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W imieniu mieszkańców wejherowscy radni Mariusz Łupina, Jacek Gafka, Wojciech Kozłowski i 
Tomir Ponka złożyli w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad - na ręce Anity Oleksiak dyrek-
torki gdańskiego oddziału, 1235 petycji w sprawie budowy bezkolizyjnego Węzła Zryw z tunelem w Śmie-
chowie. Zostały one także przekazane pomorskim parlamentarzystom. To dotychczasowy efekt trwającej 
od stycznia br. akcji społecznej ZRYW NA ŚMIECHOWIE. 

Oczywiście zbieranie podpisów trwa nadal - możecie poprzeć budowę tunelu! Celem akcji jest finansowe 
wsparcie ze strony rządu dla realizacji tej inwestycji.              Str. 7

1235 petycji trafiło 
do właściciela „szóstki”

Organizatorzy akcji bardzo dziękują wszystkim, którzy ją poparli, a także pomogli przy zbieraniu podpisów.
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AKTUALNOŚCI

Wejherowo zwolniło gastronomię 
z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
Zgodnie z obietnicą z początku lutego br., prezydent Wej-

herowa Krzysztof Hildebrandt zaproponował uchwałę o 
częściowym zwolnieniu przedsiębiorców z branży gastro-
nomicznej z opłaty koncesyjnej w związku z zamkniętymi 
lokalami w wyniku rządowych obostrzeń. Na mocy podjętej 
uchwały wejherowscy przedsiębiorcy będą zwolnieni z jed-
nej raty opłaty koncesyjnej za sprzedaż alkoholu i zamiast 
trzech rat w 2021 roku zapłacą dwie. Tym, którzy już za-
płacili pieniądze zostaną zwrócone,

- Biorąc pod uwagę przedłużającą się bardzo trudną 
sytuację przedsiębiorców tej branży uważam, że każda for-
ma wsparcia będzie istotna i zasadna - mówił prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - Ze zwolnienia i zwrotu części opła-
ty w Wejherowie skorzysta 45 przedsiębiorców branży ga-
stronomicznej. 

 
Najważniejsze zmiany w budżecie
Do tegorocznego budżetu wprowadzona została m.in. kwo-

ta 14,3 mln złotych, zaoszczędzonych w 2020 roku. Środki te 
uzupełniły braki w budżecie na rok 2021 m.in. dodatkowo 
prawie 4,5 mln zł na szkoły i przedszkola, 450 tys. zł na ro-
dziny zastępcze, 500 tys. na działalność WCK oraz zwiększe-
nie o 1 mln zł dla MZK na przewozy. Dodatkowe pieniądze 
zostały przeznaczone również na inwestycje m.in. na:

• naprawę dróg i chodników,  nawierzchnie ulic z płyt 
drogowych,

• przebudowę ul. Zamkowej wraz z parkingiem,
• termomodernizację budynków mieszkalnych (trwa ter-

momodernizacja budynku komunalnego przy ul. Kalwaryj-
skiej 2a, w tym roku zaplanowano jeszcze budynek przy ul. 
Kopernika 22 oraz Reformatów 13), 

•  zadania w ramach programu rewitalizacji,
• zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pie-

szych, w pobliżu szkoły SP 6 na ul. Wysokiej  oraz  doświe-
tlenia przejścia na ul. 3 Maja w pobliżu Straży Pożarnej.

• zadania w ramach Wejherowskiego Budżetu Obywatel-
skiego - budowę boiska przy SP 11 (dodatkowo zagospoda-
rowanie terenu wokół boiska już wykonanego) oraz budowę 
boiska na os. Dzięcielskiego (zmiana nawierzchni z trawy na 
sztuczną na wniosek mieszkańców),

• wykup gruntów m.in. pod inwestycje drogowe na uli-
cach Inwalidów Wojennych, Zamkowej, Reformatów, Koper-
nika oraz na Węźle Kwiatowa.

Dotacje dla szpitala i na zabytki 
Podczas sesji zdecydowano o udzieleniu dotacji na zaku 

gastroskopu dla Szpitala Specjalistycznego w Wejherowie 
(więcej piszemy na stronie 7) oraz o dotacji na sfinansowa-
nie prac konserwatorskich i robót budowlanych w obiek-
tach zabytkowych. Chodzi o remont elewacji klasztoru oo. 
Franciszkanów i remont  dachu Dom Pomocy Społecznej 
prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia św. 
Wincentego a Paulo przy  ul. Św. Jacka 14.

 
Nowy wzór wniosku o przyznanie 
dodatku mieszkaniowego 
i wzór deklaracji o wysokości dochodów
Zmiana wynika z faktu, iż do tej pory wzory te określone 

były w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 
2001 r. w sprawie dodatków mieszkaniowych, natomiast 
ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych 
ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa zmieniająca 
m.in. ustawę o dodatkach mieszkaniowych, nałożyła na Ra-
dę Miasta obowiązek podjęcia uchwały w zakresie wzoru 
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru 
deklaracji o wysokości dochodów. 

Wniosek wraz z deklaracją został przygotowany w taki 
sposób, aby jak najbardziej był spójny z obecnie obowiązują-
cym - celem ułatwienia wnioskodawcom jego wypełnianie.

pracowita sesja wejherowskich radnych

Zmiany w budżecie 
i pomoc dla przedsiębiorców

Podczas sesji Rady Miasta Wejherowa, która obradowała 13 kwietnia br. radni m.in. 
dokonali zmian w budżecie miasta, wprowadzając do tegorocznego budżetu 14,3 mln zł 
zaoszczędzonych w 2020 roku. Środki te, konieczne do zapewnienia normalnego funk-
cjonowania miasta, uzupełniają braki w budżecie na rok 2021 oraz zasilą nowe zadania. 
Podjęto również uchwałę o pomocy dla przedsiębiorców w związku z pandemią. Radni 
zadecydowali o przyznaniu dotacji, sprzedaży nieruchomości, zmienili wzór wniosku 
o dodatek mieszkaniowy, dokonali zmian trzech miejscowych planów zagospodarowa-
nia przestrzennego, podjęli uchwały dotyczące gospodarki odpadami oraz regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w mieście.

Radni przyjęli następujące uchwały:
Zmiana uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opła-

ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
stawki dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
oraz dla nieruchomości, na których w części zamieszkują miesz-
kańcy, a w części niezamieszkanej powstają odpady komunalne.

W związku ze stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej, 
Rada Miasta musiała w przypadku wyboru metody naliczania opłat 
za odpady od liczby osób zmienić formułę z „jedno lub dwuoso-
bowe gospodarstwo domowe” na „nieruchomość zamieszkiwana 
przez jedną lub dwie osoby”. Konsekwencją stanowiska organów 
kontrolnych jest również niewielka zmiana opłat. 

Nieruchomość zamieszkiwana przez jedną osobę tak jak dotąd 
będzie płacić 24 zł miesięcznie, natomiast stawka w nieruchomości 
zamieszkiwanej przez dwie osoby wynosić będzie 48 zł (dotychczas 
było to 45 zł dla gospodarstwa dwuosobowego wg poprzedniej 
definicji). Po paru miesiącach funkcjonowania systemu urealniona 
została również stawka zmniejszająca opłaty w przypadku kompo-
stowania odpadów w kompostownikach przydomowych dla nie-
ruchomości zamieszkiwanych przez 1 osobę na 2,50 zł miesięcznie 
(było 2 zł) i zamieszkiwanych przez dwie osoby odpowiednio 5 zł 
(było 4 zł). Pozostałe stawki opłat pozostają bez zmian.

Zmiana uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-
mi.  Za zmianą uchwały opisaną wyżej, należało również odpowied-
nio zmienić wzór deklaracji dostosowując go do nowych przepisów. 
Nową deklarację będą musieli złożyć tylko ci mieszkańcy, których 
dotyczy zmiana, czyli z nieruchomości zamieszkiwanych przez jed-
ną lub dwie osoby, w przypadku wyboru metody naliczania opłat 
za odpady od liczby osób. Należy to zrobić do 10 dnia miesiąca na-
stępującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. 

Uchwała wchodzi w życie 1 czerwca br., a zatem termin na zło-
żenie nowej deklaracji upłynie 10 lipca 2021 r. 

uchwała w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku na terenie gminy Miasta Wejherowa. Do regulaminu 
wprowadzono możliwość zbierania odpadów w pojemnikach pod-
ziemnych dla budynków, które mają problemy z postawieniem wiat 
śmietnikowych na swoich posesjach. W Wejherowie od 10 maja br. 
dla 29 budynków rusza pilotażowy program segregacji odpadów 
w pojemnikach podziemnych tzw. gniazdach, usytuowanych w 8 
lokalizacjach w śródmieściu. Głównym celem programu jest upo-
rządkowanie terenu nieruchomości pod kątem zbiórki odpadów 
komunalnych w zabytkowym centrum miasta. 

Zmiany w Regulaminie dotyczące utrzymywania zwie-
rząt domowych w lokalach mieszkalnych. Wobec skarg od 
mieszkańców i interwencji z powodu zakłócania spokoju i ci-
szy nocnej, wywołanych uporczywym wyciem lub szczekaniem 
przez psy zamknięte w pomieszczeniach mieszkalnych lub bu-
dynkach gospodarczych, należało tę sprawę uregulować w 
regulaminie tak, aby służby mogły podejmować skuteczne inter-
wencje. Wprowadzono nowy, dodatkowy zapis § 32 dotyczący 
obowiązków w zakresie utrzymania zwierząt domowych, który 
brzmi: „Utrzymanie zwierząt domowych powinno być prowadzo-
ne w taki sposób, aby nie pogorszyło warunków zdrowotnych, sa-
nitarnych i porządkowych otoczenia, oraz nie powodowało innych 
uciążliwości ponad przeciętną miarę dla ludzi przebywających w 
obiektach przeznaczonych na stały pobyt ludzi lub w bezpośredniej 
bliskości tych pomieszczeń”.

Wejherowscy radni zmienili na ostatniej sesji 
dwie uchwały dotyczące gospodarki odpadami 
oraz regulaminu w zakresie utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Miasta Wejherowa. 
Nie są to wielkie zmiany.

gospodarka odpadami
i utrzymanie porządku

Niewielkie zmiany

Tak jak poprzednie sesje, obrady RM odbyły się w 
hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 5, z zacho-
waniem szczególnych środków ostrożności.

Fot. Urząd Miejski

Archiwalne wydania i bieżące materiały zamieszczane w „pulsie  Wejherowa” 
znajdziesz na:   www.pulswejherowa.pl
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MIASTO

Wojewoda przekazał 
skargę wg właściwości do 
rozpatrzenia Radzie Mia-
sta Wejherowa, która 
podczas  sesji w dniu 13 
kwietnia uznała skargę za 
bezzasadną. 

Oto głosy w dyskusji o 
skardze radnego Wojciecha 
Wasiakowskiego i Stowarzy-
szenia „Dla Wejherowian”:

Przewodnicząca Ko-
misji Skarg Rady Miasta, 
Dorota Chodubska:

- Statut jest podstawo-
wym dokumentem każdej 
instytucji i powołując się 
na ten dokument w jakiej-
kolwiek sprawie dobrze jest 
znać jego treść.

Radny Rafał Szlas:
- Człowiek, który jest rad-

nym nie zna Statutu Miasta 
Wejherowa. Ja mogę zrozu-
mieć wszystko, można się z 
czymś nie zgadzać, ale żeby 
składać skargę na przewod-
niczącego i nie znać statutu, 
to jeśli chodzi o reprezentacje 
mieszkańców Pana radnego, 
poddaje w dużą wątpliwość. 
Ja bym chciał, aby Pan prze-
stał atakować indywidual-
nie osoby, jeśli nie ma ku 
temu żadnej podstawy, bo 
robi Pan to kolejny raz. 

