w Wejherowie.

Inna para wejherowian świętowała jubileusz 65-lecia mał-
żeństwa. Państwo Konrada i Franciszek Kożyczkowscy 
odbierali Medal, gratulacje i upominki w swoim domu.
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WYDARZENIA

Celem konkursu jest 
upiększenie miasta, podnie-
sienie atrakcyjności i walo-
rów estetycznych naszego 
najbliższego otoczenia, a w 
szczególności podkreślenie 
wyjątkowości i niepowtarzal-
nego uroku okresu Bożego 
Narodzenia i Nowego Roku. 

Oceniając dekoracje i ilu-
minacje, komisja w składzie: 
Teresa Patsidis (przewod-
nicząca), Stanisław Brzo-
zowski, Tacjanna Bielawa, 
Monika Waszkiewicz, Le-
szek Miś, Justyna Ant-

Autorami prac są członkowie Stowarzyszenia Plastyków 
im. Stefana Lewińskiego przy Zrzeszeniu Kaszubsko-Po-
morskim w Wejherowie: Teresa Uzdrowska (prezes Sto-
warzyszenia), Ludwika i Leon Wesserling, Bogusława 
Bach, Eugenia Marmułowska, Alina Żywicka, Danuta 
Gacek, Jadwiga Piotrowicz, Jadwiga Grünholz, Ta-
deusz Trocki, Henryk Kulawczuk, Łukasz Hoeft oraz 
Mirosław Weisbrot.

Wernisaż poprowadził Tomasz Fopke, dyrektor muzeum.
- Wszystkim członkom Stowarzyszenia gratuluję różno-

rodności prac oraz oryginalnych wizji artystycznych - mówił 
Jacek Thiel, członek Zarządu Powiatu. - Życzę także wie-
lu sukcesów oraz realizacji wszelkich planów i zamierzeń.

W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Krzysztof Hil-
debrandt prezydent Wejherowa, Bogdan Tokłowicz 
- przewodniczący Rady Miasta Wejherowa, Henryk Kancz-
kowski - prezes ZK-P oddział Wejherowo, Beata Zawal-
-Brzezińska - prezes Stowarzyszenia Twórców Sztuki i 
Rękodzieła Artystycznego „Kunszt” w Redzie, a także przy-
jaciele artystów i inni goście.

Wernisaż uatrakcyjnił koncert kolęd w wykonaniu Elż-
biety Lieder i Ryszarda Borysionka ze Stowarzyszenia 
Miłośników Muzyki w Wejherowie.

Świąteczne dekoracje upiększają miasto

Rozświetlone Wejherowo
Zakończył się konkurs na najbardziej atrakcyjną dekorację świąteczną balkonu, okna 

lub ogrodu na terenie Wejherowa. Mieszkańcy, którzy ozdobili swoje domy i posesje kolo-
rowymi światełkami i innymi elementami, odebrali w ratuszu nagrody. Prezydent miasta 
dziękował im za zaangażowanie, wysiłek i troskę o bajkową świąteczną atmosferę.

czak, Renata Twarduś 
zwracała uwagę na pomy-
słowość, niepowtarzalność i 
samodzielność dekoracji, wi-
doczność z zewnątrz, a także 
ogólny wyraz estetyczny. 

Nagrody pieniężne, upo-
minki i wyróżnienia wrę-
czali laureatom prezydent 
Krzysztof Hildebrandt i 
sekretarz miasta Bogusław 
Suwara. Jak co roku spotka-
nie było okazją do podzięko-
wań, ale też do rozmowy o 
rozwoju Wejherowa, w tym 
podnoszeniu estetyki miasta.

Nagrodzeni w kategorii dekoracje ogrodów:
I miejsce - Jan Myszka z ul. Sędzickiego 
II - Zbigniew Wolanin z ul. Wczasowej
III - Halina Płońska-Niklewska z ul. I Bryg. Pancernej WP
Wyróżnienia: Gizela Braszka  (ul. Wczasowa), Anetta 
Ogrodzińska (ul. Staffa), Barbara Wojewódka (ul. Ludowa)

Nagrodzeni w kategorii dekoracje okien i balkonów:
I miejsce - Klaudia Głowacka z ul. Dzięcielskiego 
II - Aniela Bartnicka z os. Kaszubskiego
III - Elżbieta Cichocka z os. Kaszubskiego 
Wyróżnienia: Piotr Kurcin  (ul. Ceynowy), Piotr 
Kotłowski (ul. Przemysłowa), Henryk Groth (ul. Niska)

W wejherowskim muzeum

Zimowe 
impresje

„Zimowe impresje” to tytuł wystawy ma-
larstwa, którą można oglądać do końca lu-
tego br. w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki 
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.

Uroczystość odbyła się 3 lutego w gdańskim Teatrze Szek-
spirowskim. Nagrodzono łącznie 18 urzędników z wojewódz-
twa pomorskiego.

Dzień Pracownika Publicznych Służb Zatrudnienia, ob-

chodzony 27 stycznia, upamiętnia powstanie pierwszych in-
stytucji zajmujących się pośrednictwem pracy w odrodzonej 
Polsce. W 1919 r. Marszałek Józef Piłsudski, podpisał dekret 
o organizacji urzędów pośrednictwa pracy. 

Artyści (powyżej) i ich obrazy (poniżej) podczas wernisażu 
w sali Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Po-
morskiej w Wejherowie.

Najlepszy urzędnik z wejherowskiego PUP
Małgorzata Reszka, doradca zawodowy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wejherowie odebrała z 

rąk marszałka województwa pomorskiego nagrodę z okazji Dnia Pracownika Służb Zatrudnienia. 



