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Pielgrzymka z Wejherowa 
do Medugorje, połączona z 
wycieczką na trasie Riviera 
Makarska - Medugorje - 
Mostar - Dubrownik odbę-
dzie się już w kwietniu br. 
                   Szczegóły na str. 8

Pojadą do 
Medugorje

R E K L A M A

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ofiar komuni-
stycznego reżimu, w tym żołnierzy Gryfa Pomorskiego, był okazją do 
podniosłej powiatowej uroczystości, zorganizowanej przez Starostwo 
w Wejherowie po raz pierwszy. Za żołnierzy wyklętych i niezłomnych 
modlono się podczas mszy świętej, a potem złożono kwiaty i zapalono 
znicze pod pomnikiem martyrologii Brama Piaśnicka.            Str. 8

Żołnierze wyklęci, żołnierze niezłomni

Cześć Ich Pamięci!

Niestety, na to pytanie nie ma jeszcze odpowiedzi. Policja 
intensywnie pracuje nad wyjaśnieniem zabójstwa 17-letniej 
wejherowianki, która zginęła 21 lutego w Gdańsku Brzeźnie. 
Wybrała się tam na rowerową przejażdżkę i na swojej drodze 
spotkała mordercę. Zadał dziewczynie śmiertelny cios.  

Dlaczego zginęła Agata?

Tydzień później,  28 lu-
tego tłumy bliskich, przy-
jaciół i znajomych żegnały 
na cmentarzu w Wejhero-
wie Śmiechowie zamor-
dowaną Agatę, uczennicę 
gdyńskiego XII LO w Gdy-
ni, a wcześniej Zespołu 

Szkół nr 3 w Wejherowie. 
W tej szkole uczyła się w 
sumie przez pięć lat, więc 
nauczyciele bardzo do-
brze ją pamiętają. Tym 
bardziej, że wyróżnia-
ła się w nauce, osiągając 
bardzo dobre wyniki. Pa-

sją Agaty była chemia, a 
feralnego, ostatniego dnia 
swojego krótkiego życia 
uczestniczyła w wykła-
dzie z chemii na Uniwer-
sytecie Gdańskim. 

W czerwcu Agata skoń-
czyłaby 18 lat.           Str. 2

Mieszkańcy dzielnicy Śmiechowo Północ licznie stawili się na spotkaniu z 
prezydentem Wejherowa, starostą wejherowskim i powiatowym komendantem 
policji. Rozmawiano o drogach, komunikacji i o bezpieczeństwie.              Str. 5

Dodatkowe
4 miliony 
na drogi

Władze powiatu wejhe-
rowskiego przeznaczyły 
dodatkowo prawie 4 milio-
ny złotych na przebudowę i 
budowę dróg powiatowych 
w miastach i gminach. 
Podczas obrad Rady Po-
wiatu przedstawiono plan 
tegorocznych inwestycji 
drogowych.                Str. 7

64 projekty złożyli mieszkańców Wejherowa do 
pierwszego, pilotażowego Budżetu Obywatelskiego 
na 2015 rok. Wnioski można było składać do 2 mar-
ca br. Teraz nastąpi ich analiza, a potem zostaną pod-
dane pod głosowanie mieszkańców.               Str. 3

Złożono projekty
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AKTUALNOŚCI

Siedemnastoletnia Agata 
z Wejherowa miała całe życie 
przed sobą, wiele pomysłów 
do zrealizowania. Pasjonowa-
ła się chemią, udzielała spo-
łecznie jako wolontariuszka 
w hospicjum, uwielbiała jazdę 
na rowerze i bardzo dobrze się 
uczyła. Młoda wejherowianka, 
absolwentka Gimnazjum nr 3, 
uczyła się w gdyńskim liceum. 
W sobotę rano pojechała na 
otwarte wykłady z chemii na 
Uniwersytecie Gdańskim, a 
potem wybrała się nad morze 
na przejażdżkę rowerową. Ro-
dzinę w Wejherowie powiado-
miła, że wróci do ok. 20.00. I 
nie wróciła. 

Ciało znaleziono w niedziel-
ny ranek w parku w Brzeźnie, 
nieopodal plaży. Jeszcze tego 
samego dnia policjanci ustalili 
tożsamość ofiary. 

Szok, niedowierzanie, po-
rażająca informacja, a zara-
zem zagadka. Jak doszło do 

Przerwane życie Agaty

Zginęła w Brzeźnie
W sobotę 28 lutego tłumy bliskich, przyjaciół i znajomych że-

gnały na cmentarzu 17-letnią wejherowiankę, zamordowaną  ty-
dzień wcześniej w Gdańsku Brzeźnie. W sobotni wieczór, 21 lutego  
dziewczyna otrzymała śmiertelny cios. Nóż przerwał aortę i uszko-
dził wątrobę. Okoliczności śmierci Agaty z Wejherowa pozostają 
na razie zagadką, którą stara się wyjaśnić policja. Trwają poszu-
kiwania zabójcy dziewczyny, która wkrótce skończyłaby 18 lat.

morderstwa i kto jest spraw-
cą śmierci dziewczyny - to sta-
ra się wyjaśnić policja, która 
prosi o kontakt wszystkie oso-
by, które mogą pomóc w wyja-
śnieniu tej sprawy. 

Komendant wojewódz-
ki policji w Gdańsku powołał 
specjalną grupę składającą się 
najbardziej doświadczonych 
funkcjonariuszy. Monitoring 
szczątkowo działający w par-
ku nic nie pokazał. 

Policjanci, strażnicy i stra-
żacy przeczesali nadmorski 
pas Brzeźna i Park Reagana 
w poszukiwaniu śladów mor-
derstwa. W poniedziałek uda-
ło się odnaleźć kilka rzeczy, 
które mogą mieć związek ze 
sprawą. Nie było nigdzie na-
rzędzia zbrodni, dokumentów 
ani roweru, którym jeździła 
zamordowana dziewczyna, a 
który należał do jej dziadka. 

- Podjęte czynności pozwoli-
ły potwierdzić, że pokrzywdzo-

na ostatni raz była widziana w 
sobotę 21 lutego po godz. 17.00 
przy hipermarkecie Real przy 
ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku. 
Zgon nastąpił w godzinach 
wieczorno-nocnych - mówi 
Joanna Kowalik-Kosińska, 
rzeczniczka KWP.

Nie ustalono dotąd mo-
tywu zbrodni, chociaż z wy-
powiedzi prokurator Moniki 
Ruteckiej z Prokuratury Rejo-
nowej Gdańsk-Oliwa wynika, 
że prawdopodobnie był to na-
pad rabunkowy.

W miejscu gdzie odnale-
ziono ciało 17-latki pojawił 
się krzyż i kartka z napisem 
„Agata, tak bardzo kochała 
życie. Została zamordowana”.  

Pogrzeb dziewczyny odbył 
się w minioną sobotę na cmen-
tarzu w Wejherowie Śmie-
chowie. Żegnali ją nie tylko 
najbliżsi, ale też nauczyciele, 
koleżanki i koledzy, sąsiedzi, 
znajomi. 

Z POLICJI

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

prof. dr hab.  M A R K A    L A T O S Z K A

Założyciela Katedry Socjologii
Kaszubsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej 

w Wejherowie
Człowieka oddanego nauce i edukacji. 

W naszej pamięci pozostanie jako wielkiego formatu socjolog, 
badacz przemian społeczności Pomorza 

i współtwórca nowoczesnej Uczelni,
która na trwałe zapisała się w przestrzeni naukowo – kulturalnej Wejherowa. 

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają 

   Krzysztof Hildebrandt
   Prezydent Miasta Wejherowa
   oraz
   Bogdan Tokłowicz
   Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

Z głębokim żalem
oraz wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

 prof. dr hab.  J E R Z E G O    S A M P A

Pracownika Naukowego Katedry Kultury i Sztuki 
Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Gdańskiego

historyka literatury, pisarza, regionalisty, 
popularyzatora historii Pomorza w tym Wejherowa, 

pasjonata zabytków i legend Kaszub, 
Człowieka zakochanego nie tylko w Gdańsku, ale w całych Kaszubach. 

Pisał pięknie o Wejherowie a Jego publikacje i prelekcje 
wzbogacały wiedzę o dorobku kulturowym naszego miasta i regionu.

Pogrążonej w smutku i żalu Rodzinie oraz wszystkim bliskim zmarłego
wyrazy najgłębszego współczucia składają 

Krzysztof Hildebrandt
Prezydent Miasta Wejherowa

oraz
Bogdan Tokłowicz

Przewodniczący Rady Miasta Wejherowa

K O N D O L E N C J E 

Samochodowy rajd 
ulicami Wejherowa urzą-
dził sobie 1 marca w no-
cy 31-letni mieszkaniec 
Gdańska. Popisy kierow-
cy na ekranie monitoringu 
zauważył dyżurny Straży 
Miejskiej i wysłał  patrol. 

Kierowca nissana micry 
jeździł „pod prąd” na ron-
dzie przy ul. 3 Maja. Przy du-
żej prędkości zaciągał  ręczny 
hamulec i auto obracało się o 
180 stopni. Potem pojechało 
ulicą Kościuszki.

Dyżurny Straży Miejskiej 
wysłał  patrol. Na widok ra-
diowozu kierowca zatrzymał 
się, wysiadł z samochodu i jak-
by nic się nie stało wszedł do 
apteki na pl. J. Wejhera. Tam 
został zatrzymany. Po prze-
badaniu okazało się, że ma w 
organizmie 2,28 promila alko-
holu. Mężczyzna trafił do poli-
cyjnej izby zatrzymań. 

45 minut później na ul. 
Rzeźnickiej funkcjonariusze 
Straży Miejskiej zatrzymali ko-
lejnego pijanego kierującego. 
Tym razem był to rowerzysta 
jadący „wężykiem”, bez wyma-
ganego oświetlenia. Osobnik 
ten niemalże wpadł na radio-
wóz, bo go nie zauważył. Ro-
werzysta miał we krwi  2,28 
promila alkoholu.

Straż Miejska

Na gazie
We wtorek rano na drodze wojewódzkiej nr 218 między 

Bieszkowicami a Koleczkowem zderzyły się czołowo dwa 
auta osobowe. Trzy osoby zostały przewiezione do szpitala 
w Wejherowie. 

Po wstępnym zbadaniu miejsca wypadku policjanci 
stwierdzili, że kierujący oplem jadąc od strony Wejherowa, 
pod górę na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i 
zderzył się czołowo z kierowcą forda, który jechał w kierun-
ku Bieszkowic. 

Trzy osoby jadące fordem, po wydobyciu ich z auta przez 
ratowników PSP z Wejherowa zostały przetransportowane 
do szpitala. Jedna z osób miała podejrzenie urazu kręgosłu-
pa. Dokładne okoliczności wypadku wyjaśnia policja.

Dwa samochody osobowe, alfa romeo i nissan, zderzyły 
się około południa 3 marca na skrzyżowaniu ulicy Judyckie-
go z ulicą 12 Marca w Wejherowie. W jednym z aut jechała 
kobieta z dzieckiem. W wyniku zderzenia kobieta kierująca 
samochodem alfa romeo trafiła do szpitala. 

Na miejscu wypadku pracowali strażnicy miejscy, stra-
żacy ratownicy i pogotowia ratunkowego oraz policjanci.

W Redzie na ulicy Gdańskiej 22-letnia kobieta została 
potrącona przez kierującego samochodem osobowym  
hyundai.  Młoda kobieta zmarła po przewiezieniu do szpi-
tala. Kierowca  był trzeźwy.  Mundurowi zabezpieczyli sa-
mochód oraz zatrzymali kierowcy prawo jazdy. 

Policjanci proszą o szczególną ostrożność kierowców, 
zbliżających się do przejść dla pieszych. Kierujący pojaz-
dem jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu.

Stracił panowanie
nad samochodem

Zderzenie aut w Wejherowie

Śmiertelne potrącenie 
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- Wczoraj był ostat-
ni dzień składania przez 
mieszkańców wniosków 
do Budżetu Obywatelskie-
go (rozmowa odbyła się 
3 marca br.), do czego za-
chęcał wejherowian pre-
zydent miasta, Krzysztof 
Hildebrandt. Czy dużo 
projektów wpłynęło do 
Urzędu Miasta?

- Dopiero co policzyliśmy 
wnioski do Budżetu Obywa-
telskiego. Złożono 64 wypeł-
nione formularze. Myślę, 
że to bardzo dobry wynik, 
świadczący o aktywności 
mieszkańców Wejherowa, 
ale także o skutecznej kam-
panii informacyjnej, prowa-
dzonej przez Urząd Miasta. 
Po pobieżnym przejrzeniu 
wniosków zauważyłem, że 
są to różnorodne pomysły.

Towarzyszyli mu m.in. 
przedstawiciele władz mia-
sta i powiatu - prezydent 
Krzysztof Hildebrandt 
starosta Gabriela Li-
sius, ks. dziekan Tade-
usz Reszka, ks. dziekan 
Włodzimierz Kozłowski 
z dekanatu redzkiego oraz 
proboszcz parafii św. Karola 
Boromeusza w Wejherowie - 
ks. Adam Pleskot. 

Na uroczystość licznie 
przybyli parafianie - miesz-
kańcy Śmiechowa Północ.

Przypomnijmy, że para-
fia św. Karola Boromeusza 
w Wejherowie została ery-
gowana przez ks. arcybisku-
pa Sławoja Leszka Głódzia 
13 maja 2011 r. 

