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Przedstawiciele władz miast i gmin dwóch po-
wiatów podpisali wspólny protest, skierowany do 
spółki „Energa Obsługa i Sprzedaż” przeciwko li-
kwidacji z końcem stycznia 2014 roku Biura Ob-
sługi Klienta w Wejherowie.                                         Str. 3

gala Boksu
i szczypiorniak

15 lutego w hali przy ul. Śmiechowskiej odbędą się 
Okręgowe Mistrzostwa Juniorów w Boksie oraz  tur-
niej bokserski o Puchar Prezydenta Wejherowa  - str 14.

Zanim emocje będą przeżywać kibice boksu, w najbliższą 
sobotę  8 lutego w tej samej hali zagrają piłkarze ręcz-
ni - Tytani, którzy są ostatnio w świetnej formie - str. 16.     poRD?

Nie u nas!
Mimo pojawiających się 

„na mieście” informacji, że w 
Wejherowie może powstać 
oddział Pomorskiego Ośrod-
ka Ruchu Drogowego, a więc 
ośrodek egzaminacyjny na 
prawo jazdy - tak się jednak 
nie stanie. 

Plotki na ten temat rozwie-
wa dyrektor PORD w Gdańsku.                                

                                    str. 12

tablica w 
rocznicę

Spektakl  z cyklu „VErBa Sacra - Modlitwy Katedr Polskich”, który od-
był się w poniedziałek w wejherowskiej Kolegiacie, był jak zwykle wielkim 
wydarzeniem kulturalnym. Po raz kolejny Biblię - tym razem Księgę rodza-
ju - czytała w języku kaszubskim znakomita Danuta Stenka. 

Verba Sacra jest fenomenem artystyczno-religijno-kulturalnym. Spektaklem, któ-
rego nie usłyszymy w teatrze, nie obejrzymy w telewizji. To dzieło najwyższej klasy, 
zarezerwowane dla kościołów i katedr. 

- Od 11 lat zastanawiamy się nad fenomenem tego cyklu - powiedział prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hildebrandt, otwierając prezentację. - Może to artyzm i pro-
fesjonalizm Danuty Stenki, a może charyzma ojca Adama Sikory, który z sercem 
dokonuje przekładu Biblii na język kaszubski? Może to czyni muzyka, a może to Pań-
stwo - słuchacze, swą obecnością i żarliwym zainteresowaniem dodajecie spotkaniom 
elementu tajemniczości i magii, która przepływa między słuchaczami, Słowami Biblii, 
muzyką i grą świateł.                                                                    Str. 7

Na rynku prezydenta 
witali mieszkańcy Wejhe-
rowa i władze miasta.

Z okazji piątej rocz-
nicy tego wydarzenia, 
w niedzielę 9 lutego br. 
zostanie odsłonięta pa-
miątkowa tablica. 

Uroczystość rozpocznie 
się o godz. 12.30 mszą św. 
w Kolegiacie, po której, ok. 
godz. 13.30 nastąpi odsło-
nięcie tablicy, upamięt-
niającej wizytę śp. Lecha 
Kaczyńskiego w naszym 
mieście. Odsłonięcia doko-
nają: ks. dziekan Tadeusz 
Reszka i prezydent Wej-
herowa, Krzysztof Hilde-
brandt.

10 lutego 2009 ro-
ku pierwszą oficjalną 
wizytę w Wejherowie 
złożył Prezydent rP 
Lech Kaczyński. Je-
go pobyt na Pomorzu 
i północnych Kaszu-
bach wiązał się z 89. 
rocznicą zaślubin 
Polski z morzem. 
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AKTUALNOŚCI

Pani 
Ewie Osipowskiej-rakwał

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

M a T K I

składa
Krzysztof Hildebrandt

Prezydent Miasta Wejherowa
wraz ze współpracownikami

K O N D O L E N C J E 

  „Trudno jest powiedzieć - żegnaj na zawsze 
    komuś najbliższemu…”

Słowa szczerego żalu i głębokiego współczucia
GENOWEFIE STENKa

z powodu śmierci 

M a M Y
Nie ma słów, które ukoją ból, ale nasze myśli 

są z Tobą, niech przyniosą wsparcie i poczucie, 
że nie jesteś sama w tak bolesnej chwili…

Łącząc się w bólu z Rodziną składamy 
wyrazy głębokiego współczucia 

Dyrektor oraz Koleżanki 
z Miejskiego Zespołu Obsługi Placówek 

Oświatowych w Wejherowie.

Policjanci przed godziną 16.00 otrzymali zgłoszenie o wypad-
ku drogowym, do którego doszło na trasie Opalino – Rybno w 
gminie Gniewino. Mundurowi z Wydziału Ruchu Drogowego 
Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie natychmiast poje-
chali na miejsce zdarzenia. 

Z wstępnych informacji policyjnych wynika, że 35-letni kie-
rowca peugeota partner na łuku drogi, najprawdopodobniej w 
skutek niedostosowania prędkości do warunków drogowych, 
stracił panowanie i wpadł w poślizg. Pojazd kilkukrotnie ob-
rócił się na jezdni, po czym uderzył w drzewo. Nieprzytomny 
kierowca z powaznymi obrażeniami ciała został odwieziony do 
wejherowskiego szpitala. 35-latek zmarł po kilku godzinach.

Śledczy wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Jego świadkowie 
proszeni są o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Wejhero-
wie, pod numerami: 58 672 97 53 lub 58 672 97 50.

Policjanci apelują o ostrożność i dostosowanie pręd-
kowśi do zimowych warunków na drodze!

tragiczny wypadek 

Wpadł w poślizg i 
uderzył w drzewo

27 stycznia na terenie Gminy Gniewino 
kierujący peugeotem mężczyzna uderzył w 
przydrożne drzewo. ciężko ranny 35-letni 
kierowca samochodu zmarł w szpitalu. Grupa około 20 dzieci w 

ramach półkolonii odwiedziła 
wejherowską Powiatową Ko-
mendę Policji. Funkcjonariusze 
opowiadali małym gościom o 
zasadach bezpieczeństwa pod-
czas zabaw na śniegu oraz tłu-
maczyli, jakie zachowania są 
bezpieczne. 

Mundurowi objaśniali, że 
zamarznięte sadzawki, jeziora 
i stawy to nie są miejsca do za-
bawy. Tłumaczyli dzieciom, co 
robić, kiedy do drzwi puka lub 
na zewnątrz zaczepia dziecko 
osoba obca.

Uczestnicy półkolonii mie-
li możliwość obejrzeć projekt 
multimedialny „Bezpieczna 
droga z radami Spongeboba”. 
Dzieci zwiedziły budynek ko-
mendy, obejrzały policyjne ce-
le oraz stanowisko kierowania 

policjanci uczyli zasad bezpieczeństwa

edukacja i zabawa
Podczas ferii dzieci z sali zabaw „Summer Baby” w Wejherowie od-

wiedziły policjantów. Podczas tej wizyty funkcjonariusze omawiali 
zasady bezpieczeństwa w domu i poza domem. Dzieci otrzymały ele-
menty odblaskowe.

jednostką. Największą radość 
sprawiło im jednak oglądanie 
policyjnego radiowozu oraz 
spotkanie z przewodnikiem psa 
służbowego.

Na zakończenie spotkania 
policjantki opowiedziały dzie-
ciom o roli elementów odbla-
skowych, które chronią małych 
uczestników ruchu drogowego. 

Na terenie Wejherowa jest 
sześciu bezdomnych, którzy 
nocują w prowizorycznych po-
mieszczeniach, szopach i sza-
łasach w rejonie ul. Marynarki 
Wojennej oraz w betonowym 
tunelu pod torami kolejowymi. 

strażnicy rozdają bezdomnym gorącą herbatę 

pomoc w mroźne dni
W mroźne dni funkcjonariusze Straży Miejskiej w Wejherowie wy-

ruszyli w teren, aby pomagać bezdomnym poprzez podawanie im go-
rącej herbaty. chodzi o osoby, które nie chcą skorzystać z noclegowni, 
aby tam przetrwać niebezpieczny czas zimy i mrozów. 

Nie chcą przenieśc się do noc-
legowni.

- Bezwzględnie musimy po-
magać ludziom, także takim, 
którzy nie chcą żyć według 
określonych zasad obowią-
zujących każdego obywatela 

- wyjaśnia Zenon Hinca, ko-
mendant Straży Mijeskiej w 
Wejherowie. - Większość bez-
domnych zdecydowała się na 
pobyt w noclegowniach, do któ-
rych kierujemy osoby potrzebu-
jące pomocy.

W czasie legitymowania kie-
rowcy funkcjonariusze dostrze-
gli jego wyjątkową nerwowość. 
Policjanci skontrolowali męż-
czyzn oraz ich podręczny bagaż. 

Zatrzymana 22-letnia kobieta po przesłuchaniu w wejherow-
skiej prokuraturze usłyszała zarzuty. Został wobec niej zasto-
sowany środek zapobiegawczy w postaci policyjnego dozoru. Za 
przestępstwo zawiadomienia o zagrożeniu, które nie istnieje bądź 
wywołania przekonania o istnieniu takiego zagrożenia, grozi kara 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Kolejny raz okazało się, że rozmowa telefoniczna daje jedynie 
złudzenie anonimowości, a zawiadomienie służb o niezaistniałym 
zagrożeniu może doprowadzić do prawdziwej tragedii. 

Narkotyki w samochodzie

Marihuana i amfetamina
Policjanci zatrzymali w Wejherowie do kontroli drogowej osobo-

wego volkswagena. Okazało się, że jadący nim mężczyźni posiadali 
narkotyki, a kierowca prowadził auto pod ich wpływem.

U kierowcy i pasażera mun-
durowi znaleźli marihuanę i 
amfetaminę. Ponadto okazało 
się, że kierowca prowadził sa-
mochód pod wpływem narkoty-

ków. Mężczyźni przyznali się do 
zarzucanych im czynów i dobro-
wolnie poddali się karze. Grozi 
im kara pozbawienia wolności 
do lat 3.

Fałszywy alarm 
Policjanci z Wejherowa błyskawicznie zatrzy-

mali kobietę, która zaalarmowała komendę o 
podłożeniu materiału wybuchowego pod jednym 
z radiowozów. Jakie było jej zdziwienie, gdy do 
mieszkania weszli funkcjonariusze i zatrzymali 
kobietę za fałszywy alarm bombowy.

Dla niektórych to dostępna 
kwota pieniędzy, umożliwiają-
ca prowadzenie działalności go-
spodarczej, ale dla większości z 
nas to oszałamiająca kwota. 
Milion złotych wygrał wejhe-
rowianin, który w kolekturze 
przy ul. Necla, za 24 złote, ku-
pił dwa kupony lotto z plusem. 

Na jednym z nich było sześć 
cyfr, dających główną wygraną.  

W naszym mieście jest to 
drugi przypadek wylosowania 
szóstki w lotto. Kilka lat temu, 
dzięki kumulacji, wygrana by-
ła wyższa i wynosiła ponad 11 
mln zł. 

padła wygrana

Milion 
w lotto

Szczęście przyszło 
1 lutego. Tego dnia 
wejherowianin  kupił 
szczęśliwy kupon lotto.
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KONTROWERSJE

Samorządowcy z dwóch po-
wiatów skierowali wspólny pro-
test do spółki „Energa Obsługa i 
Sprzedaż” przeciwko likwidacji 
z dniem 31 stycznia 2014 roku 
Biura Obsługi Klienta w Wej-
herowie (treść prezentujemy na 
tej samej stronie). 

Zdaniem włodarzy 16 miast 
i gmin, zamknięcie biura utrud-
ni i skomplikuje załatwianie 
wielu spraw, związanych z 
przyłączaniem i odbiorem ener-
gii elektrycznej. Ograniczenie 
obsługi i rezygnacja z bezpo-
średniego kontaktu pracowni-
ków z mieszkańcami na rzecz 
infolinii została uznana za aro-
gancję władz spółki w stosunku 
do klientów i działanie monopo-
listyczne, na co samorządowcy 
reprezentujący interes prawie 
300 tys. mieszkańców nie mo-
gą się zgodzić.      

BYŁa SPraWNa 
I MIŁa OBSŁUGa 
Spotkanie z inicjatywy pre-

zydenta Wejherowa Krzysz-
tofa Hildebrandta odbyło się 
30 stycznia br. w Urzędzie Miej-
skim w Wejherowie. Oprócz sa-
morządowców wzięli w nim 
również udział przedsiębiorcy. 
Prowadzący spotkanie zastęp-
ca prezydenta Bogdan To-
kłowicz przypomniał, że 30 
grudnia 2013 r. prezes spółki 
Energa poinformował władze 
miasta, że z dniem 31 stycz-
nia 2014 r. zostanie zlikwido-
wane Biuro Obsługi Klienta 
w Wejherowie. Biuro to służy-
ło mieszkańcom całego powia-
tu wejherowskiego i puckiego. 
Można tam było załatwiać m.in. 
formalności związane z przyłą-
czaniem nieruchomości do prą-
du i dokumenty do pozwolenia 
na budowę, wymiany liczni-
ków, awarii elektrycznych itp. 