10

www.pulswejherowa.pl11 lutego 2016

R E K L A M A

RZEMIOSŁO

Zdaniem mistrzyni fry-
zjerskiej i właścicielki salo-
nu, klientów trzeba szanować 
i dbać o nich. Należy mieć od-
powiednie podejście do osób 
starszych albo bardzo mło-
dych, do kobiet, mężczyzn, a 
także do dzieci, które również 
są klientami tego zakładu.

- Oprócz umówionych 
wcześniej klientów, stara-
my się przyjąć wszystkich, 
którzy do nas trafią, nie od-
mawiając strzyżenia, mycia 
czy ułożenia fryzury - tłuma-
czy pani Honorata. - Staram 
się również być uprzejma i 
uśmiechnięta, chociaż cza-
sem, po wielu godzinach 
pracy jest to trudne. Przede 
wszystkim bardzo lubię swo-
ją pracę i to jest chyba pod-
stawa sukcesu, jeśli mogę o 
nim mówić.

NAUKA I PRACA
Naszym zdaniem potrzeb-

ny jest jeszcze talent, którego 
Honoracie Białobłockiej 
z pewnością nie brakuje. Jak 
mówią członkowie rodziny i 
znajomi pani Honoraty, pra-
ca jest jednocześnie jej pasją, 
a fryzjerstwo - główną dzie-
dziną zainteresowania. 

Wszystko zaczęło się w 
czasach, kiedy młoda miesz-
kanka Bolszewa była jesz-
cze nastolatką. W wieku 
14 lat podczas wakacji po-
stanowiła popracować jako 
praktykantka w salonie fry-
zjerskim. Nie obawiała się 
ciężkiej pracy, m.in. sprzą-
tania i wykonywania innych 
prac pomocniczych, ponie-
waż od dziecka pomagała 
mamie w domu i w sklepie. 

Z domu wyniosła pracowi-
tość, sumienność i wytrwa-
łość. W salonie fryzjerskim, 
w którym nastoletnia Ho-
norata była na praktyce od-
kryła, że właśnie to i tylko 
to chce robić w życiu. Została 
więc fryzjerką.

- W Wejherowie nie było 
wówczas szkoły z takim kie-
runkiem kształcenia, więc 

Wejherowscy rzemieślnicy - Honorata Białobłocka

Kiedy praca jest pasją
W salonie fryzjerskim „Fiore” w Bolszewie każdego dnia pojawia się wielu klientów. 

Przychodzą panie, panowie i młodzież. Mimo że fryzjerki uwijają się, sprawnie czesząc, 
strzygąc, stylizując fryzury, na ogół na usługę trzeba poczekać. Klienci cierpliwie czeka-
ją, bo widzą, że z tego eleganckiego, nowoczesnego salonu wyjdą zadowoleni. Jaka jest 
recepta na zadowolonych klientów i dobrą opinię zakładu? Zapytaliśmy o to właścicielkę 
„Fiore”, Honoratę Białobłocką.

dojeżdżałam z Bolszewa do 
Rumi, do tamtejszej szkoły 
zawodowej - wspomina Ho-
norata Białobłocka. -  Uczy-
łam się fryzjerstwa pod 
okiem pani Elżbiety Mel-
cer i bardzo dobrze wspomi-
nam tamten czas. W trakcie 
edukacji miałam praktyki w 
zakładzie Anny Sajdak w 
Bolszewie, gdzie mieszkam 
od dziecka. Tam również 
wiele się nauczyłam.

WŁASNY SALON 
ALBO IMPREZA 
Mimo to, pani Honorata 

nieco obawiała się otwar-
cia własnego zakładu, odpo-
wiedzialności i troski o jego 
funkcjonowanie, a taka moż-

liwość pojawiła się bardzo 
szybko. Kiedy dziewczyna 
zbliżała się do 18 urodzin, jej 
mama zaproponowała pie-
niądze na wynajęcie salonu 
fryzjerskiego. Nadarzyła się 
okazja, bo jedna z fryzjerek 
przeniosła się gdzie indziej, a 
jej dotychczasowy zakład był 
do wzięcia. Mama postawiła 
jednak córce warunek: albo 
własny salon albo huczna 
impreza na „osiemnastkę”, 
o której marzyła Honorata. 
Dziewczyna wybrała pierw-
szy wariant i tym samym 
w wieku zaledwie 18 lat, w 
2003 roku została właściciel-
ką zakładu fryzjerskiego.

- Początki były bardzo 

trudne, pracowałam sama 
po dziesięć godzin dzien-
nie, cały czas stojąc, a do 
tego stresowałam się pro-
wadzeniem zakładu i bra-
kiem doświadczenia - mówi 
H. Białobłocka. - Ale udało 
się, bo w moim pierwszym 
zakładzie wytrwałam trzy-
naście lat, pozyskując coraz 
więcej klientów. W zeszłym 
roku, w grudniu otworzyłam 
nowy salon w Bolszewie.

MISTRZ 
RZEMIOSŁA
Wracając do początków, 

dwa lata po rozpoczęciu 
własnej działalności, pani 
Honorata zdobyła tytuł i dy-
plom mistrza, a potem zosta-

ła członkiem Powiatowego 
Cechu Rzemiosł, małych i 
średnich Przedsiębiorstw 
w Wejherowie. Ponieważ 
ukończyła również kurs pe-
dagogiczny, jako mistrz rze-
miosła szkoli uczniów w 
zawodzie fryzjerskim.