Przypomnijmy, że radny 
Wojciech Wasiakowski zo-
stał już złapany na kłam-
stwie podczas obrad Rady 
Miasta. Twierdził wówczas, 
że miasto zaciągnie „ogrom-
ny milionowy kredyt”, a 
była to nieprawda. Radny 
Wojciech Wasiakowski nie 
odniósł się do sprawy skar-
gi. On i radna Teresa Skow-
rońska ze Stowarzyszenia 
„Dla Wejherowian” jako je-
dyni głosowali przeciwko 
uchwale uznającej skargę 

Zmyślone przepisy i nieprawdziwe oskarżenia 

Kompromitacja radnego 
Wojciecha Wasiakowskiego 

Miejski radny Wojciech Wasiakowski w imieniu Stowarzyszenia „Dla Wejhe-
rowian” złożył 2 kwietnia br. do Wojewody Pomorskiego skargę na Przewodni-
czącego Rady Miasta Jacka Gafkę w związku z rzekomym „naruszaniem Statutu 
Miasta Wejherowa” i na „rażące zaniedbanie obowiązków Przewodniczącego 
Rady Miasta”. Po rozpatrzeniu skargi okazało się, iż przewodniczący rady nie 
mógł naruszyć przepisu w Statucie Miasta Wejherowa, który wskazał radny 
Wasiakowski, gdyż takiego przepisu … po prostu nie ma w tym statucie!  Tym 
samym zarzuty są całkowicie bezpodstawne.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta, 
Wojciech Kozłowski:

- Skarga, oparta na nieistniejących zapi-
sach Statutu Miasta, to dla radnego Wojcie-
cha Wasiakowskiego kompromitacja, ale jest 
charakterystyczna dla jego działalności, moż-
na powiedzieć że jest istotą tego co robi. Ten 
radny zmyśla czy zwyczajnie kłamie formułu-
jąc oskarżenia. 

Bezsprzecznie oskarżenia pod adresem 
Przewodniczącego Rady Jacka Gafki są nie-
prawdziwe i bezsensowne, tak samo jak to, co 
radny Wasiakowski mówi w TVP i pisze na Fa-
cebooku na temat prezydenta Krzysztofa Hil-
debrandta. 

W działaniach radnego Wasiakowskiego 
nie ma znajomości przepisów czy konstruk-
tywnych działań na rzecz mieszkańców, a jest 
agresja i pomówienia. Przypomnę że radny 
Wasiakowski był m.in. przeciwko budowie uli-
cy Necla i Gryfa Pomorskiego, parkingu przy 
wejherowskim szpitalu czy akcji „Węzeł Zryw 
wraz z tunelem”.

za bezzasadną. 
Czyżby ci radni dalej nie 

znali Statutu Miasta, który 
każdy radny musi znać?

Mieszkańcy dalej infor-
mują nas o dużych kon-
trowersjach związanych z 
miejscem zamieszkania rad-
nego Wasiakowskiego. 

Wg naszych informacji 
Centralne Biuro Antyko-
rupcyjne podjęło działania 
w sprawie oświadczenia ma-
jątkowego radnego Wojcie-
cha Wasiakowskiego.

Radny Wojciech Wasia-
kowski     Fot. archiwum

jaki radny, taka skarga

W uzasadnieniu do uchwały Rady Miasta Wejherowa z dnia 13.04.2021 
r. o uznaniu skargi za bezzasadną czytamy m.in.:  „Przedmiotem skargi jest 
zarzut nie zwołania przez Przewodniczącego Rady Miasta  Wejherowa sesji 
zwyczajnej Rady w pierwszym kwartale 2021 roku, gdyż ostatnia sesja zwy-
czajna Rady  odbyła się w dniu 15 grudnia 2020 roku.”   „Skarga jest oczywiście 
bezzasadna i dowodzi nieznajomości obowiązującego Statutu Miasta przez 
Stowarzyszenie „Dla Wejherowian” a nawet przez radnego, który podpisał tę 
skargę w imieniu władz Stowarzyszenia.

Sprawę częstotliwości zwoływania przez Przewodniczącego Rady Miasta 
sesji Rady reguluje jasno sformułowany przepis § 37 ust.2 Statutu, który brzmi:  
„Rada odbywa sesje w liczbie potrzebnej do wykonywania zadań Rady, jednak 
nie rzadziej niż raz na kwartał”.

„W dniu 26 stycznia 2021 roku odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta 
Wejherowa co oznacza, że spełniony został  przez Przewodniczącego Rady sta-
tutowy wymóg zwołania sesji Rady w I kwartale 2021 roku. 

W tym stanie faktycznym i prawnym Rada Miasta pozostawia bez komen-
tarza żenujące ostatnie zdanie skargi sformułowane pod adresem Przewod-
niczącego Rady Miasta jakoby nie zwołując sesji Rady w I kwartale 2021 roku 
świadomie utrudniał tym  pracę Rady oraz rażąco zaniedbał wykonywania swo-
ich obowiązków”

Zawsze powtarzam, każdą władzę – od Prezydenta Polski do sołtysa – na-
leży oceniać i rozliczać, ale niech to będzie oparte na prawdzie, rzetelnych 
informacjach i służy dyskusji w celu rozwiązywaniu realnych problemów. I 
niech to będzie uczciwe. Tymczasem czytając niektóre wejherowskie profile na 
facebook-u czy gazetki atakujące prezydenta Hildebrandta można dojść do 
wniosku, że kłamie się w żywe oczy i – rzekłbym – totalnie, a służy to jedynie 
szkalowaniu prezydenta. W zasadzie za każdym razem znajduję tam niepraw-
dziwe informacje, zmyślone oskarżenia albo manipulacje (o czym za chwilę) i 
są one wprost przepełnione agresją.

Zapewne kłamie się również opłacalnie. Jak zauważyli internauci, kilka 
osób robi to obecnie w naszym mieście niemal zawodowo i nie z pobudek 
prospołecznych, jak usiłują to przedstawiać, tylko – przytoczę tu opinię – „zwy-
czajnie za pieniądze”.  I to chyba nie takie małe, skoro tak dużo czasu i energii 
na to poświęcają, że za bardzo nie mają czas na normalną pracę. To są opinie 
mieszkańców, którzy też zadają pytania: kto za to płaci i dlaczego? 

Ludzie już się połapali, że to zorganizowana akcja, nagonka na prezyden-
ta Hildebrandta, taka nasza wejherowska maszyna pogardy (jak nazwał to 
jeden radny), a sprawa ma drugie dno. 

Komu i dla realizacji jakich interesów zależy tak bardzo na tym, aby prezydent 
odszedł, że inwestuje w to niemałe pieniądze? To sprawa, do której wrócę w ko-
lejnych numerach „Pulsu”, gdyż tego typu próby wywierania wpływu i nacisków 
na demokratycznie wybranych przedstawicieli władz są bardzo groźne. Nie może 
być tak, że jakieś grupy interesów będą co cichu, z tylnego siedzenia za pieniądze 
niszczyły albo promowały władze w imię swoich prywatnych celów. Dlatego nie 
pierwszy raz, nie tylko w tym tekście poświęcam ten temat uwadze Czytelników. 
To odnośnie uczciwości, o której wspomniałem na wstępie.

A teraz kilka przykładów. Nasi rodzimi hejterzy licytowali w kłamstwach sa-
mi ze sobą, podając, że Wodne Ogrody, czyli kompleks otwartych basenów ką-
pielowych w historycznym miejscu tzw. „starego basenu” przy ul. Kalwaryjskiej, 
mają rzekomo kosztować raz 60, raz 62 mln zł. A to po prostu nie jest prawda. 

Prawda jest bowiem taka, że obecnie realizowane prace będą kosztowały 
ok. 44,4 mln zł, a razem pozostałymi kosztami (prace projektowe, badania ar-
cheologiczne, studium wykonalności, nadzór inwestorski, itd.) będzie to jakieś 
45,4 mln zł. Umowa z wykonawcą umożliwia w przyszłości realizację tzw. opcji, 
czyli drugiego etapu Wodnych Ogrodów za ok. 15 mln zł, jednak obecnie nie jest 
to przedmiotem robót. Co więcej, miasto nie jest w ogóle zobowiązane do re-
alizacji tej opcji. Może ewentualnie zrealizować dodatkowo drugi etap w przy-
szłości, ale w tej sprawie żadna decyzja nie zapadła. Być może kiedyś zostanie 
podjęta, ale wtedy trzeba przyjąć uchwałę Rady Miasta i zabezpieczyć środki 
finansowe których nie ma obecnie w budżecie. Można to sprawdzić. 

Wychodzi na to, że ktoś celowo chciał oszukać mieszkańców i wmówić im, 
że koszty Wodnych Ogrodów będą o 1/3 wyższe. 

A już kłamstwem bezczelnym do kwadratu, było to, że niby nie można było 
powyższych informacji pozyskać ze strony internetowej miasta. Jak dużo trze-
ba mieć w sobie jadu, aby wmawiać ludziom, że nie da się kliknąć pliku i otwo-
rzyć odpowiedniego dokumentu, skoro bez problemu można to było zrobić? 

Manipulacją było też porównanie wejherowskich Wodnych Ogrodów do 
tańszego otwartego basenu, który ma powstać w Starogardzie Gdańskim. 
Bez analizy zakresu i przedmiotu obu inwestycji, przyjętych rozwiązań tech-
nicznych, użytych materiałów, itd. to jak porównywanie np. mieszkania 3-po-
kojowego z 1-pokojowym albo dobrego i gorszego samochodu, a potem 
„odkrywcze” stwierdzenie: tamto jest droższe a to tańsze. No jest, tylko co in-
nego kupujemy. Poza tym uważam, że jak coś robić to porządnie i na lata. 

Przy budowie WCK Filharmonii Kaszubskiej były takie same dyskusje, a pra-
wie 10 lat pokazało, że budżet miasta się nie zawalił, jest na odwrót – wydatki 
na inwestycje rosną, bardzo dużo kolejnych zadań (również tych to ogromnych, 
jak np. Węzeł Kwiatowa) zostało zrealizowanych, zaś zdecydowana większość 
wejherowian jest zadowolona z nowego WCK. I mają odwagę przyznać to rów-
nież ci, którzy wtedy mieli inne zdanie, co dobrze o nich świadczy. Wszak to 
miasto jest ważne, a nie kłótnie.                                                                       Dr puls

jak się kłamie 
za pieniądze?
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GMINA WEJHEROWO
Wybory w gminie Wejherowo

Czas na rozmowę
Data wyborów wójta w gminie Wejherowo została przesunięta na 9 maja br. Kam-

pania wyborcza zatem znów się przedłużyła i kandydaci mają więcej czasu na prze-
konanie do siebie wyborców. Radny gminny i kandydat na wójta PRZEMYSŁAW 
KIEDROWSKI aktywnie wykorzystuje ten czas na kolejne rozmowy z mieszkańcami, 
oczywiście z zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie pandemii – zamieszczamy 
fotorelację. Jak mówi Przemysław Kiedrowski: - Tematy poruszane podczas spotkań 
z mieszkańcami uzupełnią nasz pogram wyborczy, a takich rozmów będzie więcej.

Pan Mateusz z ulicy Okrężnej w Orlu nie może docze-
kać się czwartego etapu budowy kanalizacji sanitarnej. 

Po lewej:

Mieszkańcy ulicy Ma-
kowej w Orlu czekają 
na wyłożenie płyt Jomb 
- część ulicy zostanie już 
niedługo utwardzona z 
funduszu sołeckiego.

Po prawej:

Pan Franek i pan An-
toni jako byli sołtysi z 
Orla zwrócili uwagę, że 
mieszkańcy oczekują 
bezpiecznego połącze-
nia ciągiem pieszo ro-
werowym Orla z Bolsze-
wem. 

Zaznaczyli również, 
że starali się o to już za 
swoich kadencji. 

Pan Artur z Kąpina jako czynny działacz proeko-
logiczny, zwrócił uwagę na problemy związane ze 
smogiem i ochroną środowiska.

Z panem Sławkiem z Ustarbowa Przemysław Kie-
drowski rozmawiał na temat wykorzystania walo-
rów turystycznych naszej gminy.

W Kniewie panie Jola i Urszula mówiły o bezpie-
czeństwie pieszych. Ucieszyły się z faktu, że trwa 
opracowanie dokumentacji technicznej na remont 
nawierzchni oraz budowę chodnika na drodze po-
wiatowej Góra - Zamostne.

www.facebook.com/przemek.kiedrowski
Zdjęcia 
pochodzą 
ze strony
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Wiadomości ze starostwa powiatowego 
w Wejherowie

W ramach trzeciej tury 
rządowego programu do po-
morskich jednostek samo-
rządu terytorialnego trafi 
blisko 91,5 mln zł. Pienią-
dze przeznaczone zostaną 
na poprawę infrastruktury 
drogowej, oświatowej oraz 
ochronę zdrowia. Wśród 53 
projektów, które otrzymały 
wsparcie znalazły się trzy 
zadania zgłoszone przez Po-
wiat Wejherowski. 