B. Tokłowicz wysoko ocenił 
fachowość pracowników wejhe-
rowskiego zakładu energetycz-
nego zapewniających sprawną 
i przyjazną obsługę mieszkań-

protest samorządowców przeciwko decyzji spółki energa

Biuro obsługi zlikwidowane
W atmosferze oburzenia przebiegło spotkanie samorządow-

ców z powiatu wejherowskiego i puckiego w sprawie likwidacji 
Biura Obsługi Klienta Grupy ENErGa w Wejherowie. Powo-
dem były zarówno plany likwidacji BOK, jak i nieobecność spe-
cjalnie zaproszonego na to spotkanie prezesa spółki „Energa 
Obsługa i Sprzedaż”, Jacka Starucha.

ców. Przedstawił też wątpli-
wości i obawy wejherowian do 
obsługi przez infolinię i internet. 

- Sprzedaż energii elektrycz-
nej, to nie jest sprzedaż mar-
chwi czy buraków - powiedział 
Bogdan Tokłowicz, w przeszło-
ści wieloletni dyrektor Zespołu 
Szkół Elektrycznych. 

Na SZKODĘ 
MIESZKaŃcÓW 
Wątpliwości i zastrzeże-

nia potwierdzili w dyskusji 
uczestnicy spotkania, propo-
nując różne rozwiązania w celu 
wpłynięcia na spółkę. Samorzą-
dowcy, mający demokratyczny 
mandat do reprezentowania 
prawie 300 tys. mieszkańców, 
wyraźnie podkreślali, że nie zga-
dzają się na likwidację punktu 
usług Energa w Wejherowie. 
Uznali, że jest to działanie na 
szkodę mieszkańców. 

Zdaniem radnego Wojcie-
cha Kozłowskiego, miesz-
kańcy są zaniepokojeni i 
oburzeni tą decyzją, gdyż to bar-
dzo utrudni załatwianie wszel-
kich formalności z zakładem 
dostarczającym energię elek-
tryczną. Obawy ludzi wynikają 
ze złych doświadczeń w zakre-
sie funkcjonowania infolinii i 
biura internetowego. 

- Skoro miejscowy dostaw-
ca energii nie liczy się z miesz-
kańcami, może warto zapytać 
innych, czy zaproponują niższe 
ceny i przyjazną obsługę. Ener-
ga zachowuje się niepoważnie, 
czego dowodem jest fakt, że 
prezes Jacek Staruch nie po-
fatygował się, aby przyjechać 
na spotkanie z samorządowca-
mi dwóch powiatów i wyjaśnić 
sprawę. Widocznie pan prezes 
Staruch nie miał argumentów, 
skoro bał się przyjechać - dodał 
radny Kozłowski, podkreślając, 
że to tylko czysta gra, bo cho-
dzi wyłącznie o zyski dla spółki 
Energa, gdyż z faktu zlikwido-
wania punktu obsługi w Wej-
herowie prąd nie będzie tańszy.

MONOPOLISTa 
W podobnym tonie brzmia-

ły wypowiedzi innych samo-
rządowców. Burmistrz Redy 
Krzysztof Krzemiński uwa-
ża, że zdalne sterowanie w 
firmie telefonicznej usługami 
firmy Energa z punktu widze-
nia potrzeb mieszkańców jest 
absurdalne. Burmistrz zarzucił 
władzom spółki nonszalancję ze 
względu na posiadany monopol 
i poparł pomysł złamania mo-
nopolu tej spółki. 

- Dla instytucji i przedsię-
biorstw to tylko sprawa prze-
targu. Trzeba jednak znaleźć 
sposób na pomoc dla odbiorców 
indywidualnych - dodał bur-
mistrz Krzemiński.  

- Nie wyobrażam sobie, co 
będzie się działo przed sezonem 
turystycznym w całym pasie 
nadmorskim od Sasina, Kopa-
lina, przez Białogórę, Dębki, 
Karwię, Jastrzębią Górę, Wła-
dysławowo po Hel, kiedy przed-
siębiorcy będą czynili starania 
o przyłączenie energii do punk-
tów usługowych i gastrono-
micznych - stwierdził Henryk 
Doering, wójt gminy Krokowa. 

Jarosław Wejer, wójt gmi-
ny Luzino powiedział: - Warto 
przypomnieć, jak potraktowa-
ła nas Energa, gdy powiał hu-
ragan Ksawery. Od piątku nie 
działały linie energetyczne, a 
na wymianę bezpieczników w 
stacjach transformatorowych 
mieszkańcy musieli czekać 
trzy dni bez prądu. 

Samorządowcy przytaczali 
wiele negatywnych przykładów 
z kontaktów ze spółką Energia, 
co tylko potwierdza ich obawy 
o sposób obsługi mieszkańców.

Po odczytaniu przez Jacka 
Thiela z UM w Wejherowie tre-
ści apelu o pozostawienie Biura 
Obsługi Klienta w Wejherowie, 
samorządowcy z dwóch powia-
tów postanowili powołać zespół 
roboczy do dalszych działań w 
tej sprawie.                          AK.

Wspólne stanowisko uczestników spotkania w dniu 30 stycznia 2014 r.
w sprawie zapowiedzi likwidacji Biura obsługi Klienta grupy eNeRgA 
zlokalizowanego w Wejherowie przy ulicy przemysłowej 18

Działając na rzecz społeczności lokalnych apelujemy o pozostawienie Biura Obsługi Klienta 
Grupy ENERGA przy ulicy Przemysłowej 18 w Wejherowie. Dotychczasowa lokalizacja BOK w Wej-
herowie była dogodna dla mieszkańców dwóch powiatów chcących załatwić sprawy związane 
z odbiorem energii elektrycznej.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (dane z 31.06.2013 r.) w obu powiatach 
mieszka 286.000 osób, w tym około 13 % to osoby w wieku poprodukcyjnym. Osoby starsze 
nie korzystają z Internetu, często mają również kłopoty z przedstawieniem swojej sprawy tele-
fonicznie poprzez infolinię, dlatego preferują tradycyjne formy załatwiania spraw – osobiście  w 
biurach.   

 Obecne położenie biura jest korzystne dla mieszkańców obu powiatów. Do Wejherowa moż-
na dojechać autobusem PKS ze wszystkich miejscowości powiatu wejherowskiego oraz auto-
busem PKS i kolejką SKM z miejscowości powiatu puckiego. Likwidacja biura obsługi klienta 
stanowić będzie istotne utrudnienie dla klientów: wydłuża czas dojazdu, rodzi potrzebę łączenia 
dojazdu z kolejnym środkiem lokomocji oraz znacząco zwiększa koszty podróży, co nie jest bez 
znaczenia dla budżetów gospodarstw domowych. 

Kolejną przesłanką mówiąca za pozostawieniem w Wejherowie biura obsługi jest typowo 
turystyczny charakter większości gmin. W okresie od maja do września w pasie nadmorskim po-
wiatu wejherowskiego i puckiego przebywają tysiące ludzi, którzy ze względu na różnorodną 
działalność  muszą wykonywać  czasowe przyłącza energetyczne. Nowa lokalizacja Punktu Ob-
sługi Klienta znacznie utrudni im tą działalność.

 Czynniki ekonomiczne determinujące zmiany w obszarze sprzedaży i obsługi klientów są 
ważne. Jednakże należałoby rozważyć, czy czynnik społeczny nie jest, w tym przypadku,  priory-
tetową przesłanką do zaniechania proponowanych zmian.   

W trosce o dobro mieszkańców Powiatów Wejherowskiego i Puckiego apelujemy  o pozosta-
wienie Biura Obsługi Klienta w Wejherowie.

Dokument podpisali: Krzysztof hildebrandt - prezydent Wejherowa, Krzysztof Krzemiński 
- burmistrz Redy, henryk skwarło - wójt Gminy Wejherowo, Wiesław gębka - wójt Gminy Cho-
czewo, Zbigniew Walczak - wójt Gminy Gniewino, Łukasz Jabłoński - wójt Gminy Linia, Jarosław 
Wejer - wójt Gminy Luzino, piotr Wittbrodt -wójt Gminy Łęczyce, Ryszard Kalkowski – wójt Gminy 
Szemud, Marek Rintz - burmistrz Pucka, grażyna Cern - burmistrz Władysławowa, Mirosław Wą-
dołowski - burmistrz Helu, tyberiusz Narkowicz - burmistrz Jastarni, Jerzy Włudzik - wójt Gminy 
Kosakowo, henryk Doering - wójt Gminy Krokowa i tadeusz puszkarczuk - wójt Gminy Puck. 

Samorządowcy i przedsiebiorcy z powiatu wejherowskiego oraz powiatu puckiego 
na spotkaniu w Urzedzie Miejskim w Wejherowie.

Mimo apelu władz 16 miast i gmin, Biuro Obsługi Klienta Grupy ENEr-
Ga w Wejherowie zostało z końcem stycznia br. zamknięte.
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AKTUALNOŚCI

Na stronie internetowej Wejherowskiego Klubu Sportowego „Gryf Orlex” w dniu 22 stycznia 
br. ukazało się oświadczenie firmy „Orlex” Danuta Gębarowska o rezygnacji ze sponsorowania 
Klubu WKS „Gryf Orlex”. Władze miasta Wejherowa z ubolewaniem przyjmują fakt rezygnacji 
sponsora tytularnego ze wsparcia finansowego wejherowskiej drużyny piłki nożnej.

Kategorycznie nie zgadzamy się z nieprawdziwymi stwierdzeniami zawartymi w ww. 
oświadczeniu, jakoby przy sukcesach Gryfa „brak było udziału Miasta Wejherowa w finanso-
waniu działalności klubu” oraz że „władze Wejherowa nie okazały żadnego zainteresowania 
losem klubu i drużyny”. Prawda jest taka, że w 2011 i 2012 roku, w uznaniu sportowych osią-
gnięć w rozgrywkach Pucharu Polski, Prezydent Miasta Wejherowa przyznał nagrody finanso-
we zawodnikom, trenerom oraz kierownictwu klubu. W latach 2012-2013 klub otrzymał 100 
tys. zł na promocję miasta poprzez sport. Oprócz tego regularnie, co rok przekazujemy dota-
cję na szkolenie dzieci i młodzieży. Tak więc tylko w latach 2010-2013 klub i zawodnicy Gryfa 
otrzymali łącznie z budżetu miasta 328 tys. zł. Jest to największa kwota przyznanych środków 
spośród wszystkich stowarzyszeń sportowych działających w Wejherowie.

Dotacje na działalność statutową otrzymuje co roku ponad 20 stowarzyszeń sportowych i 
łączna kwota tych środków z budżetu miasta w latach 2010-2013 wyniosła 1.140.000 zł. Kolej-
ne 1.020.000 zł miasto przeznaczyło na zajęcia pozalekcyjne w szkołach i organizację imprez 
sportowo-rekreacyjnych w Wejherowie. Miasto ponosi również koszty utrzymania i administro-
wania obiektów sportowo-rekreacyjnych, z których korzystają tysiące wejherowian. Stanowiły 
one w latach 2010-2013 kwotę ponad 7 mln zł,  a wszystkie wydatki na sport w Wejherowie 
zamknęły się w kwocie ok. 9,5 mln zł.

Przypominamy, że sport to nie tylko piłka nożna, chociaż na tę dyscyplinę  Miasto Wejhe-
rowo przeznacza największe dotacje. Miasto co roku dofinansowywuje wejherowskie kluby 
i organizacje sportowe skupiające setki uczestników, zwłaszcza dzieci i młodzieży, w takich 
dyscyplinach jak: piłka nożna, piłka ręczna, koszykówka, siatkówka, piłka plażowa, lekkoatle-
tyka, pływanie, unihokej, tenis ziemny, tenis stołowy, boks, karate, kick-boxing, nordic walking 
oraz ratownictwo wodne. W dyscyplinie piłka nożna oprócz WKS „Gryf Orlex”, środki finansowe 
otrzymuje również Wejherowska Akademia Piłki Nożnej „Błękitni”. Zatem informacje o ignoro-
waniu sportu i unikaniu współfinansowania drużyny piłkarskiej są nieprawdziwe.

Ponadto w nawiązaniu do oświadczenia jednoznacznie należy też stwierdzić, że Gminy Mia-
sta Wejherowa nie stać na przekazywanie środków publicznych w kwocie 1,5 mln zł rocznie na 
zatrudnienie 30 osób zaangażowanych w działalność klubu „Gryf Orlex”. Priorytetem miasta w 
zakresie sportu pozostanie zagwarantowanie środków finansowych na szkolenie dzieci i mło-
dzieży, zajęcia pozalekcyjne w szkołach oraz na utrzymanie miejskiej infrastruktury sportowej, 
z której korzystają tysiące mieszkańców Wejherowa.

Do Urzędu Miejskiego w Wejherowie, na ręce Prezydenta Miasta Wejherowa, wpłynęło rów-
nież pismo od Zarządu WKS „Gryf Orlex” informujące o zaistniałej sytuacji. Czytamy w nim: „... 
bez wsparcia Pana Prezydenta nasze środki finansowe nie pozwolą nam na dalszą działalność”. 
Dalej Zarząd Klubu straszy wycofaniem drużyny z ogólnopolskich rozgrywek. Podkreślamy, że 
decyzja o wycofaniu Gryfa z rozgrywek II ligi, jak zresztą każda inna, leży wyłącznie w gestii 
Zarządu Klubu i tylko on będzie za nią odpowiedzialny. Miasto nie jest właścicielem klubu ani 
obiektów na Wzgórzu Wolności. To na Zarządzie Klubu, a nie na Gminie Miasta Wejherowa leży 
zapewnienie finansowania prywatnego klubu. Prezydent z troską analizuje możliwości wspar-
cia dla wejherowskiego klubu, natomiast trudno zgodzić się na tak postawione ultimatum. 