- Oprócz dwóch zatrud-
nionych w zakładzie fryzje-
rek, mam obecnie pod opieką 
cztery uczennice - informuje 
właścicielka salonu „Fiore”. - 
Wykonujemy wszelkie usłu-
gi, również nowości, takie 
jak strzyżenie gorącymi no-
życami czy sauna ozonowa, 
pomagająca w regeneracji 
włosów. Często uczestniczę 
w szkoleniach, a dodatkowo 
staram się śledzić w interne-
cie nowości i zmiany we fry-
zjerskiej modzie. Czasami 
siedzę do późnego wieczora i 
przeglądam specjalistyczne 
strony internetowe, dotyczą-
ce fryzur.

Zapytana o obecne trendy 
we fryzjerskiej modzie, Ho-
norata Białobłocka twierdzi, 
że modne są różne fryzury, 
a uczesanie należy przede 
wszystkim dobrać indywi-
dualnie, do twarzy i sylwet-
ki. Nie zawsze pasuje do nas 
fryzura, którą ma ulubiona 
aktorka czy piosenkarka, 
chociaż często kobiety kieru-
ją się  tym, co widzą w telewi-
zji lub w czasopismach. 

- Podpatrzona tam fry-
zura może być inspiracją, 
ale niekoniecznie należy ją 
kopiować - mówi Honora-
ta Białobłocka. - W modzie 
ślubnej przemijają sztyw-
ne koki i upięcia. Dominują 
teraz uczesania lekkie, bar-
dziej naturalne, modne są 
również warkocze.

CZAS 
DLA RODZINY
Honorata Białobłocka ma 

konkretne plany rozwijania 
swojej firmy. Obok salonu 
fryzjerskiego, mieszczące-
go się w nowym domu pani 
Honoraty, ma powstać salon 
kosmetyczny. Dzięki temu w 
jednym miejscu będą świad-
czone kompleksowe usługi, 
dotyczące urody.

Czy zapracowana i peł-
na pomysłów właścicielka 
zakładu fryzjerskiego ma w 
ogóle czas wolny? Niewiele, 
ale na pewno znajduje go dla 
męża i dwóch synów: 10-let-
niego Damiana i 4-letniego 
Krystiana. Z rodziną naj-
chętniej spędza wolne chwi-
le, ale marzy o dłuższym 
odpoczynku, na który ciągle 
brakuje czasu. 

Nie brakuje jej na szczę-
ście satysfakcji z pracy i 
uśmiechu, którym obdarza 
swoich klientów.

Anna Kuczmarska

W cyklu „Wejherowscy rzemieślnicy” prezentu-
jemy sylwetki właścicieli firm z powiatu wejherow-
skiego, zrzeszonych w Powiatowym Cechu Rzemiosł, 
Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Związku Praco-
dawców w Wejherowie. 

Elegancki, nowoczesny salon fryzjerski, a w przyszłości także kosmetyczny, pani 
Honorata otworzyła 5 grudnia 2015 roku. Klienci już polubili to miejsce.

Bolszewo, ul. Modrzewiowa 1a
Tel: 58 778 28 53
Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek  od 9.00 do 19.00 
soboty  od 8.00 do 15.00

* Wysoka jakość usług 
  * Miła atmosfera
   * Nowoczesny sprzęt 
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AKTUALNOŚCI

Z POLICJI

W minionym tygodniu, 3 lu-
tego, dwóch zamaskowanych 
mężczyzn weszło przed połu-
dniem do siedziby banku w 
Gniewinie i zażądało wydania 
pieniędzy. Mężczyźni mieli twa-
rze zakryte kominiarkami, ubrani 
byli w polarowe kurtki z kaptu-
rami, a na dłonie założyli ręka-
wiczki ogrodnicze. Tak wynika z 
nagrań monitoringów udostęp-
nionych przez prywatne osoby. 
Zdjęcia napastników zamiesz-
czono nawet na facebooku.

Mężczyźni zastraszyli pra-
cowników nieokreślonymi nie-
bezpiecznymi narzędziami. Po 
dokonaniu kradzieży sprawcy 
uciekli. Nikomu nic się nie stało. 

Śledztwo prowadzi policyjna 
ekipa dochodzeniowo-śledcza. 
Zdarzenie będzie prawdopodob-
nie zakwalifikowane jako rozbój.

Policjanci proszą wszystkie 
osoby mogące udzielić jakich-
kolwiek informacji na temat 
tego zdarzenia o kontakt oso-
bisty, listowny lub telefoniczny 
na nr tel. 603 650 923 lub 603 
648 987. Policja zapewnia ano-
nimowość.

Gniewino

Napad 
na bank Kryminalni z Rumi zatrzymali mężczyznę w związku z kra-

dzieżą z włamaniem do samochodu. Właścicielka zostawiła 
samochód na parkingu, a następnie udała się do pracy. Komu-
nikat o ukradzionym samochodzie otrzymali policjanci, którzy 
pełnili służbę na terenie miasta. Wieczorem policjanci zauwa-
żyli, że ul. Mostową jedzie samochód z lawetą, a na niej znajdu-
je się skradziony mercedes. Natychmiast zatrzymali samochód 
i skontrolowali kierowcę. 40-letni mężczyzna został zatrzyma-
ny, przesłuchany i usłyszał zarzuty.

Za kradzież z włamaniem do pojazdu grozi do 10 lat pozba-
wienia wolności. Wobec mężczyzny został zastosowany środek 
zapobiegawczy w postaci dozoru policji.

Rumia. Auto na lawecie

Wejherowscy policjanci znowu walczyli z plaga pijanych 
kierowców. W miniony weekend zatrzymali 9 nietrzeźwych 
kierowców (w tym jedną kobietę) oraz dwóch po spożyciu al-
koholu. Jeden miał 3 promile, drugi 2 promile, a pozostali po-
nad 0,8 promila alkoholu w organiźmie.

Kierujący po przesłuchaniu usłyszą zarzuty. Za kierowanie 
samochodem w stanie nietrzeźwości oraz kierowanie mimo 
cofniętych uprawnień grozi do 2 lat pozbawienia wolności.