– Pozyskaliśmy 2 mln 
zł na przebudowę i rozbu-
dowę Powiatowego Zespołu 
Kształcenia Specjalnego – 
mówi Starosta Wejherowski 
Gabriela Lisius. – Dzięki 
inwestycji powstanie 25 no-
wych sal, w tym m.in. sale 
wyciszeń, rehabilitacyjne, 
rewalidacji, dydaktyczne, 
multimedialne, a także plac 
zabaw o powierzchni ponad 
2 tys. m2. Ponadto przepro-
wadzony zostanie remont i 
termomodernizacja istnie-
jącego budynku powstałego 

Od wielu lat Powiat 
Wejherowski systematycz-
nie wspiera rozwój szpi-
tala udzielając mu dotacji 
finansowych na realizację 
wskazanych przez szpital 
zadań. Tym razem chodzi o 
zakup gastroskopu z więk-
szą średnicą kanału robo-
czego i osobnym kanałem 
irygacyjnym, co podykto-
wane jest rosnącą ilością 
badań diagnostycznych i 
zabiegowych wymagają-
cych takiego aparatu.

– Zależy nam na zdrowiu 
naszych mieszkańców, dla-
tego staramy się w miarę 
naszych możliwości poma-
gać wejherowskiemu szpi-
talowi – wyjaśnia Starosta 

4 mln zł dla powiatu na zadania inwestycyjne
Powiat Wejherowski otrzymał 4 mln zł  dofinansowania z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Pieniądze wesprą roz-

budowę Powiatowego Zespołu Kształcenia Specjalnego w Wejherowie oraz zaplanowane inwestycje drogowe – w gminie Sze-
mud i w gminie Gniewino. 

w latach osiemdziesiątych – 
dodaje starosta.

Powiat Wejherowski 
otrzymał dofinansowanie 
także na dwa ważne zada-
nia drogowe.

 – Środki w wysokości 
1 mln zł wesprą budowę 
dwóch rond na drogach po-
wiatowych w miejscowości 
Kamień i Koleczkowo po-
przez przebudowę istnieją-
cych skrzyżowań. Drogi te 
są ważnymi ciągami ko-
munikacyjnymi drogi eks-
presowej S6, tzw. Drogi 
Kaszubskiej i rozprowadza-
ją pośrednio ruch z węzłów 
Koleczkowo i Szemud – mó-
wi Wicestarosta Wejherow-
ski Jacek Thiel. 

Samorząd otrzymał tak-
że dofinansowanie w kwocie 
1 mln zł na rozbudowę drogi 
powiatowej pomiędzy wsia-
mi Rybno i Rybska Karczma 
na terenie gminy Gniewino.

– Głównym celem tej in-
westycji jest poprawa bez-

pieczeństwa użytkowników 
drogi, w tym także pieszych 
– podkreśla Wicestarosta 
Wejherowski Jacek Thiel. 
– W ramach zadania po-
wstanie nowa nawierzch-
nia, chodnik, doświetlone 
przejścia dla pieszych oraz 
przeprowadzone zostaną 
prace związane z umocnie-
niem poboczy. 

Rządowy Fundusz In-
westycji Lokalnych to 
program bezzwrotnego 
wsparcia dla samorządów, 
których przychody zostały 
uszczuplone przez pande-
mię. Pieniądze pochodzą z 
funduszu COVID-19.

Warto przypomnieć, że od 
początku trwania programu 
powiat pozyskał 15,3 mln zł 
na zadania drogowe, oświa-
towe i projekty związane z 
pomocą społeczną. 

– W pierwszej turze 
otrzymaliśmy 5,3 mln zł 
na rozbudowę Starostwa 
Powiatowego, w drugiej po 

3 mln zł na rozbudowę i 
przebudowę Powiatowego 
Zespołu Szkół nr 1 w Wej-
herowie oraz remont budyn-
ku przy ulicy Ofiar Piaśnicy 

w Wejherowie na potrze-
by Środowiskowego Domu 
Samopomocy i Warsztatów 
Terapii Zajęciowej – mówi 
Starosta Wejherowski Ga-

briela Lisius. – Teraz trafi 
do budżetu 4 mln zł, dzięki 
czemu będziemy mogli wy-
korzystać nasze środki na 
inne zadania inwestycyjne. 

powiat przekazał 50 tys. zł na zakup gastroskopu
Po raz kolejny Powiat Wejherowski przekazał 50 tys. zł dotacji Szpitalowi Specjalistycznemu im. Floriana Ceynowy w Wejherowie. 

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup gastroskopu do Pracowni Endoskopowej.

Wejherowski Gabriela Li-
sius. – Dzięki temu miesz-
kańcy zyskują dostęp do 
coraz nowszej aparatury i 
skraca się czas oczekiwania 
na specjalistyczne badania 
oraz zabiegi, niejednokrot-
nie ratujące życie. 

Zakup nowego aparatu 
zapewni nie tylko płynność 
pracy Pracowni Endoskopo-
wej, ale także szybszy po-
wrót pacjentów do zdrowia.

– Obecnie pracownia po-
siada dwa diagnostyczne 
gastroskopy, przy czym je-
den z nich to aparat prawie 
piętnastoletni i usterkowy 
– mówi Wiceprezes Zarzą-
du Szpitali Pomorskich An-
drzej Zieleniewski.

Warto przypomnieć, że 
w poprzednich latach Po-
wiat Wejherowski prze-
kazał wejherowskiemu 
szpitalowi m.in.: 100 tys. zł 
na zakup specjalistycznego 
sprzętu endoskopowego do 
zabiegów urologicznych u 
dzieci, 50 tys. zł na zakup 
sprzętu rehabilitacyjnego, 
50 tys. zł na roboty budow-
lane związane z remontem 
oddziału kardiologii oraz 
dofinansował kwotą 150 
tys. zł remont Oddziału Pe-
diatrii. 

W sumie w ciągu ostat-
nich pięciu lat samorząd 
powiatowy przekazał wej-
herowskiemu szpitalowi 
ponad 500 tys. zł. 
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MIASTO

Nowa droga połączy ul. 
Strzelecką z ul. Suchar-
skiego, a następnie poprzez 
wybudowany już Węzeł 
„Działki” z krajową „szóst-
ką”. Powstające połącze-
nie drogowe przejmie ruch 
zmierzający do Wejherowa 
z powstającej właśnie Trasy 
Kaszubskiej.

- Budowa ronda przebie-
ga zgodnie z harmonogra-
mem i najprawdopodobniej 
pod koniec maja ul. Strzelec-
ka zostanie otwarta – infor-
muje  Beata Rutkiewicz, 
zastępca prezydenta Wej-
herowa ds. rozwoju miasta. 
- Na odcinku od ul. Strze-
leckiej do ul. Sucharskiego 
prace szybko postępują – zo-
stał już ukształtowany te-
ren pod docelową wysokość 
drogi. Trzeba podkreślić, że 
prace prowadzone są w te-
renie „dzikim” – trudnym i 
pagórkowatym, a ich zakres 
jest rozległy.

Nowa droga, rondo, 
chodniki i ścieżka
W ramach inwestycji, 

której zakończenie zaplano-
wane jest na koniec 2022 r. 
powstanie droga o dł. pra-
wie 900 m, sieć  kanaliza-
cji deszczowej, sanitarnej, 
wodociągowej, teletechnicz-
nej, elektroenergetycznej, 

Budowa ronda na ul. strzeleckiej

powstaje nowe połączenie 
Trwa budowa połączenia drogowego między ulicą Strzelecką, a ulicą Sucharskiego w 

Wejherowie. Jego elementem będzie nowe rondo na ul. Strzeleckiej. Od lutego br. pro-
wadzone są tam prace, a ich zakończenie zaplanowane jest na koniec maja. 

oświetleniowej. Wybudo-
wane zostaną przejścia dla 
zwierząt, zbiornik retencyj-
ny i ekran akustyczny oraz 
dwie zatoki autobusowe i 
zjazdy na tereny leśne, któ-
re połączone zostaną z ist-
niejącymi drogami leśnymi. 
Rozbudowany zostanie od-
cinek ul. Strzeleckiej wraz 
z budową ronda, chodnika i 
ścieżki rowerowej. 

- Budowa tej ulicy to waż-
ne przedsięwzięcie, ponie-

waż nowa droga przejmie 
ruch zmierzający do Wejhe-
rowa z Trasy Kaszubskiej 
- mówi Krzysztof Hilde-
brandt, prezydent Wej-
herowa. - Kierowcy jadący 
ul. Strzelecką w kierunku 
miasta nie będą musieli 
wjeżdżać do centrum, bę-
dą mogli je omijać w ce-
lu dojechania na krajową 
„szóstkę” i nie zakorku-
ją Wejherowa. Realizacja 
tej inwestycji znacząco 
zmniejszy ruch w centrum 
miasta. Dzięki ominięciu 
centrum Wejherowa i roz-
budowie systemu dróg ruch 
samochodów będzie dużo 
płynniejszy i mniej uciąż-
liwy, poprawi się również 
bezpieczeństwo.

Miasto pozyskało 
środki zewnętrze
Koszt inwestycji to ok. 

11,2 mln zł, z czego ok. poło-
wę pokryje pozyskane przez 
władze Wejherowa dofinan-
sowanie z rządowego Fundu-
szu Dróg Samorządowych. 

Swój udział w tej inwe-
stycji ma PEWiK, który wy-
buduje sieć wodociągową i 
kanalizację sanitarną. Wy-
konawcą na zlecenie mia-

Połączenie między ulicami Strzelecką, a Sucharskiego 
jest jedną z wielu realizowanych inwestycji w tej kadencji. 
Dotychczas miasto wybudowało m.in. Węzeł Wejherowo 
(Kwiatowa) z dużym parkingiem przy dworcu PKP i tune-
lem pod torami kolejowymi, halę sportową przy Szkole 
Podstawowej nr 5, parking przy wejherowskim szpitalu 
(obok lądowiska), Park Cedron, ul. Karnowskiego wraz z 
rondem, ulice z płyt drogowych. Wykonano termomoder-
nizację kilku budynków komunalnych.

Trwa realizacja ważnych inwestycji m.in. budowy ul. Nec-
la i ul. Gryfa Pomorskiego, przebudowy ul. Kopernika wraz z 
kwartałem podwórek, rewitalizacji Parku Kaszubskiego, bu-
dowy Wodnych Ogrodów. Prowadzone są remonty budyn-
ków i zagospodarowanie podwórek razem ze Wspólnotami 
Mieszkaniowymi i Wejherowską Spółdzielnią Mieszkaniową. 
Cały czas trwa realizacja projektów w ramach Wejherowskie-
go Budżetu Obywatelskiego, m.in. boisk i placów zabaw. 

Jest to srebrny pojazd, z nietypowym, jak na wejherow-
ską sieć komunikacji miejskiej, układem wnętrza. Prze-
jazdy, tak jak w przypadku poprzednich testów, odbywają 
się na terenie wszystkich obsługiwanych gmin w ramach 
sieci wejherowskiej komunikacji miejskiej. Testowany 
Yutong ma numer boczny 802.

- Największą zaletą nowego pojazdu jest bardzo dobry 
zasięg, bo autobus przyjechał z Warszawy do bazy MZK 
Wejherowo na jednym ładowaniu - wyjaśnia Czesław 
Kordel, prezes MZK Wejherowo spółka z o.o. - Produ-
cent zapewnia, że podczas codziennej eksploatacji auto-
bus jest w stanie pokonywać ok. 350 km. Jego możliwości 
przewozowe to 66. pasażerów, ale ograniczenia pandemii 
Covid-19 spowodowały, że jednorazowo może przebywać 
w pojeździe do 22 osób. 

Odpłatność za przejazd w dotychczasowych wysoko-
ściach wejherowskiej taryfy biletowej z zachowaniem 
standardu zapłaty biletami elektronicznymi z systemu 
Karty Elektronicznej, biletami telefonicznymi lub po-
przez zakup biletu u kierowcy w autobusie.

MZK testuje kolejny 
autobus elektryczny

srebrny pojazd 
marki Yutong

Do końca kwietnia testowany jest trzeci 
z kolei autobus elektryczny MZK Wejhero-
wo. Wcześniej spółka testowała autobusy 
elektryczne marki Mercedes i Solaris. Tym 
razem pasażerowie mogą jeździć autobu-
sem chińskiej marki Yutong.

sta jest Konsorcjum firm: 
KRUSZYWO sp. z o. o. Li-
nia oraz BITUMINIUM sp. 
z o. o. Linia.

jedna z wielu w tej kadencji

Fot. Leszek Spigarski

     W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców związane z zagroże-
niem rozprzestrzeniania się koronawirusa informujemy, że zgodnie
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie 
ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.512 z dnia 2021.03.19) 
Urząd Miejski w Wejherowie do odwołania wykonuje większość za-
dań w sposób wyłączający bezpośrednią obsługę interesantów.