Informujemy ponadto, że Zarząd Klubu nie rozliczył się zgodnie z umową z dotacji przyzna-
nej z budżetu miasta na szkolenie dzieci i młodzieży w 2013 r.  

Urząd Miejski w Wejherowie informuje, że niezależnie od decyzji firmy „Orlex” Danuta Gę-
barowska, Miasto Wejherowo nadal zamierza wspierać sport, w tym piłkę nożną w miarę moż-
liwości budżetowych miasta.

oświadczenie urzędu Miejskiego

Firma Orlex zrezygnowała z finansowania piłkarzy WKS Gryf. Decyzja Orlexu 
spycha praktycznie Gryfa do IV ligi. Władze klubu zastanawiają się co robić dalej 
z rozbudzonymi oczekiwaniami kibiców. Pojawiają się pytania o to, czy zarząd 
klubu i prezes rafał Szlas są winni tej sytuacji i czy powinni zrezygnować? Pada-
ją też pytania o politykę.

Rezygnacja orlexu spycha gryfa do IV ligi

Czy gryf chce od miasta 
półtora miliona rocznie?

W oświadczeniu Orlexu 
o rezygnacji z finansowania 
Gryfa pojawiła się kwota 1,5 
milionów zł, potrzebna co 
roku na udział klubu w roz-
grywkach drugiej ligi. 

Oczekiwanie, że miasto z 
pieniędzy podatników prze-
znaczy każdego  roku 1,5 mln 
zł (!) lub podobną kwotę na 
utrzymanie 30 osób zaanga-
żowanych w działalność klu-
bu jest absurdem. Zwłaszcza 
w wejherowskich realiach. 

rÓżNE 
DYScYPLINY
Pieniądze budżetowe ma-

ją iść i idą przede wszystkim 
na wejherowską młodzież, 
która potrzebuje odpowied-
nich warunków do uprawia-
nia sportu oraz na rekreację. 

Trzeba utrzymać obiekty 
sportowe dla tysięcy miesz-
kańców i to w różnych dys-
cyplinach sportu, a nie tylko 
na potrzeby działaczy piłkar-
skich i zatrudnienie kilku pił-
karzy spoza Wejherowa. 

Prywatny klub w dru-

giej lidze muszą finansować 
przede wszystkim sponsorzy 
prywatni i to działacze muszą 
o to zadbać. A do tego władze 
Gryfa nawet nie potrafiły się 
rozliczyć z dotacji za 2013 r., 
którą otrzymały od miasta. 

Czy są zatem wiarygodne 
i można im powierzyć ogrom-
ne pieniądze? W oświadcze-
niu Urzędu Miejskiego, które 
publikujemy obok, miasto 
wyraźnie wskazuje na prio-
rytety.

POLITYKa 
ZaMIaST SPOrTU
Sport i klub był wielokrot-

nie angażowany do walki 
politycznej z obecnymi wła-
dzami miasta. Bratanie się 
zarządu klubu i osobiście pre-
zesa Szlasa z wejherowską 
Platformą Obywatelską oka-
zało się porażką, ponieważ 
Platforma nic nie pomogła. 

Wielu kibiców uważa, że 
sam upadek Gryfa będzie 
dalej rozgrywany politycz-
nie. Wejherowskiej PO jest to 
obecnie na rękę ze względu 

na tegoroczne wybory samo-
rządowe. W kampanii wy-
borczej będzie można użyć 
tej sprawy przeciwko prezy-
dentowi Krzysztofowi Hilde-
brandtowi. 

ODPOWIEDZIaLNY
TYLKO ZarZĄD
Winę najłatwiej zrzucić na 

miasto, tylko że decyzja o wy-
cofaniu Gryfa z rozgrywek II 
ligi leży wyłącznie w gestii za-
rządu klubu i tylko on będzie 
za nią odpowiedzialny. 

Miasto nie jest właścicie-
lem klubu ani obiektów na 
Wzgórzu Wolności. To na za-
rządzie klubu, a nie na Gmi-
nie Miasta Wejherowa leży 
zapewnienie finansowania 
prywatnego klubu.

Na cO cZEKaŁ 
SPONSOr?
Co ciekawe, bardziej do-

ciekliwi zauważyli np. że pi-
smo Orlexu sygnowane jest 
datą 01.01.2014 r. a wpły-
nęło do klubu (jak on sam 
podaje) dopiero po 3 tygo-
dniach, czyli 21 stycznia. 
Sponsorowi nie śpieszyło się 
z przesłaniem tak ważnej 
wiadomości? Czy to odpowie-
dzialne działanie? Ciekawe 
dlaczego sponsor czekał? 

Niektórzy przypuszczają, 
że informacja pojawiła się do-
piero wtedy, kiedy media za-
częły podsumowywać obecną 
kadencję prezydenta (rze-
czywiście takie publikacje i 
programy telewizyjne miały 
miejsce w połowie stycznia). 
Okazało się, że jest dobrze, że 
są sukcesy, prezydent Hilde-
brandt dotrzymał obietnic 
wyborczych. 

Wszystko wskazuje na to, 
że sprawa Gryfa rozgrywana 
jest politycznie i nie o piłkę i 
sport tu chodzi. 

r E K L a m a



5

 6 lutego 2014redakcja@pulswejherowa.pl

POWIAT

Szpital 
SpecjaliStyczny 
centrala 58 572 70 00 

pogotowie 
Ratunkowe  
58 6776102, 58 6776103

komenda  powiatowa
policji
Dyżurny 58 672 97 22 
 
komenda powiatowa
StRaży pożaRnej
Dyżurny  58 677 61 00

StRaż miejSka 
   58 677 70 40
 
uRząd miejSki 
w wejHeRowie
 centrala  58  677 70 00
Sekretariat Prezydenta
58 677 70 19, 58 677 70 20

StaRoStwo 
powiatowe
centrala 58 572 94 11 do 13
 sekretariat
 572-94-00,  572-94-01

miejSki ośRodek 
pomocy Społecznej
  58 677 79 60
  58 672 41 70

zakład uSług
komunalnycH 
Biuro obsługi klienta:
58 676 95 50,
sekretariat 58 676 95 20

wejherowski 
zarząd nieruchomości
komunalnych
58 677 60 96   –  awarie
biuro przy ul. Sobieskiego 251
58 677 50 00, 58 672 47 97      

miejSki zakład 
komunikacji
sekretariat  58 572 29 30
dyspozytor 58 572 29 33

WAŻNE 
TELEFONY

Projekt „Czyste powietrze 
Gminy Luzino” finansowany 
był w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na 
lata 2007 - 2013. W wyniku te-
go przedsięwzięcia do ubiegłego 
roku na terenie gminy Luzino 
zamontowanych zostało 250 
kompletów instalacji solarnych 
na domkach jednorodzinnych 
w Gminie Luzino. 

W kolektory słoneczne wy-
posażone zostały także szko-
ły podstawowe w Wyszecinie, 
Barłominie i Luzinie.

Ale to nie koniec, ponieważ 
wiosną 2014 roku instalacje so-

gmina luzino. Czyste powietrze i oszczędności

Coraz więcej instalacji solarnych
Oszczędności i ochrona środowiska naturalnego przemawiają za 

instalacją kolektorów słonecznych na dachach domów i budynków 
publicznych. W ramach projektu  „czyste powietrze Gminy Luzi-
no” takie nowoczesne i ekologiczne urządzenia wykorzystywane 
są w gospodarstwach domowych oraz w szkołach. Zainteresowanie 
mieszkańców gminy jest bardzo duże, zwłaszcza, że można uzyskać 
dofinansowanie zakupu instalacji.

larne otrzyma kolejnych 100 
domów w gminie. W ramach 
RPO gminie przyznano dodat-
kowe środki, dzięki którym 
można dofinansować kolejne 
instalacje na budynkach. Oka-
zuje się, że chętnych jest sporo.

- Zgłoszenia w postaci an-
kiet zbieraliśmy od 12 sierpnia 
do 6 września ubiegłego roku. 
Zainteresowanych było ponad 
200 właścicieli nieruchomości 
w gminie - informuje angeli-
ka Lińska z Urzędu Gminy 
w Luzinie. - Dofinansowanie 
mogło uzyskać tylko 100 osób, 
a w tym roku dokładnie 70, po-
nieważ 30 mieszkańców ocze-

kiwało jeszcze z poprzedniego 
naboru. Decydująca była więc 
kolejność zgłoszeń.

Żeby zainstalować kolektory 
słoneczne na dachu, trzeba za-
inwestować częściowo własne 
pieniądze. Unia Europejska 
dofinansowuje 75 procent kosz-
tów zakupu trzech paneli (ich 
cena wynosi ok. 13,5 tys. zł), 
zaś koszt montażu finansowa-
ny jest przez mieszkańca. 

Jednak oszczędności, wyni-
kające z mniejszych rachunków 
za ciepłą wodę rekompensują 
wydatki. Kolektory kumulują 
energię w słoneczne dni i są ta-
nim sposobem na czerpanie ko-

rzyści ze źródeł odnawialnych.
- Tego rodzaju inwestycje są 

korzystne z różnych powodów, 
m.in. ze względów ekologicz-
nych - mówi Jarosław Wejer, 
wójt gminy Luzino. -  Jeste-

śmy jedyną gminą w powiecie 
wejherowskim, która realizuje 
taki projekt i wspiera finanso-
wo mieszkańców, instalujących 
urządzenia solarne.              

           Anna Kuczmarska

Sprawa budowy mostu, łą-
czącego ulicę Obwodową z Ka-
zimierską przypomina trochę 
scenariusze z słynnych kome-
dii Stanisława Barei.

W ub. roku kierowcy ucie-
szyli się z zapowiedzi starosty 
Józefa Reszke, że budowa i po-
szerzenie mostu na kanale Ły-
skim rozpocznie się szybciej, a 
także otrzyma dofinansowanie 
z budżetu centralnego. Plano-
waną inwestycję w lutym 2013 
roku, wykreślono z budżetu 
miasta Reda i wpisano do pla-
nów inwestycyjnych Powiatu 
Wejherowskiego. Po kilku mie-
siącach zadanie wykreśliło z 
kolei Starostwo w Wejherowie, 
natomiast radni Redy ponow-
nie wpisali je do swoich planów. 

Okazało się, że Powiat Wej-

Reda. problemy z budową na kanale

Mostowy ping pong
Planowana budowa mostu na kanale Łyskim w redzie przeżywa ko-

lejne problemy. Najpierw inwestycję miało prowadzić Starostwo w Wej-
herowie, lecz zaniedbania urzędników spowodowały, że miasto reda 
przejęło to zadanie na swoje barki. Na ostatniej sesji zdecydowano jed-
nak (po konsultacjach w ministerstwie), że przedsięwzięcie może być 
prowadzone wyłącznie przez powiat. Trwa więc wyścig z czasem.

herowski źle przygotował wnio-
sek, a ówczesne Ministerstwo 
Transportu odmówiło dofinan-
sowania.

Na ostatniej, styczniowej se-
sji Rady Miasta Reda powtó-
rzyła się sytuacja sprzed roku. 
Radni Redy wykreślili zadanie 
i ponownie powierzyli je Staro-
stwu. Wyszło na jaw, że inwe-
stycja na drodze powiatowej (a 
taką jest ulica Obwodowa w 
Redzie), aby mogła liczyć na do-
finansowanie, musi być prowa-
dzona przez powiat. Wniosek 
o dofinansowanie do Minister-
stwa Infrastruktury i Rozwoju 
powinien być złożony najpóź-
niej do 7 lutego. Trwa więc wy-
ścig z czasem.

Przypomnijmy, że pierwot-
nie budowę mostu łączącego 

ulicę Obwodową z Kazimierską 
planowano na lata 2013-2014. 
Teraz nie wiadomo, czy jego re-
alizacja dojdzie do skutku w bie-
żącym roku. Już raz Starostwo 
Powiatowe w Wejherowie źle 
przygotowało wniosek, wobec 
czego Ministerstwo Transportu 
odmówiło dofinansowania.

- Niestety, nie do końca 
spełniliśmy pewne formalno-
ści. Chodziło o nadanie jedno-
litego numeru inwentarzowego 
temu obiektowi na kanale Ły-
skim, stąd też nie otrzymaliśmy 
pieniędzy z budżetu centralne-
go - mówił kilka miesięcy temu 
Marek Panek, sekretarz Powia-
tu Wejherowskiego.

- Teraz Reda wystąpi z wnio-
skiem do Ministerstwa Trans-
portu - tłumaczył wówczas 

Krzysztof Krzemiński, bur-
mistrz Redy. -  Jesteśmy na eta-
pie poprawiania dokumentacji, 
aby wystąpić o zmianę pozwo-
lenia na budowę i wyekspono-
wać sprawę mostu na kanale 
Łyskim, który w całym procesie 
ubiegania się o dotację jest nie-
zwykle istotny. 