Powiat wejherowski. Narkotyki
Wejherowscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy 

mieli 29 tabletek extasy, a także amfetaminę i marihuanę. Je-
den z zatrzymanych był ich dilerem. 30- i 27-latek są mieszkań-
cami naszego powiatu. 

Narkotyki zostały zabezpieczone, a mężczyźni zostali osa-
dzeni w policyjnej celi. 

Za posiadanie narkotyków grozi do 3 lat pozbawienia wol-
ności, natomiast za sprzedaż grozi od roku do 10 lat więzienia.

Powiat wejherowski. Piją i jadą

W Szpitalu Specjalistycz-
nym im. F. Ceynowy u cho-
rego mężczyzny wykryto 
obecność wirusa AH1N1. 
Niestety, mężczyzna zmarł. 

To już kolejna ofiara świń-
skiej grypy w Polsce, na którą 
zmarło kilka osób, a zacho-
rowało kilkanaście. Objawy 
świńskiej grypy są podobne 
do  zwykłej grypy. Występu-

O G Ł O S Z E N I E

Zainteresowanych nabyciem mieszkań 
w tym rejonie miasta zapraszamy do odwiedzania 

naszej  strony internetowej:
www.wtbswejherowo.pl , 

na której przedstawiane będą aktualne 
informacje  o planowanej budowie kolejnych 

                         budynków mieszkalnych. 
    

                          
                          Zarząd Wejherowskiego Towarzystwa  

        Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

Serdecznie dziękujemy klientom, 
którzy kupili mieszkania 

w budynku przy ul. Parkowej 2A 
w Wejherowie.

Po kilku dniach hospitalizacji i intensywnej terapii zmarł pa-
cjent wejherowskiego szpitala, u którego stwierdzono wirus świń-
skiej grypy. To pierwszy zgon na Pomorzu z powodu powikłań 
pogrypowych, związanych z wirusem AH1N1. Ten wirus występu-
je u chorych bardzo rzadko, natomiast liczne są przypadki zacho-
rowań na grypę sezonową. 

Zmarł pacjent szpitala w Wejherowie

Groźna grypa

je gorączka, bóle mięśni, ból 
głowy, kaszel osłabienie i 
zmęczenie. Dodatkowo może 
wystąpić ból ucha, nudności, 
wymioty. 

Chorych na grypę stan-
dardową jest bardzo wielu. 
W województwie pomorskim 
odnotowano ponad 30 tys. 
przypadków podejrzeń lub 
rozpoznań grypy. To wię-

cej niż w tym samym czasie 
ubiegłego roku. W ostatnim 
tygodniu stycznia najwięcej 
zachorowań na grypę, w sto-
sunku do liczby mieszkań-
ców, stwierdzono w powiecie 
wejherowskim. 

Trzeba więc dbać o odpor-
ność (ruch, witaminy itp.) i 
często myć ręce. To zmniejsza 
ryzyko zarażenia się grypą.

Drewniany dach i ściany 
boczne w formie żaluzji pod-
niosą jakość lodu, chroniąc go 
przed deszczem i śniegiem. 
W sezonie wiosenno-letnio-
-jesiennym boisko będzie 
wykorzystywane do gry w 
koszykówkę i siatkówkę. 

Rozpoczęła się budowa zadaszenia lodowiska przy Zespole Szkół 
nr 3 w Wejherowie. 

Dach nad lodowiskiem
- Dzięki zadaszeniu nie-

wątpliwie zmniejszą się 
koszty eksploatacji lodowi-
ska – mówi Beata Rutkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa. - Poza tym wy-
dłużymy czas korzystania z 
lodowiska i boiska przysto-

sowanego do gry w koszy-
kówkę i siatkówkę. 

Koszt inwestycji wyno-
si ok. 2 mln złotych, w tym 
około 500 tys. zł wynosi do-
finansowanie, które mia-
sto zdobyło z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki. 
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Uczniowie z Zespołu Szkół nr 1 w Wejherowie przeprowadzili 
akcję zbierania różnych rzeczy, które mogą pomóc w codzien-
nym życiu bezdomnych zwierząt w schronisku dla zwierząt 
OTOZ Animals w Dąbrówce. 

Akcja trwająca od paru miesięcy zakończy się już jutro, 12 
lutego. Wtedy zebrane przez młodzież rzeczy (karma, koce, itp.) 
zostaną przewiezione do siedziby schroniska w Dąbrówce. Akcję 
zorganizowano w ramach prowadzonego w gimnazjum projek-
tu edukacyjnego, a jej celem jest m.in. uczulanie dzieci i mło-
dzież na krzywdę, która się dzieje zwierzętom. 

Pomoc dla zwierząt

Dyplomy i puchary 
laureatom wręczali m.in. 
zastępca prezydenta Wej-
herowa Piotr Bochiński i 
dyrektor Zespołu Szkół nr 
1, Piotr Litwin.

Nie wszyscy uczestnicy, 
zwycięzcy, organizatorzy i 
goście Mistrzostw Wiedzy 
Komputerowej zmieścili 
się na górnym zdjęciu. 
Rozegrana już po raz jede-
nasty rywalizacja uczniów 
cieszyła się dużym zainte-
resowaniem.

 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

Najbliższe kursy kat. B rozpoczną się  
 22 lutego  oraz   7 marca 2016 r.

Na X Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego w Łebie tancerze klubu Świat Tań-
ca w Wejherowie zdobyli aż 17 medali.