Do tej pory na przekaza-
nym pod budowę kościoła 
terenie przy ul. Gryfa Po-
morskiego trwała budowa 

Domu Parafialnego  z dużą 
kaplicą, salkami parafial-
nymi oraz częścią mieszkal-
ną dla księży (plebania), a 
także biurem parafialnym 

i zakrystią. Od prawie roku 
(dokładnie od Wielkanocy 20 
kwietnia 2014 r.)  msze św. 
odprawiane są w nowej ka-
plicy przy ul. Gryfa Pomor-

- To znaczy?
- Mieszkańcy proponują 

w nich inwestycje, takie jak 
budowa chodników czy par-
kingów, a także urządzenie 
terenów rekreacyjnych - bo-
isk, placów zabaw, siłowni 
na powietrzu. Są też wnio-
ski o dotacje na organizowa-
nie imprez kulturalnych i 
innych wydarzeń w mieście. 

- Na zgłoszone projek-
ty będą mogli głosować 
wszyscy mieszkańcy Wej-
herowa.

- Zanim to nastąpi Komi-
sja ds.  Budżetu Obywatel-
skiego musi zweryfikować 
wnioski pod względem for-
malnym i przeanalizować 
je pod względem możliwości 
realizacji. Z pewnością nie 
wszystkie zgłoszenia speł-
niają wymogi formalne i nie-

które będą musiały wrócić 
do autorów do uzupełnienia. 
Niektórzy wnioskodaw-
cy zostaną zaproszeni na 
posiedzenie komisji, aby 
wyjaśnić ewentualne wąt-
pliwości. Pierwsze takie 
spotkanie odbędzie się już 
w czwartek 5 marca. Jeśli 
jednak pod projektem nie 
będzie odpowiedniej liczby 
podpisów, wniosek zostanie 
odrzucony. Nie ma możliwo-
ści ich uzupełnienia. Należy 
podkreślić, że ostatecznie to 
mieszkańcy zdecydują o wy-
borze projektów do realizacji

-  Proszę przypomnieć, 
kiedy to nastąpi?

- Weryfikacja formalna 
i analiza wniosków potrwa 
do 24 marca br., zgodnie z 
uchwałą Rady Miasta Wej-
herowa. 27 marca nastąpi 

ogłoszenie projektów, które 
zostaną poddane pod głoso-
wanie, a samo głosowanie 
odbędzie się w dniach od 7 
do 28 kwietnia. 7 maja na-
stąpi ogłoszenie wyników 
głosowania mieszkańców, a 
dzień później rozpocznie się 
realizacja wybranych przez 
nich projektów.

- Jakie najważniejsze 
wymogi formalne muszą 

spełniać wnioski?
- Pomysły wnioskodaw-

ców muszą być dokładnie 
opisane w formularzu wnio-
sku, muszą m.in. zawierać 
szacunkową wartość zada-
nia i lokalizację. 

Dodatkowo sprawdzimy, 
czy teren proponowanej in-
westycji należy do miasta. 
Jeśli nie, trzeba uzyskać 
zgodę właściciela terenu, za-

równo na realizację projektu 
jak i późniejsze utrzymanie 
obiektu.

- Dziękuję za rozmowę.
Anna Kuczmarska

Więcej informacji na 
temat projektów zgłoszo-
nych w ramach pilotażo-
wego programu Budżet 
Obywatelski 2015 zamie-
ścimy w kolejnym „Pulsie”.

64 wnioski do Budżetu Obywatelskiego

Czas na analizę
Rozmowa z Bogusławem Suwarą, sekretarzem Miasta Wejhero-

wa i przewodniczącym Komisji ds. Budżetu Obywatelskiego 2015

skiego. Wcześniej odbywały 
się w pobliskiej szkole, a la-
tem w kaplicy na łące, czyli 
obecnym placu budowy no-
wego kościoła.               BaK.

Sekretarz Miasta Bogu-
sław Suwara, w imieniu pre-
zydenta Wejherowa, zapewnił 
uczestników spotkania, że 
sprawa traktowana jest bar-
dzo poważnie.

  - Na zwiększenie bezpie-
czeństwa i poprawę porządku 
w rejonie pawilonów handlo-
wych przyczyni się rozbudo-
wa monitoringu przestrzeni 
publicznej - powiedział B. Su-
wara. - Planujemy umieszcze-
nie na rogu ul. Puckiej i Św. 
Jana miejskiej kamery, która 
obejmie zasięgiem teren pa-
wilonów od strony ul. Puckiej 
i Rzeźnickiej. 

Jak podkreślał sekre-
tarz miasta, targowisko jest 

Kupcy w ratuszu

Będzie kamera
Przedstawiciele władz miasta spotkali się 

w ratuszu z reprezentantami Wspólnoty Kup-
ców, handlujących w pawilonach przy ul. 
Rzeźnickiej oraz Puckiej. Skarżą się oni na 
przypadki kradzieży, dewastacji oraz zanie-
czyszczenia terenu wokół pawilonów, na miej-
skim targowisku. 

terenem prywatnym, więc 
umieszczenie systemu moni-
torującego na wewnętrznej 
część placu leży po stronie 
kupców.  

- Zachęcam Państwa do 
wzięcia udziału w projekcie 
„Wejherowski budżet obywa-
telski 2015” i przedstawienia 
własnego pomysłu - powie-
dział Bogusław Suwara.

Obecni na spotkaniu 
przedstawiciele komendy po-
wiatowej policji oraz komen-
dant Straży Miejskiej, Zenon 
Hinca, zapewnili, że prewen-
cja na terenie wokół ul. Puc-
kiej i Rzeźnickiej, jak również 
na placu wewnętrznym będzie 
wzmożona.                                     AK.

W poniedziałek, 2 marca uroczyście zainaugurowano budowę nowego kościoła pw. Św. 
Karola Boromeusza w Wejherowie Śmiechowie. Pierwszą łopatę wbił w ziemię ksiądz ar-
cybiskup Metropolita Gdański Sławoj Leszek Głódź, który poświęcił plac budowy. 

Metropolita Gdański wbił pierwszą łopatę

Rusza budowa kościoła
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Prezydent spotkał się z mło-
dzieżą ZSP nr 1, 2 i 4, prowadzo-
nych przez powiat wejherowski 
na terenie Wejherowa. W spo-
tkaniach z młodzieżą „Elek-
tryka”, „Samochodówki” oraz 
I Liceum Ogólnokształcącego 
uczestniczył także Arkadiusz 
Kraszkiewicz, skarbnik Wej-
herowa, który omawiał kwe-
stie finansowe pilotażowego 
Budżetu Obywatelskiego.

- Spotkania mają przybli-
żyć młodym ludziom ideę Bu-
dżetu Obywatelskiego, który 
jest znakomitym narzędziem 
edukacji o samorządności, 
jest elementem konkretnej fi-
lozofii funkcjonowania samo-
rządu jako wspólnoty władz i 
mieszkańców, współdziałają-
cych na rzecz rozwoju miasta 
– mówi prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt. - 
Zasadniczym celem jest włą-
czenie mieszkańców, a także 
młodzieży w procesy zarzą-
dzania miastem. Tym bar-
dziej, że każdy wejherowianin, 
który ukończył 16 lat, może 
oddać głos na jeden projekt.

Budżet Obywatelski, wprowadzony po raz pierwszy w tym roku w 
Wejherowie był tematem rozmów prezydenta miasta Krzysztofa Hil-
debrandta z uczniami trzech zespołów szkół ponadgimnazjalnych. 

Prezydent w wejherowskich szkołach

Rozmowy o budżecie 
obywatelskim

Po listopadowych wyborach samorządowych prezydent 
Wejherowa  Krzysztof Hildebrandt zapowiedział zwrócenie 
szczególnej uwagi na osobiste kontakty z mieszkańcami, 
m.in. przez uczestnictwo w różnorodnych spotkaniach.  

W pierwszym, inauguracyjnym  wystąpieniu po wyborach 
mówił: „Tych spotkań dotychczas było dużo, ale powinno ich 
być jeszcze więcej. Chcę bezpośrednio od wejherowian do-
wiadywać się, porozmawiać jakie mają problemy, potrzeby, 
pomysły, co chcą aby zmieniło się w naszym mieście, co im 
się nie podoba w działalności urzędu”.

I prezydent słowa dotrzymuje. W ostatnim czasie szcze-
gólnie widać tę aktywność.  Wymienimy niektóre, najważ-
niejsze wydarzenia. Spotkanie z mieszkańcami Śmiechowa, 
następnie z młodzieżą trzech szkół ponadgimnazjalnych - z 
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1, 2 i 4 prowadzonych 
przez powiat wejherowski na terenie miasta Wejherowa. Do 
tego spotkanie z piłkarzami, sztabem szkoleniowym, działa-
czami i kibicami WKS Gryf Wejherowo.  Wszystkie te wyda-
rzenia relacjonujemy dla Czytelników w tym wydaniu „Pulsu 
Wejherowa”.

Z pewnością ta kadencja samorządowa zapowiada się 
inaczej, już zachodzą zmiany. I są to zmian na lepsze! Nie 
tylko w wyżej opisanej kwestii, ale np. również w zdecydo-
wanie lepszych kontaktach władz miasta i powiatu. O współ-
pracy samorządowców piszemy również w tym numerze. 

Organizatorem uroczy-
stości była Pomorska Izba 
Rzemieślnicza w Gdańsku z 
prezesem Wiesławem Szaj-
dą na czele. Na  spotkanie 
przybyli: wicewojewoda po-
morski Michał Owczar-
czak, wicemarszałek 
województwa pomorskiego 
Ryszard Świlski i pomor-
ski kurator oświaty Elżbieta 
Wasilenko.

Wyróżniającym się rze-
mieślnikom, cechom oraz 
uczniom szkół rzemiosła  wrę-
czono listy gratulacyjne, przy-
znane w czterech kategoriach.  

Jedną z dwóch wyróżnio-
nych organizacji rzemieślni-

Uroczystość rzemieślnicza w Dworze Artusa

Wejherowianie 
wśród wyróżnionych

Powiatowy Cech Rzemiosł, Małych i Średnich Przedsiębiorstw, 
Związek Pracodawców w Wejherowie znalazł się w gronie organiza-
cji cechowych, wyróżnionych podczas uroczystości w gdańskim Dwo-
rze Artusa. Coroczne spotkanie rzemieślników z przedstawicielami 
władz województwa pomorskiego było okazją do przekazania wyra-
zów uznania dla pomorskiego rzemiosła oraz szkolnictwa zawodowe-
go, związanego z cechami.

czych jest Powiatowy Cech 
Rzemiosł w Wejherowie. 
List gratulacyjny odebrał 
prezes Brunon Gajewski, 
m.in.  za promowanie szkol-
nictwa zawodowego.

List z gratulacjami i słowa-
mi uznania dla Niepublicznej 
Szkoły Rzemiosł w Wejhero-
wie za szczególne osiągnięcia 
na rzecz rozwoju szkolnictwa 
zawodowego przekazano na 
ręce dyrektora szkoły Wal-
demara Bargańskiego. 

Podobny dowód uznania 
otrzymały uczennice, kształ-
cące się w zawodzie fryzjera 
w wejherowskiej Niepublicz-
nej Szkole Rzemiosł pod kie-

runkiem mistrza Henryka 
Mosiejko. 

Wyróżnione uczenni-
ce: Paulina Baranowska, 
Ania Perszon, Daria Ci-
słowska, Natalia Hebel 
i Joanna Orłowska zaj-
mowały czołowe miejsca we 
fryzjerskich Mistrzostwach 
Polski i innych konkursach.

Za nowoczesność i profe-
sjonalizm zarządzania fir-
mą list gratulacyjny odebrał 
również Mirosław Richert, 
członek Powiatowego Cechu 
Rzemiosł w Wejherowie. Mi-
rosław Richert jest produ-
centem mebli, właścicielem 
firmy MIRO.   

Prezydent K. Hildebrandt i skarbnik A. Kraszkiewicz na spotkaniu z licealistami. 

Jako pierwsi umowy podpisali przedstawiciele Stowa-
rzyszenia Gmin Powiatu Wejherowskiego „Zdrowa Rodzi-
na - Zdrowa Gmina”, Uczniowskiego Klubu Sportowego 
„Ósemka”, Wejherowskiej Akademii Piłki Nożnej „Błękit-
ni” Wejherowo, Integracyjnego Stowarzyszenia Sportowego 
„START”, Klubu Sportowego „MAXIMUS”, Uczniowskie-
go Klubu Sportowego „Szóstka”, Klubu Sportowego „Tyta-
ni” Wejherowo oraz Wejherowskiego Klubu Bokserskiego 
„Gryf” Wejherowo. 

Przypomnijmy, że Prezydent Wejherowa przyznał dota-
cje na 2015 rok dla 58 organizacji pozarządowych, które 
działają na rzecz miasta i mieszkańców Wejherowa. Łaczna 
kwota dotacji wynosi 561 tys. zł.

- Celem wspierania organizacji jest zwiększanie aktyw-
ności społecznej wejherowian, przeciwdziałanie uzależnie-
niem i patologiom społecznym, zaktywizowanie działalności 
kulturalnej i sportowo-rekreacyjnej - wyjaśnia Krzysztof 
Hildebrandt, prezydent Wejherowa. 

Dzień Otwarty w 
Urzędzie Skarbowym w 
Wejherowie zaplanowa-
no w najbliższą sobotę,7 
marca 2015 r. w godzi-
nach od 9.00 do 13.00.

Dlaczego warto przyjść?
* Żeby złożyć lub wysłać 

przez Internet zeznanie po-
datkowe.