    Aktualne informacje na temat funkcjonowania 
Urzędu Miejskiego w Wejherowie 

dostępne są na stronach internetowych 
www.wejherowo.pl oraz www.bip.wejherowo.pl 

oraz pod numerem tel. 58 677-70-00 (Kancelaria Ogólna). 
               

     Lista spraw urzędowych, które mogą być załatwiane w sposób 
elektroniczny za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Pu-
blicznych (ePUAP) znajduje się na stronie internetowej: 

https://epuap.gov.pl/wps/portal/strefa-klienta/katalog-spraw

Dziękujemy za zrozumienie

URZĄD MIEJSKI W WEJHEROWIE 
INFORMUJE

O G Ł O S Z E N I E

Więcej zdjęć na: facebook.com/pulsWejherowa
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Węzeł ZRYW z tunelami 
jest bardzo dużą inwestycją. 
Miasto Wejherowo nie jest 
w stanie, zwłaszcza w okre-
sie trudności finansowych 
wywołanych pandemią, zre-
alizować go samodzielnie. 
Miasto wybudowało dotych-
czas część Węzła ZRYW po 
północnej stronie drogi kra-
jowej, przygotowało doku-
mentację projektową wraz z 
pozwoleniami na resztę za-
dania oraz zabezpieczyło w 
swoim wieloletnim budżecie 
ponad 17 mln zł, aby ją wes-
przeć. 

Niezbędny jest tak zwany 
montaż finansowy z udzia-
łem środków rządowych w 
celu realizacji całego węzła 
z tunelami. Władze Wejhe-
rowa zawarły porozumienie 
z PKP w sprawie budowy 

Budowa tunelu na Śmiechowie

1235 petycji trafiło 
do właściciela „szóstki”

Celem akcji jest finansowe wsparcie ze strony rządu, czyli wła-
ściciela drogi krajowej nr 6, budowy bezkolizyjnego Węzła Zryw z 
tunelem na Śmiechowie. W realizację inwestycji może bezpośred-
nio z ramienia rządu zaangażować się Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, ale rząd może również dofinansować inwe-
stycje do realizacji przez miasto np. z Funduszy Inwestycji Lokal-
nych. Sam premier Mateusz Morawiecki wielokrotnie mówi, że są 
środki na inwestycje w samorządach, więc należy o nie walczyć.

oto treść pisma przewodniego skierowanego w dniu 
13.04.2021 r. przez organizatorów wraz petycjami do ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad:

„W złączeniu przekazuję APEL podpisany przez 1235. 
mieszkańców w sprawie budowy na drodze krajowej nr 
6 w Wejherowie bezkolizyjnego węzła ZRYW wraz z tune-
lem w dzielnicy Śmiechowo. Tak duże poparcie społeczne 
– pomimo pandemii bardzo utrudniającej zebranie pod-
pisów w ciągu zaledwie trzech miesięcy – świadczy o tym, 
że mieszkańcy oczekują od właściciela drogi krajowej nr 6 
zaangażowania w budowę węzła ZRYW we współpracy z 
władzami miasta. 

Do naszej akcji przyłączyli się m.in. wejherowscy radni 
ponad podziałami z różnych partii i ugrupowań, Zarząd 
Powiatu Wejherowskiego ze starostą Gabrielą Lisius na 
czele, Prezydent Wejherowa Krzysztof Hildebrandt z za-
stępcami oraz Kaszubsko-Pomorska Szkoła Wyższa.

Powstanie przed laty w Wejherowie drogi krajowej sta-
nowiło ingerencję w strukturę miasta, która obecnie jest 
bardzo negatywnie odczuwalna. Krajowa „szóstka” roz-
cięła Wejherowo na pół, powodując dziś znaczne trudno-
ści komunikacyjne dla mieszkańców. Liczymy na Państwa 
poczucie odpowiedzialności za swoją drogę i pomoc w re-
alizacji węzła ZRYW. Bezkolizyjny węzeł ZRYW jest bardzo 
ważny dla naszego miasta.”

Petycję można NADAL podpisać on-line przez internet 
poprzez stronę:  www.zrywnasmiechowie.com.pl

Można ją również pobrać na profilu  facebook.com/
ZrywnaSmiechowie  i  po podpisaniu wystarczy wysłać 
skan lub zdjęcie zrobione telefonem na facebook’a lub 
adres: zryw.wejherowo@wp.pl

Wydrukowaną petycję można ponadto przekazać rad-
nym, m.in. w Sekretariacie Rady Miasta Wejherowa. Or-
ganizatorzy akcji wszystkie KOLEJNE petycje złożą w 
GDDKiA oraz parlamentarzystom.

tunelu pod torami kolejo-
wymi. Rząd oraz Generalna 
Dyrekcja Dróg Krajowych i 
Autostrad powinni włączyć 

się w budowę tunelu pod 
drogą krajową i o to 1235. 
mieszkańców wnioskuje  w 
petycji.

popRZYj BuDoWĘ TuNELu

MIASTO

Gastroskop będzie na wy-
posażeniu pracowni endo-
skopowej i pozwali m.in. na 
wykrycie nieprawidłowości 
w obszarze przełyku czy żo-
łądka. Umowę na przekaza-
nie środków w hali sportowej 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 2 (SP nr 8), podpisa-
li Krzysztof Hildebrandt, 
prezydent Wejherowa oraz 
Jolanta Sobierańska-
-Grenda - prezes Szpitali 
Pomorskich sp. z o.o. i An-

Miasto Wejherowo we 
współpracy ze Szpitalami 
Pomorskimi kompletuje 
niezbędne wyposażenie dla 
powstającego punktu.

- Miasto udostępniło 
halę sportową i wspólnie 
ze spółką Szpitale Pomor-
skie, w skład której wcho-
dzi wejherowski szpital, 
podjęło decyzję o organi-
zacji i prowadzeniu punk-
tu, gdzie będą odbywały 
się powszechne szczepienia 
– informuje  Arkadiusz 
Kraszkiewicz, zastępca 
prezydenta Wejherowa. 

Miasto pomaga szpitalowi i pacjentom

Będzie nowy gastroskop
Samorząd miasta Wejherowa przekazał dotację w wysokości 50 

tys. zł na zakup nowego gastroskopu dla Szpitala Specjalistycz-
nego im. Floriana Ceynowy. 

drzej Zieleniewski - wice-
prezes spółki.

- W trosce o zdrowie 
mieszkańców miasta, każ-
dego roku staramy się w 
miarę naszych możliwo-
ści finansowych pomagać 
wejherowskiemu szpitalo-
wi – powiedział prezydent 
Krzysztof Hildebrandt. - 
Uchwałę o przeznaczeniu 
50 tys. zł zakup gastroskopu 
podjęli wejherowscy radni.

Andrzej Zieleniewski 

poinformował, że wysoko-
specjalistyczny sprzęt me-
dyczny będzie niezbędny dla 
prawidłowego funkcjono-
wania oddziału oraz bardzo 
ważny w diagnostyce, który 
bardzo szybko się zużywa. 

-  Bardzo cieszymy się z 
kolejnego dofinansowania, 
od samorządu, a ze sprzętu 
będą korzystali mieszkań-
cy Wejherowa - powiedziała 
prezes  Jolanta Sobierań-
ska-Grenda.

powstanie kolejny punkt szczepień 
Trwają przygotowania do uruchomienia w Wejherowie punktu szczepień powszech-

nych. Taki punkt, obsługujący dziennie co najmniej 600 osób, powstanie w sali sportowej 
Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Nanickiej. 

Koszty przygotowania 
obiektu i jego wyposaże-
nie na tym etapie zapewnia 
miasto Wejherowo.

- Zależy nam bardzo na 
tym, aby jak najszybciej za-
szczepić jak największą liczbę 
mieszkańców naszego miasta 
- mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. - 
Dzięki zaangażowaniu Da-
nuty Czernewskiej, dyrektor 
Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego nr 2, w hali sportowej 
powstanie punkt szczepień z 
sześcioma stanowiskami, z 
możliwością zorganizowania 

w przyszłości dwunastu sta-
nowisk szczepienia. Dziennie 
będzie można zaszczepić mi-
nimum sześćset osób.

- To duży obiekt w dobrej 
lokalizacji, a dzięki temu 
jesteśmy w stanie zapewnić 
bezpieczny przepływ dużej 
liczby osób - dodaje Arka-
diusz Kraszkiewicz.

Podmiotem medycz-
nym, który przeprowadzi 
powszechne szczepienia 
przeciwko COVID-19 w Wej-
herowie będzie Szpital Spe-
cjalistyczny w Wejherowie, 
którego zadaniem będzie 

m.in. zamawianie potrzeb-
nych dawek w Systemie Dys-
trybucji Szczepionek (SDS) 
oraz skompletowanie kadry 
medycznej tworzącej zespoły 
szczepień.

- Dziękujemy panu pre-
zydentowi, że tak szybko 
odpowiedział na nasz apel 
- mówi Jolanta Sobierań-
ska-Grenda, prezes Szpi-
tali Pomorskich sp. z o.o. 
- Jako Szpitale Pomorskie 
mamy duże doświadczenie, 
bo od 27 grudnia zaszcze-
piliśmy ponad 55 tys. pa-
cjentów.
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KULTURA

W piśmie Stowarzysze-
nia Bibliotekarzy Polskich 
podkreślono, że działania 
podejmowane przez biblio-
teki w tym trudnym okresie 
cechowała różnorodność, 
innowacyjność rozwiązań, 
kreatywność, ogromny za-
sięg  oraz szerokie spek-
trum form zaoferowanych 
użytkownikom.

- Bardzo cieszymy się , 
że nasze działania, w tym 
trudnym dla wszystkich 
czasie, zostały docenione 
przez komisję konkursową. 
Organizatorzy konkursu 
zwrócili szczególną uwagę 
na „ogromne zaangażowa-

Mistrzowie promocji czytelnictwa 2020

Wyrożnienie dla 
Miejskiej Biblioteki 

Miejska Biblioteka Publiczna im. Aleksandra Majkowskiego w 
Wejherowie otrzymała wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie 
„Mistrz Promocji Czytelnictwa 2020”, który organizowało Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

nie bibliotek i bibliotekarzy 
w upowszechnianie czytel-
nictwa w tym tak szczegól-
nym, i trudnym, roku 2020” 
- mówi Ewelina Mag-
dziarczyk-Plebanek, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie.

- Gratuluję Bibliotece, 
Pani Dyrektor i wszystkim 
pracownikom tej instytu-
cji, otrzymanego wyróżnie-

nia. Świadczy to o tym, że 
bibliotekarze stając przed 
nowymi wyzwaniami, do-
stosowali się do okolicz-
ności i podjęli różnorodne 
działania, aby zaspokoić 
oczekiwania i potrzeby czy-
telników w każdym wieku. 
Cieszę się, że wejherowscy 
bibliotekarze sprostali tym 
oczekiwaniom, a ich pra-
ca spotkała się z uznaniem 
Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich - powiedział  
Arkadiusz Kraszkie-
wicz, zastępca prezydenta 
Wejherowa.

Miejska Biblioteka Pu-
bliczna w Wejherowie 
oprócz dyplomu i okoliczno-
ściowego upominku książ-
kowego otrzyma również 
rabat na zakup książek do 
biblioteki.

Pierwszą nagrodę w konkursie otrzymała Biblioteka 
Raczyńskich w Poznaniu, II - Biblioteka Miejska w Ino-
wrocławiu, a III -  Biblioteka szkolna Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego w Pliszczynie. 

Wejherowska Biblioteka znalazła się wśród 10 wy-
różnionych książnic w całym kraju.

3 nagrody i 10 wyróżnień

Na konkurs na chóralny 
utwór pasyjny wpłynęło 11 
prac. W tej edycji konkursu 
kompozycje były tworzone 
do słów z Ewangelii wg św. 
Mateusza, którą na język 
kaszubski przełożył o. prof. 
Adam Ryszard Sikora: 

„I przyszedł do uczniów 
i znalazł ich we śnie. Rzekł 
do Piotra: Jednej godziny 
nie mogliście ze Mną czu-
wać? Baczcie i módlcie się, 
abyście nie ulegli próbie.” 

Prace oceniało jury w 
składzie: prof. dr hab. 

ogólnopolski Konkurs Kompozytorski

Wygrał utwór z Elbląga
Najlepsze utwory pasyjne do tekstu w języku kaszubskim ry-

walizowały w VIII Ogólnopolskim Konkursieu Kompozytorskim, 
zorganizowanym przez Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Zwyciężył utwór Magdaleny 
Garbeckiej z Elbląga.