W kategorii  formacje hip 
hop do lat 8 Świat Tańca zajął 
całe podium (I miejsce forma-
cja Wow, drugie Happy, trze-
cie Respect). W kategorii do 
lat 11 złoty puchar wytańczył 
Dangerous, trzecie miejsce 
zajął zespół Electro, a piąte 
Turbo. W kategorii 12-15 lat 
pierwsze miejsce zdobyła for-
macja Explozja  trzecie zespół 
Expresik, a na czwartej pozy-
cji uplasowała się Enigma.

Wśród solistów do lat 
8 złoto wytańczyła Agata 
Rażniewska, srebro Wikto-
ria Kobiela  a brąz Wikto-
ria Stanulewicz. W kategorii 
do lat 8 - debiuty srebro wy-
tańczyła Agnieszka Olszew-
ska, natomiast  w kategorii 
do lat 11 złoty medal wytań-
czył  Cezary Doering ,srebr-
ny -  Dobrosława Laskiewicz 
i Julia Gruba, brązowy - Ma-
ja Ułasik. W duetach do lat 

11 trzecie miejsce zajęła Do-
brosława Laskiewicz i Ceza-
ry Doering. Wsród solistów w 
kategorii 12-15 lat nasza tan-
cerka Natalia Młodak zdoby-
ła złoty medal. W kategorii 
solo powyżej 15 lat srebrny 
medal wytańczyła Natalia 
Szcześniak. Natomiast w solo 
debiuty do lat 15 złoty medal 
zdobyła Paulina Czap. 

Gościem specjalnym im-
prezy był najmłodszy zespół 

Laleczki, czyli 4-5 latki. 
Kolejne zawody są eta-

pami  przygotowującymi do 
Mistrzostw Świata które od-
będą się w maju w Chorwacji  
i do których Świat Tańca in-
tensywnie się przygotowuje. 

Przypomnijmy, że w po-
przednich latach zespół pro-
wadzony przez Joannę i 
Jacka Bernaśkiwiczów 
zdobywał w Chorwacji naj-
wyższe laury.

Wejherowscy tancerze wśród najlepszych

Świat Tańca podbił Łebę
R E K L A M A

Mistrzostwa Wiedzy Komputerowej

Najlepsi informatycy

Młodzi pasjonaci infor-
matyki i komputerów z wej-
herowskich szkół musieli 
wykazać się wiedzą prak-
tyczną i teoretyczną z in-
formatyki, m.in. z arkusza 
kalkulacyjnego, algorytmi-
ki, budowy komputera. 

Indywidulanie w gronie 
gimnazjalistów najlepszy 
okazał się Konrad Bryłowski 
(Gimnazjum 2), przed Mar-
cinem Gzikiem (Gimnazjum 
2) i Michałem Krause (Gim-
nazjum 4). Wśród uczniów 
podstawówek wygrał Wik-
tor Zantowicz (SP nr 9), 
przed Janem Milewczykiem 
(SP nr 6) i Tomaszem Dmow-
skim (SP nr 11). Drużynowo 
zwyciężyła ekipa Gimna-
zjum nr 2 (K. Bryłowski, A. 

Drużyna Gimnazjum nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 11 z Wej-
herowa wygrała XI Mistrzostwa Wiedzy Komputerowej Szkół Pod-
stawowych i Gimnazjalnych Miasta Wejherowa, które odbyły się 6 
lutego w Zespole Szkół nr 1 w Wejherowie.

Schwichtenberg), przed dru-
gą drużyną Gimnazjum 2 
(M. Knyba, M. Gzik). Trzecia 
była ekipa Powiatowego Ze-
społu Placówek Oświatowo-
-Wychowawczych (J. Litwin, 
R. Składowski). 

W grupie szkół podstawo-
wych wygrała druzyna SP nr 
11 (T. Dmowski, J. Kwidziń-
ski), przed zespołem SP nr 9 
(P. Dziubich, W. Zantowicz) i 
SP nr 6 (A. Bedynek, J. Mi-
lewczyk). 

Patronat nad mistrzo-
stwami objął prezydent 
Krzysztof Hildebrandt, a 
nagrody wręczali m.in. za-
stępca prezydenta Wejhero-
wa Piotr Bochiński i członek 
Zarządu Powiatu Wojciech 
Rybakowski, a także prze-

wodnicząca Rady Rodziców 
oraz sponsorzy nagród.

Podczas zawodów podpisa-
no porozumienie o współpracy 
między Zespołem Szkół nr 1, a 
Zespołem Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 2 w Wejherowie. 
Ma ono na celu szerzenie wie-
dzy technicznej wśród uczniów 
poprzez otwarte wykłady czy 
laboratoria dla uczniów pod-
stawówki i gimnazjum, które 
będą prowadzili nauczycie-
le „Elektryka”. Porozumie-
nie podpisali dyrektorzy obu 
szkół: Krystyna Grubba i 
Piotr Litwin.

Zanim laureatom mi-
strzostw rozdano nagrody, na 
scenie w auli ZS nr 1 wystąpił 
szkolny Teatr Fuzja z zabaw-
nym przedstawieniem. Zna-
lazł się tam m.in. pokaz mody 
nauczycielskiej.

KULTURA I EDUKACJA
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SPORT

Tym razem Tytani zagrali w Gdańsku dobrze i skutecz-
nie. Zwycięstwo jest tym cenniejsze, że rywal jest silniejszy 
kadrowo i zajmuje wyższe miejsce w ligowej tabeli. 

- Cieszę się, że nasi zawodnicy wywalczyli zwycięstwo na 
parkiecie. Pierwsza połowa co prawda nam nie wyszła, ale 
w drugiej części zagraliśmy koncertowo. Dobrze rozgrywali-
śmy kontrataki i broniliśmy w obronie - ocenił trener Tyta-
nów, Paweł Paździocha.