Po czasie okazało się, że bur-
mistrz nie miał racji. Kiedy oso-
biście pojechał do ministerstwa 
(notabene trochę późno) dowie-
dział się, że inwestycja może 
liczyć na dofinansowanie, o ile 
inwestorem będzie Powiat Wej-
herowski.

Przebudowa mostu na ka-
nale Łyskim ma strategiczne 
znaczenie dla Redy. Doskonale 

wiedzą o tym, ci, którzy codzien-
nie muszą tę trasę pokonać. 
Dzisiaj minięcie się dwóch sa-
mochodów nie jest możliwe.

Wykonanie zadania w cało-
ści ma pochłonąć 2,4 mln zł. To 
ogromny wydatek. Jednak już 
teraz mnóstwo ludzi jeździ tą 
drogą w kierunku Pucka, aby 
ominąć korki w centrum Redy. 

Tymczasem ruch ulicą Ob-
wodową do skrzyżowania z 
ulicą Pucką z pewnością znacz-
nie nasili się, kiedy już powsta-
nie planowane połączenie ulic 
Kosynierów z Obwodową (od 
centrum Auchan do ulicy Ob-
wodowej).

Ryszard Wenta
ryszard.wenta@gmail.com

W Luzinie i innych miejscowościach gminy taki widok 
nie należy do rzadkich.
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O G Ł O S Z E N I E

towarzystwo Śpiewacze im. Jana trepczyka w Wejherowie

Dziesiąte urodziny

Jubileuszową uroczystość w Pałacu Przebendowskich i Keyserlingków wypełniły kolędy i inne pieśni w wykona-
niu wejherowskich chórzystów, pod kierunkiem Zofii Kamińskiej.

KULTURA I ZDROWIE

Przedstawiciele środowiska muzycznego w powiecie wejherowskim i puckim przybyli do 
Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej na uroczysty jublileusz jednego z 
najstarszych wejherowskich chórów.  Towarzystwo Śpiewacze im. Jana Trepczyka 1 lutego 
świętowało 10 rocznicę powstania, ale jest kontynuatorem działalności chóru, prowadzonego 
wcześniej przez patrona zespołu.

Uroczystość z okazji 10-le-
cia Towarzysztwa im. J. Trep-
czyka rozpoczęła się od mszy 
św. w kościele św. Anny. Spo-
tkanie w Pałacu Przebendow-
skich i Keyserlingków było 
okazją do życzeń, gratulacji i 
podziękowań, ale również do 
pięknego koncertu w wykona-
niu jubilatów.

Chór mieszany pod dyrek-
cją Zofii Kamińskiej wykonał 
kolędy, a także pieśni kaszub-
skie, z których słynie. Zespół 
jest bowiem popularyzatorem 
muzyki i języka kaszubskiego.

W muzycznym wieczo-
rze w muzeum  uczestniczy-
li m.in. poseł Jerzy Budnik 
i członek Zarządu Powiatu 

Gabriela Lisius, proboszcz 
kościoła św. Anny o. Daniel 
Szustak, prezes Powiatowego 
Cechu Rzemiosł Brunon Ga-
jewski i prof. Jerzy Treder 
z Uniwersytetu Gdańskiego. 
Nie zabrakło takich wybitnych 
przedstawicieli świata muzyki, 
jak aleksandra Kucharska-
-Szefler, Marek rocławski i 
Przemysław Stanisławski, 
a także córek Jana Trepczyka: 

W jubileuszu uczestniczyły 
dyrektorki Państwowej szko-
ły Muzycznej I st. w Wejhe-
rowie (była i obecna), a także 
przedstawiciele kilku chórów 
z powiatu wejherowskiego i 
sąsiednich, m.in. z Rumi, Lini, 
Luzina, Chwaszczyna. Byli też 
przedstawiciele Zrzeszenia Ka-
szubsko-Pomorskiego.

Koncert prowadził rado-
sław Kamiński, a chórowi 
akompaniowała Witosława 
Frankowska. 

Prezes chóru, Henryk Bie-
lecki przedstawił  jego historię, 
począwszy od lat 1950-1964, 
kiedy zespołem dyrygowął je-
go założyciel Jan Trepczyk, po 
ostatnie 10 lat działalności. 

Towarzystwo Śpiewacze im. 
Jana Trepczyka koncertuje nie 
tylko w Wejherowie i na Pomo-
rzu, uczestniczy też w przeglą-
dach i konkursach. 

W 2012 roku, na festiwalu 
kolęd w Pierwoszynie zespół 
zdobył Grand Prix. Towarzy-
stwo Śpiewacze bierze też 
udział w oprawie muzycznej 
nabożeństw na Kalwarii Wej-
herowskiej oraz uczestniczyło 
w zjazdach Kaszubów

Jak podkreślił Henryk Bie-
lecki, w chórze śpiewają całe 
rodziny (tak jak kiedyś rodzina 
Jana Trepczyka). Pan Henryk 
śpiewa w nim ze swoją żoną, z 
którą są razem już 55 lat. 

Obecnie Towarzystwo Śpie-
wacze liczy 22 chórzystów, któ-
rzy stanowią grono przyjaciół, 
a spotkania i wspólne śpiewa-
nie sprawia im wielką przyjem-
ność  i daje satysfakcję.

W muzeum, które jest sie-
dzibą Towarzystwa Śpiewa-
czego im. J. Trepczyka,  można 
było obejrzeć jubileuszową wy-
stawę, na której zgomadzono 
kilka tomów kroniki zespołu, 
zdjęcia i inne pamiątki.         AK.

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

W konferencji wzięli udział 
lekarze specjaliści i rehabili-
tanci z Wejherowa, Słupska, 
Lęborka i okolic, członkowie 
fundacji oraz osoby zaintereso-
wane leczeniem i rehabilitacją 
osób chorych na stwardnienie 
rozsiane. Uczestnicy konferen-
cji wysłuchali specjalistycznych 
wykładów, które wygłosili m.in. 
prof. dr hab. n. med. Walenty 
Nyka - kierownik Kliniki Neu-
rologii Dorosłych Uniwersy-
teckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku, dr n. med. Miro-
sława Dubaniewicz-Wybie-
ralska - zastępca kierownika 
Zakładu Radiologii Uniwersy-
teckiego Centrum Klinicznego 
w Gdańsku, dr n. med. Wiesła-
wa Nyka - kierownik Poradni 
Rehabilitacji oraz Ośrodka Re-
habilitacji Dziennej Wojewódz-
kiego Centrum Onkologii w 
Gdańsku, dr hab. n. med. Ewa 
Pilarska - kierownik Dziecię-
cej Kliniki Neurologii Rozwojo-

W Filharmonii Kaszubskiej (WcK) w 
Wejherowie odbyła się konferencja na 
temat: „Leczenie, terapia i rehabilitacja 
osób chorych na stwardnienie rozsiane 
w województwie pomorskim”. Konferen-
cję zorganizowała Fundacja „Dom Moje-
go Brata” pod patronatem pełnomocnika 
rządu ds. niepełnosprawnych, marszałka 
pomorskiego i prezydenta Wejherowa.

Konferencja specjalistów

Jak leczyć
stwardnienie

wej Uniwersyteckiego Centrum 
Klinicznego w Gdańsku oraz 
Dariusz Majorek - dyrektor 
o. PFRON w Gdańsku. 

- Leczenie stwardnienia 
rozsianego w województwie 
pomorskim zajmuje jedno z 
ostatnich miejsc, a odsetek le-
czonych ludzi w programach le-
kowych jest u nas najmniejszy 
- mówi Michał Schröder, pre-
zes zarządu Fundacji „Dom mo-
jego brata”. - Celem konferencji 
jest poszerzanie wiedzy na te-
mat stwardnienia rozsianego 
wśród społeczeństwa, samorzą-
dowców, a także wśród lekarzy. 
Chcemy też mieć wpływ na de-
cyzje NFZ, aby mieć gwarancję 
na leczenie tej choroby.

Obradom przysłuchiwali się 
m.in. poseł Krystyna Kłosin, 
prezydent Wejherowa Krzysz-
tof Hildebrandt, zastępca 
prezydenta Bogdan Tokło-
wicz i członkini Zarządu Po-
wiatu Gabriela Lisius.
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Główni sprawcy tego wydarzenia w Wejherowie: ks. dziekan Tadeusz reszka i pre-
zydent Krzysztof Hildebrandt, jak zwykle pod wrażeniem tego, co dzieje się przed 
ołtarzem. Podobnie jak inni zgromadzeni w kościele słuchacze. Nieco dalej siedzi o. 
prof. dr hab. adam Sikora, a także prowincjał  franciszkański z Poznania o. dr File-
mon Janka oraz gwardian klasztoru w Wejherowie o. Daniel Szustak.

- 24 stycznia 2004 roku w 
tutejszej kolegiacie odbyła się 
pierwsza edycja Verba Sa-
cra, Biblia kaszubska. Obec-
na prezentacja otwiera drugą 
dziesiątkę naszych spotkań z 
Pismem Świętym w języku ka-
szubskim - powiedział o. prof. 
dr hab. adam ryszard Siko-
ra, który przełożył tekst z języ-
ka hebrajskiego i opatrzył go 
komentarzem teologicznym. 

Przez te wszystkie lata Bi-
blię po kaszubsku czytała nam 
Danuta Stenka. Mimo, że ta 
popularna i ceniona aktorka 
jest z pewnością zajęta, zawsze 

Po spektaklu, ks. arcybiskup senior Tadeusz Gocłowski dziękował wszystkim arty-
stom za słowa i muzykę. Podkreślił kunszt artystyczny Danuty Stenki, pochodzącej 
z Kaszub oraz kompozytora i muzyka, cezarego Paciorka. Dziękował m.in. dzieciom, 
które świetnie poradziły sobie z artystycznym zadaniem i pięknie mówiły po ka-
szubsku. Ksiądz arcybiskup przyznał, że nie zna tego języka, ale bardzo go ceni.

spektakl Verba sacra znów zachwycił licznych słuchaczy

genesis po kaszubsku
i po hebrajsku

W wypełnionej „po brzegi” wejherowskiej Kolegiacie panowała całkowita cisza, 
gdy słowa Księgi rodzaju (Genesis) czytane po hebrajsku i po kaszubsku płynęły 
przez kościół. Zasłuchani wejherowianie i goście spoza naszego miasta jak co roku 
byli pod urokiem pięknej intepretacji tekstu oraz przejmującej muzyki. Spektakl 
„VErBa Sacra - Modlitwa Katedr Polskich” znów okazał się wielkim wydarzeniem 
artystycznym w Wejherowie, dokąd widowisko trafiło z Poznania. Tam zainicjowa-
no je dokładnie 15 lat temu. W Wejherowie Verba Sacra zaprezentowano po raz 11.

znajduje czas, aby przyje-
chać do Wejherowa i uświet-
nić spektakl. Wielu słuchaczy 
przychodzi do Kolegiaty, aby 
posłuchać jej głosu i wspania-
łej interpretacji tekstu. 

Na uznanie zasługują 
też inni wykonawcy: o. Ja-
kub Waszkowiak, czytają-
cy fragmenty Biblii w języku 
hebrajskim, a także Edyta 
Jankowska-Giermek, To-
masz Fopke i dzieci, będące 
przedstawicielami najmłod-
szego pokolenia Kaszubów. 

Muzykę do spektaklu skom-
ponował i opracował cezary 

Paciorek, który wraz z sak-
sofonistą Maciejem Sikałą, 
wystąpił również jako muzyk.  
Obaj muzycy zasłużyli na wiel-
kie brawa!

Scenarzystą i reżyserem ca-
łości jest Przemysław Basiń-
ski. Konsultantem przekładu 
Księgi Rodzaju z hebrajskiego 
na kaszubski jest prof. dr hab. 
Jerzy Treder. 

Organizatorami Ver-
ba Sacra w Wejherowie są: 
Prezydent Miasta Wej-
herowa, Parafia pw. Św. 
Trójcy w Wejherowie, Wej-
herowskie centrum Kultu-

ry i Uniwersytet im. adama 
Mickiewicza w Poznaniu. 

Patronat honorowy nad 
przedsięwzięciem sprawują 
m.in. Ministerstwo Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego, Mi-
nisterstwo Edukacji Narodo-
wej, Związek Artystów Scen 
Polskich, Metropolita Gdań-
ski ks. abp Sławoj Leszek 
Głódź oraz Rektor Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu.

Jednym z patronów medial-
nych jest nasz dwutygodnik 
„Puls Wejherowa”.

Anna Kuczmarska

W pierwszej prezentacji Verba sacra, 23 stycznia 2000 r. 
w Katedrze w poznaniu, wystąpił jeden z najwybitniejszych 
polskich aktorów gustaw holoubek, który odczytał fragmen-
ty Księgi Koheleta i Pieśni nad Pieśniami.To był początek 144 
przedstawień, z udziałem 100 aktorów i 230 000 uczestników.