Przemysław Stanisław-
ski - przewodniczący oraz 
członkowie - dr hab. Wito-
sława Frankowska i prof. 
dr hab. Marek Rocławski. 

Jury zadecydowało o na-
stępującym podziale na-
gród: wyróżnienie (500 zł) 
otrzymał Wiesław Tyszer 
z Wejherowa; trzecie miej-
sce (1000 zł) zajął Mariusz 
Kozieł z Katowic; a drugie 
miejsce (1500 zł) - Piotr 
Orliński z Poznania. 

Najlepszy utwór zdanem 
jurorów napisała Magda-

lena Garbecka z Elbląga, 
która otrzymała nagrodę w 
wysokości 2000 zł. 

Gratulacje laureatom 
konkursu złożył Jacek 
Thiel, wicestarosta powia-
tu wejherowskiego.

VIII Ogólnopolski Kon-
kurs Kompozytorski na 
chóralny utwór pasyjny do 
tekstu w języku kaszub-
skim został zrealizowa-
ny dzięki dotacji Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji oraz samorządu 
Powiatu Wejherowskiego.

W kategorii wiekowej 
powyżej 16 lat pierwsze 
miejsce za najpiękniej wy-
konaną palmę wielkanoc-
ną zdobyli: Maksymilian 
Karwowski i Iza Minga z 

Najpiękniejsza palma Wielkanocna

Konkurs rozstrzygnięty
Rozstrzygnięto Konkurs na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną, 

zorganizowany przez Wejherowskie Centrum Kultury. 

Fundacji ,,Autyzm - Brand 
New Brain” (nagroda 500 
zł). Drugie miejsce zajęła 
Daria Rutkowska (nagro-
da 300 zł). 

W kategorii wiekowej do 

Nareszcie przyszła wiosna!
W tym roku długo trwały zmagania nieustępliwej 

zimowej aury i tej wiosennej, która przebija się z wiel-
kim trudem. Jednak od kilku dni w pogodzie naresz-
cie zapanowała wiosna! 

W Wejherowie widać ją wszędzie, nie tylko w parku lub 
w otaczających miasto lasach. A gdy wyjedzie się za miasto, 
piękne krajobrazy i przyroda powiatu wejherowskiego oferu-
ją jeszcze więcej wiosennych doznań. 

W ostatni weekend wielu mieszkańców korzystało z ro-
dzinnych wycieczek i spacerów (i bardzo dobrze, byle z dy-
stansem do siebie nawzajem!). Również poza weekendem 
warto wygospodarować czas na ruch na świeżym powietrzu. 

Wprawdzie zmienna pogoda nie będzie cały czas nas roz-
pieszczać, zapewne wkrótce popada i będzie chłodniej, ale już 
nie ma odwrotu - idziemy w dobrym kierunku, bo DO LATA !

A to poprawia nastrój nawet w czasie pandemii.

lat 15 pierwsze miejsce za 
najpiękniej wykonaną pal-
mę wielkanocną zdobyła 
Wiktoria Pouch. Drugie 
miejsce otrzymała Lau-
ra Rutkowska, a trzecie 
równorzędnie zajęły prace 
Nicoli Mrozek Gliszczyń-
skiej i Mieszka Schwan-
na. Laureatom przyznano 
nagrody rzeczowe. 

Prace oceniała komisja 
w składzie: Jolanta Ro-
żyńska - przewodnicząca 
oraz Joanna Bojke i Se-
bastian Niewola - człon-
kowie komisji. 

Dyrektor WCK Jolanta 
Rożyńska wyraziła uznanie 
dla wszystkich uczestników 
za aktywność i kreatywną 
twórczość.

Więcej zdjęć na:  www.facebook.com/powiatwejherowski
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POWIAT

Pani 

Barbarze Gusman
Dyrektorowi Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wejherowie

najszczersze wyrazy współczucia i żalu

z powodu śmierci

MATKI
składają:

Starosta Wejherowski
Gabriela Lisius

  wraz z Zarządem Powiatu
 i współpracownikami

Przewodniczący 
Rady Powiatu Wejherowskiego 

Józef Reszke 
wraz z Radnymi

k O N d O l E N c j E

W ogólnopolskim konkursie rywalizują:
•  Książnica prof. Gerarda Labudy (kategoria – obiekty kultury) 
•  Modernizacja Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Rumi z nadbudo-

wą, windą i adaptacją poddasza na bibliotekę (kategoria – obiekty szkolnic-
twa i edukacji)

Zagłosuj na powiatowe obiekty! 

ogólnopolski Konkurs
Ruszyło głosowanie w ogólnopolskim konkursie Modernizacja 

Roku & Budowa XXI w. W finale konkursu znalazły się dwa obiek-
ty zgłoszone przez Powiat Wejherowski. Zagłosuj na nie!

Aby oddać głos należy:
1. wejść na stronę: 

https://www.moderniza-
cjaroku.org.pl

2. Wyszukać zgłoszony 
obiekt według wojewódz-
twa lub nazwy obiektu

3. Kliknąć na zgłoś 
obiekt, a następnie „zobacz 
podstronę obiektu i oddaj 
swój głos”

4. Na podstronie podać 
imię i nazwisko, adres ma-
ilowy, zaznaczyć „Nie je-
stem robotem”, a po udanej 
weryfikacji kliknąć „Za-
głosuj”. Na podany adres 
mailowy wysłany zostanie 
link do aktywacji głosu, na-
leży go zaakceptować.

Liczba oddanych głosów 
jest aktualizowana o pełnej 
godzinie.

Głosowanie trwa 
do 10.05.2021 r. 
do godziny 12.00.

Zachęcamy do oddawa-
nia głosów!

Książnica prof. Gerarda Labudy w Wejherowie.

Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Rumi.

Gminna Biblioteka Pu-
bliczna w Łęczycach dołą-
czyła do V Ogólnopolskiego 
Czytania Jeżycjady, orga-
nizowanego przez wydaw-
nictwo Akapit Press. Ze 
względu epidemię nie 
można było zorganizować 
wspólnego czytania w bi-
bliotekach, ale przeniesiono 
akcję do świata wirtualne-
go. Do zabawy zaproszono 
szereg znakomitych gości, 
którzy czytali fragmenty 
książek Małgorzaty Musie-
rowicz. Można było ich zo-
baczyć i posłuchać każdego 
dnia w mediach społeczno-
ściowych bibliotek. 

Wśród czytających zna-
leźli się: wójt gminy Łęczyce 
Piotr Wittbrodt, zastępca 
wójta Bożena Pruchniew-
ska, Sylwia Stolz z Rady 
Gminy Łęczyce, pracowni-
cy Zespołu Szkolno-Przed-
szkolnego w Łęczycach: 
Joanna Magnor-Kozłow-
ska, Bogusława Kon-
dratko (wraz z dziećmi z 
Małego Kółka Biblioteczne-
go), Grażyna Łangowska 
oraz Zespołu Kształcenia 
i Wychowania w Rozłazi-
nie: Małgorzata Elwart, 
Kinga Krzyżaniak oraz 
Lucyna Sucharska. Nie 
zabrakło przyjaciół naszych 
bibliotek: Marii Grusz-
feld, Agaty Kusz, Doroty 
Czai wraz z Karolem Cza-
ją, Joanny Wasil-Sudnik 
wraz z Zuzanną Sudnik, 

Mimo obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa, biblio-
teki publiczne Gminy Łęczyce - oprócz stale zwiększającej się 
oferty książkowej - mają sporo do zaproponowania swoim czy-
telnikom. A czytelnicy i sympatycy chętnie biorą udział w cieka-
wych akcjach, konkursach i atrakcyjnych zabawach.

gminna Biblioteka publiczna w Łęczycach 

Dla czytelników

Pauliny Kupskiej, Julii 
Grunau, Róży Lesner. 
Gośćmi specjalnymi były 
zaprzyjaźnione z naszymi 
bibliotekami pisarki: Ka-
sia Keller oraz Magda 
Omilianowicz. Wszystkim 
uczestnikom Biblioteka bar-
dzo dziękuje za zaangażo-
wanie i odwagę. 

W wiosennej ofercie biblio-
tek publicznych znalazło się 
także kilka konkursów oraz 
akcji promujących czytelnic-
two. Z okazji Dnia Kobiet 
Gminna Biblioteka Publicz-
na w Łęczycach zorganizo-
wała konkurs plastyczny 
dla uczniów klas I-III szkoły 
podstawowej „Moja ulubiona 
bohaterka literacka”. Biblio-
teka i Czytelnia w Brzeźnie 
Lęborskim zaprosiła do  kon-
kursu „Lego wyzwanie”, któ-

rego uczestnicy wykorzystali 
książkowe inspiracje do kre-
atywnej zabawy klockami. 

W Filii Gminnej Bibliote-
ki Publicznej w Strzebieli-
nie dzieci z klas I-III wzięły 
udział w akcji „Bilet powrot-
ny do biblioteki”, zachęcają-
cej do czytania książek. Tam 
również w przedświątecz-
nym tygodniu każdy z wy-
pożyczających książki mógł 
liczyć na wielkanocną nie-
spodziankę w ramach akcji 
„Zajączek w Bibliotece”. 

We wszystkich gminnych 
bibliotekach publicznych 
ruszyła także akcja promo-
cyjna „Poszukiwanie Zwia-
stunów Wiosny”, w której 
uczestnicy mają za zadanie 
zebrać komplet poukrywa-
nych w książkach naklejek z 
wiosennymi motywami. 

Zastępca wójta gminy Łęczyce Bożena Pruchniewska oraz wójt gminy Łęczyce 
Piotr Wittbrodt podczas V Ogólnopolskiego Czytania Jeżycjady.

Uczestnicy akcji promocyjnej „Poszukiwanie Zwiastu-
nów Wiosny” w Brzeźnie Lęborskim (Gmina Łęczyce).
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BEZPIECZEŃSTWO

pijany pieszy potrącony
W Rumi na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym doszło do 

wypadku. Kierująca volvo 71-latka, jadąc ul. Pomorską w 
kierunku ul. Gdańskiej potrąciła pieszego 67-latka, któ-
ry przechodził prawdopodobnie przez przejście dla pie-
szych. Pieszy trafił do szpitala. Uczestnicy zdarzenia zostali 
przez policjantów sprawdzeni alko-testem, kierująca była 
trzeźwa, a pieszy miał prawie 2 promile alkoholu w organi-
zmie. Policjanci zatrzymali kierującej prawo jazdy. 

Narkotyki w torbie
Kryminalni z Wejherowa zatrzymali mężczyznę, który 

w mieszkaniu miał w torbie dwa opakowania z narkoty-
kami. W jednym z nich była marihuana o wadze ponad 
40 gramów, a w drugim amfetamina o wadze prawie 140 
gramów. Substancje narkotyczne zostały zabezpieczone 
przez funkcjonariuszy, a mężczyzna doprowadzony do 
wejherowskiej komendy. 42-letniemu mężczyźnie grozi 
mu kara do 10 lat pozbawienia wolności.

plantacja konopi
Policjanci z Rumi wspólnie z policjantami Wydziału dw. 

z Przestępczością Narkotykową gdańskiej Komendy Woje-
wódzkiej odkryli i zlikwidowali nielegalną uprawę konopi w 
Rumi. Plantację marihuany prowadzili w domu mężczyźni 
w wieku 27 i 51 lat. Policjanci zabezpieczyli 122 rośliny. Po-
nadto ujawnili 12 ściętych i ususzonych roślin oraz susz ro-
ślinny o wadze ponad 1,3 kilograma. Badania potwierdziły, 
że była to marihuana. Mężczyźni usłyszeli zarzuty i wobec 
nich został zastosowany tymczasowy areszt na okres 3 mie-
sięcy. Grozi im kara nawet do 10 lat pozbawienia wolności.

Za szybko!
Patrol ruchu drogowego na drodze krajowej nr 6 pro-

wadził kontrole prędkości. Funkcjonariusze zatrzymali 
74-latka, który jadąc volkswagenem przekroczył prędkość 
o ponad 51 km/h. Kolejny, tym razem 46-letni kierowca 
mercedesa przekroczył prędkość o ponad 55 km/h na 
terenie zabudowanym, a 29-latka kierująca audi na ul. 
Gdańskiej prędkość o 68 km/h. Policjanci przypominają i 
apelują o jazdę zgodną z obowiązującymi przepisami, ale 
także z rozsądkiem i wyobraźnią. 