Tytani, dzięki zwycięstwu umocnili się na szóstym miejscu 
w lidze, a do czwartego SMS-u tracą zaledwie trzy punkty. 

W najbliższą sobotę 13 lutego na własnym parkie-
cie Tytani podejmować będą Borowiaka Czersk. Mecz 
rozpocznie się o godz. 17. 

To pierwszy mecz w tym roku na własnym parkiecie.

W rozegranym w Gdań-
sku Trzecim Wojewódzkim 
Turnieju Kwalifikacyjnym 
Juniorek i Juniorów w Teni-
sie Stołowym trzecie miejsce 
wywalczyła Magda Płotka, a 
szóstą lokatę zajęła jej sio-
stra, Katarzyna Płotka.

Obie zawodniczki repre-
zentują KTS-K GOSRiT Lu-
zino.

Do Wejherowa przyjecha-
ło 60 zawodników, którzy 
stoczyli mnóstwo wspania-
łych walk. W ringu ogląda-
liśmy wszystkie kategorie 
wiekowe, od adeptów pię-
ściarstwa po seniorów. 

Najlepszym bramkarzem zawodów wybrano Sebastiana 
Skoczypca, najlepszym strzelcem został Remigiusz Sirocki, 
a najlepszym zawodnikiem zaledwie 15-letni Jakub Dra-
gan. Na zakończenie turnieju najlepsze zespoły otrzyma-
ły statuetkę „Burczybasa" ufundowaną przez wójta Luzina, 
Jarosława Wejera oraz komplet medali i sprzęt sportowy, 
ufundowany przez Gminny Ośrodek Sportu, Rekreacji i Tu-
rystyki w Luzinie. 

Końcowa kolejność:
1. KTS-K GOSRiT'98 Luzino, 2. AP Człuchów, 3. Grun-

ke Somonino, 4. Anioły Garczegorze, 5. KTS-K GOSRiT'99 
Luzino, 6. FC Po Nalewce Wejherowo, 7. KTS-K GOSRiT'97 
Luzino, 8. Olimp Gościno, 9. Barka Łebno, 10. AD Dąbrówka 
Linia , 11. AP Wikęd Kębłowo.

Drugie miejsce wywalczy-
ła Olimpia Elbląg I, a trze-
cie UKS Jedynka Reda. Do 
samego końca o powtórzenie 
sukcesu z roku 2015 walczy-
ła Arka Gdynia I (rocznik 
2004), jednak w ostatnim 
meczu Arkowcy przegrali 
0-1 z UKS-em Jedynka Re-
da i wypadli z turniejowe-
go podium. Stawkę w Lidze 
Mistrzów zamknęły drużyny 
Suchary Suchy Las i Gryf 
Wejherowo II. 

Królem strzelców Ligi Mi-
strzów został Jakub Kreft 
(Gryf Wejherowo I), najlep-
szym piłkarzem wybrano Ad-

Boks. Spotkanie sportowców w Wejherowie

Bokserska sobota
Do Wejherowa 6 lutego zawitali zawodnicy z Tczewa, Chojnic, Słupska i Wicka. Kluby 

zostały zaproszone przez Wejherowski Klub Bokserski „Gryf” do uczestnictwa w zawo-
dach pod nazwą „Bokserska sobota”.

W walkach uczestniczy-
ło trzech obecnych mistrzów 
Polski i wielu medalistów, co 
podniosło rangę zawodów. 

- Dziękujemy wszystkim 
trenerom i zawodnikom, 
którzy zaszczycili nas swo-

ją obecnością. - powiedział 
Wojciech Wasiakowski, 
prezes WKB. - Po tak uda-
nej rywalizacji i pozytyw-
nych opiniach, nie pozostaje 
nam nic innego jak plano-
wać kolejne spotkanie. To 

jednocześnie promocja mia-
sta. Miło byłoby ponownie 
zobaczyć walki bokserskie 
na deskach wejherowskiego 
amfiteatru, jak za dawnych 
lat. Pewnie niewielu wejhe-
rowian je pamięta.

Piłka ręczna. Tytani na fali

W sobotę 
zagrają u siebie

W styczniu br. Tytani Wejherowo przegra-
li w Gdańsku z Wybrzeżem II 24:26, bo za-
brakło skuteczności w ataku. W kolejnym 
pojedynku na wyjeździe wejherowianie wy-
grali z SMS II ZPRP Gdańsk 32:34.  

Piłka nożna

Kaszub Cup junior
W rozegranym w Luzinie kolejnym tur-

nieju Kaszub Cup 2015/16 o zasięgu regio-
nalnym, wygrała ekipa KTS-K GOSRiT 
Luzino’98. 

Tenis 
stołowy

Siostry w 
GdańskuDrużyna Gryfa Wejherowo I zwyciężyła w Turnieju o Puchar 

Prezydenta Wejherowa dla rocznika 2003, zorganizowanym przez 
Stowarzyszenie Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej „Błękitni”.  
Puchar Starosty Wejherowskiego w turnieju dla rocznika 2005 wy-
walczył zespół UKS Jedynka Reda. 

Piłka nożna

Puchar Prezydenta dla Gryfa,
a Starosty dla UKS Jedynka

riana Łyszkiewicza - Dustet 
(Arka Gdynia), a najlepszym 
bramkarzem Dawida Spy-
chalskiego (Olimpia Elbląg).

Ligę Europy wygrała dru-
żyna Orlika Łęczyce, przed 
Arką Gdynia II, Stolemem 
Gniewino i Sokołem Bożepo-
le Wielkie. 

Kolejne miejsca zajęli: 
GOSRIT Luzino i Bałtyk 
Gdynia. Królem strzelców 
Ligi Europy został Michał 
Małkowski z Łęczyc.