Poza Poznaniem kolejne edycje odbyły się w świątyniach: 
Bielska-Białej, Częstochowy, Gdańska, Gniezna, Katowic, Krako-
wa, Legnicy, Lublina, Obornik, Pelplina, Radomia, Tarnowa, Toru-
nia, Warszawy, Wejherowa, Wrocławia i Zakopanego. 

Wejherowska Verba Sacra ma wyjątkowy charakter, gdyż ja-
ko jedyna prezentowana jest w języku kaszubskim.

Danuta Stenka i o. Jakub Waszkowiak.
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WYDARZENIA

Rozpoczęliśmy drugi semestr roku akademickiego, tym 
samym kończąc pełną atrakcji przerwę semestralną. Pomi-
jamy tu takie wydarzenia jak przychodzenie niektórych słu-
chaczy Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na 
wykłady, niepomnych, że przerwa semestralna oznacza dla 
nich wakacje.

 Wielką atrakcją  było spotkanie towarzyskie, a ściśle 
Maskarada  zorganizowana z okazji Święta  Babci i Dziad-
ka . Uczestnicy zabawy poprzebierani w piękne, zabawne, 
wyszukane kostiumy bawili się wspaniale – całość zorga-
nizowały Zenia Kołodziejska i Alicja orszulak, zawsze dys-
ponujące dużym zasobem pomysłów.

Niewątpliwym wydarzeniem wypełniającym każdy dzień 
wakacji był remont, a ściślej przeróbka jednej z toalet w na-
szej siedzibie przy ul. Kopernika 13.

Stara glazura została skuta przez  naszego pracowitego 
słuchacza Kazika Wójcika, a następnie pan Maciej pastwa 
– syn naszej studentki pani Henryki, dysponując wyłącznie 
własnym materiałem, w ramach całkowicie bezpłatnej usługi 
wykafelkował ściany, położył nową podłogę. 

Jednym słowem, uczynił salon z tej toalety...
Pan Maciej znudzony bezczynnością jakiej poddają się co 

poniektórzy emeryci, założył firmę kafelkarską i w wolnych 
chwilach, których ma zresztą niewiele, zajmuje się taką wła-
śnie dobroczynnością.

Oczywiście  poza tym wszystkim odbywały się u nas za-
pisy na drugi semestr, a setna zapisująca się studentka, któ-
rą tym razem była p. eugenia tessa otrzymała w prezencie 
kalendarz.

Przez cały czas trwa u nas „Wystawa Rzeczy  Niepotrzeb-
nych”, które można sobie wybierać i zabierać wrzucając do 
skarbonki symboliczny grosik. Wystawkę przedłużymy jesz-
cze na jakiś czas – zbieramy pieniądze na laptop.

Wolontariuszom i studentom życzymy wszystkiego naj-
lepszego na cały II semestr.                       Boz.

tradycyjnie i uroczyście

Bal Rzemiosła

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

WIeŚCI  Z  WutW

pracowite ferie

Dołącz do nas na:
facebook.com/pulsWejherowa

pracowicie spędzał czas ferii pan Maciej pastwa, a także 
pomagające w poremontowych porządkach wolontariusz-
ki z WutW.                                           Fot. grażyna Szczepanowska

Rubryka przygotowywana przez Radę uczelni
wejherowskiego uniwersytetu trzeciego wieku

coroczny bal wejherowskiego rzemiosła, organizowany w karna-
wale przez Powiatowy cech rzemiosł, Małych i Średnich Przedsię-
biorstw, Związek Pracodawców, odbył się 1 lutego w sali „Szrot” w 
Gościcinie. Oprócz dobrej zabawy, była okazja do podziękowań i wy-
różnień, a także do przeprowadzenia zbiórki pieniędzy na szczytny 
cel. Wszystko odbyło się w uroczystej oprawie i zgodnie z tradycją.

Zanim rozpoczęła się za-
bawa, prezes Powiatowe-
go Cechu Rzemiosł MiŚP 
– ZW, Burnon Gajewski 
pogratulował długoletniej 
pracy i sukcesów zawo-
dowych Henrykowi Ba-
rzowskiemu, który od 30 
lat prowadzi w Wejherowie 
Zakład Remontowo-Bu-
dowlany „Hemal”. Z okazji 
jubileuszu H. Barzowski 
otrzymał Srebrny Medal 

Rzemiosła oraz wydawnic-
two na temat historii Ce-
chu, a także wiele ciepłych 
słów od koleżanek i kolegów 
z Cechu.

Podczas  balu  inny członek 
Cechu, Mirosław Gaffka 
przeprowadził licytację ob-
razów, przekazanych przez 
artystów amatorów z klubu 
plastycznego przy oddziale 
Zrzeszenia Kaszubsko-Po-
morskiego w Wejherowie. 

Pieniądze z aukcji oraz 
z „tańca czekoladowego” 
zostaną przeznaczone na 
witraż z wizerunkiem św. 
Józefa (patrona rzemieślni-
kó) w kościele Trójcy Świę-
tej (Kolegiata). 

Do tańca przygrywał ze-
spół „Supra”, a uczestnicy 
chętnie spędzali tę noc na 
parkiecie. Wszak karnawał 
to najlepszy czas na zabawę 
przy muzyce.                    AK.

Pośrodku prezes Brunon Gajewski i jubilat Henryk Barzowski (z dyplomem) w oto-
czeniu rzemieślników z Zarządu i z biura wejherowskiego cechu.

Akcja odbędzie się w 
Szkole Podstawowej Sióstr 
Salezjanek im. Świętej Ro-
dziny, przy ul. Ceynowy 24 
w Rumi. 

Początek o godz. 10.00 
45-letnia Gabriela, mat-

ka czworga dzieci, żona ko-
chającego męża, w zeszłym 
roku usłyszała diagnozę - 
wtórna ostra białaczka szpi-
kowa. Jedyną szansą na 
powrót do zdrowia jest prze-
szczepienie szpiku od dawcy 
niespokrewnionego.

Dla wielu chorych jedyną 
szansą na życie jest prze-
szczepienie szpiku od daw-
cy niespokrewnionego. I ty 
możesz uratować komuś 
życie, rejestrując się jako 
potencjalny dawca szpiku. 
Polega to na przeprowa-
dzeniu wstępnego wywiadu 
medycznego, wypełnieniu 
formularza z danymi oso-
bowymi oraz pobraniu 4 ml 
krwi. Zabierz ze sobą doku-
ment z numerem PESEL.

Akcja w Rumi

Dzień
dawcy
szpiku

W najbliższą nie-
dzielę, 9 lutego 2014 
r. w rumi odbędzie 
się dzień dawcy szpi-
ku, potrzebnego  dla 
chorej na białaczkę 
Gabrieli, mieszkanki 
tego miasta. 

W Polsce, co godzinę sta-
wiana jest komuś diagnoza: 
nowotwór krwi, czyli bia-
łaczka.  Dla wielu chorych 
jedyną szansą na życie jest 
przeszczepienie szpiku od 
dawcy niespokrewnionego. 
I Ty możesz uratować komuś 
życie, rejestrując się jako po-
tencjalny dawca szpiku. 

Zajmuje to tylko chwilę, 
polega na przeprowadze-
niu wstępnego wywiadu 
medycznego, wypełnieniu 
formularza z danymi oso-
bowymi oraz pobraniu 4 ml 
krwi.
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AKTYWNI MIESZKAŃCY

W wejherowskim ratuszu z 
okazji zakończenia konkursu 
odbyło się spotkanie mieszkań-
ców z prezydentem Wejherowa 
Krzysztofem Hildebrand-
tem, jego zastępcą Piotrem 
Bochińskim i sekretarzem 
miasta Bogusławem Suwa-
rą. . Prezydent wręczał nagro-
dy, ale też rozmawiał z gośćmi 
i odpowiadał na pytania doty-
czące różnych dziedzin życia w 
mieście. Podziękował wejhero-
wianom za ich aktywność i wy-
siłek. Dekoracje na balkonach, 
oknach i w ogrodach są pięk-
nym uzupełnieniem ulicznych 
iluminacji, zamontowanych w 
centrum miasta.

- Dzięki naszym wspólnym 
staraniom Wejherowo wyróż-
nia się w okresie świątecznym 
wspaniałymi dekoracjami - 
powiedział Krzysztof Hilde-
brandt. - Wspólnie robimy fajną 
rzecz. Dziękuję za wysiłek i po-
niesione wydatki, bo oświetle-
nie świąteczne i inne elementy 
wystroju to niemały koszt. 

Zachęceni do wypowiedzi 
mieszkańcy mówili o tym, jak 
do tego rodzaju prac angażu-
ją się członkowie rodziny, po-
magają m.in. dzieci. Dla wielu 
osób to nie tylko wysiłek, ale też 

Dekoracje świąteczne ogrodów:
I miejsce - Jolanta Damaszke z ul. Pruszkowskiego 
II ex aequo - Zbigniew Wolanin z ul. Wczasowej 
              i Adam Korzeniowski z ul. Okrężnej 
III  - elżbieta poczan z ul. Iwaszkiewicza. 
Wyróżnienie - Barbara Wojewódka z ul. Ludowej. 

Dekoracje balkonów i okien
I miejsce - Angelika i piotr Dębscy z ul. Sikorskiego
II - Marek Miotk z ul. Sobieskiego
III - elżbieta i Jan Cichoccy z os. Kaszubskiego. 
Wyróżnienia:  Maciej Bielecki z os. 1000-lecia 
                i henryk groth z ul. Niskiej. 

Ogrody, balkony i okna oceniała komisja z Urzędu Miasta w 
składzie: teresa patsidis - przewodnicząca, stanisław Brzo-
zowski, tacjanna Bielawa, leszek Miś, Justyna Antczak, Ja-
cek thiel, Monika Krzemińska i Kamila hebda. 

Nagrody za świąteczne dekoracje w Wejherowie

Światełka rozświetliły 
zimowy mrok

Laureaci z prezydentem miasta, przewodniczącą komisji  T. Padsidis (w środku) oraz innymi uczestnikami spotkania.

przyjemność i satysfakcja.
- Co roku mam nowe po-

mysły, staram się coś zmie-
niać i udoskonalać - powiedział 
Henryk Groth, wyróżniony 
za dekoracje balkonu. adam 
Korzeniowski (II miejsce za 
dekorację domu i ogrodu) pod-
kreślił , że w jego rodzinie takie 
prace są już tradycją, przekazy-
waną z pokolenia na pokolenie. 
A. Korzeniowski podziękował 
prezydentowi miasta nie tylko 
za nagrodę, ale też za inicjaty-
wę, związaną z samym konkur-
sem. Laureaci mają powód do 
radości i podwójnej satysfakcji. 

Jolanta Damaszke, laure-
atka pierwszego miejsca za ude-
korowany świątecznie ogród 
również chwaliła sam pomysł 
zorganizowania konkursu. Za-
proponowała również, żeby w 
przyszłości w Wejherowie odbył 
się konkurs jasełek w wykona-
niu dzieci, ponieważ w szkołach 
i innych placówkach powstają 
piękne przedstawienia. jedno 
z nich wystawił niedawno w 
WCK ośrodek dla dzieci i mło-
dzieży niesłyszącej (pisaliśmy 
o tym w poprzednim wydaniu 
„Pulsu Wejherowa”). 

Maciej Bielecki, który do 
Wejherowa przeprowadził się 

dwa lata temu, a wyróżnienie 
w konkursie odbierał razem z 
żoną i małym synkiem, bardzo 
chwalił nasze miasto i dbałość 
władz samorządowych o jego 
wygląd.

- Bardzo nam się podobają 
między innymi dekoracje świą-
teczne. Takich nie widzieliśmy 
nigdzie indziej - powiedział mło-
dy wejherowianin.

- Celem konkursu jest pod-
kreślenie wyjątkowego nastro-
ju Świąt Bożego Narodzenia 
- powiedziała przewodniczą-
ca komisji Teresa Patsidis. 
- Mieliśmy okazję podziwiać 
wspaniałe dekoracje, ciekawe 
rozwiązania i pomysły.       

Wszyscy mieszkańcy cieszy-
li  oczy światełkami, które roz-
świetlały zimowy mrok.       AK.

laureaci XI Konkursu na dekoracje świąteczne

Więcej zdjęć w Galerii na: www.pulswejherowa.pl

Dotacje przeznaczone są na realizację zadań zleconych 
przez miasto z zakresu ochrony zdrowia, profilaktyki uzależ-
nienia od narkotyków, przeciwdziałanie uzależnieniom, kul-
turę, sztukę, sport i turystykę. Kilka stowarzyszeń otrzymało 
dotacje na organizację wypoczynku zimowego i letniego dla 
dzieci. 

Pomoc finansowa miasta ma motywować do większej ak-
tywności społecznej wejherowian, wspierać przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom społecznym, aktywizować działal-
ność kulturalną i sportowo-rekreacyjną.

Na liście stowarzyszeń znalazły się m.in. organizacje mło-
dzieżowe (np. ZHP, ZHR), stowarzyszenia sportowe, ochot-
nicza straż pożarna, stowarzyszenia powołane dla ochrony 
zdrowia lub zrzeszające osoby chore i niepełnosprawne, Akcja 
Katolicka i Caritas, Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Ama-
zonki i inne. 