Zginął młody kierowca
W Gowinie 20-latek kierujący fordem zjechał na pobo-

cze i uderzył w  drzewo. Młody kierowca poniósł śmierć. 
Na miejscu, czynności wykonywali policjanci ruchu 

drogowego, technik kryminalistyki, biegły z zakresu re-
konstrukcji wypadków drogowych. Czynności nadzoro-
wał prokurator.

Bez maseczki, ale z narkotykami
W Redzie, na jednej z ulic policjanci interweniowali 

wobec przechodnia, który nie miał założonej maseczki za-
krywającej usta i nos. Podczas legitymowania 25-latek z 
powiatu puckiego był wyraźnie zdenerwowany. Okazało 
się, że mężczyzna w plecaku miał narkotyki: ok. 30 gramów 
marihuany i ponad 27 gramów amfetaminy. 

Narkotyki zostały zabezpieczone, a mężczyzna zatrzy-
many. Usłyszał zarzut dotyczący posiadania narkotyków za 
co grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności. Został też 
ukarany mandatem za popełnione wykroczenie.

Z POLICJI

Ciągle nie wszyscy stosują 
się do wymogów bezpieczeń-
stwa, związanych z epidemią. 

Tylko w ciągu trzech dni, w 
trakcie kontroli, dotyczących 
rozprzestrzeniania się koro-
nawirusa, policjanci ujawni-
li w powiecie wejherowskim 
prawie 250 wykroczeń zwią-
zanych z naruszeniem obo-
wiązku zasłaniania ust i nosa 
maseczką w przestrzeni pu-
blicznej. 

Prawie 150 osób ukarano 
mandatami, ponad 90 osób 
zostało pouczonych, a wo-
bec czterech osób skierowano 
wnioski o ukaranie do sądu.

Do sądu za podrzucanie śmieci
Dwóch sprawców podrzucania śmieci przy wiatach śmietnikowych odpowie przed wej-

herowskim sądem. Zauważyli ich mieszkańcy i powiadomili  Straż Miejską.
Pierwsze zdarzenie miało miejsce przy ul. Necla w Wejherowie, gdzie zużytą stolarkę 

przywiózł mieszkaniec gminy Luzino. Natomiast mieszkaniec gminy Szemud śmieci zosta-
wił przy wiacie przystankowej na ul. Ofiar Piaśnicy. Sprawca złapany na  „gorącym uczynku” 
odmówił przyjęcia mandatu, więc sprawa trafi do Sądu Rejonowego w Wejherowie. 

Czas zadbać o „skrzynki”
W ramach  akcji  „Estetyka i porządek w mieście”, strażnicy zwracają uwagę na stan tech-

niczny i estetyczny urządzeń energetycznych, gazowych, telekomunikacyjnych i teleinfor-
matycznych, zamontowanych na budynkach i w pasie drogowym. 

Do akcji chcą włączyć się zarządcy niektórych budynków: WZNK, WTBS, Energia Wej-
herowo, Telewizja Kablowa Chopin, Gazownia Rumia. O obowiązkach spoczywających na 
właścicielach nieruchomości mówi m.in. ustawa Prawo Budowlane (art. 5 ust 2 ww. ustawy 
- obiekt budowlany należy użytkować w sposób zgodny z jego przeznaczeniem i wymaga-
niami ochrony środowiska oraz utrzymywać w należytym stanie technicznym i estetycznym).

pies wymaga odpowiedniego nadzoru
Od 10 kwietnia obowiązują nowe stawki mandatów karnych za wyprowadzenie psa w 

miejsca publiczne bez odpowiedniego nadzoru. Nieodpowiedzialne zachowanie podczas 
spaceru z  psem może kosztować nawet 500 zł. Funkcjonariusze Straży Miejskiej przepro-
wadzą akcję edukacyjno-prewencyjną. W miejscach publicznych umieszczone zostaną pla-
katy przypominające  o obowiązkach właścicieli czworonogów. 

Akcji towarzyszy hasło „Pies Twoim Przyjacielem”. 
Za  niezachowanie zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwie-

rzęcia, właścicielowi lub opiekunowi może grozić mandat w wysokości od 50 do 250 zł. 
Mandat karny w wysokości 500 zł będzie nakładany na osoby, które nie zachowały zwy-
kłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, stwarzając swoim 
zachowaniem niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka.

STRAŻ  MIEJSKA

Zarządcami placów za-
baw i piaskownic jest 
głównie WZNK, WTBS i 
wejherowskie spółdzielnie 
mieszkaniowe. Kontrole 
prowadzone są w ramach  
realizowanego przez Straż 
Miejską programu prewen-
cyjnego: „Bezpieczny plac 
zabaw, bezpieczna pia-
skownica”. 

Stwierdzono głównie 
uszkodzone ławki, drabin-
ki drewniane oraz kon-
strukcje metalowe. We 
wszystkich piaskownicach 
po zimie należy obowiązko-
wo wymienić piasek. 

Kontrola wykazała też, 
że część zbudowanych 
systemem gospodarczym 
placów zabaw i piaskow-

Czy place zabaw i piaskownice są bezpieczne?

strażnicy to sprawdzają
Straż Miejska w Wejherowie przeprowadziła kontrole 32 ogólnodostępnych piaskow-

nic i placów zabaw, pod kątem ich stanu sanitarno-technicznego po zimie, a przede 
wszystkim bezpiecznego użytkowania przez dzieci. W sześciu przypadkach stwierdzo-
no nieprawidłowości. 

nic, głównie zarządzanych 
wcześniej przez Wspólnoty 
Mieszkaniowe, została zli-
kwidowana. 

Stwierdzone przez funk-
cjonariuszy usterki  powin-
ny być usunięte w trybie 
natychmiastowym, a do 

tego czasu co najmniej za-
bezpieczone. Takie zalece-
nia otrzymali zarządzający 
tymi obiektami. Jeśli się do 
nich nie zastosują, Straż 
Miejska może nałożyć man-
dat karny do 500 złotych 
(art. 72 Kodeksu Wykro-
czeń). Może też wystąpić 
do Powiatowego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego 
z wnioskiem o wszczęcie 
postępowania administra-
cyjnego. Jeśli  na ogólno-
dostępnym  placu zabaw, 
z niesprawnymi technicz-
nie urządzeniami dojdzie 
do wypadku, odpowiedzial-
ność ponosi zarządzający 
tym miejscem. 

Warto przypomnieć ama-
torom  picia pod chmurką, że 
place zabaw nie są miejscem 
do spożywania alkoholu, o 
czym  już wielu się przeko-
nało. W ramach wspomnia-
nej akcji place zabaw  będą 
przez strażników kontrolo-
wane na bieżąco, nie tylko 
u progu wiosny.

Kary za
wykroczenia

Nie noszą
maseczek
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LUDZIE I ICH PASJE

- Jest Pani polonistką 
w wejherowskim liceum, 
gdzie prowadzi Pani gru-
pę teatralną. Jednak 
działalność artystyczną z 
młodzieżą rozpoczęła Pa-
ni w innej szkole.

- Zanim powróciłam do 
„mojego” liceum, praco-
wałam w SP nr 11 w Wej-
herowie. Tam stawiałam 
pierwsze kroki pod okiem 
znakomitych, pełnych do-
brych rad nauczycieli: Cze-
sławy Wajcowicz,  Wojciecha 
Wiżyn-Jastrzębskiego, Ire-
ny Litwic. Jako dyrektorzy 
budujący szkołę od podstaw, 
dbali o bardzo dobrą atmos-
ferę do pracy, a dzięki ich 
otwartości mogłam realizo-
wać  pomysły artystyczne: 
spotkania z poezją, progra-
my poetycko-muzyczne oraz 
parateatralne, czego efek-
tem było koło teatralno-
-kabaretowe „Wiertarka”. 
W szkole nie brakowało  
wspaniałych, kreatywnych 
uczniów i źródeł inspiracji. 

- Od kiedy pracuje Pa-
ni w „Sobieskim” i jak 
powstał słynny Teatr 
„Prawie Lucki”?

- Do „Sobieskiego” wró-
ciłam jako nauczyciel w 
1985 r. Organizowałam eli-
minacje Ogólnopolskiego 
Konkursu Recytatorskiego 
(wówczas bardzo popular-
nego), tworzyłam programy 
artystyczne, prowadziłam z 
młodzieżą gazetkę „Świt”, 
opiekowałam się talentami 
literackimi. Myśl o stwo-
rzeniu grupy teatralnej to-
warzyszyła mi cały czas, 
wszak wyrosłam w atmos-
ferze teatru, jaką tworzy-
li nauczyciele tej szkoły od 
wielu lat, ale w szkole dzia-
łał  znakomity teatr „Stara 
ciemnia” prowadzony przez 
nauczyciela fizyki - Marka 
Jasińskiego, więc skupi-
łam uwagę na poezji i te-
atrze jednego aktora. Praca 
z młodymi, wrażliwymi, 
pełnymi zapału ludźmi do-
dawała skrzydeł. Gdy M. 
Jasiński zrezygnował z pra-
cy w liceum, pozostawił mi 
„ciemnię” - miejsce prób i 
kameralnych spektakli jego 
zespołu. Wtedy też pojawiła 
się grupa uczniów SP nr11 

- wychowanków p. Romy 
Leśniowskiej, którzy chcie-
li mieć „swój” teatr. Tak się 
zaczęło i trwa do dziś. Te-
atr „Prawie Lucki” (nazwa 
związana jest z Lucjanem 
Romankiem, który zdobył 
wiele nagród w konkursach, 
a pozostali byli „prawie” tak 
dobrzy jak on) będzie obcho-
dzić swoje 24. urodziny we 
wrześniu tego roku, a ja 42. 
urodziny pracy zawodowej. 

- Skąd wzięło się Pa-
ni zainteresowanie te-
atrem? Czy ma Pani 
ulubionych autorów?

- Chęć grania mamy w 
sobie od dziecka, wszak lu-
bimy się wcielać w role do-
rosłych i odgrywać różne 
scenki. Potem, jeśli szkoła 
stwarza taką możliwość, 
zapisujemy się do teatrzy-
ków, a jeszcze później reali-
zujemy zainteresowania w 
dorosłym życiu. W SP nr 8, 
gdzie rozpoczynałam edu-
kację, nie było teatru, ale  
były akademie „ku czci”, 
konkursy recytatorskie 
oraz jedna lekcja oparta 
na prezentacjach „Ballady-
ny” (do dziś pamiętam swój 
tekst), więc jakoś mogłam 
się realizować. Miłością do 
poezji zaraziła mnie siostra 
- świetna recytatorka. 

W liceum koło teatral-
ne prowadziła pani Teresa 
Karwowska, która nie tylko 
zachęcała do studiowania 
poezji nowoczesnej, ale za-
bierała nas do teatrów trój-
miejskich. A czas studiów to 
możliwość obcowania z te-
atrem i oglądania wspania-
łych ról Haliny Winiarskiej 
czy Jerzego Kiszkisa. 

Sądzę, że teatr zawsze 
przyciągał moją uwagę at-
mosferą tajemnicy (co jest 
tam za kotarą?), nastrojem, 
możliwością wtapianie się 
w świat bohaterów spekta-
klu, przeżywania ich proble-
mów, smutków i radości.

Pyta Pani o ulubionego 
autora. Oczywiście, Tade-
usz Różewicz. Większość na-
szych spektakli była oparta 
na utworach duchowego Mi-
strza. Naszą „zbiorową” mi-
łość do Różewicza podziela 
dr Joanna Lisiewicz - autor-
ka artykułów na temat jego 

twórczości, która nie raz go-
ściła w naszym liceum. Dzięki 
niej nawiązaliśmy korespon-
dencję z owym „sumieniem 
epoki” i otrzymaliśmy tomik 
poezji z autografem autora. 
Dzięki Niej występowaliśmy 
w Radomsku na „Różewicz 
Open Festiwal”. To było spo-
re przeżycie.

-  Czy młodzież chętnie 
angażuje się w działal-
ność teatralną, czy trze-
ba namawiać uczniów 
do sprawdzenia swoich 
umiejętności na scenie? 

- Do naszego teatru 
przychodzą ci, którzy już 
występowali lub dopiero 
rozpoczynają swą „karierę” 
teatralną. Co roku pojawia-
ją nowi, ale pozostaje tylko 
część z nich - wierni  sym-
patycy spotkań w „ciemni”, 
gdzie prowadzi się rozmowy 
o sacrum (spektakl, litera-
tura) i profanum (wszystkie 
nasze dzienne sprawy). Są 
i tacy, którym nie odpowia-
da brak mój sposób prowa-
dzenia teatru. Tworzymy, 
spieramy się, szukamy 
wspólnych rozwiązań. 