W Ekstraklasie najlepsza 
okazała się Gedania Gdańsk. 

Królem strzelców Ekstra-
klasy został zawodnik Olim-

pii Elbląg II Marcin Czernis.
Cykl turniejów piłki noż-

nej dla chłopców organizo-
wany przez Stowarzyszenie 
WAPN Błękitni objęty jest 
patronatem Pomorskiego 
Związku Piłki Nożnej.

W tym cyklu odbył się tak-
że Turniej o Puchar Starosty 
Wejherowskiego dla roczni-
ka 2005, w którym zwycię-
żyła drużyna UKS Jedynka 
Reda. W Lidze Europy wy-
grała drużyna KP Gdynia I.

W Ekstraklasie najlepsi 
okazali się piłkarze Błękitni 
Łęczyce.

Wejherowska Akade-
mia Piłki Nożnej  „Błę-
kitni”  prowadzi nabór do 
sekcji piłki nożnej chłopców 
i dziewcząt w roczniku 2010. 

Informacje pod nr tel. 
600 244 072.

Zapisy
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ROZMAITOŚCI

R E K L A M A

Zawodniczki oraz zawod-
nicy rozegrają 4 rundy po 40 
rozdań. Turniej, będzie roz-
grywany w 3 kategoriach: 
drużynowej, par oraz  indy-
widualnej pań i panów. 

Mistrzostwa Bałtyku 
będą inauguracją Ma-
sters Kaszëbë 2016 na 
Kaszubach i Pomorzu. Do 
wygrania w kategorii open, 
będzie telewizor 32-calowy. 
Dodatkowo przygotowano 
40 pucharów i nagród rze-
czowych. 

Mistrzostwa Bałtyku, zo-
staną rozegrane w hali wi-
dowisko-sportowej w Rumi. 
Czteroosobowe drużyny na-
leży zgłaszać w dniu impre-
zy: 21 lutego 2016 r. w godz. 
12.00-12.50. Turniej spor-
towy rozpocznie się o godz. 
13.10. 

Na zawody zapraszają: 
Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji w Rumi, Federacja Ka-
szëbë Baszka - Lës oraz portal 
www.kaszebe-baszka.pl.

Turniej w „Baśkę” odbę-
dzie się również w Lini. 19 
marca (sobota) w sali Gmin-
nego Domu Kultury zaplano-
wano VII Indywidualne i 
Drużynowe Otwarte Mi-
strzostwa Województwa 
Pomorskiego LZS w ka-
szubską „Baśkę”. 

Celem zawodów jest 
m.in. popularyzacja gry, in-
tegracja mieszkańców wsi i 
małych miasteczek woj. po-
morskiego. Turniej organi-
zują: Urząd Marszałkowski, 
PZ LZS w Gdańsku, Urząd 
Gminy Linia, Gminny Dom 
Kultury i Gminne Stowarzy-
szenie LZS w Lini.

Zapisy odbędą w dniu 
zawodów od godz. 13.00. 
Uczestnikami zawodów mo-
gą być kobiety i mężczyźni, 
którzy ukończyli 18 lat.

Informacje można uzy-
skać w Gminnym Domu 
Kultury w Lini: 58 572-81-
64. Sędzia zawodów: Tade-
usz Meyer 696-036-537. 

W Rumi i w Lini

Zagrają w „Baśkę”
21 lutego br. w Rumi odbędzie się turniej 

sportowy w „Baśkę” pod nazwą Mistrzostwa 
Bałtyku. Turniej będzie rozgrywany wg obo-
wiązujących przepisów gry Baszka Méster 
Sport, z asem serce jako najstarszym trumfem 
(tzw. Czerwona Baśka). 

Spotkanie było okazją do podsumowania dorobku Jubila-
ta oraz złożenia życzeń i gratulacji. 

Wśród gości znaleźli się m.in. prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt, członek Zarządu Powiatu Jacek 
Thiel,  przedstawiciele PTTK i słuchacze Wejherowskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. 

Edwin Nawrocki jest przewodnikiem turystyki pieszej, 
instruktorem PTTK, organizatorem turystyki. 

Uczniowie pojechali na koncert z nauczycielami, Ryszar-
dem Borysionkiem i Andrzejem Formelą. 

Dla grających była to kolejna ciekawa przygoda muzycz-
na, okazja do osłuchania się z różnorodnym repertuarem w 
wykonaniu młodych muzyków, a także nawiązania kontak-
tów. W przyszłości z pewnością zaowocują one tworzeniem 
wspólnych projektów muzycznych lub innych wydarzeń na 
polu muzycznym.             Urszula Zakrzewska

Benefis E. Nawrockiego

50 lat w PTTK
W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-

szubsko-Pomorskiej w Wejherowie odbył 
się benefis Edwina Nawrockiego z okazji 
50-lecia pracy w Polskim Towarzystwie Tu-
rystyczno-Krajoznawczym. 

Edwin Nawrocki odbiera gratulacje od  członka Zarzą-
du Powiatu, Jacka Thiela.

Koncert w Lęborku

Uczniowie zagrali 
na akordeonach

Akordeoniści Państwowej Szkoły Muzycz-
nej w Wejherowie odwiedzili zaprzyjaźnioną 
szkołę muzyczną w Lęborku, gdzie koncerto-
wali wspólnie z uczniami tamtejszej szkoły. 
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OGŁOSZENIA DROBNE
OGŁOSZENIA

PRYWATNE  
OGŁOSZENIA  DROBNE 

ZAMIESZCZAMY  
BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać 
e-mailem na adres: 

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

606 101 502

Można 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”.