Pełną listę organizacji, które otrzymały dotację oraz wy-
sokość przyznanych im kwot można zobaczyć na stronie 
internetowej Urzędu Miasta: www.wejherowo.pl, na któ-
rej zamieszczono załącznik do Zarządzenia Prezydenta nr 
13/2014 z dnia 28 stycznia 2014 roku. 

Prezydent Miasta Wejherowa przyznał do-
tacje dla organizacji pozarządowych, które 
działają na rzecz miasta i mieszkańców Wej-
herowa. W 2014 roku 55 organizacji otrzyma 
w sumie  476 tys. zł z budżetu miasta.

pieniądze dla stowarzyszeń

Na sztukę, sport, 
ochronę zdrowia

r E K L a m a

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

dla kierowców zawodowych

OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW
Arkadiusz Żukowski

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

Kurs kat. B rozpoczyna się  6 lutego,
a kolejny  20 lutego 2014 r.

N a S Z  P a r T N E r

co roku w Wejherowie odbywa się konkurs na najpiękniejsze dekoracje świąteczne w ogro-
dach, na domach, balkonach i w oknach. W styczniu br.  już po raz jedenasty rozstrzygnięto tę 
piękną rywalizację i rozdano nagrody pieniężne oraz rzeczowe.
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- W tym roku zaplanowa-
liśmy kiermasz książek, a ze-
brane pieniądze przekażemy, 
poprzez organizację pożytku 
publicznego, na rzecz pacjen-
tów Hospicjum pw. św. Judy 
Tadeusza w Wejherowie - mó-
wi Danuta Balcerowicz, dy-
rektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Wejherowie. - Do 
współpracy zaprosiliśmy księ-
garzy. Poprosiliśmy ich o dary, 
które można by wystawić na 
dobroczynnym kiermaszu.

Miejska Biblioteka publiczna
 im. A. Majkowskiego w Wejherowie

Prośba spotkała się z od-
zewem. Kilkadziesiąt ksią-
żek, starannie ułożonych w 
dużym kartonie podarowała  
tczewska księgarnia Sprzedaż 
Dobrej Książki. Wśród przeka-
zanych książek znajdują się in-
teresujące pozycje, wszystkie w 
idealnym stanie. Do akcji cha-
rytatywnej w bibliotece, którą 
wspiera Urząd Miejski i Staro-
stwo Powiatowe, włączyła się 
też Księgarnia Feniks.

W najbliższy wtorek 11 lu-

tego br., w Światowy Dzień 
Chorego w bibliotece przy ul. 
Kaszubskiej 14 będzie można 
kupić ciekawą książkę. 

- Liczymy na podwój-
ną korzyść - dodaje dyrektor 
Danuta Balcerowicz. - Zachę-
cimy mieszkańców do kupna 
książek, a więc do czytania 
i jednocześnie wspomożemy 
wejherowskie hospicjum.

Szczegóły akcji na stronie 
internetowej biblioteki: www.
biblioteka.wejherowo.pl

Nie po raz pierwszy Miejska Biblioteka Publiczna w Wejherowie 
organizuje akcję charytatywną. Od kilku lat, z okazji przypadające-
go 11 lutego Światowego Dnia chorego, biblioteka zachęca swoich 
czytelników do wsparcia hospicjum, opiekującego się ciężko chorymi 
mieszkańcami miasta i powiatu. 

Kiermasz charytatywny

udane ferie w bibliotece

teatr, taniec, śpiew...
... a także  wiele innych atrakcyjnych zabaw zorganizowano pod-

czas niedawnych ferii w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. a. Maj-
kowskiego w Wejherowie. Dzieci spędziły tam czas ciekawie i wesoło.

„Bibliografia…”, opracowa-
na przez bibliotekarki Iwonę 
Block i Józefinę Opczyńską 
jest publikacją naukową, prze-
znaczoną głównie dla studen-
tów i badaczy regionu. Jest też 
dostępna dla innych zaintereso-
wanych informacjami o naszym 
powiecie. Jak nas poinformo-
wała Iwona Block, wydaw-
nictwo zawiera 2417 opisów 
bibliograficznych: książek, cza-
sopism, artykułów, prac dyplo-
mowych, map.

- Jest to spis wydawnictw 
ciągłych i zwartych, a także ar-
tykułów w czasopismach i ga-
zetach - wyjaśnia Iwona Block. 
- Spis stanowi źródło informacji 
z różnych dziedzin, dlatego opi-
sy zostały podzielone na działy, 
od ogólnego, przez demograficz-
ny, historyczny, gospodarczy, 
polityczny po kulturę, kościół i 
zagadnienia wyznaniowe oraz 
inne działy. Bibliografia odsyła 

Wydawnictwa biblioteki
„Bibliografia powiatu wejherowskiego 

za lata 2009-2010” oraz antologia pokon-
kursowa „Powiew Weny” za rok 2013 to 
dwie nowe pozycje wydane przez wejhe-
rowską bibliotekę. redaktorzy obu wy-
dawnictw prezentowali je i promowali 
podczas spotkania w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Wejherowie.

do konkretnych pozycji, w któ-
rych można znaleźć informa-
cje. Zawiera indeks autorski i 
przedmiotowy, czyli tematycz-
ny, a także interesujące ilustra-
cje. Są to reprodukcje obrazów 
artystów amatorów ze stowa-
rzyszenia „Pasja”, które po-
wstały podczas warsztatów w 
bibliotece. 

Przedmową bibliografie opa-
trzyły Bożena Orczykowska 
- recenzent merytoryczny, dy-
rektor Biblioteki Wojewódzkiej 
oraz Gabriela Lisius z Zarzą-
du Powiatu Wejherowskiego.

W Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej im. Aleksandra Majkow-
skiego w Wejherowie dostępna 
jest zarówno nowo wydana, jak i 
wcześniejsza bibliografia powia-
tu za lata 2007–2008. 

Opracowywana jest już bi-
bliografia za lata 2011-2013, 
którą można na razie znaleźć 
w katalogu elektronicznym bi-

blioteki.  
Druga wydana przez tę pla-

cówkę pozycja - pokonkurso-
wa antologia „Powiew Weny” 
zawiera interesujące utwory 
poetyckie i prozatorskie 16 au-
torów, nagrodzonych w konkur-
sie literackim. 

Mottem ósmej edycji „Po-
wiewu Weny” był cytat z książ-
ki Davida Mitchella:  „Czas jest 
tempem, w którym znika prze-
szłość…”. Uczestnicy konkursu 
mieli zadanie przedstawić „Po-
morze za setki i tysiące lat”. 

Antologię zredagował i opa-
trzył przedmową Henryk 
Połchowski (członek jury, po-
lonista, dziennikarz). 

Przedstawieniu nowych 
książek towarzyszył występ 
muzyczny agaty Sulborskiej, 
uczennicy Szkoły Muzycznej 
Yamaha, która spędzała ferie 
na zajęciach w bibliotece. 

              BaK.

W bibliotece nie brakowa-
ło zabaw ruchowych, konkur-
sów z nagrodami, spektakli 
teatralnych, malowania i in-
nych interesujących zajęć. Za-
proponowano zabawy dla dzieci 
w różnym wieku, tak, aby ani 
mniejsi ani więksi uczestnicy 
zajęć nie nudzili się. Uczestni-
kom podobały się m.in. warszta-
ty muzyczne oraz spotkania pt. 
„Fascynujący Świat Książek”. 

KULTURA

Wejherowskie Centrum Kultury zrealizowało projekt dofinansowany z polskiego In-
stytutu sztuki Filmowej skierowany do osób niewidomych i słabowidzących.

Dla osób niewidomych i słabowidzących spotkanie z filmem w kinie mogło odbyć się dzięki reali-
zowanemu projektowi, niecodziennym, ale realnym przeżyciem.  „Kino dla wszystkich – Zastosowa-
nie audiodeskrypcji – umożliwienie korzystania z dorobku filmowego osobom niewidomym i 
słabowidzącym” miało na celu popularyzację sztuki filmowej i umożliwienie korzystania z dorobku 
filmowego osobom niewidomym i słabowidzącym. Projekt trwał od czerwca 2013 r. do stycznia 2014 r.

Dotacja w wysokości 6,5 tys. zł umożliwiła projekcję czterech seansów filmowych odtwarzanych 
dzięki metodzie audiodeskrypcji. W trakcie seansu filmowego, poza filmowymi dialogami, w specjal-
nych słuchawkach lub głośnikach kinowych słychać głos lektora odczytującego skrypt audiodeskryp-
cji. Dzięki tak wzbogaconemu przekazowi widzowie z dysfunkcją wzroku mogli pełniej odbierać sztukę 
filmową.  W ramach projektu Wejherowskie Centrum Kultury zaprosiło osoby niewidome i słabowidzą-
ce na cztery seanse kinowe: „Listy do M”, „Zapach kobiety”, „Skrzypek na dachu” oraz „Imagine”.

Seanse cieszyły się dużą popularnością wśród osób z dysfunkcjami wzroku. W projekcie uczestni-
czyło ponad 450. widzów. Szczególne podziękowania za wsparcie i promocję wśród podopiecznych, 
Wejherowskie Centrum Kultury składa organizacjom pozarządowym.

Dzięki dofinansowaniu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej i realizacji projektu „Kino dla wszyst-
kich” WCK mogło stworzyć namiastkę świata dostępnego dla wszystkich, także wzakresie upowszech-
niania kultury i sztuki filmowej dla osób, które do tej pory miały ograniczony dostęp do dorobku 
filmowego.  Informacja o projekcie i pokazach filmowych znajduje się na stronie www.wck.org.pl

WCK dla widzów niewidomych 
oraz słabowidzących
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KULTURA

Joanna Bernaśkiewicz z grupą tancerek z Klubu „Świat Tańca” w Wejherowie na zawodach w Łebie.

Zespół „Bruno Światłocień” podbija internet i koncertuje w polsce

gramy nie tylko „Babilońskie Damy”
Jeszcze kilka lat temu siedział w Tatrach na skałach i myślał o zało-

żeniu własnego zespołu. Zerwał wiele strun zanim spotkał muzyków, 
z którymi znalazł wspólny język. Teraz zespół „Bruno Światłocień”, 
którego Bronisław Ehrlich jest liderem, nie może narzekać na brak 
zainteresowania. Zaproszenia płyną z różnych stron kraju.

Zainteresowanie to podsy-
ca wideoklip autorstwa Yacha 
Paszkiewicza zamieszczony 
na YouTube, oparty na utwo-
rze wejherowskiego zespołu pt. 
„Babilońskie Damy” i miedzio-
rytach Albrechta Dürera. 

Ponad tysiąc wejść w ciągu 
miesiąca daje sporą satysfak-
cję liderowi i członkom zespołu, 
który tworzą: Bronisław Ehr-
lich (głos, gitara), Kordian Si-
korski (perkusja), Mateusz 

Ostapiuk (gitary), Grzegorz 
Buller (klawisze) i Mieszko 
Weltrowski (gitara basowa). 

„cZErŃ I cIErŃ”
W kwietniu ub. roku zespół 

nagrał płytę „Czerń i cień” dla 
wytwórni Zoharum Records, 
która ukazała się dzięki mece-
natowi m.in. miasta Wejhero-
wa i Starostwa Powiatowego 
w Wejherowie. Wcześniej inte-
resujący wideoklip z muzyką 
zespołu pt. „Obsesje” opraco-

wał wejherowski artysta Artur 
Wyszecki. Najważniejsze, jak 
mówią, że „wreszcie ruszyli z 
kopyta”. 

Zespół „Bruno Światłocień” 
powstał latem 2010 roku. Z tej 
pierwszej formacji zostali tylko 
B. Ehrlich i perkusista K. Si-
korski (obaj na zdjęciu poniżej). 
Pozostali muzycy dochodzili w 
różnych momentach. 

Obecnie skład jest stabil-
ny. Na YouTube z informacji 
o zespole dowiadujemy się, że 
prezentują gatunki „dark wa-
ve, new wave, industrial noise 
i ambient a na koncertach ka-
pela gra energicznie, na granicy 
space rocka, kraut rocka, pun-
ka oraz new wave”.

BarD, MaLarZ 
I POETa
Bronisław Ehrlich, wejhe-

rowski bard, poeta i artysta ma-
larz, podkreśla, że jego muzyka 
ma charakter apokaliptyczny i 
powstaje w stanach melancho-
lijnych

-   Gram na gitarze i podczas 
improwizacji strunowej powsta-
ją takie kołysanki. Potem dokła-
dam do tego gitarę basową i po 

kolei inne instrumenty. Rozpi-
suję to na akordy, ale przebieg 
linii muzycznej  zostaje w gło-
wie. W ostatecznej aranżacji 
pomaga mi Mateusz Ostapiuk  
- zapewnia muzyk. Dodaje, że 
bez trudu gra do metronomu, 
ale na próbach najchętniej gry-
wa z perkusistą Kordianem. 

- Kordian wykonuje nietypo-
we przejścia. To perkusista gra-
jący z sercem, wykorzystujący 
wiele talerzy – mówi B. Ehrlich.

Zapytani o współpracę z 
Yachem Paszkiewiczem, mu-
zycy mówią jednym głosem, 
pełni podziwu, że to czysta 
przyjemność. Kordian Sikorski 
podkreśla, że Yach Paszkiewicz 

nazwał ich muzykę mantrą, 
gdyż słuchając jej można wpaść 
w osłupienie, albo coś w rodza-
ju transu i wyraził gotowość do 
pracy nad kolejnym klipem ze-
społu, tym razem do utworu pt. 
„Mogwai”.   