* Po instruktaż wysłania 
PIT-u przez Internet – w tym 
celu należy zabrać do Urzędu 
Sakrbowego:  

-  dowód osobisty,
- informacje o dochodach,
- informacje o odlicze-

niach oraz rozliczenie za rok 
ubiegły – dotyczy to osób, 
które rozliczały się za 2013 r.

* Po informacje na temat 
rozliczenia podatku za rok 
2014 r.

W wejherowskim ratuszu przedstawiciele or-
ganizacji pozarządowych podpisali umowy na do-
tacje, otrzymane w konkursie ogłoszonym przez 
prezydenta Krzysztofa Hildebrandta.

Dotacje dla 58 organizacji

Aktywni 
mieszkańcy

Dzień 
otwarty

AKTUALNOŚCI

Prezydent Hildebrandt 
dotrzymuje obietnicy
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W spotkaniu, które od-
było się z inicjatywy działa-
cza osiedlowego Wojciecha 
Wasiakowskiego i radnego 
Grzegorza Skowrońskie-
go, uczestniczył przewodni-
czący Rady Miasta Bogdan 
Tokłowicz i zastępca pre-
zydenta Piotr Bochiński, 
a także radni miejscy - Te-
resa Skowrońska, Marcin 
Drewa i Mateusz Schmidt. 
Obecny był Etatowy Czło-
nek Zarządu Powiatu Jacek 
Thiel. Na sali było kilkadzie-
siąt osób, a dyskusja była mo-
mentami gorąca. Spotkanie, 
które przebiegało w atmosfe-
rze wspólnej troski o miasto, 
było okazją do szczerej dysku-
sji mieszkańców z władzami.

„Węzeł Zryw” jest
najważniejszy
O planach inwestycyj-

nych władz miasta na tere-
nie całego Wejherowa mówił 
prezydent K. Hildebrandt, 
skupiając się na  zadaniach w 
dzielnicy Śmiechowo. 

- Najważniejszą inwestycją 
w tej części miasta, umożli-
wiającą m.in. rozszerzenie w 
Śmiechowie komunikacji au-
tobusowej, jest budowa „Wę-
zła Zryw” który połączy ulicę 

Prezydent i starosta spotkali się z mieszkańcami Śmiechowa Północ 

Teraz czas na Śmiechowo!
Teraz czas na Śmiechowo - taki wniosek można wyciągnąć ze spotkania mieszkańców tej dzielnicy z prezydentem Wejherowa Krzyszto-

fem Hildebrandtem oraz starostą powiatu wejherowskiego Gabrielą Lisius. W sali Zespołu Szkół nr 2 rozmawiano o komunikacji, drogach 
i bezpieczeństwie, a na pytania mieszkańców Śmiechowa Północ odpowiadał również komendant powiatowy policji insp. Krzysztof Lawer. 

Sikorskiego z drogą krajową 
nr 6 przez tunel pod torami 
kolejowymi - wyjaśniał prezy-
dent Krzysztof Hildebrandt. 
- „Węzeł Zryw” to również po-
łączenie drogi nr 6 przez ron-
da i ulicę Patoka z ulicą Gryfa 
Pomorskiego i Necla. W su-
mie wybudowane zostaną trzy 
ronda. Powstanie tego układu 
drogowego umożliwi wprowa-
dzenie na tę trasę autobusów 
komunikacji miejskiej. „Węzeł 
Zryw” to kosztowna inwesty-
cja, która według szacunków 
pochłonie 50 milionów złotych, 
dlatego wymaga rozłożenia w 
czasie oraz pozyskania środ-
ków zewnętrznych. Obecnie 
trwają prace projektowe.

Wg szacunków jest szan-
sa, że - zanim powstanie cały 
„Węzeł Zryw” z tunelami pod 
torami i drogą nr 6 - najpierw 
zostanie zrealizowane połą-
czenie tej drogi z dzielnicą 
Śmiechowo i wprowadzenie 
tam autobusu.

- Ale i tak w najlepszym 
wypadku potrwa to trzy, czte-
ry lata - powiedział prezydent 
i dodał: - Inwestycje, które w 
tej kadencji i przyszłej będą 
realizowane w Śmiechowie 
są największymi inwestycja-

mi w skali miasta. To ogrom-
ne, kosztowne, strategiczne 
zadania. Pozwolą jednak roz-
wiązać większość problemów 
komunikacyjnych w Śmiecho-
wie i całej wschodniej części 
Wejherowa. 

Trudny problem 
autobusów
Brak połączenia autobuso-

wego północnego Śmiechowa 
z centrum miasta to jedna z 
głównych bolączek codzienne-
go życia w tej dzielnicy. Dla-
tego mieszkańcy apelowali o 
tymczasowe rozwiązanie w 
postaci przedłużenia linii nr 
2 o kilka przystanków wzdłuż 
ul. A. Necla. 

Prezydent tłumaczył, że 
najważniejsze jest skoncentro-
wanie się na realizacji zaplano-
wanych inwestycji i apelował z 
kolei o cierpliwość. Rozmowa 
na ten temat była trudna. Po-
stanowiono, że dalsze rozmowy 
będą prowadzone z prezesem 
Miejskiego Zakładu Komuni-
kacji, przy wsparciu prezyden-
ta K. Hildebrandta. 

Jest postęp, ale 
dużo przed nami
Trudno poruszać się ulicą 

Gryfa Pomorskiego nawet na 
odcinku utwardzonym betono-

wymi płytami (zniszczonymi i 
zapadającymi się). Na odcin-
ku ul. Necla brakuje oświetle-
nia. W dużej części piaszczysta 
ulica Dzięcielskiego (lub błot-
nistej gdy pada deszcz) staje 
się problemem zwłaszcza dla 
pokonujących tę trasę osób 
starszych oraz matek z dzieć-
mi. O tych i innych sprawach 
mówili mieszkańcy Śmiecho-
wa Północ podczas spotkania 
z władzami miasta i powiatu.

Prezydent Wejherowa po-
informował, że powstanie do-
kumentacja budowy ul. Gryfa 
Pomorskiego, która w części 
jest polną droga przebiegającą 
przez teren prywatny (a więc 
oficjalnie jej nie ma). Aby zbu-
dować tę drogę, miasto będzie 
musiało pozyskać teren od je-
go właściciela. 

- Realizacja tych inwesty-
cji wymaga czasu i pieniędzy, 
ale już tu jesteśmy, realizuje-
my inwestycje na Śmiechowie 
Północ, idąc systematycznie 
od ulicy Rybackiej - zapewniał 
prezydent Wejherowa. - Cie-
szymy, że wiele ulic na Śmie-
chowie zostało utwardzonych. 
Kiedy rozpoczynałem pracę w 
ratuszu utwardzona była tyl-
ko ul. Piotra Skargi, a pozo-

stałe to były drogi gruntowe. 
Jednak dużo jeszcze przed 
nami - podsumował Krzysztof 
Hildebrandt.

Miasto i powiat 
razem
O stanie dróg powiatowych 

o zamierzeniach inwestycyj-
nych mówiła starosta Gabrie-
la Lisius podkreślając, że w 
tym roku zbudowana zostanie 
nawierzchnia ul. Odrębnej w 
południowej części Śmiecho-
wa. Inwestycja zostanie zre-
alizowana wspólnie przez 
miasto i powiat. 

- Obecnie tworzymy czte-
roletni plan rozbudowy i bu-
dowy dróg, ale do realizacji 
są potrzebne ogromne pienią-
dze. Zakładamy, że inwesty-
cje na drogach powiatowych 
będą zawsze odbywały się 
przy współudziale gmin na 
terenie których się znajdują. - 
powiedziała starosta Gabriela 
Lisius - Myślimy o poprawie-
niu bezpieczeństwa na ulicy 
Rybackiej m.in. poprzez bu-
dowę prawoskrętu, ale to wy-
maga konsultacji z Generalną 
Dyrekcją Dróg i Autostrad, 
która administruje drogą kra-
jową nr 6.

Współpraca władz miasta i 

powiatu to nowa jakość, zmia-
na jaka dokonała się w Wejhe-
rowie po ostatnich wyborach i 
odejściu J. Reszke z urzędu 
starosty.

Odpowiadając na pytania 
dotyczące bezpieczeństwa ko-
mendant policji insp. Krzysz-
tof Lawer przypomniał że od 
czterech lat funkcjonuje w 
Wejherowie akcja „Zamów 
patrol policji”. 

- Jeśli potrzebna jest inter-
wencja, prosimy o telefon do 
nas - powiedział komendant 
policji Krzysztof Lawer - Jeże-
li w jakimś rejonie miasta ist-
nieje zagrożenie, odbywa się 
tam wzmożona kontrola.

Według insp. Lawera, son-
daże wskazują, że większość 
społeczeństwa miasta i powia-
tu czuje się bezpiecznie, a prze-
stępczość sukcesywnie spada.

- Cieszę się, że na spotka-
niu z mieszkańcami przybył 
prezydent miasta i starosta, 
a także przedstawiciel policji 
-  powiedział Wojciech Wa-
siakowski, inicjator spotka-
nia. - Frekwencja pokazała, że 
takie spotkania są potrzebne, 
więc planujemy cykliczne roz-
mowy mieszkańców z przed-
stawicielami władz.            AK.
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Jak podkreśliła starosta 
Gabriela Lisius, inwestycje 
drogowe są bardzo ważne, za-
równo ze względu na uspraw-
nienie ruchu samochodowego 
i dojazdów mieszkańców do 
swoich miejscowości, jak i 
ze względu na poprawę bez-
pieczeństwa. Dlatego Ra-
da Powiatu Wejherowskiego 
przyjęła uchwałę o przezna-
czeniu dodatkowych ok. 4 
mln zł na budowę i remonty 
dróg  powiatowych w tym roku 
(piszemy o tym na sąsiedniej 
stronie).

Prace drogowe
w każdej gminie
Dyrektor Zarządu Dróg 

dla powiatów puckiego i wej-
herowskiego Janusz Nowak, 
przedstawił uczestnikom Kon-
wentu Samorządowego plan 
inwestycji i remontów dróg po-
wiatowych w tym roku, a tak-
że w obecnej kadencji. Wiele 
inwestycji finansowanych jest 
przy wykorzystaniu dotacji ze-
wnętrznych z rządowego pro-
gramu tzw. schetynówek, a 
wszystkie zadania realizowa-
ne są w połowie za pieniądze 
powiatu oraz w połowie z bu-
dżetu gmin.

W 2015 roku  władze po-
wiatu i Zarząd Dróg zamie-
rzają zrealizować następujące 
zadania:

W gminie Choczewo 
budowana będzie droga z 
Choczewa do Sasina oraz z 
Choczewa do Łętowa (m.in. ul. 
Kusocińskiego przy stadionie 
w Choczewie)

Na terenie gminy Gnie-
wino nową nawierzchnię uzy-
ska 2-kilometrowy odcinek 
drogi między Mierzynem a Ta-
dzinem. To kontynuacja ubie-
głorocznych prac drogowych, 
która pochłonie 800 tys. zł.

W gminie Linia zaplano-
wano wykonanie odcinka dro-
gi Linia - Niepoczołowice (od 

granicy z miejscowością Linia 
do skrzyżowania w Niepoczo-
łowicach). Powstanie ok. 2 km 
nawierzchni jezdni oraz chod-
ników. Zbudowany zostanie 
również 1,5-kilometrowy od-
cinek drogi Zakrzewo - Linia, 
leżący na trasie Wejherowo - 
Strzepcz - Zakrzewo, do grani-
cy z powiatem lęborskim. 

Gmina Luzino zyska w 
tym roku dwie zatoki autobu-
sowe w miejscowości Barłomi-
no, zbudowane za 120 tys. zł 
(w tym 60 tys. zł  ze „schety-
nówek”). Jak ustalono z PKS, 
jedna zatoka powstanie na 
skrzyżowaniu do Barłomina, 
a druga za skrzyżowaniem.

Będzie też budowana dro-
ga na 700-metrowym odcinku 
Zelewo - Zamostne. To wąska, 
ale  bardzo uczęszczana dro-
ga, na której należy poprawić 
bezpieczeństwo kierowców, 
pasażerów aut oraz pieszych 
użytkowników.

Na terenie gminy Łę-
czyce powstanie nowa na-
wierzchnia drogi Rozłazino 
- Dzięcielec. Inwestycja jest 
kontynuacją prac sprzed kil-
ku lat. Na odcinku 1,7 km 
nawierzchnia jest bardzo zde-
gradowana i wymaga pilnych 
prac drogowych.

Zaplanowano też budowę 
drogi Kaczkowo - Wysokie 
(odcinek 400 m), a jest to do-
kończenie wcześniejszej inwe-
stycji. Jak powiedział dyrektor 
J. Nowak, drogowcy chcieliby 
również zająć się remontem 
drogi w kierunku Chmieleńca, 
od rogi krajowej nr 6 do mostu 
w Bożym Polu. 

W gminie Szemud mo-
dernizowany będzie odcinek 
drogi Szemud - Karczem-
ki (260 m), a inwestycja jest 
kontynuacją zadania, połą-
czonego z budową kanalizacji 
deszczowej. Zarząd Dróg za-
mierza potem budować kolej-

ny odcinek tej trasy, biegnącej 
przez wieś Kielno (kolejny 
etap o długości 370 m).

Gmina Wejherowo zyska 
nową drogę, a właściwie odci-
nek trasy z Rumi do Łężyc i 
do Gdyni.  Powstanie 870 m 
drogi, razem z wjazdem na 
teren Eko Doliny. Będzie to 
kosztowna i duża inwesty-
cja, ponieważ droga zostanie 
wyprostowana (likwidacja 
niebezpiecznego łuku) przez 
budowę  nowego ok. 200 me-
trowego odcinka przez las. 
Powstanie tam również ka-
nalizacja burzowa. W sumie 
to zadanie pochłonie ponad 2 
mln zł, przy dofinasowaniu z 
tzw. schetynówki.