Z chęcią występowania 
też jest różnie. Niektórzy na 
scenie czują się chyba lepiej 
niż w życiu, inni wolą sceny 
zbiorowe, kiedy mogą ukryć 
się „w tłumie”. Jeszcze in-
ni  wybierają przygotowanie 
scenografii lub prowadzenie 
kroniki (w tym świetna by-
ła Zosia Frankowska - dziś 
znana ilustratorka książek). 
Problemem jest nieobecność 
na zajęciach, szczególnie 
wtedy, gdy występ tuż tuż. 
Współczesny młody człowiek 
ma kilka zajęć dodatkowych 
i nie może/nie umie skupić 
się na jednej pasji.

- Czy niektórzy z Pani 
podopiecznych związa-
li się z aktorstwem i te-
atrem na dłużej? 

- Kilkoro uczniów wybra-
ło szkoły aktorskie, ale nie 
wszyscy w nich pozostali. 
„Naszym” aktorem jest Woj-
ciech Romańczyk, związany 
z Lubuskim Teatrem, San-
dra Drzymalska, Konrad 
Stein oraz Kinga Bobkow-
ska. Szkołę aktorską porzucił 
świetnie się zapowiadający 

Kajetan Gołębiewski. Spo-
śród wymienionych absol-
wentów najwięcej sukcesów 
na swym koncie ma Sandra 
(nagrody na festiwalach pol-
skich i międzynarodowych, 
bardzo dobre role filmowe). 
Konrad i Kinga  grali w kil-
ku filmach i spektaklach, 
ale dopiero rozpoczynają ka-
rierę, więc tylko im życzyć 
spełnienia marzeń o „graniu 
Hamleta”.

- Jest Pani współor-
ganizatorką Ogólnopol-
skiego Przeglądu Małych 
Form Teatralnych im. 
Adama Luterka w Wej-
herowie. Proszę powie-
dzieć kilka zdań o tym 
konkursie oraz o pani ro-
li w tym wydarzeniu.

- To moje ukochane 
„dziecko”. Było już 15 ogól-
nopolskich edycji OPMFT 
„Luterek”, a w sumie 21, 
gdy dodamy 6 spotkań po-
wiatowych. Pomysł organi-
zacji przeglądu narodził się 
w 1998 r. i od razu  spotkał 
się ze wsparciem kolejnych 
dyrektorów mojej szko-
ły (Stefana Gruby, Bożeny 
Conradi, Katarzyny Boj-
ke), dyrektorów WCK (do 
2006 r. Radek Kamiński, 
obecnie Jolanta Rożyńska) 
oraz przedstawicieli stowa-
rzyszeń. Nieoceniona jest 
współpraca z polonistka-
mi: Beatą Płotką i  Jolantą 
Piastowską, które zawsze 
służyły pomocą przy orga-
nizacji przeglądu. Gdyby 
wymieniać wszystkich za-
angażowanych w istnienie 
przeglądu, wspierających 

nas finansowo (Starostwo 
Powiatowe, Urząd Miasta, 
Stowarzyszenie Absolwen-
tów LO „Sobieski”) i ducho-
wo,  nie starczyłoby miejsca 
w gazecie. Cieszymy się tak-
że sympatią byłych aktorów 
prof. Adama Luterka, któ-
rzy przychodzą na spekta-
kle konkursowe albo wraz 
z nami czytają „narodowo” 
polską literaturę. 

Nasze przeglądy te-
atralne to okazja dla mło-
dych do  zaprezentowania 
swych umiejętności i ta-
lentów, to miejsce spotkań 
z ludźmi teatru (aktorami, 
reżyserami, piosenkarza-
mi), czas wymiany doświad-
czeń i twórczych rozmów 
na temat literatury, a tak-
że długotrwałych przyjaźni. 
Organizacja całości wymaga 
ogromnego zaangażowania, 
a ciężar odpowiedzialności 
spoczywa w dużej mierze 
na zespole Wejherowskiego 
Centrum Kultury, gdzie od-
bywają się prezentacje i in-
ne wydarzenia.

- Jakie inne wydarze-
nia w szkole Pani or-
ganizuje? Wiem, że jest 
m.in. Narodowe Czyta-
nie polskiej literatury. 
Czy coś jeszcze?

- Lubię organizować coś, 
co służy uatrakcyjnieniu 
procesu nauczania. Stąd 
m.in. tworzone wraz WCK 
grudniowe Konferencje Lite-
rackie czy wspomniane „Na-
rodowe Czytanie”, w którym 
biorą udział przedstawiciele 
władz samorządowych, na-
uczyciele, uczniowie/absol-
wenci szkoły i ich rodzice. 

Co roku uroczyście ob-
chodzimy Międzynarodowy 
Dzień Teatru, zaprasza-
jąc zespoły teatralne do 
prezentacji spektakli i do 
udziału w warsztatach ak-
torskich w ramach Wiosen-
nych Spotkań z Teatrem.  
Od roku 2019 w szkole od-
bywają się Koncerty „Ku 
dobru”. Pierwsza edycja 
była związana z tragiczną 

Nie chcę być tylko nauczycielem...
Rozmowa z Edytą Łysakowską-Sobiczewską, nauczycielką języka polskiego, opiekunką Teatru „Prawie Lucki” i organizator-

ką wielu wydarzeń kulturalnych i artystycznych w I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie.

Dokończenie na str. 13

Teatr „prawie Lucki” na scenie Teatru szkspirowskiego w gdańsku w 2020 r..
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KULTURA

śmiercią prezydenta Gdań-
ska Pawła Adamowicza. 
Chcieliśmy przeciwstawić 
się złu muzyką i poezją. 
Rok później zorganizowali-
śmy koncert z okazji fina-
łu WOŚP, a także aukcję 
prac uczniowskich, rzeczy 
podarowanych przez ro-
dziców i przyjaciół szkoły. 
Efekt przerósł nasze ocze-
kiwania. W tym roku była 
wersja onlinowa (nad cało-
ścią czuwali: Ada Klinkosz 
i Maciej Bartecki).

Od trzech lat organizuje-
my konferencje poświęcone 
obchodom Dnia Języka Oj-
czystego. Wszystkie przed-
sięwzięcia, co podkreślam z 
całą mocą, są efektem wspól-
nej pracy wielu ludzi, bez 
pomocy których w ogóle nie 
ujrzałyby światła dziennego.

- Jest Pani inicjatorką 
konkursu „Otwieranie 
okna” (piszemy o nim sze-
rzej na tej samej stronie), 
który upamiętni postać 
Mirosława Odynieckie-
go. Skąd taki pomysł?

- Mirek był nietuzinko-
wym człowiekiem z nietu-
zinkową żoną u boku (też 
aktorka teatru prof. A. Lu-
terka). Chciałabym ocalić 
od zapomnienia wejherow-
skiego poetę, redaktora, 
organizatora konkursów 
poetyckich, spotkań ka-
baretowych oraz spotkań 
grup rockowych. Mirek był 
redaktorem „Panoramy Po-
wiatu” i chętnie  drukował 
wiersze młodych ludzi, za-
chęcał do pracy twórczej, 
sprawował nad nimi opie-
kę. Zawsze pisał o osią-
gnięciach i działaniach 
naszego teatru. Pomógł 
naszym młodym poetom w 
wydaniu tomików wierszy 
„Ogródek sztuk”. Bywał na 
konferencjach literackich, 
przeglądach teatralnych, 
spotkaniach autorskich. 
Zasiadał w jury konkursów 
literackich i recytatorskich. 
Wraz z Barbarą Malaw-
ską opracowałam regula-
min konkursu, Starostwo 
Powiatowe pozytywnie za-
opiniowało wniosek o dofi-
nansowanie. Do organizacji 

włącza się także Powiatowa 
Biblioteka.

- Co interesuje Panią 
poza teatrem, jak Pani 
lubi spędzać wolny czas?

- Oczywiście, szkoła, ale 
nie ta onlinowa.:). Dlaczego? 
Na wybór zawodu w naszej 
rodzinie (siostra - rusycyst-
ka/ anglistka, dzieci poszły w 
jej ślady) miały chyba wpływ 
geny - dziadek był kierowni-
kiem szkoły w Strzepczu. 
A praca z młodzieżą to ak-
tywność, myślenie, kon-
struktywne sprzeczanie się. 
Wolny czas? Jego smak po-
znaje polonista w czasie wa-
kacji, w ciągu roku szkolnego 
najczęściej sprawdza prace, 
ale zawsze  znajdzie się czas 
na wyjście do teatru lub ki-
na , udział w koncertach (jak 
dobrze, że mamy Filharmo-
nię!), spotkania z przyjaciół-
mi  przy ognisku i dźwiękach 
gitary  (banał, ale dla poko-
lenia ludzi, które chodziło na 
rajdy, jeździło na biwaki, to 
ważna część życia).

- Czy jest Pani wejhe-
rowianką od urodzenia? 
Czy lubi Pani swoje mia-
sto? 

- Tu się urodziłam i tu 
żyję. Moje miasto jest coraz 
ładniejsze, z dumą poka-
zuję gościom najpiękniej-
sze miejsca. Z Wejherowem  
przede wszystkim łączą 
mnie ludzie tu mieszkający: 
rodzice (kiedyś), obecna ro-
dzina, przyjaciele. Tu mia-
ły miejsce najważniejsze w 

Dokończenie ze str. 12

Nie chcę być 
tylko nauczycielem...

Anna Kuczmarska

Chodzi równocześnie o za-
chęcenie młodzieży do stwo-
rzenie pracy będącej efektem 
otwarcia się na świat, na sa-
mego siebie, a także baczne-
go przyglądania się ludziom 
i ich otoczeniu , dostrzega-
nia spraw dostępnych oczom 
wnikliwego i wrażliwego ob-
serwatora rzeczywistości.  

Tematem konkursu jest 
świat widziany po „otwar-
ciu okna”, czyli aktualne 
problemy ludzi i miejsca, w 
którym żyją; interesujące 
historie własne lub cudze.

Konkurs odbywa się w 
dwóch kategoriach: 

I Wojewódzki Konkurs Dziennikarsko-Literacki 

otwieranie okna
Organizatorem  I Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarsko-Li-

terackiego „Otwieranie okna”, skierowanego do uczniów szkół 
ponadpodstawowych województwa pomorskiego, jest I Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie. 
Głównym celem konkursu jest upamiętnienie działań artystycz-
nych i dziennikarskich, fotograficznych Mirosława Odynieckiego.

Mirosław odyniecki 
był cenionym poetą, auto-
rem tomików wierszy „Akt 
bezbronności”, „Oczekując 
kamień”,  „Moja Piaśnica”. 
Jego teksty  nagradzane 
na konkursach ogólno-
polskich były publikowa-
ne w antologiach wierszy 
i w czasopismach). 

Był też dziennikarzem 
(w latach 1993-1999 był 
redaktorem naczelnym  

I. Słowo:  proza (repor-
taż, esej, opowiadanie) lub 
poezja.

II. Obraz: fotografia lub 
film.

Prace  opatrzone tytu-
łem oraz godłem (słownym) 
uczestnika wraz z dopi-
skiem „Słowo” lub „Obraz”  
należy przesłać na adres 
mailowy organizatora: 

sekretariat@liceum1 
do dnia 15 września 2021 
roku z dopiskiem Konkurs 
„Otwieranie okna”. 

W mailu wysłanym do 
organizatora  przez opie-
kuna uczestników należy 

wpisać godło ucznia i dodać 
jego dane osobowe (imię, na-
zwisko, , wiek, adres e-ma-
il, zgodę na wykorzystanie 
danych osobowych, nazwę i 
adres szkoły, zgodę na upu-
blicznienie prac i swojego 
wizerunku  na stronach in-
ternetowych organizatora i 
patronów konkursu)  oraz 
nazwisko i mail  opiekuna. 

Prace, oceniane będą 
przez jury powołane przez 
organizatora oraz jury mło-
dzieżowe, reprezentowane 
przez  uczniów  naszego li-
ceum, dokona wyboru wła-
snej nagrody. Jury przyzna 
nagrody w obu kategoriach, 
ale Nagroda Główna  będzie 
tylko jedna, dla najciekaw-
szej pracy, bez uwzględnie-
nia kategorii.

Jury dokona wyboru  naj-
lepszych prac pod koniec 
października 2021 r. 