BrUNO ŚWIaTŁOcIEŃ 
- SKĄD TaKa NaZWa?
- Bruno, jest to imię niemiec-

kie, oznaczające niedźwiedzia 
brunatnego - wyjaśnia Broni-
sław Ehrlich. -  Kiedyś dawa-
no takie imię człowiekowi, by 
dodać mu więcej siły. Pasuje to 
do naszego zespołu, bo w naszej 
muzyce rzeczywiście jest du-
ża moc. W numerologii imion 
Bruno ma siódemkę, co znaczy 

mistyczny poeta. Światłocień - 
to niebo, nastrój, czerń i biel, są 
też gwiazdy i księżyc. Wszyscy 
to lubią. Patrzą. Tam nie ma 
wiele kolorów. Nic tam się nie 
rusza i nie skacze. Jest stała po-
zycja. I taka jest moja muzyka. 

W tym roku zespół grał w Fil-
harmonii Kaszubskiej w Wej-
herowie podczas finału WOŚP 
oraz w gdańskim Klubie „Me-
dyk”. Niebawem mają zagrać 
w gdańskim Klubie „Ucho”, a 
jeszcze w tym kwartale będą 
koncertować w Słupsku, Łodzi, 
Warszawie oraz w Rzeszowie, 
gdzie zostali zaproszeni na im-
prezę tzw. zimnego grania. 

Henryk Połchowski

Zespół „Bruno Światłocień” powstał w 2010 roku, ale jego skład częściowo się zmienił.

W zawodach wystartowało ok. 1500 tancerek i tancerzy. 
Pierwsze miejsca w swoich kategoriach wywalczyły for-

macje: Fusion (powyżej 15 lat), Expresik (do 8 lat), Wow 
(freestyle do 8 lat). Drugie miejsce zajęły carmenki (fre-
estyle do 8 lat) i Explozja (hip hop 12-15 lat). 

Wśród solistek Izabela Noga i Julia  Bussler wytańczy-
ły srebrne medale, a Martyna Piekut – brązowy. 

agnieszka  rudnicka oraz Dominika Bernaśkiewicz 
zajęły trzecie lokaty w swoich kategoriach. Gratulujemy!

Świat tańca w Łebie 

Formacje i soliści
na podium

Na VII Ogólnopolskim Festiwalu Tańca No-
woczesnego w Łebie kolejne sukcesy odniosły 
formacje taneczne oraz solistki z wejherow-
skiego klubu tanecznego „Świat Tańca” Jo-
anny i Jacka Bernaśkiewiczów. 
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O G Ł O S Z E N I E

MIASTO I POWIAT

Szkoły nauki jazdy przeży-
wają trudny okres od  ponad 
roku. W styczniu 2013 zaczę-
ły obowiązywać nowe zasa-
dy egzaminów teoretycznych. 
Zmiany odstraszyły osoby zain-
teresowane kursami na prawo 
jazdy (głównie młodych ludzi). 
Właściciele ośrodków szkolą-
cych twierdzą, że już w grudniu 
2012 roku, na wieść o planowa-
nych zmianach nastąpił spadek 
liczby uczestników kursów, któ-
ry trwa do dzisiaj. Zamiast 20-
30 osób zgłaszających się kiedyś 
na jeden kurs, obecnie jest to za-
ledwie kilkoro chętnych. Cza-
sem nie ma ich wcale.

Podobno przyczyną małej 
liczby zainteresowanych nauką 
jazdy jest też niż demograficzny. 
Tak czy inaczej, ośrodki szkole-
nia mają poważny problem.

- Mam wrażenie, że niektó-
rzy młodzi ludzie, na coś czekają, 
chcą odłożyć naukę i egzaminy 

* Mało chętnych na kursy na prawo jazdy * Niektórzy liczą na egzaminy w Wejherowie

Nie powstanie u nas poRD
W ośrodkach szkolenia kierowców, podobnie jak w ośrodkach eg-

zaminacyjnych w minionym roku drastycznie zmniejszyła się liczba 
zainteresowanych nauką jazdy oraz otrzymaniem prawa jazdy. Wie-
le szkół musiało niestety zakończyć działalność, z innych zwolniono 
niektórych instruktorów. Problem jest znany m.in. w powiecie wejhe-
rowskim, gdzie pojawiły się informacje o planach utworzenia w Wej-
herowie ośrodka egzaminacyjnego. Dementujemy te plotki.

na później - mówi arkadiusz 
żukowski, właściciel Ośrodka 
Szkolenia Kierowców ARTEX 
w Wejherowie oraz prezes Po-
morskiego Stowarzyszenia In-
struktorów Nauki Jazdy. - Być 
może liczą na kolejne, tym ra-
zem korzystne zmiany, ale na 
pewno nie będzie powrotu do 
starych zasad egzaminowania. 
Trzeba nauczyć się przepisów i 
zmierzyć z nowymi pytaniami 
na testach. Niektórzy kursanci, 
mówią, że pytania nie są trud-
niejsze, a fakt, że tylko jedna od-
powiedź jest prawidłowa nawet 
ułatwia poprawne rozwiązanie 
testu. Teoria jest ściśle związa-
na z praktyką.

Wrażenie, że niektórzy wej-
herowianie odkładają kurs jak-
by na coś czekali wcale nie jest 
bezzasadne. W mieście i są-
siednich gminach pojawiły się 
informacje o planach utworze-
nia w naszym mieście oddziału 

Pomorskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego. 

- Jeśli tak się stanie, łatwiej 
będzie zdać egzamin praktycz-
ny w Wejherowie niż w Gdyni 
- powiedziała jedna z młodych 
wejherowianek. - Miasto jest 
mniejsze, ruch na drogach rów-
nież, a poza tym lepiej znam wej-
herowskie ulice. Wolę poczekać.

Musimy rozwiać tego ro-
dzaju nadzieje niektórych 
mieszkańców, ponieważ plany 
powołania ośrodka egzamina-
cyjnego w Wejherowie to tylko 
niepotwierdzona plotka.

- Na pewno nie planujemy 
utworzyć miejsca egzaminowa-
nia w Wejherowie. Przy odczu-
wanym obecnie dużym spadku 
liczby zdających egzaminy na 
prawo jazdy nie jest celowym 
tworzenie nowych jednostek, 
zwłaszcza że kandydaci na 
kierowców z tego obszaru ma-
ją blisko do otwartego w 2007 

roku nowego oddziału PORD 
w Gdyni - informuje Wiesła-
wa Kasprzewska-charkin, 
dyrektor Pomorskiego Ośrodka 
Ruchu Drogowego w Gdańsku. 

Dyrektor PORD przyznaje, 
że zdawalność egzaminów teo-
retycznych spadła i jest na po-
ziomie 40 procent (dawniej ok. 
80 proc.), przez co mogą one wy-
dawać się trudniejsze.

- Kiedyś wystarczyło na-
uczyć się na pamięć pytań eg-
zaminacyjnych, tymczasem 
obecnie egzamin teoretyczny 
wymaga znajomości przepi-
sów. Trzeba się ich po prostu 

nauczyć - mówi dyrektor Wie-
sława Kasprzewska-Charkin. 
- Celem zmian jest przyznawa-
nie prawa jazdy osobom, które 
rzeczywiście znają przepisy ru-
chu drogowego, poradzą sobie 
na drogach i będą świadomymi 
uczestnikami ruchu drogowego. 

W przygotowaniach do eg-
zaminu teoretycznego mogą 
pomóc ćwiczenia na specjalnie 
do tego celu przygotowanych 
stanowiskach komputerowych 
w ośrodkach egzaminacyjnych 
w Gdańsku oraz w Gdyni. Przy 
ustawionych w holu kompute-
rach można spróbować swoich 

sił i sprawdzić wiedzę. Pyta-
nia na próbnych testach nie są 
identyczne, ale podobne do za-
dań na egzaminie.

Warto zastanowić się, czy nie 
lepiej rozpocząć kurs i podejść 
do egzaminów w tym roku, po-
nieważ w następnych latach za-
powiadane są kolejne zmiany 
w przepisach. W styczniu 2016 
roku wejdą w życie dodatkowe 
wymogi, dotyczące kierowców. 
Według zapowiedzi, po trzech 
miesiącach od zdania egzami-
nu kierowca będzie musiał do-
kształcać się na dodatkowych 
szkoleniach.                          AK.
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- Bardzo dobrze oceniam mi-
niony rok, przede wszystkim 
ze względu na duże zaintere-
sowanie działalnością klubu 
oraz zaangażowanie naszych 
zawodników - mówi Wojciech 
Wasiakowski, prezes WKB 
„Gryf”. - Stoczyli oni setki 
walk, zarówno sparingowych 
jak i turniejowych. Odnieśli-
śmy spore sukcesy w zawodach 
ogólnokrajowych i międzynaro-
dowych. Wejherowo ponownie 
zaistniało na bokserskiej mapie 
Polski. 

Największym sukcesem 
klubu jest pierwszy medal, na 
Mistrzostwach Polski oraz wy-
różnienie Okręgowego Związku 
Bokserskiego w Gdańsku, któ-
ry wyróżnił wejherowskie sto-
warzyszenie za promocję boksu.

WKB nawiązuje do dobrych 
tradycji boksu w Wejherowie 
w latach międzywojennych i 
powojennych, a osobą łącząca 
dawne i obecne środowisko bok-
serskie jest sam mistrz Hubert 
Skrzypczak, utytułowany za-
wodnik, brązowy medalista 
olimpijski, wejherowianin. Pan 
Hubert od początku zaangażo-
wał się w pracę młodego klubu, 
zaszczycił swoją obecnością jego 
otwarcie, trenował i zachęcał 
dzieci i młodzież do uprawiania 
boksu, przekazując wartości i 
ucząc sportowej postawy. Jest 
też głównym trenerem, pro-

Niespodziewanie najlep-
szą drużyną zawodów okazała 
się młodsza drużyna gospoda-
rzy, GOSRiT II Luzino, która 
w finale pokonała występują-
cą w Ekstralidze Futsalu, El-
wo Etna Elbląg. Pierwsza 
drużyna z Luzina wywalczyła 
siódmą pozycję. Zwyciężczy-
nie grały w składzie: Moni-
ka Drabik, Klaudia Gruba, 
Ewelina Pielowska, Karoli-
na Jóskowska, Magda Liń-
ska, anna Miszka. Królową 
strzelców została Karolina Jó-
skowaska. (GOSRiT Luzino). 

Najlepsza trójka turnieju 
otrzymała z rąk Piotra Kle-
chy dyrektora GOSRiT, oka-
załe statuetki „Diabelskich 
Skrzypiec”, ufundowane przez 
wójta  Jarosława Wejera 

15 lutego br. w hali spor-
towej Zespołu Szkół nr 1 przy 
ul. Śmiechowskiej odbędą 
się okręgowe Mistrzostwa 
Juniorów (eliminacje do Mi-
strzostw Polski). Będzie to 
pierwsza tego typu impreza 
w Wejherowie, połączona z 
turniejem o Puchar Prezy-
denta Wejherowa. W mistrzo-
stwach stratuję zawodnicy 
WKB: Bartosz Dąbrowski i 
Damian Jaskulski.

początek o godz. 14.00. 

W kwietniu 1921 roku z inicjatywy Bronisława Lorenca, bra-
ci Jagodzińskich i Leona Prusińskiego powstało  Towarzystwa 
Gimnastyczne „Sokół” - Gniazdo Wejherowo, a niedługo po tym 
„Siła” i  Wejherowski Klub Sportowy „Kaszubia”, gdzie trenowa-
no m.in. boks. Miasto zasłynęło z bokserów należących do kra-
jowej czołówki . Po II wojnie światowej,  spadkobiercą tradycji 
dwudziestolecia międzywojennego stał się klub „Gryf”. Rów-
nolegle, ale krótko istniały jednosekcyjne „Wejherowianka” i 
„Czytelnik”.

Miejski Międzyzakładowy Klub Sportowy „Gryf” (oficjalna 
nazwa od  1952 r.) odnosił sukcesy przede wszystkim w boksie. 
Spod jego skrzydeł wyszła cała generacja czołowych pięścia-
rzy zarówno krajowych, jak i europejskich, a także olimpijskich. 
Mimo sukcesów, z powodu braku pieniędzy, działalność klubu 
nie rozwinęła się. 

WKB „gryf” działa od roku

Boks to pasja
Wejherowski Klub Bokserski „Gryf”, trenujący dzieci, mło-

dzież i dorosłych, działa dokładnie od roku. W lutym 2013 r. 
rozpoczęły się treningi, a w następnych miesiącach zawodnicy 
WKB „Gryf” stoczyli setki walk. Mają już pierwsze sukcesy, w 
tym medal na Mistrzostwach Polski.

wadzącym zawodników. W ub. 
roku funkcję tę pełnił Marcin 
Moritz.