Utwardzony płytami jum-
bo będzie 500-metrowy od-
cinek drogi z Gniewowa do  
Zbychowa. 

Odrębna 
w Wejherowie
W mieście Wejherowo bu-

dowany będzie z e „schetynów-
ki” odcinek drogi z Gniewowa 
do Wejherowa (600 m) w kie-
runku ul. Odrębnej oraz ulica 
Odrębna w dzielnicy Śmie-
chowo Południe. Nieutwar-
dzony dotąd 270-metrowy 
odcinek to jedyna powiatowa 
droga gruntowa na terenie 
miast w powiecie wejherow-
skim. Ulica doczeka się pełnej 
modernizacji, wraz z budową 
chodników i oświetlenia.

Reda i Rumia wykonu-
ją remonty we własnym za-
kresie, w oparciu o środki 

na bieżące utrzymanie dróg, 
przekazywane przez Staro-
stwo. Pieniądze na inwestycje 
drogowe przyznawane są na 
podstawie wniosków władz 
obu miast. 

Zgodnie z wnioskiem Redy, 
miasto to otrzyma w tym ro-
ku 300 tys. zł na kontynuację 
budowy ul. Lipowej. Co do Ru-
mi, trwają rozmowy i ustale-
nia przedstawicieli władz tego 
miasta z władzami powiatu na 
temat inwestycji na drogach 
powiatowych.

Wójtowie gmin zadawali 
szczegółowe pytania i zgła-
szali dodatkowe propozycje. 
Na pytania odpowiadał m.in. 
wicestarosta powiatu Wi-
told Reclaf, odpowiedzialny 
za drogi oraz dyrektor Zarzą-
du Dróg Janusz Nowak, 
który dodatkowo przekazał 
informacje o planach remon-
tów i inwestycji w ciągu całej 
kadencji samorządu. 

Droga przez las
Podczas drugiego Kon-

wentu Samorządowego roz-
mawiano także o planowanej 
budowie drogi z Wejherowa do 
Celbowa, która połączy dwa 
powiaty. Inwestycja jest kosz-
towna i zaplanowana na kilka 
lat, ale starosta G. Lisius po-
informowała samorządowców 
o pierwszych decyzjach podję-

tych w tej sprawie. 
W budżecie na 2015 rok 

przeznaczono 200 tys. zł na 
dokumentację techniczną, 
którą sfinansuje powiat wej-
herowski. Trasę będą budo-
wać wspólnie  oba powiaty, 
przy udziale samorządów 
gmin i miast na tym terenie. 

Jak podkreśliła Pani sta-
rosta, to bardzo ważna droga 
m.in. ze względów bezpieczeń-
stwa,  ponieważ jest to strate-
giczne połączenie dla dwóch 
szpitali. Planowana trasa li-
czy ok. 12 kilometrów.

- Od ul. Jagalskiego do 
końca drogi asfaltowej będzie 
to przebudowa istniejącej dro-
gi, a od tego miejsca przez las 
realizowana będzie budowa 
nowej drogi o szerokości 6 me-
trów z zarezerwowanym te-
renem na 3-metrową ścieżką 
rowerową - powiedział dyrek-
tor J. Nowak. - Koszt budowy 
bez ścieżki rowerowej szacu-
jemy na ok. 12 mln zł. Oczy-
wiście złożymy wniosek o 
finansowanie ze schetynów-
ki, z czego możemy uzyskać 6 
mln zł. Co ważne, Nadleśnic-
two sprzyja temu pomysłowi, 
ale ze względu na sąsiedztwo 
terenów cennych przyrodni-
czo trzeba spełnić określone 
wymogi, ważne dla ochrony 
środowiska naturalnego.   AK.

Łączna długość dróg po-
wiatowych wynosi ok. 411,5 
km, w tym 45 km w miastach: 

w Redzie 8,7 km, 
w Rumi 13 km, 
w Wejherowie 23 km. 

Samorządy wspólnie zbudują odcinki dróg powiatowych

Jest plan inwestycji 
Po raz drugi w Starostwie w Wejherowie 

spotkali się przedstawiciele wszystkich sa-
morządów powiatu wejherowskiego, które 
- przypomnijmy - w styczniu br. podpisa-
ły porozumienie o współpracy w ramach 
Konwentu Samorządowego. Starosta, pre-
zydent, burmistrzowie i wójtowie lub ich 
zastępcy rozmawiali tym razem o drogach. 

Samorządowcy z Wejhe-
rowa i powiatu (u góry) 
wysłuchali informacji dy-
rektora Janusza Nowaka 
(na zdjęciu obok).

Ks. kanonik Ro-
man Skwiercz oraz 
Kazimierz Bistroń, 
mieszkańcy powiatu 
wejherowskiego, zo-
stali laureatami wy-
różnień i statuetek o 
nazwie „Bazuna”.

Podczas uroczystości zwią-
zanych z upamiętnieniem pa-
triotycznych wydarzeń z 1920 
r., znanych jako „Wojna Pa-
likowa na Gochach”, wręczo-
ne zostały wyróżnienia dla 
działaczy kaszubskich z ca-
łego Pomorza. Wyróżnienia o 
nazwie „Bazuny” przyznawa-
ne były w kilku kategoriach. 
„Wielką Bazunę” otrzymał ks. 
kan. Roman Skwiercz - re-
gionalista kaszubski, kano-
nik Kapituły Wejherowskiej. 
„Bazuna - Strażnik Rodnej 
Checzy” powędrowała do Ka-
zimierza Bistronia - dyrek-
tora Gimnazjum w Luzinie 
oraz Członka Zarządu Powia-
tu Wejherowskiego.

Wojna palikowa to niepod-
ległościowy zryw mieszkań-
ców Borowego Młyna i okolic, 
dzięki któremu ustalono ko-
rzystniejszą dla Polski (II RP) 
granicę z Niemcami. 

„Bazuny”

Do Wejherowa przyje-
chała delegacja Ambasa-
dy Królestwa Norwegii 
z ambasadorem Norwe-
gii JE Karsten Klepsvik, 
aby przeprowadzić we-
ryfikację wykorzystania 
norweskich funduszy na 
terenie powiatu. 

Norwegowie odwiedzi-
li  Starostwo, a potem razem 
ze starostą udali się do trzech 
szkół ponadgimnazjalnych, w 
których wykorzystano wspar-
cie z funduszy norweskich. 

- Pieniądze zostały trafnie 
spożytkowane, ale najbardziej 
cieszy mnie fakt, że są one wy-
dane na rzecz młodych osób i 
przyszłych pokoleń - stwier-
dził ambasador Norwegii.

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

Ambasador 
Norwegii w
Wejherowie
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POWIAT

Wydatki związane z utrzy-
maniem, remontami i moder-
nizacją dróg potrzebne są 
m.in. na prace porządkowe 
i pielęgnacyjne, które już są 
prowadzone na powiatowych 
drogach. Przy sprzyjającej 
pogodzie, wycinane są prze-
rośnięte krzewy, przycinane 
gałęzie drzew, wyrównywa-
ne i oczyszczane pobocza, co 
znacznie poprawia bezpie-
czeństwo na drogach.

PÓŁ NA PÓŁ
W ramach dodatkowych 

środków zaplanowano prze-
budowę lub budowę różnych 
odcinków dróg w powiecie (pi-
szemy o tym na sąsiedniej stro-
nie w artykule o posiedzeniu 
Konwentu Samorządowego), 
przy założeniu, że inwesty-
cje będą finansowane w poło-
wie przez powiat i w połowie 
przez poszczególne gminy. W 
Wejherowie powiat wspólnie 
z miastem zbuduje ul. Odręb-
ną na Śmiechowie. 

NOWA DROGA
Radni jednogłośnie za-

akceptowali wydatki na po-
wiatowe drogi, natomiast 
dyskusję wywołał temat bu-
dowy nowej trasy, łączącej 
powiat wejherowski i pucki, 
biegnącej za szpitalem przez 
las do Celbowa. 6 kilometrów 
planowanej drogi leży na te-
renie powiatu wejherowskie-
go i drugie 6 kilometrów po 
stronie powiatu puckiego. 

Inwestycja będzie finan-
sowana przez oba powiaty, a 
także gminy i miasto Wejhe-
rowo, jednak przygotowanie 
dokumentacji powiat wejhe-
rowski wziął na siebie. Sta-
rostwo podejmie starania o 
dofinansowanie inwestycji 
z rządowego programu tzw. 
schetynówek oraz będzie po-
szukiwać innych możliwości 
pozyskania środków

- To ważna i kluczowa in-
westycja, ponieważ ta droga 
będzie alternatywą dla za-
tłoczonych połączeń komuni-

kacyjnych - mówiła na sesji 
starosta Gabriela Lisius. 
- Nowa trasa usprawni ruch 
turystyczny oraz pozwoli na 
sprawny transport chorych 
do szpitala. 

Starosta zwróciła się do 
radnych o zgodę na zawar-
cie z powiatem puckim poro-
zumienia w sprawie podjęcia 
działań na rzecz realizacji za-
dania - budowa i przebudowa 
drogi powiatowej nr 1442 Cel-
bowo-Brudzewo-Wejherowo. 

RADNI PO MAJĄ
ZASTRZEŻENIA
Zanim odbyło się głosowa-

nie nad projektem uchwały, 
głos zabrali radni PO, m.in. 
Józef Reszke oraz Wiesław 
Szczygieł. W. Szczygieł prze-
konywał, że inwestycja nie 
jest potrzebna mieszkańcom 
miasta, a poza tym obawia 
się zagrożenia dla środowi-
ska. Radny Reszke negował 
potrzebę budowy ścieżki ro-
werowej wzdłuż drogi. 

Z tymi argumentami nie 
zgodził się etatowy członek 
Zarządu Powiatu, Jacek 
Thiel, który poinformował o 
rozmowach z przedstawicie-
lami powiatu puckiego oraz 
Nadleśnictwa Wejherowo, 
które akceptuje pomysł bu-
dowy drogi przez las. 

DOJAZD NAD MORZE
- Od lat wszyscy chcą tej 

drogi, która umożliwi wejhe-
rowianom szybki dojazd nad 
Zatokę Pucką. Natomiast je-
śli nie zbudujemy obok ścież-
ki rowerowej, rowerzyści będą 
jechali ulicą, co utrudni ruch 
i zmniejszy bezpieczeństwo 
- powiedział J. Thiel. - Nie 
unikniemy w mieście rosnącej 
liczby samochodów i korków, 
m.in. po wybudowaniu Trasy 
Kaszubskiej więcej samocho-
dów będzie przejeżdżało przez 
Wejherowo  i musimy się na 
to przygotować przez budowę 
dodatkowych połączeń. Zale-
ży nam na zwiększeniu ruchu 
turystycznego w Wejherowie, 
a ta droga skróci czas dojaz-
du do miasta z miejscowości 
nadmorskich.

- Miasto będzie moderni-
zować ulice i budować węzły, 
aby dobrze skomunikować 
przejazd przez Wejherowo 
- przypomniała Gabriela Li-
sius, dodając, że decyzja o bu-
dowie drogi do Celbowa jest 
odważna, ale potrzebna.

Przy jednym głosie prze-
ciw i jednym wstrzymującym 
się, Rada Powiatu przyjęła 
uchwałę o porozumieniu z 
powiatem puckim w sprawie 
budowy nowej drogi, której 

Obradowali radni powiatowi

Pieniądze na drogi
Władze powiatu wejherowskiego przeznaczyły dodatkowo prawie 4 miliony złotych na 

przebudowę i budowę dróg powiatowych w miastach i gminach. Na ostatniej sesji Rada Po-
wiatu podjęła w tej sprawie uchwałę, wprowadzając nowe wydatki do budżetu na 2015 rok. 
Długą dyskusję wywołały plany budowy drogi, łączącej powiat wejherowski i pucki. Argu-
menty przeciw tej inwestycji przedstawiali niektórzy radni Platformy Obywatelskiej, ale 
ostatecznie tylko jeden radny głosował przeciw.

koszt szacuje się na ok. 15 
mln zł.

BEZPIECZEŃSTWO
Dodatkowe środki, wpro-

wadzone do budżetu powiatu 
przeznaczono także na popra-
wę bezpieczeństwa. Temu słu-
żyć będzie zakup samochodu 
dla policji w Wejherowie oraz 
wozu strażackiego dla Jed-
nostki Ratowniczo-Gaśniczej 
w Rumi. Powiat dofinansuje 
te zadania (przeznaczając na 
nie 36 tys. zł i 150 tys. zł), a 
także zakup sprzętu przeciw-
pożarowego dla gminy Łęczy-
ce i Gniewino. 

KULTURA I SPORT
Poza tym przeznaczono 

140 tys. zł dla Muzeum Pi-
śmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej, m.in. na 
zakup szklanych negatywów 
cennych zdjęć, na remont in-
stalacji elektrycznej oraz na 
iluminację Pałacu Przeben-
dowskich i Keyserlingków. 

Podczas sesji Rady Powia-
tu radni zaakceptowali wydat-
ki, przeznaczone na imprezy 
kulturalne oraz sportowe we 
wszystkich gminach powia-
tu. Jednym z najważniejszych 
wydarzeń kulturalnych, do-
finansowany przez powiat 
będzie - Światowy Zjazd Ka-
szubów w Redzie.               AK.

Obrady Rady Powiatu Wejherowskiego 27 lutego br.