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. 731 00 85 06
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NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam mieszkanie 52,60 m kw., 

3-pokojowe, tel. 607 739 467
 * * * 
Dom w Wejherowie, działka 1202 m 

kw., sprzedam lub zamienię za dopłatą 
na dwa pokoje z kuchnią. 

Tel. 501 549 579
 * * * 
Sprzedam gospodarstwo rolne 8,20 

ha z zabudowaniami. Tel. 661 895 941
 * * * 
Sprzedam mieszkanie 39 m kw., 

2 piętro, 2 pokoje, kuchnia, łazienka, 
przedpokój. Tel. 695 363 779

 * * * 
Sprzedam lub zamienię 3-pokojowe 

mieszkanie (52,60) w Wejherowie na 
Gdynię. Tel. 607 739 467

 * * * 
Kupię działkę w powiecie wejherow-

skim. Pow. 1000 m2. Tel. 507 369 089
 * * * 
Sprzedam domek murowany piętro-

wy ocieplony, działka ogrodnicza 486 m 
kw. Tel. 516 311 161

 * * * 
Gościcino. Sprzedam połowę bliźnia-

ka, stan deweloperski, nowy, 136,5 m 
kw., z garażem, przy lesie, działka 520 m 
kw., ogrodzona, kostka do garażu, taras. 

Tel. 698 628 520

WYNAJMĘ, ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie komunalne w 

starym budownictwie, ogrzewanie elek-
tryczne, 61,80 m na dwa pokoje w bloku. 

Tel. 58 523 99 80

Wynajmę mieszkanie jednopokojo-
we z aneksem kuchennym 27,2 m kw. 
parter, ogródek. Tel 664 626 264

SPRZEDAM
Dwie sukienki do komunii, tanio. 
Tel. 505 494 143
 * * * 
Panasonic 29cali plaski kineskop, ory-

ginalny pilot, stan idealny. Możliwy od-
płatny transport. Cena 175 zł. 

Tel. 505 588 160
 * * * 
Butlę gazową turystyczną 2 kg. Cena 

30 zł. Tel. 505 588 160
 * * * 
Ubranka na 3-12 miesięcy, firmowe, 

duża ilość 80 zł, pościel gratis oraz za-
bawki (odkurzacz, mikser, czajnik) za 50 
zł. Tel. 798 020 532

 * * * 
4 opony 195/60 R15 zimowe. Możli-

wy transport za dopłatą. Cena 100 zł za 
komplet. Tel. 505 588 160

 * * * 
Sprzedam udziały dwóch dobrze pro-

sperujących spółek. Tel. 794 445 094
 * * * 
Felgi z 15 oponami zimowymi orygi-

nalne do fiata, 450 zł. Tel. 695 230 080
 * * * 
Sofę rozkładaną 2-osobową z pojem-

nikiem na pościel. Tel. 517 782 024
 * * * 
Fotelik samochodowy 0-13 kg grana-

towy. Tel. 505 567 034
 * * * 

Dwa eleganckie nowe zegarki dla Pni 
i dla Pana, Geneva, po 35 zł. 

Tel. 784 808 700
 * * * 
TV Samsung 14 cali, cena 70 zł. 
Tel. 510 688 509
 * * * 
Sofę 2-osobową, stan idealny, 200 zł. 
Tel. 517 782 024
 * * * 
Trzy telefony, sprawne, sprzedam po 

45, 25 i 20 zł. Tel. 517 901 308
 * * * 
Łóżko sypialniane140x200 cm, so-

lidne, szuflada na pościel, materac dwu-
stronny. B. dobry stan. Tel. 798 020 532

 * * * 
Rusztowania sprzedam. 
Tel. 602 634 365
 * * * 
Sprzedam PSP wraz z grami mało 

używane, komplet 200 zł. 
Tel. 695 230 080
 * * * 
Telewizor Samsug 25 z dekoderem 

DFBT do telewizji naziemnej, 200 zł. 
Tel. 695 230 080
 * * * 
Ubranka i buciki dla dziewczynki 

110-116 w bardzo dobrym stanie. 24 
szt. Cena 50 zł. Tel. 798 020 532

 * * * 
Dwa silniki 1 kw z kołnierzem, spa-

warkę jednofazową ze zdolnością ła-
dowania akumulatorów za 120 zł oraz 
elektronarzędzia różnego rodzaju od 30 
zł. Cena 50 zł.  Tel. 500 798 767

PRACA
Wykonam każdą pracę porządkową. 
Tel. 690 389 559
 * * * 
Kobieta przyjmie każdą pracę doryw-

czą. Proszę o sms. Tel. 794 073 585
 * * * 
Mam 30 lat, chętnie posprzątam dom 

ugotuję, zrobię zakupy. Jestem dyspozy-
cyjna. Tel. 517 901 308

 * * * 
Zaopiekuję się dzieckiem, w wieku 

od 1,5 do 4 lata u siebie w domu. Mam 
4-letnie dziecko i doświadczenia. Dorota. 

Tel. 517 901 308
 * * * 
Szukam pracy na stałe lub dorywczo. 

Jestem rencistą.  Tel. 696 608 615

NAUKA
Lekcje dodatkowe. Fizyka i chemia, w 

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

RÓŻNE
Przyjmę figury, obrazy i książki re-

ligijne. Tel. 730-025-386
 * * * 
63-letni wdowiec z poczuciem hu-

moru, bez nałogów, pracujący pozna 
Panią, z którą mógłby spędzić niejedno 

popołudnie.   Tel. 500 375 208
 * * * 
Kawaler lat 47 czeka na panią. 
Tel. 500 798 767
 * * * 
Kawaler 57 lat, młody wygląd, pozna 

panią. Dajmy sobie szansę na szczęście i 
szacunek, a może na coś więcej. 

Tel. 506 440 595
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