- Przez klub przewinęły 
się setki młodych, ambitnych 
chłopaków i dziewcząt. Skry-
stalizowała się generalna gru-
pa zawodników składająca się 
z kilkunastu osób - mówi Woj-
ciech Wasiakowski. - Jest wśród 
nich jedna kobieta, Justyna 
Krajewska, medalistka Mię-
dzynarodowych Mistrzostw 
Śląska Kobiet. 

Wśród wyróżniających się 
zawodników prezes WKB 
„Gryf”  wymienia też Konrada 
Kaczmarkiewicza, medalistę 
Mistrzostw Polski Młodzików, 
który zamienił kickboxing na 
boks oraz Bartosza Dąrow-
skiego, uczestnika Pucharu 
Polski Juniorów i zdobywcę zło-
tego medalu w Turnieju „Zrozu-
mieć Sierpień”. 

W ubiegłym roku, po wielu 
latach nieobecności boksu w 
Wejherowie, WKB zorganizo-
wało zawody bokserskie, które 
zgromadziły liczną publiczność. 
Niebawem, bo już 15 lutego br.  
odbędzie się kolejny turniej na 
hali przy ul. Śmiechowskiej.

- Boks to nasza pasja ,wkła-
damy w to całe serce - dodaje 
prezes klubu bokserskiego w 
Wejherowie. -  Będziemy sta-
rać się jak najlepiej promować 
nasze miasto i postaramy się 

nie zawieść naszych kibiców. 
Liczymy, że w tym roku popra-
wimy wyniki i będziemy godnie 
reprezentować nasze miasto 
Jako młody klub, podchodzimy 
do bardziej doświadczonych 
zawodników  z pokorą, ale je-
steśmy ambitni i mamy coraz 
większy apetyt na medale. 

Zachęcamy też wszystkich 
gorąco do zapisania się do na-
szego klubu - mówi W. Wa-
siakowski. - Zapraszamy na 
treningi dzieci i młodzież, tym 
bardziej, że boks uczy samody-
scypliny,  radzenia sobie w trud-
nych sytuacjach oraz szacunku 
dla innych.

Dodajmy, że treningi od-
bywają się w byłej hydroforni 
spółdzielni mieszkaniowej przy 
ul. Kochanowskiego na Osiedlu 
Kaszubskim w Wejherowie, a 
szczegóły na ten temat można 
znaleźć na stronie: 
  www.gryfwejherowo.pl

gala Boksuhistoria boksu w Wejherowie

piłka halowa. Kaszub Cup w luzinie

prawie 2 tysiące
uczestników

W niedzielę 26 stycznia 2014 roku na hali widowiskowo-sporto-
wej im. M. Płażyńskiego w Luzinie 26 stycznia rozegrany został 
kolejny turniej KaSZUB cUP w futsalu. Tym razem w między-
narodowej obsadzie rywalizowały piłkarki w kategorii open. 

oraz komplet specjalnych me-
dali. Ponadto wszystkie dru-
żyny otrzymały pamiątkowy 
medal oraz nagrody ufundo-
wane przez Fundację Rozwoju 
Kultury Fizycznej oraz firmę 
RUCH.

W tej edycji turnieju uczest-
niczyło już ponad 1900 młodych 
adeptów futbolu ze 160 drużyn. 

Dzień wcześniej w sobotę 25 
stycznia rozegrany także tur-
niej KASZUB CUP, w którym 
wystąpiły piłkarki U-13 i U-16. 
Najpierw w czwórmeczu spo-
tkały się najmłodsze adeptki 
futbolu rocznika 2001 i młod-
sze, w którym dwa zespoły 
GOSRiT Luzino spotkały się z 
dwiema drużynami Elwo Etna 
Elbląg. Po nich na parkiecie ry-
walizowały zawodniczki U-16. 

Najlepszą drużyną turnieju zo-
stało Olimpico Malbork, które 
okazało się lepsze o jedną bram-
kę od GOSRiT Luzino.  

Jeszcze wcześniej, bo w 
pierwszy weekend ferii w tur-
nieju zorganizowanym przez 
Grzegorza Semaka i Tomasza 
Myszewskiego z KTS-K GO-
SRiT Luzino w ramach Kaszub 
Cup  uczestniczyły 24 zespoły 
rocznika 1999/2000. Najlepszą 
drużyną okazała się Olimpia 
Elbląg, która w finale pokona-
ła Czarnych Pruszcz Gdański. 

Najlepszym zawodnikiem 
został Filip Świercz (Czarni 
Pruszcz Gdański), bramka-
rzem Daniel Seń (KTS-K Lew 
Lębork), a królem strzelców zo-
stał Łukasz Murakowski ( GO-
SRiT Luzino).
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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
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  OGŁOSZENIA  DROBNE 
NIERUCHOMOSCI
Nowy dom parterowy typu dworek, 

2500 m od śródmieścia Wejherowa, pod 
lasem. Pow. domu 135 m kw., działki 900 
m kw. Cena 450 tys. zł.  Sprzedam lub za-
mienię na mieszkanie 3-pokojowe, parter 
do I piętra lub inne propozycje. 

Tel. 661 664 085
 * * *
Dom w Wejherowie, budynki gospo-

darcze, działka 1202 m sprzedam. 
Tel. 501 549 579
 * * *
Sprzedam mieszkanie os. Sucharskie-

go, 55m/kw, 3 pokoje, największy z anek-
sem,  2011 r., 1 piętro, wysoki standard 
wykończenia, zabudowa aneksu, łazienki 
i przedpokoju pozostają w cenie, parkingi. 
Cena 270 tys. zł do negocjacji. 

Tel. 509 524 714 
 * * *
Sprzedam lub wydzierżawię duży ga-

raż monitorowany przy ul. Zachodniej w 
Wejherowie. Tel. 510 460 909

 * * *
Mieszkanie 3-pokojowe 55 m w Wej-

herowie wynajmę, stan dobry, ogrzewanie 
węglowe, cena 800 zł. Tel. 603 786 822

 * * *
Wynajmę pokoje na biura, gabinety. 

Tanio. Bolszewo. Tel. 664 946 125
 * * *
Szukam do wynajęcia mieszkania, 2 

pokoje, tylko w bloku do II p. Najchętniej 
Os. Kaszubskie, Chopina. Na dłużej. 

Tel. 605 966 593
 * * *
Sprzedam 6 ha ziemi plus zabudowa-

nia w Jeleńskiej Hucie k. Szemudu. 
Tel. 661 895 941
 * * *
Sprzedam mieszkanie 59 m kw., 3 pok., 

I p., umeblowane, z 2007 r., Wejherowo-
-Śmiechowo. Cena 249 tys. zł do negocjacji. 

Tel. 505 597 770
 * * *

Wynajmę mieszkanie 59 m kw., 3 pok., 
I p., umeblowane, nowe budownictwo. 
Wejherowo-Śmiechowo. Tel. 505 597 770

 * * *
Sprzedam murowany nowy domek 

piętrowy, stan zamknięty, ocieplony, prąd, 
woda, na działce ogrodniczej, 468 m2. Cena 
52 tys. zł., do negocjacji. Tel. 502 056 307

 * * *
Działkę budowlaną 350 m uzbrojoną 

w Wejherowie sprzedam - spokojna okoli-
ca blisko do centrum. 

Tel. 603 786 822
 * * *
Pomieszczenie gospodarcze na maga-

zyn 75 m Wejherowo wynajmę. 
Tel. 603 786 822
 * * *  
Wynajmę na działalność lokal, 45 m 

kw.,  Wejherowo, ul. Kopernika. 
Tel. 507 708 413
 * * *
Mieszkanie do wynajęcia – pokój, 

kuchnia, łazienka – umeblowane, osobne 
wejscie. Tel. 507 623 797

 * * *
Sprzedam mieszkanie 59 m, 3 pokoje z 

2007 roku, I piętro, Śmiechowo, 239 tys. zł 
(do negocjacji). 

Tel. 505 597 770

SPRZEDAM
Rożek niemowlęcy żółto-niebieski 15 

zł, ubranka niemowlęce - duży worek 40 zł, 
wanienka dziecięca 30 zł, Bujak - maskotka 
tygrys dla dzieci 1-3 lat – 50 zł. 

Tel. 509 982 999
 * * *
Rękawiczki damskie z miśkiem 7 zł, szal 

brązowy długi i fioletowy – po 7 zł, opaski 
na głowę białe i niebieskie po 7 zł, czapka-
-kapelusz damski 9 zł. Tel. 509 982 999

 * * *
Nową gitarę klastyczną „Sting acustic” 

- tanio. Tel. 500 658 022 
 * * *

Buty męskie Ecco, wizytowe, czarne, 
rozmiar 44, nowe. Tel. 509 524 714

 * * *
Buty trekingowe firmy Jack Wolfskin, 

damskie, wysokie ponad kostkę, nr 40, no-
we. Tel. 509 524 714

 * * *
Lodówka ariston 150x0,60 biała, za-

mrażalnik u góry, używana, stan bdb, cena 
320 zł. Rumia.

 Tel. 501 853 450 
 * * *
Nowy pogrzewacz wody Junkers za po-

łowę ceny. Tel. 510 460 909
 * * *
Pilnie sprzedam tanio: komplet wypo-

czynkowy (sofa, 2 fotele, 2 pufy), zdobione 
drzewem w kolorze beżowym. Cena 750 zł. 

Tel. 510 519 919

MOtORyZACyJNE
Volvo - oryginalne ładne felgi stalowe 

6 ½ J-15-43. Cena 220 zł. 
Tel. 512 344 145
 * * *
Sprzedam Citroena Xantia combi 2,1 

turbodiesel, 1997 r., pełne wyposażenie 
dodatkowe, 2 komplety opon, samochód 
ekonomiczny, stan bdb. Cena 4,5 tys. zł. 

Tel. 661 664 085  

PRACA
Emerytka „na chodzie”, sympatyczna, 

niepaląca, zaopiekuje się dzieckiem lub 
starszą osoba. Wejherowo.  

Tel.  502 351 988
 * * *
Pracownik fizyczny podejmie każda 

pracę fizyczną, chętnie ciężką. 
Tel. 501 034 804
 * * *
Odśnieżanie - tanio, solidnie uczciwie. 
Tel. 501 034 804
 * * *

Szukam pracy jako opiekunka do 
dziecka w swoim miejscu zamieszkania 
lub sprzątaczka z orzeczeniem o niepełno-
sprawności. 

Tel. 667 016 680
 * * *
Kobieta, 45 lat, szuka prac dorywczych. 

Tel. (i sms) 794 073 585
 * * *
Robotnik budowlany poszukuje każdej 

pracy fizycznej. Tel. 519 415 509

NAUKA
Matematyka i język angielski. Do-

świadczeni pedagodzy. 
Tel. 511 673 834, 
www.eko.cal.pl/nauka
 * * *
Lekcje dodatkowe z fizyki i chemii w 

tym zadania, oraz matematyka.
Wejherowo. Nauczyciel emeryt. 
Tel. 58 677 01 50
 * * *
Korepetycje i pomoc w redagowaniu 

i pisaniu prac licencjackich, magisterskich 
itp.  Pedagogika, socjologia, pielęgniar-
stwo, ekonomia, ochrona środowisk, inne. 

Komputeropisanie. 
Tel. 501 957 499
 * * *
Nauczyciel muzyki, emeryt udziela lek-

cji gry na gitarze, akordeonie, mandolinie, 
skrzypcach, za niewielką opłatą.

Wejherowo
 Tel. 665 570 808
 * * *
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Mecz w Wejherowie rozpoczął się od gola K. Wickiego, ale potem 
Tytani przegrywali nawet czterema bramkami. Wydawało się, że 
„energetycy” wygrają spotkanie. Jednak Tytani ruszyli do odrabia-
nia strat. Grali naprawdę dobrze: szczelna obrona i skuteczny w 
bramce S. Cholcha. Na 3 minuty przed końcem Tytani przegrywali 
25:29, a na minutę już tylko jedną bramką. Na 20 sekund przed 
końcem M. Lanc zdobytą bramką ustalił wynik na 29:29.

Ostatni pojedynek, tym razem wyjazdowy z Gwardią Koszalin 
nie zakończył się sukcesem. Tytani przegrali 25:24 (15:15). W ostat-
nich minutach pojedynku gwardziści grali z przewaga aż trzech 
zawodników i w ostatniej sekundzie zdobyli zwycięską bramkę.

Można mieć zastrzeżenia do werdyktów sędziego, który zaska-
kiwał decyzjami i częściej karał wejherowian. Pod koniec meczu 
posypały się dwuminutowe kary. Od 57 minuty wejherowianie nie 
mieli kompletu zawodników na parkiecie, a bramki K. Wickie-
go nie uznał sędzia. W takich okolicznościach gospodarze 
zainkasowali komplet punktów. 

Kolejne spotkanie Tytani zagrają u siebie, w sobo-
tę 8 lutego o godz. 20, ze Szczypiorniakiem Olsztyn. 

piłka ręczna. tytani

Świetna gra
Wielkich emocji dostarczył styczniowy mecz z 

wiceliderem Energetykiem Gryfino, zakończo-
ny remisem 29:29 (14:17). Sobotni pojedynek z 
Gwardią, zakończył się jednobramkową prze-
graną Tytanów 25:24 (15:15). Sukces był bardzo 
blisko, bo zwycięska bramka dla gospodarzy pa-
dła w ostatniej sekundzie!