Impreza organizowana przez Ochotniczą Straż Pożarną w 
Kniewie oraz Salezjańską Fundację „Zwiastowanie” co roku 
przyciąga zwłaszcza najmłodszych mieszkańców sołectwa. 

- Skupiamy się na promowaniu aktywnego sposobu spędza-
nia czasu wolnego - wyjaśnia dh Zygmunt Labudda, naczel-
nik OSP Kniewo. 

Strażacy przygotowali gry i zabawy dla najmłodszych. 
Atrakcją były też zabawy na gminnym placu zabaw. Ponadto 
każdy mógł się zapoznać ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym, a 
dzieci chętnie przebierały się i bawiły w strażaków, przeprowa-
dzając mini akcje ratunkowe. 

W zimowe popołudnie nie mogło zabraknąć ogniska, kieł-
basek i słodkiego poczęstunku, a także ciepłej kawy i herbaty. 
Dzięki wsparciu finansowemu Gminy Wejherowo udało się ku-
pić upominki, które na zakończenie imprezy wręczono najmłod-
szym uczestnikom.        Piotr Syrocki, OSP Kniewo

Fot. Alicja Kuhn

Zamiast kuligu w Kniewie

Zabawa ze
strażakami

Tradycyjnie w Kniewie zorganizowano zimo-
wą imprezę plenerową pod hasłem „Białe sza-
leństwo”. Nie udało się zorganizować kuligu, 
tak jak w poprzednich latach, ale brak śniegu 
nie przeszkodził mieszkańcom w spotkaniu się 
i spędzeniu czasu w ciekawy sposób. 

Kobiety w wieku 50-69 lat mogą bezpłatnie i bez 
skierowania wykonać mammografię, w następują-
cych miejscach i terminach:

Łęczyce - 9 marca przy budynku szkoły, ul. Topolowa 1
Gniewino - 9 marca przy OSP, ul. Strażacka 2  
Luzino - 10 marca przy Hali Widowiskowo-Sportowej, przy 

ul. Mickiewicza 22
Rumia - 10-13 marca na parkingu przy Hali Widowiskowo-

-Sportowej MOSiR, ul. Mickiewicza 49 
Reda - 11 i 12 marca przy Przychodni Zdrowia. 

Aby nie czekać w kolejce przy mammobusie, trzeba zadzwo-
nić wcześniej na nr tel. 58 666 2 444. Call Center czynne jest 
7 dni w tygodniu.  

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
 www.mammo.pl

Bezpłatne badanie
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UROCZYSTOŚĆ

- Takiej książki jeszcze nie by-
ło! - powiedział dr hab. Sławo-
mir Cencekiewicz. - Lektura 
kilkunastu wywiadów z potom-
kami „wyklętych” prawdziwie 
mną wstrząsnęła. Nam Polakom 
potrzeba takich świadectw, by 
umacniały w nas heroiczność 
cnót, mądre bohaterstwo i pa-
mięć o tych, którzy powinni nas 
wciąż inspirować w walce o lep-
szą Polskę.

W książce „Wilczęta. Roz-

na wycieczko-pielgrzymkę 
na trasie: 

Riviera Makarska - Medugorje 
- Mostar - Dubrownik 

w terminie 17.04.-26.04.2015r.
Koszt od osoby 600 zł + 220 euro, 

w cenie: przejazd, noclegi, pełne wyżywienie, 
przewodnicy, ubezpieczenie.

Wyjazd z Wejherowa. 
Każda osoba miele widziana!

ZWIEDZAJ Z NAMI!
Informacje - zapisy tel. 516-515-187

MEDUGORJE

MEDUGORJE

ZAPRASZAMY 

O G Ł O S Z E N I E

mowy z dziećmi Żołnierzy 
Wyklętych” poznamy historie 
opowiedziane przez: Adama 
Brońskiego, syna kpt. Zdzisła-
wa Brońskiego ps. „Uskok”, Mar-
ka Franczaka, syna sierż. Józefa 
Franczaka ps. „Lalek”, Stanisła-
wa Łukasika, syna kpt. Stanisła-
wa Łukasika ps. „Ryś” Andrzej 
Pityńskiego, syna por. Aleksan-
dra Pityńskiego ps. „Kula” i ppor. 
Stefanii Pityńskiej ps. „Perełka”, 
Janusza Niemica, syna mjr. An-

toniego Żubryda ps. „Zuch” i 
Janiny Żubryd, Marię Danutę 
Wołągiewicz, córkę ppłk. dypl. 
Macieja Kalenkiewicza ps. „Ko-
twicz”, Tadeusza M. Płużańskie-
go, syna Tadeusza Płużańskiego 
ps. „Tadeusz Radwan”, Andrzeja 
Ściegiennego (André Seguen-
ny), syna ppłk. dypl. Wincen-
tego Ściegiennego ps. „Las”, 
Andrzeja Pileckiego, syna rtm. 
Witolda Pileckiego, Katarzynę 
Skibę, córkę Franciszka Perla-

ka, Jana Wiszniowskego, syna 
por. Romana Wiszniowskiego 
ps. „Opacz” oraz Krzysztofa Bu-
kowskiego, syna por. Edmunda 
Bukowskiego ps. „Edmund”.

 Autor, Kajetan Rajski jest 
studentem Uniwersytetu Ja-
giellońskiego w Krakowie i 
autorem kilku książek, m.in.: Hi-
storia żywa, Służyć normalno-
ści, Zasłuchani w ciszę, Drabiną 
do Nieba, W obliczu cierpienia, 
Wsłuchani w Słowo.

Promocja książki „Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych” będzie okazją do spotkania z jej au-
torem, Kajetanem Rajskim 8 marca w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. 
Na spotkanie zaprasza Klub Gazety Polskiej. Początek o godz. 16.00.

Wilczęta. Rozmowy z dziećmi Żołnierzy Wyklętych

Spotkanie z autorem nowej książki

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - to święto ob-
chodzone 1 marca (od 2011 roku) ku czci żołnierzy podziemia, re-
presjonowanych i zabijanych po 1945 roku. Ofiary komunistycznego 
reżimu, w tym żołnierzy Gryfa Pomorskiego, uczczono w Wejhero-
wie podczas podniosłej powiatowej uroczystości. W intencji żołnie-
rzy wyklętych i niezłomnych odprawiona została msza święta, a 
potem uczestnicy wzięli udział w uroczystości pod pomnikiem Bra-
ma Piaśnicka, gdzie złożono kwiaty i zapalono znicze. 

Modlitwa, kwiaty i Apel Poległych pod Bramą Piaśnicką

Mieszkańcy Wejherowa i powiatu
uczcili pamięć Bohaterów

Uroczystą mszę św. w ko-
ściele pw. Chrystusa Kró-
la i bł. s. Alicji Kotowskiej 
w Wejherowie odprawił ks. 
prałat Daniel Nowak, pro-
boszcz i kustosz Sanktu-
arium Piaśnickiego. 

Podczas kazania ks. No-
wak przypomniał sylwetki 
bohaterów konspiracyjnych 
organizacji, w tym Armii 
Krajowej oraz Tajnej Or-
ganizacji Wojskowej „Gryf 
Pomorski”, działającej na Ka-
szubach. Przypomniał uczest-
nikom uroczystości postać 
por. Augustyna Westpha-
la, przedwojennego sekreta-
rza Starostwa w Wejherowie  i 
ostatniego komendanta TOW 
„Gryf Pomorski, a także por. 
Grzegorza Wojewskiego, 
komendanta „Gryfa”, również 
pochodzącego z Wejherowa. 

Obaj zostali aresztowani, 

brutalnie przesłuchiwani i 
zamordowani przez funk-
cjonariuszy Urzędu Bezpie-
czeństwa. Ks. Daniel Nowak 
mówił o odwadze i poświę-
ceniu, ale również o długich 
latach przemilczania nie-
których kart historii i za-
pomnienia bohaterów przez 
władze ojczyzny, za którą 
oddali życie. 

- Święto, które dopiero od 
paru lat obchodzimy 1 marca 
powinno być ustanowiono już 
w 1989 roku, od kiedy datu-
je się wolną Polskę, ale wtedy 
historię odkreślono gruba kre-
ską - powiedział ksiądz prałat. 
- Oznaczało to, że zbrodniarze 
nie zostali pociągnięci do od-
powiedzialności ani osądzeni.

Po mszy św. uczestnicy 
przeszli pod Bramę Piaśnicką. 
Na przedzie pochodu harcerze 
ZHR nieśli portrety Augusty-

na Westphala oraz Danuty 
Siedzikówny „Inki”, bohater-
skiej sanitariuszki, rozstrze-
lanej w gdańskim więzieniu. 
Jej szczątki odnaleziono kilka 
dni temu w Gdańsku.

Pod pomnikiem głos zabra-
ła Gabriela Lisius, starosta 
powiatu wejherowskiego, a 
Jacek Drewa odczytał Apel 
Poległych. Delegacje władz 
powiatu z przewodniczącym 
Rady Powiatu  Ryszardem 
Czarneckim na czele, dele-
gacje Prawa i Sprawiedliwo-
ści, Klubu Gazety Polskiej, 
Kaszubsko-Kociewskiego Sto-
warzyszenia im. TOW „Gryf 
Pomorski” i innych organiza-
cji oraz szkół składali kwia-
ty pod pomnikiem. Zapalono 
również znicze i zaśpiewano 
„Boże, coś Polskę”.   

Wśród uczestników był 
poseł Jerzy Budnik, wi-

cestarosta Witold Reclaf, 
członkowie Zarządu Powiatu  
Jacek Thiel i Wojciech Ry-
bakowski (inicjator uroczy-
stości), radni miasta i powiatu 
oraz mieszkańcy.              AK.

Harcerze trzymali portre-
ty „Inki” i A. Westphala. Syl-
wetkę Augustyna Westphala 
przypomnimy Czytelnikom w 
jednym z najbliższych wydań 
„Pulsu Wejherowa”. 

Na zdjęciu obok starosta 
G. Lisius i ks. D. Nowak.
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KULTURA I EDUKACJA

W przygotowania oraz 
koordynację wydarzeń, po-
święconych prof. Labudzie 
włączyli się: Instytut Ka-
szubski w Gdańsku, Zarząd 
Główny Zrzeszenia Kaszub-
sko-Pomorskiego w Gdań-
sku, Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomor-
skiej w Wejherowie wraz z 
Gminną Biblioteką Publicz-
ną im. Leona Roppla w Lu-
zinie. W spotkaniu, oprócz 
przedstawicieli tych insty-
tucji, udział wzięli samorzą-
dowcy: starosta Gabriela 
Lisius, prezydent Wejhero-
wa Krzysztof Hildebrandt, 
członek Zarządu Powiatu Ja-
cek Thiel i wójt gminy Luzi-
no Jarosław Wejer. Obecny 
był także dziekan Wydziału 
Historycznego Uniwersytetu 
im. A. Mickiewicza w Pozna-
niu prof. dr hab. Kazimierz 
Ilski, przedstawiciele m.in. 
Urzędu Marszałkowskiego, 
Biblioteki Wojewódzkiej, Sta-
rostwa w Kartuzach. 

Pierwsze zebranie osób, za-
angażowanych w uczczenie i 
upamiętnienie postaci histo-
ryka, autora, wielkiego Kaszu-
by prof. G. Labudy prowadził 
prof. Cezary Obracht-Pron-
dzyński, sekretarz Instytutu 
Kaszubskiego. Specjalnym 
gościem był syn śp. Profesora, 
Adam Labuda.

Wśród przedsięwzięć, pla-
nowanych w Roku Prof. Gerar-
da Labudy wymieniono m.in. 
powstanie pomnika-ławeczki 
w Luzinie, gdzie pochowany 

W Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wej-
herowie odbyło się spotkanie inauguracyjne Komitetu Organizacyj-
nego Obchodów Roku Prof. Gerarda Labudy, w związku z inicjatywą 
ustanowienia roku 2016 rokiem Profesora. 

jest profesor, przygotowanie 
przez tamtejszą bibliotekę 
komiksu o jego życiu i twór-
czości, umieszczenie pamiąt-
kowej tablicy na budynku 
wejherowskiego Gimnazjum 
nr 1, gdzie uczył się G. La-
buda. Będą też okolicznościo-
we wystawy i wydawnictwa. 
Nowa aula Wydziału Histo-
rycznego UAM w Poznaniu 
otrzyma imię prof. Labudy, a 
dziekan prof. K. Ilski zaprosił 
obecnych na uroczyste otwar-
cie tego obiektu jesienią br.

Syn profesora przypomniał 
o ciekawej korespondencji oj-
ca, która prof. Labuda pozo-
stawił oprócz prac naukowych 
oraz bogatego księgozbioru, 
przekazanego w testamencie 
wejherowskiemu muzeum. 

Tomasz Fopke, dyrektor 
muzeum w Wejherowie,  a za-
razem wiceprezes Zrzeszenia 
Kaszubsko-Pomorskiego mó-
wił o przygotowaniu specjal-
nej strony internetowej oraz 
loga obchodów, a także o cało-
rocznej wystawie w Muzeum 
Piśmiennictwa i Muzyki Ka-
szubsko-Pomorskiej, gdzie 
swoją siedzibę ma sekretariat 
obchodów Roku Prof. G. La-
budy. 

Prezydent Wejherowa 
Krzysztof Hildebrandt oraz 
starosta Gabriela Lisius zade-
klarowali wsparcie finansowe 
inicjatyw na rzecz upamięt-
nienia i popularyzacji twór-
czości Profesora, tak bardzo 
związanego z naszym powia-
tem i naszym miastem. 