- Celem   konkursu będzie 
nie tylko upamiętnienie dzia-
łań artystycznych i dzienni-
karskich, fotograficznych  
Mirosława  Odynieckiego, 
ale także zachęcenie utalen-
towanej młodzieży do  stwo-
rzenia prac, łączących słowo 
i obraz - wyjaśnia Edyta Ły-
sakowska-Sobiczewska, 
organizatorka. - „Otwiera-
nie okna” ma być symbo-
licznym otwarciem się na 
świat, na samego siebie; na-
uką bacznego przyglądania 
się ludziom i ich otoczeniu 
, nauką dostrzegania spraw 
dostępnych oczom wnikliwe-
go i wrażliwego obserwatora 
rzeczywistości. Celem kon-
kursu jest także rozwijanie 
talentów  dziennikarskich i 
artystycznych.

Patronat nad konkursem 
objęli: Starosta Wejherow-
ski,  Powiatowa  Biblioteka 
Publiczna w Wejherowie, 
Wejherowskie Centrum 
Kultury, a patronat medial-
ny sprawuje nasza redakcja 
i „Puls Wejherowa”.

Na dodatkowe pytania odpowiedzą oraz regulamin 
konkursu prześlą zainteresowanym jego organizatorki:

Edyta Łysakowska-Sobiczewska   esobi@op.pl
Barbara Malawska   b.malawska@wp.pl 
Beata Płotka    beata.plotka@poczta.onet.pl 

„Gryfa Wejherowskiego”,  następnie felietonistą „Pano-
ramy Powiatu”) i twórcą kultury (pomysłodawca i orga-
nizator Dni Kultury Powiatu; „Wioherowskich Spotkań 
Kabaretowych, spotkań poetyckich i Konkursów Jed-
nego Wiersza, Pikniku rockowego).

 Jako dziennikarz i fotograf wiernie towarzyszył 
uczestnikom imprez  kulturalnych, zapisywał obraz 
zmian, jakie dokonywały się w mieście i powiecie.

M. Odyniecki był radnym powiatowym i społeczni-
kiem, angażującym się m.in. w pomoc niepełnospraw-
nym sportowcom.

Odszedł 22 października 2020 roku w wieku 73 lat.
Edyta Łysakowska-Sobiczewska (stoi pierwsza z 

lewej) wśród założycieli i aktorów Teatru „Prawie 
Lucki” podczas jubileuszu 20-lecia grupy w 2018 r.

życiu wydarzenia: ślub i na-
rodziny syna Jakuba z „ar-
tystyczną duszą”.

- Czy, patrząc z per-
spektywy tych 42 lat pra-
cy, może pani powiedzieć, 
że warto było poświęcać 
tyle czasu młodzieży?

- Zdecydowanie tak, mimo 
chwil zniechęcenia, szczegól-
nie w dzisiejszych czasach. 
Tyle lat pracy z tak kre-
atywnymi  ludźmi to balsam 
dla duszy nauczyciela, pięk-
ne wspomnienia i możliwość 
obserwowania dalszych lo-
sów ich  życia. 

Z okazji 20-lecia nasze-
go teatru zjawiło się sporo 
„Lucków”. Teraz to nauczy-
ciele, lekarze, ekonomiści, 
filmowcy, księża. Każdy z 
nich zostawił jaką cząstkę 
siebie w szkole, w „ciemni” 
i każdy z nich niesie dobre 
wspomnienia. 

Uczeń jest potrzebny na-
uczycielowi do życia. Bez 
niego szkoła by nie istniała 
(współcześni uczniowie bez 
niej może tak). Nie chcia-
łabym  być tylko  nauczy-
cielem, ale towarzyszem 
podróży, którego uczeń za-
pyta o drogę. Kiedyś otrzy-
małam książkę z krótką 
dedykacją „Szukaliśmy 
przewodnika, znaleźliśmy 
Panią” i to jeden z najwięk-
szych komplementów, jaki 
może usłyszeć nauczyciel.

- Dziękuję za rozmowę.
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SPORT

O G Ł O S Z E N I E

Losy meczu rozstrzygnę-
ły się w ostatniej grze, gdy 
Julia Bartoszek (Jastrzę-
bie-Zdrój) pokonała Magdę 
Płotkę 3:1. Wcześniej za-
wodniczka JKTS wygrała z 
liderką drużyny z Luzina - 
Mają Miklaszewska 3:2. 

Mecz w Jastrzębiu-
-Zdroju był pożegnaniem z 
ekstraklasą kobiet benia-
minka z Luzina. W swo-
im debiutanckim występie 
podopieczne W. Płotki 

Tenis stołowy

pożegnanie z ekstraklasą
Starcie dwóch najsłabszych drużyn w ekstraklasie tenisa stołowe-

go kobiet, pomiędzy JKTS Jastrzębie-Zdrój a GOSRiT Energę Mar-
-Bruk ZRB Luzino zakończyło się porażką luzinianek 3:2. Spotkanie 
miało bardzo wyrównany przebieg. 

uzbierały cztery punkty. 
Przez większość rozgrywek 
luzinianki musiały radzić 
sobie bez najbardziej do-
świadczonych zawodniczek: 
Zhaludok Nuriya i Maja 
Garbino, które z powodów 
zdrowotnych nie mogły po-
móc drużynie. Ciężar gry 
wzięły na siebie młode te-
nisistki: Kasia i Magda 
Płotka oraz Maja Mikla-
szewska. 

Dzięki grze w ekstrakla-

sie spopularyzowany został 
jednak tenis stołowy, bo 
w Luzinie trenuje aktual-
nie blisko 50 zawodników 
i zawodniczek. To przede 
wszystkim zasługa Walde-
mara i Henryka Płotków 
oraz Pawła Hinza. 

Przed luziniankami 
jeszcze kilka zawodów in-
dywidualnych, w których 
tenisistki walczyć będą 
m.in. o medale Młodzieżo-
wych Mistrzostw Polski.

Był to zacięty pojedynek, 
o czym świadczy przegrana 
trzema golami. Chęci za-
pewne były ogromne, jednak 
zderzyły się z prozą meczu. 

Już po pierwszej czę-
ści gospodarze przegrywa-
li. Początek drugiej części 

Wreszcie po długim cza-
sie i kolejnym meczu zre-
misowanym, piłkarze Gryfa 
Wejherowo wygrali. Pierw-
sza połowa była wyrównana 
i zakończyła się bezbram-
kowo. Druga część rozpo-

piłka nożna

gryf Wejherowo wygrał 
z jarotą jarocin 1:0

Na własnym boisku Gryf walczył z Jarotą Jarocin i pojedynek 
rozstrzygnął na własną korzyść. Wygrał 1:0, a bramkę strzelił Da-
wid Blok.

częła się od strzelenia gola 
przez D. Bloka. 

Mimo starań przyjezd-
nych zawodnicy z Wejhero-
wa, a szczególnie formacja 
obrony i bramkarz obroni-
li przewagę jednej bramki. 

Naszej drużynie tym razem 
dopisało również szczęście. 

Gryf nadal tkwi w strefie 
spadkowej, zajmuje dzie-
wiąte miejsce, ale do opusz-
czenia strefy spadkowej 
brakuje trzech punktów.

piłka ręczna. Tytani

Kolejna przegrana
Tytani Wejherowo przegrali kolejny pojedynek ligowy. Tym razem 

we własnej hali ulegli MKS Nielba Wągrowiec 32:35.

był optymistyczny, bo Ty-
tani zaczęli odrabiać straty, 
ale  druga połowa to pasmo 
nieskutecznych zagrań, 
niecelnych strzałów, źle ro-
zegranych kontrataków, 
błędów, które wykorzysty-
wali goście. Doprowadzi-

li do wyrównania, a potem 
przy nerwowości Tytanów i 
skutecznych akcjach odnie-
śli zwycięstwo. Szkoda! 

24 kwietnia Tytani zagra-
ją w Grudziądzu z liderują-
cym rozgrywkom MKS-em.
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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 wcześniej-
szym uzgodnieniu terminu 

w:   poniedziałek   
07.00-08.00 oraz 16.00-17.00
  
  Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 731-008-506O G Ł O S Z E N I E

Podczas Mistrzostw Polski Niepełnosprawnych w sza-
chach klasycznych w Karpaczu Krzysztof Jurkiewicz 
reprezentujący ISS START Wejherowo zajął drugie 
miejsce w kat. punktów rankingowych 1701-2000. W kat. 
senior ósmy był Marek Uziałko również z ISS START. 

Z kolei w Bydgoszczy na Mistrzostwach Polski Osób Nie-
pełnosprawnych w szachach błyskawicznych i szybkich, 
wejherowski START wystąpił w składzie: Krzysztof Jur-
kiewicz, Marek Uziałko, Tadeusz Panek i Mariusz Hagel.

W grupie A (Mistrzostwa Polski w Szachach Błyska-
wicznych Indywidualnie) zwyciężył Krzysztof Jurkiewicz, 
a pozostali zawodnicy z Wejherowa zajęli miejsca: IV -  
Mariusz Hagel, VI - Tadeusz Panek i VIII - Marek Uział-
ko. W turnieju drużynowym zwyciężyła ekipa szachistów 
ISS „START” Wejherowo, a indywidualnie w kat. OPEN 
drugie miejsce wywalczył Krzysztof Jurkiewicz. 

Natomiast w Mistrzostwach Polski w szachach szyb-
kich Krzysztof Jurkiewicz indywidualnie był trzeci (M. 
Hagel szósty, M. Uziałko siódmy, T. Panek dziewiąty).

Wyjazd ekipy wejherowskiego Startu sfinansował Po-
morski Związek Organizacji Sportu Niepełnosprawnych 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku.

SPORT
szachy niepełnosprawnych

Mistrzostwa 
polski 

Sportowy paszport na Olimpiadę wywalczył 
w biegu maratońskim zorganizowanym na lot-
nisku w holenderskim Enschede, gdzie zajął 
10. miejsce. Wraz z nim kwalifikację olimpij-
ską zdobył czołowy polski maratończyk Adam 
Nowicki, który zajął 11. miejsce. 

34-letni Marcin Chabowski po kilku latach 
problemów zdrowotnych, ponownie osiągnął 
wielki sukces. 

W 2012 roku M. Chabowski uzyskał mini-
mum olimpijskie na Igrzyska w Londynie, ale 
ze względu na poważną kontuzję musiał zre-
zygnować ze startu.

Wczoraj, kiedy nasza gazeta była już w dru-
karni, z Marcinem Chabowskim spotkała się 
Starosta Wejherowski Gabriela Lisius, m.in. 
aby pogratulować sportowcowi kwalifikacji na 
letnia Olimpiadę w Tokio.

Wejherowianin pojedzie na olimpiadę !

Maratończyk
Lekkoatleta, maratończyk, Marcin Chabowski z Wejherowa, wy-

chowanek trenera Zbigniewa Rolbieckiego i były członek KS Wej-
her Wejherowo, laureat III Wejherowskiej Gali Sportu w 2020 roku 
(zdjęcie poniżej), wywalczył kwalifikację olimpijską i pojedzie do 
Tokio. Gratulujemy!

Kursy kat.  AM, A1,  A2,  A,  B oraz szkolenia okresowe i kwalifikacje wstępne dla kierowców zawodowych

Szkoła nauki jazdy Arkadiusz  Żukowski

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



16

www.pulswejherowa.pl22 kwietnia 2021

REKLAMY

WTBs sp. z o.o.   Wejherowo,  ul. parkowa 2A/20
tel. 58 672 47 26   e-mail: biuro@wtbswejherowo.pl

http://www.wtbswejherowo.pl/

 
 
 

 

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa społecznego sp. z o.o.

Zapraszamy do współpracy

20 lat doświadczeń

Nasze usługi dostosowujemy do potrzeb klientów i specyfiki nieruchomości

ADMINIsTRAToR
NIERuChoMoŚCI

Znajdziemy dla Ciebie
najlepsze ubezpieczenie!

 

 
 

 

 

 
Więcej na: unilink.pl 

Unilink to największa Multiagencja Ubezpieczeniowa w Polsce i Lider Ubezpieczeń. 

Najlepsi Agenci znajdą dla Ciebie najkorzystniejsze ubezpieczenie z oferty ponad 

40 ubezpieczycieli. Teraz również zdalnie: przez telefon i internet. Sprawdź! 

Przyjdź do nas, do placówki, pokaż tą reklamę, a otrzymasz 
specjalny rabat. Zapraszamy!

Wejherowo 
ul. 3 Maja 9, 533 720 514