2016 - Rok prof. Gerarda Labudy

Będą wystawy,  albumy
uroczystości, tablice

Prof. Kazimierz Ilski z UAM w Poznaniu przekazuje 
dyrektorowi Tomaszowi Fopke publikacje prof. G. La-
budy, w obecności syna profesora, Adama Labudy.

Hanna Makurat opowie-
działa o swojej pracy, po-
legającej na rozmowach i 
nagrywaniu wypowiedzi 
mieszkańców Kaszub. Słu-
chając gwary z trzech części 
regionu: północnej, środkowej 
i południowej oraz rozmawia-
jąc z przedstawicielami róż-
nych pokoleń, H. Makurat 
badała wpływ kaszubszczy-
zny na język polski i odwrot-
nie - wpływ języka polskiego 
na język kaszubski. Swoje ba-
dania prowadziła przez cztery 
lata, dochodząc do ciekawych 
wniosków. Praca powstała 
na Uniwersytecie Gdańskim, 
pod kierunkiem znanego ję-
zykoznawcy, mieszkającego 
w Wejherowie prof. Jerzego 
Tredera. 

Gratulacje autorce złoży-
ła (w języku kaszubskim!) 
starosta powiatu Gabriela 
Lisius, a specjalną nagrodę 
finansową przekazał były sta-
rosta wejherowski Grzegorz 
Szalewski. Państwo Ewa i 
Grzegorz Szalewscy, fun-
datorzy nagrody, wcześniej 
w podobny sposób uhonoro-
wali kilkoro maturzystów, 
zdających egzamin z języka 
kaszubskiego. Postanowili 
także nagrodzić Hannę Ma-
kurat, która jako pierwsza 
obroniła pracę doktorską z ję-
zyka kaszubskiego. 

- Nie mogę się równać z 
wami umiejętnościami języ-
kowymi, bo z języka kaszub-

Książka dr Hanny Makurat pt. „Interferencjowé przejinaczi w 
gôdce bilingwalny spòlëznë Kaszub” została napisana na podsta-
wie pierwszej kaszubskojęzycznej pracy doktorskiej. Promocja 
książki i spotkanie z autorką odbyło się w Muzeum Piśmiennictwa 
i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie, które zorganizo-
wało to wydarzenie wspólnie z Instytutem Kaszubskim.

Promocja książki w muzeum

Po kaszubsku o języku 
kaszubskim i polskim

skiego jestem na poziomie 
maturzysty - powiedział G. 
Szalewski podczas spotkania 
w muzeum. - Zadziwiła mnie 
pani Hania i pani Gabrysia, 
bo nie przypuszczałem, że 
znają tak dobrze język ka-
szubski. Powoli coś się jednak 
zmienia. Mamy piękny budy-
nek Muzeum, ale potrzebna 
jest znacząca kuźnia kaszub-
skości, regionalnego rozwo-
ju i promocji, baza naukowa 
dla studentów i naukowców. 
Chciałbym, aby wejherow-
skie muzeum przyciągało 
światłą elitę powiatu, żeby 
świeciło nowoczesnością, ka-

szubską ideą. Zawsze mi na 
tym zależało. Do tej pory by-
wało różnie, m.in. dlatego że 
na muzeum mieli wpływ lu-
dzie, którzy nie rozumieli idei 
i hamowali jego rozwój. 

Pani doktor, laureatce gra-
tuluję i życzę szczęścia.

- Jestem bardzo zaskoczo-
na, szczęśliwa i bardzo dzię-
kuję za nagrodę, pomoc i 
wsparcie mojej pracy - powie-
działa dr Hanna Makurat. 

Badania, które prowadziła 
i praca nad książką to jej praw-
dziwa pasja, podobnie jak pra-
ca naukowa na Uniwersytecie 
Gdańskim.                        AK.

Grzegorz Szalewski przekazuje nagrodę, którą ufundo-
wał razem z żoną, laureatce dr Hannie Makurat.

Archiwalne wyda-
nia i bieżące materia-
ły, zamieszczane w 
„Pulsie Wejherowa” 
można znaleźć rów-
nież na stronie: 
www.pulswejherowa.pl

Fotogramy przypomną 
i tych najpopularniejszych, 
i tych nieco zapomnianych 
aktorów, którzy w blisko 
siedemdziesięcioletniej hi-
storii Teatru Wybrzeże 

Teatr i poezja w bibliotece stworzyli pamiętne kreacje.
Natomiast na 30 marca 

zaplanowano Powiatowy 
Przegląd Teatrów  Jed-
nego Aktora „Dotyk Te-
atru”, skierowany jest do 
uczniów szkół  ponadgim-
nazjalnych z powiatu wej-
herowskiego. 

Zgłoszenia, za  pośred-
nictwem szkół, do 19 marca. 
Szczegóły na stronie  inter-
netowej biblioteki.

20 marca odbędzie się też 
spotkanie połączone z Tur-
niejem Jednego  Wier-
sza z okazji Światowego 
Dnia Poezji.

W związku z Międzynarodowym Dniem Teatru i  
Rokiem Teatru Publicznego, od 6 marca w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej przy ul. Kaszubskiej w Wejhe-
rowie będzie można oglądać wystawę z Teatru Wy-
brzeże „A ja w  zeszłym roku byłam w teatrze. Oj, 
jak było wspaniale! Jak mi się ten  aktor spodobał”. 
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KULTURA I EDUKACJA

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa

Uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów

Wiedzą wszystko 
o komputerach

Wspaniały spektakl na rzecz hospicjum

Studenci WUTW 
znowu na scenie

Podczas rywalizacji za-
wodnicy z kilku szkół pod-
stawowych oraz gimnazjów 
w Wejherowie rozwiązywali 
test wiedzy informatycznej, 
projektowali witryny, wyka-
zywali się znajomością budo-
wy komputera oraz internetu. 
Były także prezentacje multi-
medialne. 

Zanim wręczono puchary 
i nagrody rzeczowe zwycięz-
com, dyrektor Zespołu Szkół 
nr 1 Marzena Misztal przy-
pomniała zebranym, że kom-
puter stał się podstawowym 
narzędziem pracy i nauki, a 
uczniowie na ogół doskonale 
radzą sobie z obsługą sprzętu 
komputerowego. M. Misztal 
podziękowała dzieciom i mło-
dzieży za udział w konkursie, 
a ich nauczycielom za przygo-
towanie zawodników. Podzię-
kowała też organizatorom: 
Piotrowi Litwinowi (inicja-
tor mistrzostw) i wspierającej 
go Justynie Miłosz. 

W Zespole Szkół nr 1 odbyły się jubileuszowe X Mistrzostwa Wiedzy 
Komputerowej Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych Miasta Wejhe-
rowa pod patronatem prezydenta Krzysztofa Hildebrandta.

Klasyfikacji zespołowa w kategorii gimnazjum
I miejsce - drużyna Gimnazjum nr 2 Wejherowo - Adam 

Schwichtenberg i Marcin Gzik  
II - druga drużyna Ginmnazjum nr 2 - Maksymilian Knyba i 

Konrad Bryłowski
III - Gimnazjum nr 3 - Tomasz Ogrodowski  i Mateusz Macholl
Klasyfikacja indywidualna gimnazjaliści: 
I m.  Konrad Bryłowski, II m. Adam Schwichtenberg (obaj Gim-

nazjum nr 2), III m. - Aleksandra Litwin (Gimnazjum nr 1)
Klasyfikacja zespołowa szkoły podstawowe
I - Szkoła Podstawowa nr 11 - Radosław Składowski, Jakub 

Litwin
II - Szkoła Podstawowa Zgromadzenia Sióstr Zmartwych-

wstanek - Marta Stanzecka i Borys Szymański
III - Szkoła Podstawowa nr 9 - Marta Płotka, Wiktor Zantowicz
Klasyfikacja indywidualna – szkoły podstawowe: I m. Ja-

kub Litwin (SP 11), II m. - Radosław Składowski (SP 11), III m. - 
Marta Stanzecka (SP Sióstr Zmartwychwstanek)

Wyrazy uznania dla orga-
nizatorów z ZS nr 1, nauczy-
cieli i uczniów przekazał też 
Bogdan Tokłowicz, prze-
wodniczący Rady Miasta Wej-

herowa.
Puchary oraz nagro-

dy rzeczowe dla laureatów 
ufundowane zostały przez 
sponsorów.

Wyniki jubileuszowych mistrzostw 

Najlepsi gimnazjaliści - Adam Schwichtenberg i Marcin Gzik  z dyrektor szkoły Marzeną Misz-
tal, przewodniczącym RM Bogdanem Tokłowiczem i nauczycielem Piotrem Litwinem. 

Przedstawienie wspólnie 
z WUTW przygotowała Miej-
ska Biblioteka Publiczna włą-
czając się, już tradycyjnie, w 
obchody Międzynarodowe-
go Dnia Chorego. Całkowity 
dochód ze sprzedaży biletów 
oraz zbiórki do puszek - w su-
mie 3 280 zł - przekazano na 
rzecz wejherowskiego Hospi-
cjum Domowego pw. św. 
Judy Tadeusza.

Obok Biblioteki i WUTW 
w tę charytatywną akcję włą-
czyło się Gimnazjum nr 1 w 
Wejherowie oraz Wejherow-
skim Centrum Kultury. 

Warto przypomnieć, że w 
ub. roku podziwialiśmy spek-
takl „Świętoszek” Moliera, 
również w znakomitym wy-
konaniu słuchaczy Wejhe-
rowskiego Uniwersytetu. W 
tym roku publiczność bawiła 
się równie doskonale, a nawet 
była zaskoczona nie tylko ak-
torskimi, ale i tanecznymi ta-
lentami wykonawców. 

Scenariusz przygotowa-

Rewelacyjny, lekki i zabawny spektakl zaprezentowali w lutym br. 
słuchacze Wejherowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Teksty Ta-
deusza Boya-Żeleńskiego ożyły w kabaretowej odsłonie zatytułowanej 
„W srebrną nitkę zaplątani” . Było dużo humoru, tańca i muzyki na 
żywo, o którą zadbali Rafał Rompca i Leszek Bolibok z zespołu Fucus. 

ła i spektakl wyreżysero-
wała, jak zwykle bardzo 
dobrze, reżyseria Ewelina 
Magdziarczyk-Plebanek. 
Choreografię opracowała Jó-
zefina Opczyńska, a kostiu-
my i scenografię Aleksandra 
Lis.

Wszystkim należą się wiel-
kie brawa!

Wystąpili : Wanda Kan-
tecka, Bożena Krywald, Kry-
styna Laskowska, Teresa 
Malinowska, Alina Mazur-
kiewicz-Sychowska, Beata 
Myszka, Celina Niebylska, 
Krystyna Szkudlarek, Marze-
na Wilk, Bogna Zubrzycka, 
Kazimierz Wójcik. Gościnnie 
wystąpił przewodniczący 
Rady Miasta Wejherowa – 
Bogdan Tokłowicz, który od-
czytał wstęp do spektaklu.

Na zdjęciu poniżej: muzyzy z ze-
społu Fucus i dyrektor Miejskiej 
Biblioteki - Danuta Balcerowicz

Więcej zdjęć na: facebook.com/PulsWejherowa
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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, integra-

cji 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 miesz-
kańców zainteresowanych problematyką Unii Europejskiej. 

Mieszkańców zapraszamy we wtorki i czwartki 
w godzinach 10.00-13.00

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

Urząd Miejski w Wejherowie
Plac Jakuba Wejhera 8 

84-200 Wejherowo

O G Ł O S Z E N I E

Starosta Gabriela Lisius 
i Jacek Thiel - członek rzą-
du powiatu, przekazali na rę-
ce prezesa klubu Piotra Wagi 
czek na 30 tys. zł. Prezydent 
Wejherowa Krzysztof Hil-
debrandt w tym roku prze-
kazał klubowi 50 tys. zł, ale 
obiecał następne wsparcie fi-
nansowe. 

- Po kilku latach po raz 
pierwszy uczestniczę w spo-
tkaniu członków i kibiców 
klubu „Gryf Wejherowo”, 
za co jestem wdzięczny wła-
dzom „Gryfa” - powiedział 
prezydent Wejherowa. - Prze-

Pika nożna. Wsparcie dla „Gryfa” 

Inauguracja sezonu
W wejherowskim klubie Cafe Olimp zaprezentowano kadrę pił-

karzy „Gryfa Wejherowo” oraz skład szkoleniowy przed nowym 
sezonem. Gośćmi spotkania byli kibice, zarząd klubu, sponsorzy, 
władze powiatu i miasta oraz radni. 

kazaliśmy już pieniądze na 
szkolenie dzieci i młodzież 
oraz kwotę 50 tysięcy na pro-
mocję klubu, ale na tym nie 
skończy się pomoc miasta. 

- Gratuluję wszystkim za-
wodnikom i cieszę się, że mo-
gę razem z wami świętować 
otwarcie kolejnego sezonu – 
stwierdziła pani starosta. - 
Na pewno będę na pierwszym 
meczu Gryfa, ale również na 
pewno będziemy rozliczać wy-
dawane powiatowe pieniądze  
Życzę żeby było wiele pięk-
nych meczów i dużo bramek.

Obecny i były prezes klu-

bu wręczyli Gabrieli Lisius 
imieninowy bukiet kwiatów, 
a prezes Piotr Waga w imie-
niu zarządu i członków klu-
bu podziękował za wsparcie 
finansowe. Na zakończenie 
wszyscy śpiewali stadionowe 
piosenki, zagrzewające piłka-
rzy do walki. 

Jak będzie na boisku, zo-
baczymy już za parę dni, bo 
pierwszy mecz rundy wio-
sennej III ligi na Wzgórzu 
Wolności już w niedzielę 8 
marca o godz. 14.00. Gry-
fici zagrają z GKS Leśnik 
Manowo.

Na drugim miejscu znalazły 
się zawodniczki z Rosji „Nika 
Bolszakow”, a na trzecim pił-
karki EL WO ETNA Elbląg.

Najlepszą zawodniczką 
turnieju wybrano Nadzeje 
Kandazakową z Niki, naj-
lepszą bramkarką Laurę Wa-
cławską  z Elbląga. Królem 
strzelców okazała się jedna z 
najmłodszych piłkarek  Karo-
lina Płotek z Luzina. Nagrodę 
fair play otrzymały piłkarki 

Pika nożna. Kaszub Cup 

Dziewczyny z Luzina
Zakończył się tegoroczny cykl Ogólnopolskich Turniejów Kaszub 

Cup, w których uczestniczyło ponad 2500 adeptów futbolu z 184 dru-
żyn. Ostatnim akcentem były zawody dla dziewcząt w międzynarodo-
wej obsadzie. Wygrała drużyna piłkarek GOSRiT Luzino. 

Błękitni Łęczyce.
W niedzielę odbył się Ka-

szub Cup dla dziewcząt w 
kategorii U-13. Do Luzina 
zjechały najlepsze zawodnicz-
ki z całego województwa, któ-
re pod egidą Kadry Pomorza 
wystawiły 4 drużyny, z któ-
rymi rywalizowały piłkar-
ki GOSRiT Luzino i ELWO 
ETNA Elbląg. W tych zawo-
dach wszystkie ekipy zostały 
zwycięzcami a nagrody in-

dywidualne otrzymały: Ju-
lia Markuszonek (najlepszy 
strzelec), Nikola Kankowska 
(najlepsza bramkarka). Naj-
lepszą zawodniczką została 
Oliwia Malinowska. 

Nagrody dla uczestniczek 
turnieju ufundowali:  wójt 
Gminy Luzino Jarosław We-
jer, wojewoda Ryszard Sta-
churski oraz Pomorskie 
Zrzeszenie LZS i GOSRiT 
Luzino. 

Główne trofea zawodów 
oraz nagrody dla najlepszych 
zawodników ufundował Pre-
zydent Miasta Wejherowa. 
Organizatorem turnieju by-
ło Wejherowskie Towarzy-
stwo Krzewienia Kultury 
Fizycznej. Zawody rozegra-
no w sali Zespołu Szkół Po-
nadgimnazjalnych.

Drużyna Sychowianki 
Sychowo w meczu finało-
wym pokonała 2:1 Amato-
ra Gościcino. Bramki w tym 
meczu zdobyli: Spigarski, 
Sarbak oraz Maliszewski. 
Zwycięzcy w meczu wystąpi-
li w następujących składzie: 
Marcin Burka, Adam Spi-
garski, Szczepan Kass, Syl-
wester Krauze, Remigiusz 
Sarbak (najlepszy strzelec 
– 7 bramek), Damian Meh-
ring, Adam Korzeniowski. 

W spotkaniu o trzecie 
miejsce Prosport I Wejhero-
wo pokonał 1:0 Prosport II. 

Halowa piłka nożna

Puchar Wejhera 
dla BorHydu

Siedemnaście drużyn startowało w Woje-
wódzkim Turnieju Halowej Piłki Nożnej o Pu-
char Jakuba Wejhera. W kategorii oldbojów 
(zawodnicy 35-letni i starsi) zwyciężyła dru-
żyna Sychowianki Sychowo, a wśród senio-
rów zwyciężył wejherowski BorHyd.

Kolejne miejsca zajęli: Nor-
dika Wejherowo, Borhyd 
Wejherowo, Elektrociepłow-
nie Gdynia, Elektryk Reda i 
Elektrociepłownie Gdańsk. 

Wśród seniorów zwycię-
żył wejherowski BorHyd, 
który w meczu finałowym 
pokonał 6:4  Europol Wej-
herowo. Zwycięzcy zagrali 
w następujących składzie: 
Jakub Wróblewski, Ka-
rol Albecki, Jakub Leske, 
(najlepszy zawodnik mi-
strzostw), Tomasz Dzienisz 
, Sebastian Zadurski, Grze-
gorz Egmann.

W spotkaniu o trzecie 
miejsce Nordika Wejherowo 
pokonała 2:0 Elektryka Re-
da. Kolejne miejsca zajęli: 
Olimpia Wejherowo, Ama-
tor Gościcino, Biali Wejhe-
rowo, Czerwoni Bolszewo. 
Najlepszym bramkarzem 
został Stanisław Bank z 
Nordiki.                          L.L.

W turnieju chłopców zwy-
cięzcą została drużyna Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 2 w Wejherowie, która 
obroniła tytuł wywalczony w 
zeszłym roku szkolnym. 

W wśród dziewcząt zwy-
cięzcą została drużyna Zespo-
łu Szkół Ponadgimnazjalnych 
nr 4 w Wejherowie. 

Wyniki turnieju chłopców:
I miejsce - ZSP nr 2 w Wej-

herowie w  składzie Jakub 
Struk, Dawid Miks, opiekun 
Krzysztof Byzdra.

II - II LO 
III - ZSP nr 4 
IV - ZSP nr 1 w Wejherowie
V - ZSP nr 1 w Rumi

Wyniki turnieju dziewcząt:
I miejsce  - ZSP nr 4 w Wej-

herowie (Martyna Pranczk, Ali-
cja Kaleta, Luiza Kass, opiekun 
zespołu – Sławomir Szmuda)

II - ZSP nr 3 
III - ZSP nr 1 
IV - II LO 
V - ZSP nr 2 

Tenis

Licealiada
W  hali Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych nr 
3 w Wejherowie, odby-
ły się Mistrzostwa Powiatu 
Wejherowskiego Szkół Po-
nadgimnazjalnych w Dru-
żynowym Tenisie Stołowym 
Chłopców i Dziewcząt. 
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SPORT I KULTURA

21 lutego br. ścisła kadra Wejhe-
rowskiego Klubu Bokserskiego „Gryf”, 
w składzie: Konrad Kaczmarkiewicz 
(kadet, najcięższa waga), Jakub Tom-
czak (kadet, waga do 60 kg) oraz Bar-
tosz Tomczak (młodzik, waga do 68 
kg) wraz ze szkoleniowcami Hubertem 
Skrzypczakiem oraz Wojciechem Wa-
siakowskim, wzięła udział w Turnieju 
Bokserskim „Puchar Ziem Nadbałtyc-
kich” w Szczecinie. 

Konrad Kaczmarkiewicz pokonał Re-
migiusza Rybaka ze „Skorpiona” Szcze-
cin. Bartosz Tomczak jednogłośnie 
wygrał z zawodnikiem „Astorii” Byd-
goszcz, natomiast Jakub Tomczak nie 
dał szans Kacprowi Niewiadomskiemu 

Boks. Puchar Ziem Nadbałtyckich

Zwycięstwa WKB
Wejherowscy bokserzy doskonale spisali się na szcze-

cińskich ringach, pokonując swoich rywali. 

Wspólna reprezentacja Klubów Wejherowskiego Stowarzyszenia Sportowego oraz 
KTS-K GOSRiT Luzino wzięła udział w silnie obsadzonym turnieju międzynarodowym 
kickboxingu na Słowacji, plasując się w klasyfikacji klubów na 4 miejscu w konkurencji 
pointfighting, spośród 24 sklasyfikowanych w całym turnieju. Klasą błysnęła Zuzan-
na Kalbarczyk z GOSRiT Luzino, która zdobyła dwa złote medale i jeden brązowy oraz  
uplasowała się na pierwszym miejscu wśród wszystkich starszych kadetek (13-15 lat).

Zuzanna Kalbarczyk (KTS-K GOSRIT Luzino) – złoto pointfighting do 50 kg kadet 
starszy, złoto pointfighting do 55 kg kadet starszy, brąz do 50 kg light contact .

Patrycja Hinc (KTS-K GOSRiT Luzino) – srebro pointfighting do 55 kg seniorów, brąz 
do 60 kg; Mikołaj Herzberg (Wejherowskie Stow. Sportowe) – srebro do 79 kg seniorów 
pointfighting, brąz do 74 kg. Oliwer Laskowski (Wejherowskie Stow. Sportowe – brąz 
light contact powyżej 69 kg kadetów starszych. Kacper Macholl (KTS-K GOSRiT) – brąz 
w kat. powyżej 47 kg kadetów młodszych pointfighting; Rafał Karcz (Wejherowskie 
Stow. Sportowe) – dwa brązowe medale pointfighting do 63 i 69 kg seniorów.

Tuż za podium uplasował się Błażej Mach (WSS), który po dość kontrowersyjnym 
werdykcie odpadł z dalszej rywalizacji w kat. do 63 kg kick-light.

Klub ogłasza nowy nabór na kickboxing. Informacje na www.sportwejherowo.pl 

z KS Raszyn i również wygrał swój po-
jedynek jednogłośnie. 

Warto zauważyć, że przeciwnik 
Kuby, Kacper Niewiadomski, w Mi-
strzostwach Polski Młodzików w 
Poznaniu, zdobył tytuł najlepszego 
technika mistrzostw. Wejherowski 
bokser będzie na pewno liczył się w 
zbliżających się Mistrzostwach Polski 
Kadetów. 

Natomiast już w sobotę 7. mar-
ca odbędą się Okręgowe Mistrzo-
stwa Juniorów i Turniej o Puchar 
Huberta Skrzypczaka. Zawody 
rozpoczną się o godz. 15.00 w Ze-
spole Szkół nr 1 przy ul. Śmie-
chowskiej.

Kickboxing. Nasi na Słowacji

Dziesięć medali
W międzynarodowym turnieju na Słowacji, w którym uczest-

niczyło prawie 600 zawodników z 10 krajów, zawodniczki i za-
wodnicy z naszego powiatu, trenowani przez Rafała Karcza, 
wywalczyli 2 złote, 2 srebrne i 6 brązowych medali.

Początek meczu był bardzo wyrównany, dopie-
ro po ok. 15 minutach wejherowianie zaczęli cel-
nie rzucać, skutecznie bronić i pierwsza połowa 
zakończył się przewagą pięciu goli dla Tytanów. 

W drugiej połowie nasza drużyna uspokojo-
na grą i wynikiem, prowadziła otwarty i spokoj-

Piłka ręczna. Sambor poległ w Wejherowie

Tytani wreszcie wygrali

ny pojedynek. Gdy było już pewne, że Tytani nie 
przegrają, a trener wprowadził do gry młodszych 
zawodników. Bramki dla wejherowian zdobywali: 
T. Bartoś -10, M. Lanc - 6, M. Wicki - 4, K. Brzeski 
- 4, R. Wicon - 3, T. Turek - 2. Tytani Wejherowo 
po meczu z Samborem zajmują 10 miejsce w tabeli.

Takiego napięcia dawno nie było przed meczem Tytanów. Po serii porażek 
wszyscy czekali na odbicie się od dna. No i udało się - Tytani Wejherowo wy-
soko pokonali Sambora Tczew 30:23.

O G Ł O S Z E N I E
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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  5 marca,
a kolejny  19 marca 2015 r.

N A S Z  P A R T N E R

W tej sytuacji, kluczową kwe-
stią pozostaje czas, jaki minął od 
momentu wydania przez Sąd 
postanowienia o stwierdzeniu 
nabycia spadku. Jeżeli nie upły-
nęło jeszcze 6 miesięcy od mo-
mentu uprawomocnienia się 
postanowienia, można skorzy-
stać z ulgi wynikającej z art. 4a 
ustawy o podatku od spadków 
i darowizn (dalej ustawa). Z ulgi 
tej mogą skorzystać następu-
jące osoby: małżonek, zstępni, 
wstępni, pasierb, rodzeństwo, 
ojczym i macocha. Osoby znaj-
dujące się w tej grupie, pod 
warunkiem złożenia do Urzę-
du Skarbowego stosownego 
zgłoszenia (formularz SD-Z2) 
właśnie w terminie 6 miesięcy, 
zostają całkowicie zwolnione z 
obowiązku uiszczania podatku 
od spadków i darowizn. 

Jeżeli natomiast upłynęło 
więcej niż 6 miesięcy od mo-
mentu uprawomocnienia się 
postanowienia Sądu, jest moż-
liwość skorzystania z innych ulg, 
jednak już nie tak korzystnych. 
Dla osób zaliczonych zgodnie z 
art. 14 ust. 3 ustawy do I grupy 
podatkowej (małżonek, zstępni, 
wstępni, pasierb, zięć, synowa, 
rodzeństwo, ojczym, macocha 
i teściowie) do podstawy po-
datku nie wlicza się do łącznej 
wysokości nieprzekraczającej 
110 m2 powierzchni użytkowej 

Czytelnikowi, który zwrócił się do mnie po poradę, otrzymał spadek po zmarłym dziadku. W pozostawionym 
testamencie dziadek ustanowił wnuka swoim jedynym spadkobiercą. Nikt nie kwestionował woli spadkodawcy, 
zatem w toku postępowania sądowego nastąpiło stwierdzenie nabycia spadku. Majątek spadkodawcy składał się 
z mieszkania własnościowego o przybliżonej wartości około 200 tys. zł. Czytelnik chciałby się dowiedzieć, czy od 
tego spadku musi odprowadzić podatek, a jeśli tak to jaki? 

budynku lub lokalu. Aby skorzy-
stać z tej ulgi trzeba jednak speł-
nić pewne warunki: 

1. w chwili nabycia nabywca 
musi posiadać obywatelstwo 
polskie lub obywatelstwo jed-
nego z państw członkowskich 
Unii Europejskiej lub państw 
członkowskich Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stron umowy 
o Europejskim Obszarze Go-
spodarczym lub mieć miejsce 
zamieszkania na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej lub 
na terytorium takiego państwa. 

2. nie być właścicielem inne-
go budynku mieszkalnego lub 
lokalu mieszkalnego stanowią-
cego odrębną nieruchomość 
bądź będąc nimi przenieść 
własność budynku lub loka-
lu na rzecz zstępnych, Skarbu 
Państwa lub gminy w terminie 
6 miesięcy od dnia złożenia ze-
znania podatkowego albo za-
warcia umowy darowizny w 
formie aktu notarialnego;

3. nie może przysługiwać 
spadkobiercy spółdzielcze 
lokatorskie prawo do loka-
lu mieszkalnego, spółdzielcze 
własnościowe prawo do lokalu 
mieszkalnego lub wynikające z 
przydziału spółdzielni mieszka-
niowej: prawo do domu jedno-
rodzinnego lub prawo do lokalu 
w małym domu mieszkalnym, 

a w razie dysponowania ty-
mi prawami należy przekazać 
je zstępnym lub przekazać do 
dyspozycji spółdzielni, w termi-
nie 6 miesięcy od dnia złożenia 
zeznania podatkowego albo za-
warcia umowy darowizny w for-
mie aktu notarialnego; 

4.  nie być najemcą lokalu lub 
budynku lub będąc nim rozwią-
zać umowę najmu w terminie 6 
miesięcy od dnia złożenia ze-
znania podatkowego albo za-
warcia umowy darowizny w 
formie aktu notarialnego; 

5.  zamieszkiwać będąc za-
meldowanymi na pobyt stały 
w nabytym lokalu lub budyn-
ku i nie dokonywać jego zbycia 
przez okres 5 lat.

Jeśli nie można skorzystać 
również z tej ulgi, trzeba zapła-
cić stosowny podatek. 

Czytelnik jako osoba wcho-
dząca w skład I grupy podatko-
wej korzysta z kwoty wolnej od 
podatku w wysokości 9.637 zł. 

Od wartości ponad tą kwotę 
odprowadza się podatek wg na-
stępującego schematu:

- gdy wartość spadku prze-
kracza kwotę wolną od podat-
ku o 10.278 zł - 3% od tej kwoty

- gdy wartość spadku prze-

PRAWNIK RADZI

Jaki podatek od spadku?

kracza kwotę wolną od podatku 
o więcej niż 10.278 zł, ale mniej 
niż 20.556 - 308 zł 30 gr i 5% 
nadwyżki ponad 10.278 zł,

- gdy wartość spadku prze-
kracza kwotę wolną od podat-
ku o więcej niż 20.556  – 822 
zł 20 gr i 7% nadwyżki ponad 
20.556 zł.

Zatem zgodnie z powyż-
szym schematem w konkretnej 
sytuacji czytelnika, dla majątku 
wartego równo 200 tys. zł ob-
liczenie podatku wyglądało-
by następująco: od 200 tys. zł 
odejmujemy 9.637 zł i pozosta-
je nam 190.363 zł. 

Od tej kwoty odejmujemy 
20.556 zł (od której płaci się 
podatek kwotowy w wysoko-
ści 822 zł 20 gr) i zostaje nam 
169.807 zł. Od tej kwoty odpro-
wadzamy 7%. 

Ostatecznie podatek od 
mieszkania wartego równo 200 
tys. zł wynosi 12.708 zł 69 gr. 

Ważne i konieczne jest od-
różnienie podatku od spadków 
od podatku dochodowego, 
który płacimy w momencie 
sprzedaży odziedziczonego 
mieszkania. Można uniknąć je-
go płacenia, ale nie jest to temat 
tego artykułu.  

ROZMAITOŚCI

Maggie startowała na swoim doświadczonym 16-letnim ku-
cyku o imieniu Poker, wielokrotnym mistrzu Polski. W konkur-
sie na styl jeźdźca, o wysokości przeszkód 50 cm Maggie Misztal 
zajęła 3 miejsce, a w konkursie na styl jeźdźca, o wysokości prze-
szkód 60 cm dziewczynka zajęła 1 miejsce.

 Maggie jeździ konno od kilku lat. Dwa lata temu zaczęła tre-
nować pod kierunkiem Łukasza Częścika na kucyku szetlandz-
kim o imieniu Spider. Na 7. urodziny Maggie dostała od mamy 
(też miłośniczki koni i jeździectwa) kuca Pokera. Wcześniej  
dziewczynka trenowała w Słupsku a od niedawna jeździ na Po-
kerze pod kierunkiem trenerki Ireny Matysiak w Sławutówku.

Jak nas poinformowała dumna mama, Anna Misztal, na ko-
lejne zawody jeździeckie Maggie wybiera się już wkrótce, a w 
kwietniu wystartuje w finale Halowego Pucharu Polski Dzieci 
i Młodzieży. Na co dzień Maggie uczęszcza do Szkoły Podstawo-
wej nr 8 w Wejherowie

- Jesteśmy mieszkankami Wejherowa i jesteśmy z tego bar-
dzo dumne - dodała pani Anna. A my gratulujemy sukcesu!

Radca prawny Marcin Kokoryka:  881-485-296
współpracujący z Kancelarią Prawno-Windykacyjną

„Sokół” -  tel. 604-313-502
odpowie na pytania naszych Czytelników, 

przesłane na adres: redakcja@pulswejherowa.pl

Do radcy prawnego można również dzwonić 
pod podane wyżej numery telefonu. 

8-letnia wejherowianka, Maggie Misztal jest 
miłośniczką koni i jazdy konnej. W lutym br. po 
raz pierwszy brała udział w ogólnopolskich za-
wodach dzieci i młodzieży w skokach przez prze-
szkody w Lesznie. I do razu odniosła sukces.

Sukces wejherowianki

Maggie na Pokerze
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OGŁOSZENIA DROBNE

O G Ł O S Z E N I E

PRYWATNE  
OGŁOSZENIA  DROBNE 

ZAMIESZCZAMY  
BEZPŁATNIE

Ogłoszenie można wysłać 
e-mailem na adres: 

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

606 101 502
Można też wrzucić ogłoszenie 

do skrzynki obok wejścia 
do biura ARTEX  
w Wejherowie, 

przy ul. Polnej 3/41

NIE PRZYJMUJEMY 
OGŁOSZEŃ TELEFONICZNIE!

Każde ogłoszenie ukaże się w 
dwóch kolejnych wydaniach, 

„Pulsu Wejherowa”. 
Uwaga -  nie zamieszczamy 
ogłoszeń z prośbą o pomoc.

OGŁOSZENIA

Wejherowski Zarząd                            
Nieruchomości 
Komunalnych

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

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

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

 
Godziny pracy

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

   
Godziny przyjęć 

interesantów

Dyrektor WZNK przyjmuje 
interesantów 

po wcześniejszym 
uzgodnieniu terminu w 

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

   
Zgłaszanie awarii, których 

obowiązek usunięcia 
ciąży na WZNK

tel. 668 127 245

NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę budowla-

ną o pow.782 m2 na obrzeżach 
miasta Wejherowa w kierunku 
Gościcina. Tel. 570 123 581

 * * *
Sprzedam mieszkanie 1-po-

kojowe 30 m kw. słoneczne, 
własnościowe, 2 piętro plus 
piwnica. Os. Kaszubskie. Wej-
herowo. Tel. 600 168 386

 * * *
Kupię działkę budowlaną w 

okolicach Wejherowa do kwoty 
80 000 zł. Tel. 506 737 911   

 * * *
Sprzedam dom murowany 

całoroczny, ogrzewanie komin-
kowe, altana, grill. 

Tel. 507 505 107
 * * *
Sprzedam działkę ogrodową 

391 m kw. ROD przy ul. Suchar-
skiego z domkiem murowanym 
całorocznym. Cena 42 tys. zł. 

Tel. 698 920 085
 * * *
Wejherowo. Sprzedam mu-

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

 * * *
Sprzedam mieszkanie w 

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

Tel. 514 689 930
 * * *

Zamienię mieszkanie dwu-
pokojowe 44,7 m kw. słoneczne, 
własnościowe, I piętro, piwnica, 
Os. Kaszubskie, na 3-pokojowe 
na Os. Kaszubskim. 

Tel. 607 524 880
 * * *
Zamienię mieszkanie wła-

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

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

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

Tel. 531 661 915
 * * *
Sprzedam mieszkanie w 

centrum Wejherowa 62 m kw. II 
piętro. Tel. 534 234 513

WYNAJMĘ
Do wynajęcia mieszkanie w 

domku gospodarczym 47 m kw. 
w Bolszewie - pokój, kuchnia, 
łazienka, przedpokój, weranda, 
osobne wejście. Czynsz 600 zł + 
opłaty. Tel. 604 591 522

 * * *
Mieszkanie 2 pokoje, kuch-

nia, łazienka, ogrzewanie wę-
giel lub drewno, 45 m kw. w 
Wejherowie wynajmę. Cena 
700 zł plus media kaucja 700 zł. 

Tel. 603 78 68 22 

Do wynajęcia pomieszcze-
nie 80m2 wyposażone w sprzęt 
dla produkcji krawieckiej lub na 
inną nieuciążliwą działalność w 
Wejherowie. 

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

kanie 40 m2 na biuro, gab. lekar-
ski, kosmetyczny itp. Budynek z 
windą w centrum Wejherowa - 2 
pokoje + przedpokój. 

Tel. 695 171 397

SPRZEDAM
Sprzedam okazyjnie 80 to-

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

Tel. 665 217 946 
lub 517 782 689
 * * *
Sprzedam piec gazowy 

2-funkcyjny, wiszący NEC-
KAR (junkers) 8-21 KW rok 
prod.2010, nieuszkodzony, bez-
awaryjny, z pełną dokumenta-
cją, stan b. dobry. Cena 1100 zł. 

Tel. 501 327 082
 * * *
Książki z lat 1945-70, pły-

ty analogowe tanio sprzedam. 
Gdynia. Tel. 586 243 566

 * * *
Sprzedam ubranka po 

dziewczynce na 3-4 latka za 50 
zł oraz mały telewizor Philips w 
dobrym stanie, także za 50 zł. 

Tel. 798 020 532

Sprzedam 1 lub 2 sukienki 
komunijne z peleryną i torebką. 
Dobra cena. Wejherowo. 

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

lek z pościelą, 2 maskotki 60 zł i 
ubranka po dziewczynce 3-4 la-
ta 50 zł. Tel. 798 020 532

 * * *
Białe łoże sypialniane z lu-

strami 300 zł. Tel. 538 354 719
  * * *
Telewizor Saba 29 cali. Cena 

50 zł. Tel. 511 662 579

MOTORYZACYJNE

Sprzedam Daewoo Lanos 
stan idealny, 1999 r., przebieg 
160 tys. km, silnik 1,5, na ben-
zynę i gaz, drugi komplet opon 
zimowych z felgami. Gościcino. 

Tel. 698 226 788

PRACA

Rencistka w średnim wieku 
zaopiekuje się dzieckiem u sie-
bie w domu. Tel. 781 939 532

 * * *
Podejmę każdą pracę fizycz-

ną, chętnie ciężką. 
Tel. 572 460 248
 * * *
Zaopiekuję się starszą osobą 

na terenie Wejherowa. 
Tel. 512 059 494

NAUKA
Lekcje dodatkowe z fizyki i 

chemii w tym zadania, oraz ma-
tematyka. Nauczyciel, emeryt. 
Wejherowo. Tel. 58 677-01-50

RÓŻNE
Chłopak 30+ pozna dziew-

czynę. Tel. 784 808 700
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AKTUALNOŚCI

UWAGA!  Okazja!!!

Wspaniała lokalizacja 
przy Parku Miejskim

POZOSTAŁY 
DO SPRZEDANIA:

Miejski Zakład Komunikacji Wejherowo Sp. z o.o. infor-
muje, że w każdy piątek Wielkiego Postu po zakończeniu 
uroczystości Drogi Krzyżowej na Kalwarii Wejherowskiej, 
podstawione zostaną autobusy wejherowskiej komunikacji 
miejskiej, umożliwiające powroty do domów.

Miejsce podstawienia autobusów: parking przy ko-
tłowni OPEC. Godzina podstawienia około 17:30.

Autobus z oznakowaniem linii nr 2  jedzie trasą do 
„Szpitala”. Autobus z oznakowaniem linii nr 3 jedzie trasą 
do pętli „Odrębna”

Do korzystania z tego dodatkowego przewozu zaprasza-
my w szczególności uczestniczące w nabożeństwach Drogi 
Krzyżowej osoby starsze, niepełnosprawne i matki z małymi 
dziećmi. Dodatkowe informacje o przewozie:   58 572 29 33

O G Ł O S Z E N I E

W Wejherowskim Centrum Kultury odbędzie się 
koncert charytatywny „Oto jestem” dla Jadwigi Dar-
gacz, która straciła rękę w wypadku samochodowym. 

Jej koledzy i koleżanki z I LO oraz Państwowej Szkoły 
Muzycznej postanowili pomóc w drogim leczeniu. Na kon-
cercie zagrają uczniowie i absolwenci tych szkół, wystąpią 
aktorzy i wokaliści trójmiejskich scen, w tym Joanna Knit-
ter. 

Start 22 marca o godz. 16.00, a już dwie godziny wcześniej 
można zakupić wstęp-cegiełkę.

Koncert charytatywny

Dla Jadwigi 

Powrót z Kalwarii autobusem MZK

O G Ł O S Z E N I E


